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  2018 ، نيسان 5الخميس     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 إطارات مركبات مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون: القدس. 

  ج"الحمد اهللا يحث المستثمرين األجانب على االستثمار في القدس ومناطق". 

 381 مستوطنا يقتحمون األقصى. 

  ًالمطران حنا يستقبل وفداً كنسياً رومانيا. 

 االعالن عن انطالق مهرجان زهرة المدائن لإلبداع الثقافي في جامعة القدس. 

  المقدسيين بتهمة القاء الحجارةاالحتالل يعتقل مجموعة من. 

  الهيئة اإلسالمية في القدس تطالب بتوثيق مجزرة مسيرة العودة أمام المحكمة

 .الجنائية

 االحتالل يقضي بسجن مقدسي منزليًّا وبغرامة مالية. 

   أبو طربوش..جامعة المعارف تنظم احتفاًال بمناسبة يوم األرض الفلسطيني :

في البعد اإلعالمي والثقافي واستنهاض الهمم للدفاع مكثفة  المطلوب اليوم جهود

 .عن القدس
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 االحتالل يوزّع إخطارات هدٍم لمنازل جنوب المسجد األقصى. 

 االحتالل يعتقل ُمسنًّا وثالثة عمال ويداهم منازل في بلدة العيسوية وسط القدس. 

   رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون يستقبل وفًدا من مؤسسة القدس

سيبقى الموقف اللبنانّي موحًدا لدعم القدس وحق العودة ونتطلع إلى أن :الدولية

 .تكون سبل حماية القضية الفلسطينية محّل بحث معمق في القمة العربية المرتقبة

 

 مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون إطارات مركبات: القدس
  

المتطرفة، " تدفيع الثمن"من منظمة خّط مستوطنون  -وفا 2018-4-5القدس عاصمة فلسطين 
اليوم الخميس، شعارات عنصرية باللغة العبرية على عدة مركبات في حي بيت حنينا شمال القدس 

 .المحتلة، وأعطبوا إطارات مركبات أخرى

واطنين وممتلكاتهم، لطالما خّطت شعارات عنصرية، واعتدت على الم" تدفيع الثمن"يذكر أن 
  .، والمسيحية في القدس، وخارجها، دون مالحقةسالميةومقدساتهم اإل

 
 "ج"الحمد اهللا يحث المستثمرين األجانب على االستثمار في القدس ومناطق 

   

استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا، اليوم  -وفا 2018-4-4رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
إطار شركة سراج التي تدير صناديق األربعاء، وفدا من المستثمرين األجانب، الذين يعملون ضمن 

  .األسهم الخاصة الفلسطينية، بحضور رجل األعمال الفلسطيني بشار المصري
واطلع المصري، رئيس الوزراء على عمل الشركة، وانجازاتها والقطاعات التي تستثمر بها، إضافة إلى 

ت الواعدة العاملة في ، الذي يهدف إلى توفير رأس المال للشركا2عملهم على إنشاء صندوق سراج 
  .فلسطين
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" ج"وشدد الحمد اهللا على ضرورة توجيه االستثمارات نحو القدس الشرقية والمناطق المسماة 
  .والمهمشة، خاصة مشاريع اإلسكان والسياحة والطاقة الشمسية

وأكد دعم الحكومة وتسهيلها لالستثمار وعمل القطاع الخاص في فلسطين، من خالل سن القوانين 
  .والتشريعات التي تسهل عملهم

ووجه رئيس الوزراء، الدعوة لكافة المستثمرين األجانب والعرب، إضافة إلى رجال األعمال 
الفلسطينيين في الخارج، للقدوم واالستثمار في فلسطين، معتبرا أن ذلك استثمار في السالم 

  .واالزدهار ليس فقط في فلسطين، إنما في المنطقة
  

  
 تحمون األقصىمستوطنا يق 381

  

مستوطنا، اليوم األربعاء، المسجد األقصى  381اقتحم  -وفا 2018-4-4القدس عاصمة فلسطين 
 .المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات االحتالل

وقال مراسلنا في القدس، إن معظم المستوطنين اقتحموا األقصى بلباسهم التلمودي التقليدي، وسط 
  .ألداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات المسجد المباركمحاوالت 

 456ولفت مراسلنا الى تصعيٍد ملحوظ بعدد المستوطنين الذين يقتحمون األقصى، مشيرا الى أن 
مستوطنا اقتحم المسجد في فترتي االقتحامات منذ يوم أمس، ويتوقع أن ترتفع أعداد المستوطنين 

  .ت بعد ظهر اليومالُمقتحمين لألقصى في فترة اقتحاما
المزعوم أنصارها وجمهور المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحامات " منظمات الهيكل"ودعت 

العبري، متضمنة دعواتها عبارات وشعارات عنصرية بحق " الفصح"المسجد األقصى خالل فترة عيد 
  .األقصى والمسلمين
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  المطران حنا يستقبل وفداً كنسياً رومانياً 
 

استقبل المطران عطا اهللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس، يوم االربعاء،  -معا -القدس
 .وفداً كنسياً رسمياً من الكنيسة االرثوذكسية الرومانية

واستقبل المطران الوفد في كنيسة القيامة حيث اقيمت الصالة امام القبر المقدس ومن ثم كانت 
، معربا عن سعادته باستقبال هذا الوفد الكنسي االتي من الكنيسة هنالك كلمة ترحيبية للمطران

 .الرومانية الشقيقة بهدف نقل النور المقدس الى رومانيا

نرحب بكم باسم كنيستنا وابناء رعيتنا ال بل نرحب بكم بإسم مدينة القدس وكافة "وقال المطران 
ننتمي الى شعب واحد وندافع عن قضية سكانها الننا كفلسطينيين مقدسيين مسيحيين ومسلمين انما 

واحدة، ونحن في هذه االيام المباركة ندعو كنيستكم كما ونوجه ندائنا الى كافة الكنائس المسيحية 
في العالم بأن تكون صوتا صارخا بالحق ومناديا بالعدالة في هذا العالم الذي نلحظ فيه بأن الضحية 

 .يقي والقاتل الحقيقي فيصفه البعض بالضحيةيصفها البعض باالرهابي اما االرهابي الحق

مرحلة فيها تضليال غير مسبوق وخلطا لالوراق ومحاولة للتآمر   واوضح المطران ان القدس تشهد
على القضية الفلسطينية وتصفيتها، وتعيش في مرحلة عصيبة نشهد فيها حالة عدم استقرار في منطقتنا 

ع مدينة القدس وتصفية القضية الفلسطينية، موضحا ان العربية والهدف من كل ذلك انما هو ابتال
االدارة االمريكية فقد كانت وما زالت منحازة بشكل كلي السرائيل وهي تمارس ضغوطاتها وابتزازاتها 
على كثير من الدول العالمية لكي تكون في فلكها وتتبنى سياساتها التدميرية في منطقتنا العربية والتي 

 .عب الفلسطيني وقضيته العادلةتستهدف بشكل خاص الش

واوضح ان امام هذا االنحياز الغربي واالمريكي السرائيل نحن نتطلع الى موقف كنسي عالمي مستند 
الى قيمنا االنسانية واالخالقية والروحية النبيلة، ان ذاك الذي نعيد لقيامته بعد ايام علمنا اال نخاف من 

وجبابرة هذا العالم، علمنا ان نكون دوما الى جانب  ان نقول كلمة الحق حتى وان ازعجت زعماء
الفقراء والمحتاجين والمرضى والمأسورين والمظلومين والمعذبين في هذا العالم، علمنا ان نكون 

 .منحازين الى كل انسان ضعيف ومضطهد ومستهدف

لنا كان صوتا فإنني اقول لكم من آمن بقيم االنجيل ومن آمن بالقيامة وبكل ما قدمه الرب "وتابع 
صارخا بالحق ومناديا بالحرية والعدالة في هذا العالم ، ال يجوز لنا ان نخاف من احد عندما ندافع عن 

 ."الحق ، وعلى البعض ان يخجلوا من دفاعهم عن الباطل
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وناشد المطران الكنائس المسيحية في العالم بأال تخاف من أن تقول كلمة الحق واال تتأثر بأية 
سية اتية من هنا او من هناك، مبينا يجب ان تكون اجندة االيمان والقيم والمبادىء ضغوطات سيا

االنسانية التي ننادي بها، وال يجوز ان نتأثر بما يقوله سياسيوا هذا العالم الذين اجندتهم هي ابعد ما 
 .تكون عن القيم االنسانية واالخالقية النبيلة

هذا الشعب الذي يحق له أن يعيش بحرية وسالم في وطنه، نادوا بالحرية لشعبنا الفلسطيني "وقال 
وفي عيد القيامة تذكروا المدينة التي تحتضن كنيسة القيامة هذه المدينة التي هي امانة في اعناقنا 
جميعا ويجب ان ندافع عنها وعن تاريخها وتراثها وهويتها وان نرفض كافة السياسات االحتاللية 

تزوير تاريخها كما ويجب ان نرفض القرارات االمريكية الجائرة حول الهادفة الى طمس معالمها و 
 ."القدس

واوضح ان هنالك عالقة وطيدة تربط كنيستنا بالكنيسة الرومانية وكذلك عالقة صداقة عريقة تربط 
شعبنا الفلسطيني والشعب الروماني، متمنيا ان تتحقق العدالة في هذه االرض المقدسة وان تزول 

ي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وان ينعم شعبنا بالحرية التي يستحقها والتي ناضل وما زال المظالم الت
  .يناضل في سبيلها والتي من اجلها قدم التضحيات الجسام

  
  االعالن عن انطالق مهرجان زهرة المدائن لإلبداع الثقافي في جامعة القدس

 
من أجل  المدائن لإلبداع الثقافي اعلن ملتقى المثقفين المقدسي عن انطالق مهرجان زهرة

كلية اآلداب في الجامعة، يوم األربعاء بالتعاون مع   أبو ديس - جامعة القدسفي) الحادي عشر) القدس
القادم، وذلك لتكريم كوكبة جديدة من المبدعين في مجاالت األدب والفنون والتراث والمجال 

األكاديمي من فلسطين واألردن ومصر، باإلضافة الى اختيار شخصية العام مرزوق الغانم رئيس مجلس 
 . لشعب الفلسطينياألمة الكويتي نظراً لمواقفه الثابتة والمؤيدة ل

وقال، الملتقى في بيان له اليوم، بأن االحتالل هذا العام رفض دخول عدد من المكرمين وعلى رأسهم 
 .و شرار من مصر دون إبداء األسباب، والروائية بشرى أباألردن الشاعر يوسف عبد العزيز من

 :وأضاف الملتقى أن المكرمين في المهرجان هم

 :فاز بهذه الجائزة أربعة كّتاب هم.. جائزة أفضل كتاب عن القدس: أوالً 

، 2018صادر عام " التاريخ الحقيقي.. مدينة القدس "الكاتب الفلسطيني بكر أبو بكر عن كتابه  .1
 .رام اهللا لنشر فيعن دار الرعاة للدراسات وا
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، صادر عام "خمسون تجربة ثقافية وإبداعية فلسطينية"الكاتب الفلسطيني حسن عبداهللا عن كتابه  .2
 .ة في جامعة القدس، عن مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسير 2018

قبل الميالد  10,000تاريخنا النطوفي "الكاتبة الفلسطينية الدكتورة فوزية شحادة عن كتابها  .3
 . 2014صادر عام " وأرشيفهم الصهيوني

، عن دار 2017صدر عام " قرية الولجة"الكاتب الفلسطيني األردني موسى أبو شيخة عن كتابه  .4
 . نيةالمناهج للنشر والتوزيع األرد

، عن كتابه 2016األستاذ الكاتب عزيز العصا، صادر عن دار الجندي للنشر والتوزيع عام  .5
 ."اختالف على التسميات.. إجماع على الوطن  48فلسطينيو "

 جائزة أفضل رواية عن القدس: ثانياً 

 :فاز بهذه الجائزة كل من

، وهي رواية 2017صدرت عام " ثقاب أعواد"الروائية الفلسطينية بشرى أبو شرار، عن روايتها  .1
 .عن الوطن والمهجر والبعد عن الوطن

 "بوابة القدس حرب وأشواق، عمواس"الروائية الفلسطينية نزهة قاسم أبو غوش عن روايتها  .2

 . ، عن دار الهدى للنشر والتوزيع في كفر قرع في المثلث2018صدرت عام 

 جائزة أفضل مجموعة قصصية عن القدس: ثالثاً 

 :فازت بهذه الجائزة

عن  2017صدرت عام " عشاق المدينة"الكاتبة الفلسطينية نزهة رمالوي عن المجموعة القصصية 
 . مؤسسة الناشر للدعاية واإلعالن

 جائزة أفضل ديوان شعر عن القدس: رابعاً 

 :فاز بهذه الجائزة كل من

صادر طبعة أولى في " ذئب األربعين"الشاعر الفلسطيني األردني يوسف عبدالعزيز، عن ديوانه  .1
 . 2017 عمان ، وطبعة ثانية في 2009بيروت عام 

، صادر عام مقدسيات الشاعر الفلسطيني فهمي سعيد الكالوني من القدس عن ديوانه األول .2
 . عن دار فضاءات في األردن 2017

 جائزة أفضل فنان تشكيلي يجسد القدس في لوحاته: خامساً 

 :فاز بهذه الجائزة كل من
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الفنان التشكيلي الفلسطيني عبد الرحمن المزّين األمين العام التحاد الفنانين التشكيليين  .1
 .الفلسطينيين

 .طيني يوسف الرجبيالفنان التشكيلي الفلس .2

 جائزة الفنانة العربية المتميزة: سادساً 

 .فاز بهذه الجائزة هذا العام الفنانة الفلسطينية األردنية سهير فهد

 جائزة أفضل فيلم قصير: سابعاً 

، من إنتاج مركز عودة الفلسطيني في لندن، سيناريو وحوار ريتشارد البير، وإخراج "طريق بلفور"فيلم 
 . أنس الكرمي

جائزة أفضل شخصية دينية كان لها دور بارز في إفشال مخططات االحتالل إلقامة بوابات : ثامناً 
 .األقصى المسجد إلكترونية على مداخل أبواب

 . الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد األقصى

 جائزة أنشط مؤسسة ثقافية فلسطينية: تاسعاً 

 . مؤسسة تقدير في بيت لحم ورئيسها أحمد عابدين

 جائزة العمل اإلنساني: عاشراً 

 .الدكتورة سالم القرنة من محافظة بيت لحم

 جائزة أفضل أغنية عن القدس: حادي عشر

 :كل من  فاز بهذه الجائزة

 ."في القدس إنسان"عن أغنية  غزة الفنان أحمد الهباش من .1

 "أنا بتحدى، القدس عاصمة فلسطين"سيوني من غزة، عن أغنية محمد ب الطفل الفنان .2

 جائزة أفضل عمل فلكلوري عن القدس: ثاني عشر

 .بيت حنينا - فرقة دبكة مدرسة بنات راهبة الوردية في القدس 

جائزة أفضل أكاديمي فلسطيني خدم القدس وفلسطين في كافة المجاالت وخاصة في : ثالث عشر
 مجال التعليم الجامعي

  .الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس
  
  
 



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

  االحتالل يعتقل مجموعة من المقدسيين بتهمة القاء الحجارة
 

أفادت مصادر عبرية، بعد ظهر اليوم األربعاء، أن قوات االحتالل اعتقلت عدداً من 
 443بتهمة إلقاء الحجارة على شارع ) دون تحديد عددهم أو أعمارهم وهويتهم) المقدسيين الشبان

 ."تل ابيب"الواصل بين مدينتي القدس و

  .الل حّول المقدسيين الى مركز توقيف وتحقيق في القدسوأضافت نفس المصادر أن االحت
 

  الهيئة اإلسالمية في القدس تطالب بتوثيق مجزرة مسيرة العودة أمام المحكمة الجنائية
 
عكرمة  الشيخ  المبارك، ، المسجد األقصى طالب رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس خطيب

جرى من قمع لمسيرة العودة الكبرى وتحويلها للمحكمة  ، الهيئات الحقوقية بالتدخل وتوثيق ماصبري
 .الجنائية الدولية

إن ما جرى في مسيرة العودة الجمعة الماضية هو جريمة "وقال الشيخ صبري، في تصريحات صحفية، 
جيش االحتالل فقد صوابه فأخذ يطلق الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى "، مضيفا أن "بحق اإلنسانية

، مطالًبا الجمعيات التي تعنى "جريح، وهذه مجزرة بشعة 1500ا وما يزيد عن شهيدً  16إلى وقوع 
  .الجنايات الدوليةمحكمة بحقوق اإلنسان بالتدخل للتوثيق وتحويلها إلى

 
  منزليًّا وبغرامة ماليةاالحتالل يقضي بسجن مقدسي 

 
قررت سلطات االحتالل االسرائيلي الثالثاء اإلفراج عن الشاب المقدسي محمد سلطان العباسي 

 .المبارك بشروط، بعد اعتقاله عدة أيام األقصى جنوب المسجدسلوان من بلدة) عاًما19(

  .أيام، ودفع غرامة مالية بقيمة ألف شيكل 7وتضمنت الشروط الحبس المنزلي 
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 جامعة المعارف تنظم احتفاًال بمناسبة يوم األرض الفلسطيني  

مكثفة في البعد اإلعالمي والثقافي واستنهاض الهمم للدفاع عن  المطلوب اليوم جهود: طربوشأبو 
  القدس
 

بمناسبة يوم األرض الفلسطيني، وبرعاية مدير قسم اإلعالم في مؤسسة القدس الدولية الدكتور محمد 
 .جامعةأبو طربوش، نظمت جامعة المعارف في العاصمة اللبنانية بيروت احتفاًال في حرم ال

وأكد أبو طربوش مكانة القدس دينًيا وحضاريًا، مستعرضا أهم المحطات التاريخية للمدينة، وآليات 
التهويد اإلسرائيلية التي تستهدف الحجر والبشر في مدينة القدس المحتلة، موضًحا مخاطر قرار 

 .الرئيس األميركي دونالد ترمب باعترافه بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي

استعرض أبو طربوش المحاوالت األمريكية على مدى عقود لشرعنة االحتالل في القدس والذي بدأه و 
من خالل وعد بلفور، ثم جاءت أمريكا لشرعنة هذا االحتالل من  1917االحتالل البريطاني عام 

 إن هدف اإلدارة األمريكية تصفية القضية الفلسطينية:" خالل وعد جديد يشبه وعد بلفور، وقال
 .والقضاء على مشروع إقامة الدولة الفلسطينية

وعن آليات مواجهة هذا القرار، أشار أبو طربوش أن المطلوب اليوم جهود مكثفة في البعد اإلعالمي 
والثقافي واستنهاض الهمم للدفاع عن القدس ومواجهة مخاطر هذا القرار الذي يراد منه تصفية القضية 

 .الفلسطينية برمته

  
  يوزّع إخطارات هدٍم لمنازل جنوب المسجد األقصىاالحتالل 

 
أفاد مركز معلومات وادي حلوة أن طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس وزّعت اليوم دفعة جديدة 

 .من اخطارات الهدم االدارية على عدد من منازل المواطنين بحجة عدم الترخيص

تحرسها قوة عسكرية اقتحمت حي تربة السواحرة  القدسوأوضح المركز أن طواقم بلدية االحتالل في 
  .جنوب المسجد االقصى وشرعت بتوزيع اخطارت الهدم وتعليقها على منازل المواطنين سلوان ببلدة
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  ثة عمال ويداهم منازل في بلدة العيسوية وسط القدساالحتالل يعتقل ُمسنًّا وثال
 

اقتحمت قوات االحتالل، مجددا، اليوم الثالثاء، بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وشنت حملة 
 .تنكيل جديدة بالسكان

في (وقال مراسلنا في القدس المحتلة ان االحتالل داهم منزل المواطن الُمسن احمد سليمان عبيد 
 .الضفة الغربية وتفتيش المبنى بحجه وجود عمال من حملة هوية) يناتعقد السبع

من العمال بحجة تواجدهم في وأضاف مراسلنا أن قوات االحتالل اعتقلت الُمسن عبيد وثالثة 
  .غير قانونية"القدس بطريقة 

 
 :رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون يستقبل وفًدا من مؤسسة القدس الدولية 

سيبقى الموقف اللبنانّي موحًدا لدعم القدس وحق العودة ونتطلع إلى أن تكون سبل حماية القضية 
  المرتقبة الفلسطينية محّل بحث معمق في القمة العربية

 
استقبل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصره ببعبدا وفًدا من مؤسسة القدس الدولية 
برئاسة معالي األستاذ بشارة مرهج نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة بهدف عرض واقع مدينة القدس 

مريكي دونالد ترمب باالعتراف وإجراءات االحتالل التهويدية في المدينة، ال سيما بعد قرار الرئيس األ
بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي، حيث أطلع وفد المؤسسة فخامته على مشاريع االحتالل 

التهويدية في القدس المحتلة وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة األخطار المحدقة بحق 
خصيات وهيئات عربية وإسالمية وقدم وفد مؤسسة القدس الدولية التي تضم ش. القضية الفلسطينية

أكتوبر المقبل /وعالمية، دعوة لفخامته لرعاية وحضور مؤتمر المؤسسة الثامن خالل شهر تشرين أول
 .ليكون محطة فارقة للتصدي لالحتالل اإلسرائيلي واإلعراب عن رفض األمة لقرار ترمب

  
انية بيروت، مشّدًدا على أن موقف ورحب الرئيس عون بدعوة المؤسسة لعقد مؤتمرها في العاصمة اللبن

اللبنانيين واحد حيال القضية الفلسطينية التي ستبقى من أولى اهتمامات لبنان في كل المحافل 
اإلقليمية والدولية والعربية، وسيعمل على ترجمة ذلك في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الرياض 

 .منتصف الشهر الجاري
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كلمته في القمة العربية السابقة التي انعقدت في البحر الميت، عكست الموقف وأكد الرئيس عون أن  
اللبناني الجامع تجاه القضية الفلسطينية، مجّدًدا التمسك بحق العودة للفلسطينيين إلى وطنهم ورفض 

التوطين، وإدانة كل ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وضد األماكن المقدسة 
 .ية واإلسالمية على حد سواءالمسيح

  
ونوه وفد المؤسسة بمواقف الرئيس عون حول القدس، ورفضه القاطع لتصفية حق عودة الفلسطينيين، 

متمنًيا أن يعبر رئيس الجمهورية خالل القمة العربية المرتقبة في الرياض عن موقف لبنان الداعم 
هذه القمة، أان يكون منع تصفية الحق العربي للقضية الفلسطينية وأن تكون القدس العنوان المركزي ل

 .في فلسطين موضوع بحثها ومقرراتها

  
اإلسالمية والمسيحية في  المقدسات وطالب وفد المؤسسة أن تنشغل القمة بالبحث عن سبل لحماية

المبارك المستهدف بالتقسيم وتغيير الهوية، وكنيسة  المسجد األقصى القدس المحتلة، وعلى رأسها
 .لمهددة بالتضييق وفرض الضرائب وتهجير مسيحيي فلسطينالقيامة ا

  
تهديد للوجود اإلسالمي ولروِح  األقصى إن العدوان على:" وقال رئيس وفد المؤسسة بشارة مرهج

القيامة وكنائس القدس هي نبع المسيحيَّة الذي يجفُّ إن تمكََّن  كنيسة كما أنَّ الرسالة اإلسالمّية،  
مة العدوان الصهيوني من السيطرة عليها وطمِس هويَّتها؛ وهذا يتطلَّب اتخاذ إجراءات جادَّة وحازِ 
لحماية هويّة تلك المقدَّسات، وإنَّنا في مؤسسة القدس الدولية نقدِّر عالياً دعوة فخامتكم في 

لة تعترف بالقدس عاصمة للكيان اإلسالمية إلى اّتخاذ إجراءات عقابية بحقِّ كل دو  اسطنبول قّمة
الصهيوني، ونقف إلى جانبكم في ضرورة أن تتبنَّى القمة العربية هذه اإلجراءات العقابية كقرار أساس 

 ."من مقرَّراتها

ال بدَّ للقمة العربية أن يكون لها موقف واضح من تصفية حقِّ عودة الالجئين الفلسطينيين، :" وأضاف
ني وحقوقه الثابتة والدول المضيفة، ولهذا وأمام التضحيات الجساِم التي الذي يمسُّ الشعب الفلسطي

في يوِم األرض، فإن القمة العربية مطالبة بتأكيد حقِّ عودة الالجئين كامًال غير  غزة قدَّمتها جماهير
 يمكن ألية تسوية عادلة تجاوزه، وأن تؤكِّد ضرورة استمراِر وكالة غوث وتشغيل منقوص كشرط ال

، وأن تّتخذ قرارات عملية تضمن استمرارها في أداِء مهمَّتها إلى حيِن عودة )األونروا(الالجئين 
 .الالجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم
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هرولة عربية من بعض القوى نحو التطبيِع مَع وأكد مرهج أنَّ القمة العربية المقبلة تأتي في سياِق 
الصهاينة تحقيقاً لمصالح شخصية ضّيقة، وذلك رغم العدوان والتوجُّه إلى تصفية الحقِّ العربيِّ 

والفلسطيني، وإن الدول الرافضة لهذا االتجاه التصفوي باتت مضطرة إلى خياِر التنسيِق والتعاون، 
حتى ال تفرض أجندة التسليِم بتصفية الحق العربي اإلسالمي والعمل الدبلوماسي النشط المشترك، 

 .والمسيحي في القدس، وحتى ال يُفرض توطين الالجئين في الدول المضيفة لهم

 

  -انتهى -


