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  2016 أكتوبر، 19األربعاء : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 300  قصىمستوطن يقتحمون األ. 

  وآالف اليهود يدنسون ساحة البراق.. القدس إجراءات مشددة في. 

 حان الوقت للمجتمع الدولي أن يقول كفى لالحتالل: مفتي القدس. 

 مواطنا 15حملة اعتقاالت في سلوان والعيسوية والطور تطال : القدس. 

 "تحذر من تداعيات اقتحام المستوطنين لباحات المسجد " شؤون القدس

 .قصىاأل

  ي في القدسسرائيلنسي في صورة التغول اإلالحسيني يضع القنصل الفر. 

 عيسى يشيد بالجهود المغربية المتواصلة في دعم ونصرة القدس. د. 

 طفالاقليم القدس يندد بتصعيد سياسة اعتقال األ. 

  باالعتراف بالحق الفلسطيني في القدس “ اليونسكو”وزارة الثقافة تثّمن قرار

 .قصىوالمسجد األ
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  قصىاألمستوطن يقتحمون  300
 قصىمستوطن، اليوم األربعاء، المسجد األ 300اقتحم نحو  -وفا 2016-10-19القدس 

المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة، والتدخل السريع بشرطة 
  .يسرائيلاالحتالل اإل

ا من بين المقتحمين، كما ، كانو "الربانيم"وأفاد مراسلنا، بأن عددا من كبار رجال الدين التلمودي 
  .ارتدى قسم كبير من المستوطنين زيهم التلمودي، في اقتحاماتهم، وجوالتهم االستفزازية

مستوطنين، أدوا بعض الطقوس والشعائر التلمودية في  6أوقفوا  قصىأن حراس المسجد األ إلىوأشار 
د، تحسبا من ردة فعل إخراجهم من المسج إلىالمسجد، واضطرت شرطة االحتالل المرافقة لهم 

  .المصلين
وتصدى المصلون وطلبة العلم لهذه االقتحامات بهتافات التكبير االحتجاجية، في الوقت الذي 
شددت فيه قوات االحتالل من إجراءاتها بحق رواد المسجد من المصلين، من فئتي الشبان والنساء، 

  .هم للمسجد المباركوحررت بطاقاتهم، واحتجزت بطاقات عدد كبير منهم، خالل دخول
المشاركة الواسعة في  إلىدعت أنصارها خالل األيام السابقة " الهيكل المزعوم"وكانت منظمات 

يوم " اليونسكو"في عيد الُعرش اليهودي، خاصة اليوم، ردا على قرار  قصىاقتحامات جماعية لأل
الف المستوطنين في ، وحائط البراق، حيث احتشد آقصىأمس، بنفي أي صلة لليهود بالمسجد األ

  .باحته، وأدوا شعائر تلمودية، تلبية لهذه الدعوات
  

  حان الوقت للمجتمع الدولي أن يقول كفى لالحتالل: مفتي القدس
  عودة الحق لصاحبه وصفعة لالحتالل قصىاعتبر قرار اليونسكو بشأن القدس واأل

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين،  -وفا 2016-10- 19القاهرة 
يا خالصا، يعتبر عودة الحق لصاحبه إسالمإن قرار اليونسكو الخاص باعتماد القدس الشرقية تراثا 

  .يسرائيلوصفعة لالحتالل اإل
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ء العالمي، الذي اختتم أعماله على هامش أعمال مؤتمر اإلفتا" وفا"وأضاف المفتي في تصريح لـ
بالقاهرة أمس، أن هذا القرار هام جدا خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرض فيها المسجد 

ية والمسيحية، ولذلك يجب أن يتم تفعيل قرار سالمية  للمقدسات اإلإسرائيلألخطر هجمة  قصىاأل
  .اليونسكو فورا على أرض الواقع

ات المسعورة التي تطلقها الجمعيات االستيطانية والجمعيات التي وحذر الشيخ حسين من الدعو 
 قصىتتسمى بأسماء كثيرة وتنسب نفسها للهيكل المزعوم، لالقتحامات الجماعية للمسجد األ

ية والعربية، وعلى جميع الدول العربية أن تنطلق سالمأن الكرة اآلن في الساحة اإل إلىالمبارك، مشيرا 
ي حتى تحجمه وتردعه عن سرائيلية والدبلوماسية والتجارية ضد االحتالل اإلفي شتى الطرق السياس
  .المبارك قصىانتهاكاته وتدليسه ضد األ

واعتبر أن السياسة الحكيمة التي ينتهجها الرئيس محمود عباس على المستوى الدولي، ومخاطبة كافة 
  .قصىجد األالمؤسسات الدولية، كانت سببا أساسيا في نتيجة التصويت حول المس

، أكاذيب وأوهام 1967حان الوقت للوقوف أمام االحتالل الذي يروج منذ العام : وقال المفتي
  .ية على القرار خالل األيام المقبلةإسرائيلوخياالت بأحقيته في القدس، متوقعا أن تكون ردة فعل 

الوقوف عند  إلىودعا الشيخ حسين المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية في العالم، 
، بأن يقولوا لالحتالل كفى، وأن قصىية المسجد األإسالمب" اليونسكو"مسؤولياتهم وتطبيق قرار 

ية والمسيحية ووقف سالميضغطوا على دولة االحتالل لكف يدها عن مدينة القدس ومقدساتها اإل
  .إجراءات التهويد

الم من أجل رفض التصويت على على دول الع إسرائيلوقال إن كل محاوالت الضغط التي مارستها 
  .يةسرائيلالقرار باءت بالفشل، وإن دول العالم لم تعد تنطلي عليها الرواية اإل

  
  وآالف اليهود يدنسون ساحة البراق.. إجراءات مشددة في القدس 
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فرضت سلطات االحتالل، اليوم األربعاء، إجراءات  -موقع مدينة القدس  2016-10-19القدس 
مدينة القدس بالتزامن مع اقتحام آالف اليهود لساحة حائط البراق بمناسبة عيد  أمنية مشددة في

  .العبري" العرش"
إن قوات الشرطة عززت تواجدها في البلدة القديمة من القدس وأغلقت "وقالت اإلذاعة العامة العبرية 

رع أغرون، ما أدى الشوارع الرئيسية وعدة محاور أبرزها مقاطع من طريق الخليل وشارع رقم واحد وشا
  ".اختناقات مرورية إلى

، قصىساحة البراق في الجهة الغربية من المسجد األ إلىيأتي هذا بالتزامن مع بدء توافد آالف اليهود 
  .العبري" الُعرش"، وذلك بمناسبة عيد "بركة الكهنة"للمشاركة في مراسيم ما يسمى 

عن تنظيم مسيرة احتجاجية تنطلق قبل ظهر " كلمنظمة أمناء جبل الهي"ذلك، أعلنت ما تسمى بـ  إلى
، لتصل قصىباتجاه المسجد األ) أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة(اليوم من باب الخليل 

ي في المسجد، والتسريع ببناء سالممنطقة مدخل ساحة البراق، للمطالبة بإنهاء الوجود اإل إلى
  .المزعوم" الهيكل"

التابعة لألمم المتحدة، اعتمدت أمس الثالثاء قرارًا نهائيًّا، " اليونيسكو"العلوم وكانت منظمة الثقافة و 
  .ي خالصإسالمهو تراث  قصىبأن المسجد األ

وجرى التصويت مجدًدا على القرار بموجب طلب من المكسيك، التي استغلت بنًدا يسمح بإعادة 
وطلبت تغيير تصويتها من تأييد القرار  التصويت على قرار لهذه الهيئة خالل فترة معينة منذ صدوره،

  .االمتناع عن التصويت إلى
  

  مواطنا 15حملة اعتقاالت في سلوان والعيسوية والطور تطال : القدس
طالت حملة اعتقاالت نفذتها قوات االحتالل فجر اليوم األربعاء،  -وفا 2016-10- 19القدس 

مواطنا على األقل، فيما تم تسليم عدد من الشبان  15في سلوان والعيسوية والطور بالقدس المحتلة، 
  .يةسرائيلبالغات لمراجعة المخابرات اإل



 

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 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

ية دهمت سرائيلوأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل الخاصة يرافقها أفراد من المخابرات اإل
بلدتي سلوان والعيسوية في ساعات الفجر األولى، واقتحمت عدة منازل وفتشتها ونفذت حملة 

  .تقاالت واسعة طالت عددا من الشباناع
عدي ابو تايه، ومحمد العباسي، وموسى عودة، ومحمد ابو : وُعرف من بين المعتقلين في بلدة سلوان

  .، وعمر ابو خاطرمة، ومحمد ابو نجمةناب، ومحمد الدقاق، ومحمود ابو نجمة، وامير ابو نج
جبل /ومن حي الطور. بالل نوفل: معتقلينومن بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة ُعرف من بين ال

  .الزيتون نور عبداهللا الكسواني
  

  قصىتحذر من تداعيات اقتحام المستوطنين لباحات المسجد األ" شؤون القدس"
ت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر ذحّ  -وفا 2016-10-18القدس 

المبارك من باب  قصىين المتطرفين باقتحام المسجد األوتداعيات قيام المئات من قطعان المستوطن
  .مستوطنا 170المغاربة، الذين وصل عددهم نحو 

ية المتطرفة بتنفيذ اقتحامات سرائيلواستنكرت الدائرة، استمرار تهديدات الجماعات والمنظمات اإل
ية وتواطؤ من المبارك، بالتزامن مع األعياد اليهودية المختلفة وبحما قصىواسعة  للمسجد األ

اليهودي، والذي رافقته دعوات من " الُعرش"ية، سيما في  اليوم الثالث لعيد سرائيلالسلطات اإل
ومحاولة إقامة  قصىمنظمات الهيكل المزعوم ألنصارها للمشاركة في اقتحاماٍت واسعة للمسجد األ

  .طقوس تلمودية فيه لمناسبة الُعرش اليهودي
ي ستؤول إليها المنطقة برمتها في حال استمرت سلطات االحتالل خطورة العواقب الت إلىولفتت 

ية، وفي مقدمتها المسجد سالمي بالسير في سياستها وممارستها التعسفية ضد المقدسات اإلسرائيلاإل
من  قصىي بإفراغ المسجد األسرائيلالمبارك، مشددة على خطورة قيام حكومة االحتالل اإل قصىاأل

باحاته، ألداء شعائرهم  إلىالمصليين والمعتكفين والمدافعين عنه، لتسهيل دخول المتطرفين 
  .وطقوسهم فيه
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إننا ننظر بعين الخطورة البالغة ما آلت اليه األوضاع في المدينة المقدسة من كافة : "وقالت الدائرة
، وممارسة سياسة التضييق قصىالجوانب، خاصة الهجمات االستيطانية والتهويدية المسعورة بحق األ

  .العنصرية ضد المصلين والمرابطين من النساء والرجال
، شد الرحال قصىالمسجد األ إلىودعت المواطنين من كل محافظات الوطن ومن يستطيع الوصول 

  .اليه والمرابطة في باحاته والتصدي القتحامات لمستوطنين
  

  ي في القدسسرائيلاإلالحسيني يضع القنصل الفرنسي في صورة التغول 
يوم الثالثاء، القدس المحافظ عدنان الحسيني،  وضع وزير شؤون - وفا 2016-10-18القدس 

القنصل الفرنسي العام الجديد في القدس بيير كوتشارد، في صورة ما يجري في مدينة القدس من تغول 
بنفي أي عالقة لليهود   اضياألخير والق" اليونسكو"القرار الذي اتخذته منظمة  إلىي، منوها إسرائيل

 .قصىبالمسجد األ

وأوضح أن هذا القرار يأتي بمثابة رسالة عالمية من جهة دولية مؤثرة وذات اختصاص للحكومة 
ية ومستوطنيها الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويفعلون ما يحلوا لهم، بأن العالم بات سرائيلاإل

   .ُيسمي األشياء بأسمائها
أو أن تنّصاع لهذا القرار، لكن هذا ال يعنينا  إسرائيلرغم أننا نشُك في أن تقبل : "وقال الحسيني

فنحن ُمّصرون على حقنا وعليهم أن يعترفوا بحقوقنا الشرعية وعلى العالم أن يكف عن التعامل مع 
  ".مات الدولية والمنظ  كدولة فوق القانون وأن يُلزمها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية  إسرائيل

والدور التاريخي الذي كانت تضطلع به دائرة  قصىكما استعرض األوضاع التي سادت في المسجد األ
ي وتحوله التدريجي سرائيلية بالنسبة لهذا المكان الُمقدس، عارضا تطور الموقف اإلسالماألوقاف اإل

مدينة الخليل، مؤكدا موقف للسيطرة على المكان في محاولة لتكريس تجربة الحرم اإلبراهيمي في 
ية المرتبطة سالميته وهو ما ارتبط بالعقيدة اإلإسالمو  قصىالفلسطينيين الثابت فيما يخص المسجد األ

  باإلسراء والمعراج
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تسعى للسيطرة التدريجية على المسجد كقوة إحتالل من خالل السماح لليهود  إسرائيلأن  إلىوأشار 
لمين وهو ما لن يغير من حقيقة قناعتنا وعقيدتنا بالنسبة لهذا بالصالة فيه واستفزاز مشاعر المس

ين أن يفهموا الدرس بأن إستمرار محاولتهم فرض األمور بالقوة لن تؤدي إال سرائيلالمكان وعلى اإل
  .مزيًد من توتير األجواء واإلنفجار إلى

ة ولم تلتزم بالحد األدنى أنهت خيار أوسلو بممارساتها العدوانية المختلف إسرائيلوأكد الحسيني أن 
الفلسطينيين، ولم تُبِق شيئًا من األرض   مما جاء فيه رغم أنه سقف سياسي منخفص بالنسبة لطموح

التي تبتلعها يوميًا بفعل أعمالها اإلستيطانية مستغلًة الوضع السياسي العام المضطرب في الوطن العربي 
اعيا الهيئات الدولية أن تأخذ موقفًا أخر مغايرًا لفرض وقائع جديدة تتماشى وسياساتها على األرض د

  .والزامها باالنصياع لقرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية إسرائيللموقفها التقليدي من 
بدوره أكد القنصل الفرنسي العام على أن المبادرة الفرنسية تعبر عن هم مشترك وتبين أن هذا الحراك  

الخروج من دائرة الجمود الحالي الذي تعيشه مفاوضات السالم  إلىاجة الذي تقوم به فرنسا يؤكد الح
رغم تفهمنا لتعقيدات الوضع في العالم العربي والعالمي، مشددًا على ضرورة اطالع المجتمع الدولي 
بعملية المفاوضات دون تفرد طرف بعينه بها، مبينًا أن فرنسا ستسمتر في جهودها السياسية المؤكدة 

  .الشراكة الجماعية بما فيها دور األمم المتحدة فيما يخص إحياء عملية السالمعلى مبادى 
أن الدور الفرنسي ال يقتصر على الجانب السياسي بل تسعى فرنسا ومن خالل هيئاتها  إلىوأشار 

نحن :" وقال. تقديم الدعم االقتصادي لتمكين الفلسطينيين، وخاصًة في مدينة القدس إلىالمختلفة 
اشراك الهيئات  إسرائيلهناك مخاطر تعترض وتهدد مسار حل الدولتين خاصًة مع رفض نفهم أن 

الدولية او اية اطراف اخرى في عملية السالم، ومع تبدد قناعة الجميع وخاصة المجتمع الفلسطيني 
  ".بإمكانية تحقيق هذا الحل

حل سياسي قادم، مشيرا وفيما يخص مدينة القدس، قال القنصل الفرنسي، إنها مفتاحا مهما في أي 
وأضاف، نحن ال نمل من تكرار . قصىحساسية القضايا الدينية فيها خاصًة ما يتعلق بالمسجد األ إلى

كما كان   قصىموقفنا فيما يخص التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم بالنسبة للمسجد األ
دولي، معربًا عن قلقة الشديد من عليه، وأن القدس هي عاصمة لدولتين وهو كذلك موقف المجتمع ال
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ية التي تغير الحقائق على األرض، مؤكدا سرائيلاستمرار أعمال االستيطان وغيرها من اإلجراءات اإل
  !.أهمية قرار اليونسكو رغم أن فرنسا ال تسعى النكار حق أي طرف في أي مكان

قطاعات تنموية مختلفة في  هذا واستعرض الطرفان كذلك المشاريع التي نـُّفذت في مدينة القدس في
إطار اتفاق التعاون الموقع بين محافظة القدس ومجلس باريس االقليمي لتعزيز صمود المواطنين 

  .والمؤسسات المقدسية حيث أكد الطرفان على أهمية اسمرار مثل هذه المشاريع مستقبالً 
مه الجديدة باألرض هذا وأعرب المحافظ الحسيني عن امانيه بالتوفيق للقنصل الفرنسي في مها

الفلسطينية المحتلة واالقتراب أكثر من األحالم والطموحات والهموم والحقوق الفلسطينية وفي 
مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها االبدية القدس الشرقية والتأثير على 

جانب الشعب الفلسطيني  إلىرا قيادته في باريس ودول االتحاد االوروبي للوقوف بشكل أكثر تأثي
  .الذي بات آخر شعب يرزح تحت االحتالل

  
  عيسى يشيد بالجهود المغربية المتواصلة في دعم ونصرة القدس. د

ية المسيحية لنصرة القدس سالمأشاد االمين العام للهيئة اإل -معا 2016-10- 19 القدس
حنا عيسى، اليوم األربعاء، بجهود المملكة المغربية ممثلة بالملك محمد السادس . والمقدسات د

جانب الحقوق المشروعة للشعب  إلىلنصرة القدس ودعم المقدسيين، ووقوف المغرب الشقيق 
  .الفلسطيني

ين محمد الحمزاوي في مقر السفارة وجاء ذلك خالل لقائه سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسط
  .بمدينة رام اهللا

مواصلة سلطات االحتالل السياسات واالجراءات التهويدية من استيطان،  إلىعيسى . وأشار د
وعمليات هدم للعقارات، والغاء للمؤسسات العربية، إضافة الستهداف المقدسات، وطمس المعالم 

صادرة األراضي، وتوسيع حدود البلدية، وعبرنة األسماء التاريخية، وطرد المقدسيين، وضم القدس، وم
  .العربية
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كما وأشاد األمين العام بدور المملكة المغربية بالتصويت للقرار الصادر عن منظمة األمم المتحدة 
، والذي أكد على أن الحرم القدسي الشريف مكان مقدس "اليونسكو"للتربية والعلوم والثقافة 
  .ي المسيحي في القدسسالميعتبر انتصار للحق العربي اإلللمسلمين فقط، وهو ما 

ية المسيحية ودورها بفضح انتهاكات سالمومن جهته، اشاد السفير الحمزاوي بجهود الهيئة اإل
االحتالل، وتعرية اجراءاته التهويدية في المدينة المقدسة، مؤكدا على مواصلة التعاون بين الطرفين 

  .بكل ما يدعم القدس وينصرها
  

  طفالاقليم القدس يندد بتصعيد سياسة اعتقال األ
يم القدس بتصعيد نددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقل -معا  2016-10- 19 القدس

في البلدة القديمة  يتامطالب من مدرسة دار األ 10اعتقال  ، والتي كان آخرهاطفالسياسة اعتقال األ
  .وتمديد اعتقالهم حتى يوم الجمعة المقبل

وصرحت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقليم القدس في بيان لها صدر اليوم األربعاء، أن 
 2016حصيلة االعتقاالت التي نفذتها قوات االحتالل منذ بدء الهبة الشعبية حتى نهاية شهر ايلول 

حالة اعتقال منذ  50، وأكثر من 18دون سن الـ" ذكور وإناث" طفالألحالة اعتقال  864بلغت 
  .بداية الشهر الحالي

وأكد أمين سر حركة فتح في القدس عدنان غيث على أن حكومة االحتالل تضرب بعرض الحائط  
وحقهم بالعيش الكريم، وذلك من خالل  طفالكافة القوانين والمواثيق الدولية التي كفلت حماية األ

ذ حمالت االعتقال بمداهمة الجنود المدججين بالسالح ليال للمنازل واقتحام المدارس واالعتقال تنفي
ة الرعب والقمع التي نا طوال حياتهم بفعل حالأطفالالميداني مسببة بذلك اثارا نفسية وجسدية تالحق 

  .ذرع التنفيذية لهذا االحتاللتستخدمها اال
المعتقلين   طفاللتعذيب والتحقيقات القاسية كما يرويها األلسياسة ا طفالوحذر غيث من اخضاع األ

  .المعتقلين في سجون األحتالل طفالكقضية الطفل أحمد مناصرة وغيره من األ
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المقدسيين وفضح جرائمهم، داعيا  طفالوطالب اقليم القدس بضرورة تعرية سياسة االحتالل بحق األ
" اليونسف"ها منظمة االمم المتحدة للطفولة المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية وعلى رأس

الفلسطينيين والعمل على كبح جماح حكومة االحتالل  طفالبالتحرك والقيام بدورها في حماية األ
  .ووقف سياساتها القمعية بحق ابنائنا

ارتقوا في مدينة القدس المحتلة منذ بدء الهبة الشعبية في اكتوبر  18شهيدا دون سن الـ 12ويذكر أن 
2015.  

  
  

  قصىباالعتراف بالحق الفلسطيني في القدس والمسجد األ“ اليونسكو”وزارة الثقافة تثّمن قرار 
ثّمنت وزارة الثقافة قرار منظمة األمم المتحدة للتربية  – PNN 2016- 10- 18 بيت لحم

المبارك  قصىبشأن تبني واعتماد مشروع القرار الخاص بالمسجد األ) اليونسكو(والثقافة والعلوم 
  .وحائط البراق، وبالحفاظ على التراث الفلسطيني وطابعه المميز في القدس) الحرم الشريف(

وأشادت الوزارة بالجهود الكبيرة التي بذلها فخامة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، 
  .ينيةرامي الحمد اهللا، وبجهود وزارة الخارجية والدبلوماسية الفلسط. والحكومة برئاسة د

، إن من شأن هذا القرار تثبيت الحقوق الوطنية والتاريخية الثالثاء يوموقالت الوزارة في بيان لها، 
الفلسطينية، وخاصة في القدس العاصمة، وكذلك تعزيز الحضور الثقافي والحضاري والتراثي 

ية الفلسطينية الفلسطيني فيها، بما يمثله ذلك من انتصار ألصحاب الحق واألرض األصليين، وللروا
تهويد القدس  إلىية المحمومة الرامية سرائيلغير القابلة للطمس والتزوير، رغم كل المحاوالت اإل

  .وهويتها
واعتبرت الوزارة هذا القرار اعترافًا دوليًا بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

إفراغ المدينة المقدسة من سكانها األصليين،  إلىالقدس، وإدانة ضمنية لسياسات االحتالل الرامية 
وفرض وقائع على األرض عبر االستيطان، وجدار فصل عنصري، واإلجراءات التعسفية بحق 

  .المقدسيين على مختلف المستويات
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، بما يحقق هدفها في “اليونسكو”وأكدت وزارة الثقافة أنها ستواصل العمل على تعزيز الشراكة مع 
افي الفلسطيني، وخاصة في القدس، وكذلك مواصلة العمل على دعم الحراك حماية التراث الثق

الثقافي المقدسي على مستوى المؤسسات وتثبيتها، واألفراد ومشاريعهم اإلبداعية، مشددة على أن 
  .تعزيز حضور القدس على الخريطة الثقافية المحلية والعربية والعالمية على رأس أولويات الوزارة

ارة جهود الدول العربية الشقيقة، والدور الخاص للمملكة األردنية الهاشمية في هذا كما ثمنت الوز 
الخصوص، إضافة للدول الصديقة حول العالم، والتي صوتت لصالح تثبيت القرار الفلسطيني العربي 

ك المبار  قصى، تبنته، الخميس الماضي، ويؤكد أن المسجد األ“اليونسكو“الذي كانت الهيئة اإلدارية لـ
 33أن  إلىية الخالصة، وال عالقة لليهود فيه، مع اإلشارة سالمهو من المقدسات اإل) الحرم الشريف(

دولة امتنعت عن  17دولة عربية وأجنبية صوتت لصالح القرار، مقابل ست دول صوتت ضده، و
  .التصويت

لواقع، كما دعت ضرورة متابعة تنفيذ هذا القرار على أرض ا إلى“ اليونسكو”ودعت الوزارة منظمة 
ية والدول الصديقة، وخاصة تلك التي صوتت لصالح القرار، بالعمل على سالمالدول العربية واإل

ضمان تطبيقه، بما يكفل وغيره من قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن هيئة األمم المتحدة، 
قامة الدولة الفلسطينية ي، وإسرائيلوالمؤسسات التابعة لها، بالمساهمة في جهود إنهاء االحتالل اإل

  .المستقلة، وعاصمتها القدس
  
  

  - انتهى-
  


