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  م28/2/2016 األحد: التاريخ
  
  

{‰…{Ö]<íÖ^{{{Ï{{{Œ‚< <
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 قصىمستوطنون يستأنفون اقتحام األ. 

  تعتقل طفلين شقيقين من القدسقوات االحتالل. 

  أطفال من مخيم شعفاط 4مستعربون يختطفون. 

 "ي لدولة سرائيليؤكد ضرورة إنهاء االحتالل اإل" التعاون العربي الروسي

 .فلسطين

  اإلعالن رسميا عن انتهاء إضراب القيق عن الطعام بعد االتفاق على اإلفراج

 .عنه في أيار

 في أعناقنا ويتوجب الدفاع عنهاالقدس أمانة غالية : التويجري. 

  ًعلى أوضاع القدس كويتياً  ياً إعالم الحسيني يطلع وفدا. 

  القدسالمؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية يناقش الوضع الخطير في.  
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  قصىمستوطنون يستأنفون اقتحام األ
باقتحامات جديدة شرعت مجموعات من المستوطنين اليوم األحد،  -وفا 2016- 2-28القدس 

  .المبارك، بعد عطلة يومي الجمعة والسبت قصىللمسجد األ
إن االقتحامات جرت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، بحراسة  :وقال مراسلنا

عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل، في حين تصدى المصلون وطلبة 
  .بير االحتجاجية ضد هذه االقتحاماتمجالس العلم بهتافات التك

ها إجراءاتوانتشر المصلون وطلبة العلم في مرافق المسجد المبارك، فيما واصلت شرطة االحتالل 
  .المشددة بحق النساء والشبان، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم إليه

  
  قوات االحتالل تعتقل طفلين شقيقين من القدس

ي صباح اليوم األحد، طفلين شقيقين من سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-2-28القدس 
 .القدس المحتلة  بلدة العيسوية وسط

وأوضح مراسلنا، أن قوات االحتالل اعتقلت الطفلين يوسف وليث درويش، بعد دهم منزل ذويهما في  
  .أحد مراكز االعتقال والتحقيق في المدينة إلىالبلدة، وتم اقتيادهما 

هدت البلدة مساء أمس مواجهات عنيفة ضد قوات االحتالل، استمرت حتى ساعة متأخرة من وش
  .الليل، أصيب خاللها عدد من الشبان باختناقات، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع

  
  أطفال من مخيم شعفاط 4مستعربون يختطفون 

يوم الجمعة، أربعة ء ، مسا)مستعربون(ية إسرائيلاختطفت قوات خاصة  –وفا  2016-2-26القدس 
  .أطفال من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة

في المخيم ثائر عبد ربه، لمراسلتنا، إن جنود االحتالل ومستعربون " فتح"وقال الناطق باسم حركة 
أنه  نصبوا كمينا في أعقاب مواجهات اندلعت في المخيم، اعتقلوا من خالله أربعة أطفال، مضيفاً 

  ).عاماً  15(عرف من بين المعتقلين عبد محمد البحري 
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من مخيم ) عاماً  23(تمديد اعتقال الشاب محمود موسى شرحة  إلىوفي سياق آخر، لفت عبد ربه 
  .جتماعيافيجدور ليبرمان على موقع التواصل اإل" بيتنا إسرائيل"شعفاط بتهمة تهديد رئيس حزب 

  
  ي لدولة فلسطينسرائيلضرورة إنهاء االحتالل اإليؤكد " التعاون العربي الروسي"

ي سرائيلأكد منتدى التعاون العربي الروسي، ضرورة إنهاء االحتالل اإل -وفا 2016-2-26القاهرة 
  . لدولة فلسطين

ن البيان الختامي الصادر أيوم الجمعة، ى الجامعة العربية في بيان لها وضحت مندوبية فلسطين لدأو 
العربي الروسي، الذي ُعقد اليوم الجمعة في موسكو، أكد على تعزيز الجهود عن منتدى التعاون 

ي على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة سرائيلالدولية لحل الصراع العربي اإل
السالم العربية، وتحقيق حل الدولتين، وٕاقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس 

  .رقيةالش
وقف كل أعمالها غير القانونية وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان في  إلىودعا البيان، حكومة االحتالل 

عن القلق العميق من الممارسات التي ترتكبها سلطات االحتالل  الفلسطينية المحتلة، معبراً  رضاأل
لوضع القائم في المبارك، في محاوالت لتغيير ا قصىفي مدينة القدس، خاصة باتجاه المسجد األ

  .الحرم الشريف
ي الذي وصفاه سرائيلوأكد الجانبان في البيان الختامي، على موقفهما من االستيطان االستعماري اإل
دولة فلسطين،  أرضبأنه غير قانوني ويشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، وخطرًا حقيقيًا على وحدة 

  .إنهاء حل الدولتين إلىوبالتالي يؤدي 
ية الخارجة عن القانون والتي ُتمارسها قوات االحتالل ضد المدنيين سرائيلعمليات القتل اإل وأدانا،

دولة فلسطين الُمحتلة، وسياسة االعتقال  أرضالفلسطينيين الُعّزل، وكذلك االستخدام الُمفرط للقوة في 
  .اإلداري

يين الذين سرائيللمستوطنين اإلعدم تقديم الدعم السياسي واللوجستي ل إلىية سرائيلودعا، الحكومة اإل
  .يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم
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ي على قطاع غزة، وٕاعاقة عملية إعادة سرائيلوعّبر الجانبان عن القلق العميق من الحصار اإل
  .ية برفع الحصار فورًا عن قطاع غزةسرائيلاإلعمار في القطاع، وطالبا الحكومة اإل

لمصالحة الوطنية الفلسطينية، ُمؤكدان أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وأشادا بجهود ا
  .تحت مظلة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
األزمات التي تعاني منها الدول العربية،  إلىوتطرق البيان الختامي لمنتدى التعاون العربي الروسي، 

األزمات في  إلىووقف العمليات القتالية هناك، إضافة وخاصة وحدة وسالمة األراضي السورية، 
وأكد الجانبان عزمهما على زيادة تنسيق مواقفهما السياسية إزاء هذه األزمات، . اليمن وليبيا والعراق

  .وتعزيز التعاون االقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين
  

  عن انتهاء إضراب القيق عن الطعام بعد االتفاق على اإلفراج عنه في أيار اإلعالن رسمياً 
يوم الجمعة، عن لراعية لشؤون األسرى والمحررين أعلنت المؤسسات ا -وفا 2016-2-26القدس 

يوما، بعد  93انتهاء إضراب المعتقل اإلداري الصحفي محمد القيق، عن الطعام الذي استمر لمدة 
  .أيار المقبل 21ج عنه يوم االتفاق على اإلفرا

محمد سير الفلسطيني اليوم الجمعة على أن اتفاقًا تم بشأن قضية األسير وفي هذا السياق، أعلن نادي األ
  .القيق المضرب عن الطعام

إنهاء معركته التي خاضها ضد اعتقاله  إلىوأوضح النادي في بيان له أن االتفاق يفضي عمليًا 
  .يوما 93اإلداري التي خاضها لمدة 

القيق سير بموجب االتفاق تم احتساب أيام ما قبل صدور قرار أمر االعتقال اإلداري بحق األ: وأضاف
، وذلك بدل تاريخ 21.5.2016ضمن فترة الستة شهور، بحيث يتم اإلفراج عنه في تاريخ 

  .وهو تاريخ انتهاء أمر االعتقال اإلداري الحالي 17.6.2016
الساعة المقبلة، مع استمرار  24السماح لعائلة القيق بزيارته خالل الـ  كما أن االتفاق يضمن: وتابع

  .1948عالجه في المستشفيات داخل أراضي عام 
من جانبها، أفادت المحاميتان حنان الخطيب وهبة مصالحة من هيئة شؤون األسرى والمحررين 

، الجمعة يومقد علق إضرابه الصحفي القيق سير ي، أن األسرائيلوالمتواجدتان في مستشفى العفولة اإل
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عضاء من الكنيست العرب أ، و "الداخل الفلسطيني"وذلك بحضور أفراد عائلته والقيادات العربية في 
  .هالي األسرى في القدسأوالمحاميين الفلسطينيين ولجنة 

وكشفت الخطيب ومصالحة في بيان صحفي عن أن محمد علق إضرابه بعد االتفاق على اإلفراج 
  .والسماح لعائلته بزيارته إسرائيلأيار المقبل، واستمرار عالجه في المستشفيات داخل  21عنه يوم 

كبيرة بذلت في األسابيع األخيرة، وخاصة من قيادات الحركة األسيرة في  إن جهوداً : وقالتا في البيان
لعرب في والنواب ا 1948عام  الفلسطينية المحتلة راضياألسجون االحتالل والقيادات العربية في 

  .هذا االتفاق إلىي إلنقاذ حياته والوصول سرائيلالكنيست اإل
وبدوره، اعتبر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، أن إرادة الحياة التي تحلى بها 

ي، وأنه سجل بطولة خارقة في تحديه لسياسة سرائيلالقيق قد انتصرت على إرادة الموت اإلسير األ
غير مسبوق في تاريخ  ي الظالمة، وتحدياً سرائيلالتعسفية، ولقوانين االحتالل اإل االعتقال اإلداري

  .إضرابات األسرى على مستوى العالم في النضال من أجل حقوقهم
وشكر قراقع الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة الفلسطينية وقادة األجهزة األمنية وخاصة اللواء 

  .القيقسير للضغط من أجل إنقاذ حياة األماجد فرج على جهودهم الكبيرة 
جماهير شعبنا بكافة مؤسساته الحقوقية والجماهيرية وقواه الوطنية،  إلىووجه قراقع تحياته وشكره 

في  هاماً  ، الذين لعبوا دوراً 48عام  فلسطين المحتلة كافة المؤسسات الدولية وألهلنا في أراضي ٕالىو 
  .بهمساندة مطالب وحقوق القيق خالل إضرا

القيق، من سير وحيا قراقع المحامين الفلسطينيين وجهودهم الكبيرة التي تواصلت على مدى إضراب األ
  .ي لتصفيته وقتلهسرائيلأجل إنهاء اعتقاله اإلداري، وعدم إعطاء فرصة لالحتالل اإل

 إلىالمحاميتين حنان الخطيب وهبة مصالحة اللتين تواجدتا  إلىووجه قراقع بشكل خاص الشكر 
  .جانب محمد في مستشفى العفولة طوال فترة إضرابه

استثمار معاناة محمد وبطولته وانتصاره من أجل تكثيف الجهد والعمل إللغاء قانون  إلىودعا قراقع 
ية التي تنتهك حقوق األسرى سرائيلوسياسة االعتقال اإلداري التعسفي، ومواجهة القوانين العنصرية اإل

  .وتخالف القانون الدولي
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  القدس أمانة غالية في أعناقنا ويتوجب الدفاع عنها: التويجري
" إيسيسكو"ية للتربية والعلوم والثقافة سالمقال المدير العام للمنظمة اإل - وفا 2016-2-25القاهرة 

إن مدينة القدس أمانة غالية في أعناقنا، "الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، اليوم الخميس، 
  ".عنها بشتى الوسائل ومختلف الطرق ويتوجب الدفاع

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه ممثل المنظمة الدولية الدكتور صالح الجعفراوي، في ندوة 
ية بمعهد سرائيل، التي نظمها مركز الدراسات اإل"المكانة الحضارية وآليات تعزيز عروبتها: القدس"

ر، بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الدراسات اآلسيوية في جامعة الزقازيق بمص
  .يةسالماإل

إن القدس قضيتنا المشتركة التي تعلو فوق كل القضايا، باعتبارها زهرة المدائن : وتابع التويجري
، ومن هنا مطلوب التفكير في إيجاد "المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين قصىمحتضنة المسجد األ
  .يتها، وتحقيق الوحدة الفلسطينية لتكون دولة واحدة وشعًبا واحًدإاسالمالقدس و  آليات لتعزيز عروبة

وبدوره، ذكر القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق األستاذ الدكتور عبد الحكيم نور الدين، أن زعماء 
ل مصر عبر التاريخ لم يختلفوا في مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين واستقال

  .الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
إن العالقة بين مصر وفلسطين أزلية ولن تهتز أبدا؛ ألن فلسطين في قلب : "وتابع المسؤول المصري

  ".كل مصري
من جانبه، أوضح عميد المعهد األستاذ الدكتور أحمد الناد، أن الندوة تأتي في ظل التحديات التي 

في سعيها لتأكيد هويتها الحضارية والتاريخية، وفي خضم األحداث  يةسالمتعيشها األمة العربية واإل
  .المتالحقة والتهويد المستمر لمدينة القدس، ومحاوالت طمس هويتها

ية الدكتور فتحي المال، سالموشارك في فعاليات الندوة ممثل الجمعية العربية للحضارة والفنون اإل
علماء بالقدس الدكتور ماهر خضير، وخبير وقاضي المحكمة الشرعية بفلسطين وعضو هيئة ال

ية بالمركز القومي لبحوث الشرق األوسط الدكتور طارق فهمي، وأستاذ القانون سرائيلالدراسات اإل
  .الدولي الدكتور نبيل حلمي، وأستاذ الدراسات العبرية الدكتور إبراهيم البحراوي
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  على أوضاع القدس كويتياً  ياً إعالم الحسيني يطلع وفداً 
 يوم الخميس، وفداً القدس المحافظ عدنان الحسيني،  اطلع وزير شؤون -وفا 2016-2-25القدس 
وضاع العاصمة المحتلة، ودرتها المسجد أترأسه الكاتبة والروائية فجر السعيد، على  كويتياً  ياً إعالم
خطار بسبب أي والمسيحي من سالمالمبارك، وما تتعرض له المقدسات والتراث العربي اإل قصىاأل

  . االحتالل إجراءات
وضاع في القدس، وما يكابده أهلها من معاناة جراء الممارسات ووضع الحسيني الوفد بصورة األ

ماكن المقدسة واقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد ية المتكررة لحرمات األسرائيلواالنتهاكات اإل
، وتوسيع رقعة االستيطان، والعمل على تغيير يةسرائيلالمبارك والمدعومين من الحكومة اإل قصىاأل

 إلىمعالم المدينة المقدسة في محاولة مكشوفة لتزوير التاريخ وقلب الحقائق وخلق وقائع جديدة تهدف 
قطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة، وسلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني 

بهدم االحتالل لحارتي المغاربة والشرف وتشريد سكانها منذ  داً ي والدولي، مستشهسالموالعربي واإل
عقاب تحرير القائد المسلم صالح أقيمت في أولى، وذلك إلدراكه معاني حارة المغاربة التي لحظاته األ
ألطماع استعمارية  شقاء المغاربة على البقاء فيها تصدياً صرار األإ يوبي للمدينة المقدسة، و الدين األ
  .جديدة

الحفاظ على الوجود  إلىيؤدي  ن الزيارات العربية المتكررة لفلسطين والقدس تحديداً أكد الحسيني أو 
قوى للصمود في أرادة قوية وعزيمة إن الشعب الفلسطيني يمتلك أخاصة و  اً أرضو  الفلسطيني شعباً 

  .ي دوليإسالمتعزيز عربي  إلىي وقت مضى أكثر من أه وهو بحاجة أرض
  .المبارك قصىي الكويتي قد زار مدينة القدس وادى الصالة في المسجد األعالموكان الوفد اإل

 وافياً  ية في القدس الشيخ عزام الخطيب، للوفد الزائر، شرحاً سالموقاف اإلوقدم مدير عام دائرة األ
وحدهم  حقية المسلمينأ ية الزائفة، مؤكداً سرائيلدعاءات اإلاال لكافة مرافق الحرم القدسي الشريف مفنداً 

مجاد أاستلهام بطوالت و  إلى المخاطر التي يتعرض لها وداعياً  إلى في هذا المكان المقدس، الفتاً 
ولى القبلتين باعتباره جزء ال يتجزأ من العقيدة أالعرب والمسلمين واالهتمام الذي كان يحظى به 

  .يةسالماإل
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طلع على هموم المقدسين ومعاناتهم أالقديمة، و زقة البلدة أكما زار الوفد كنيسة القيامة وتجول بحارات و 
  .ية التعسفيةسرائيلاإل جراءاتجراء اإل

  

  المؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية يناقش الوضع الخطير في القدس
  توفير شبكة األمان المالية ومناصرة األسرى وفضح جرائم االحتالل إلىالدعوة 

 يومانات العربية الذي أنهى أعماله األول لرؤساء البرلمأكد المؤتمر  -وفا 2016-2-25القاهرة 
وكنيسة  قصىوالتدابير العاجلة إلنقاذ القدس بمسجدها األ جراءاتفي القاهرة ضرورة اتخاذ اإل الخميس

ية وحمايتها من األخطار والسياسات الرامية لتهويدها سالمالقيامة وباقي المقدسات المسيحية واإل
  .قصىني والمكاني للمسجد األوتنفيذ التقسيم الزما

وشدد المؤتمر على عروبة وفلسطينية القدس، موضحا أهمية تفعيل الصناديق المالية العربية التي 
باعتبارها خطا احمر يستلزم  يين من الصمود على أرضها الطاهرةأنشأت من أجلها، لتمكين المقدس

  .اتخاذ المواقف العربية السياسية واالقتصادية العاجلة
وأكد المجتمعون في بيان خاص بفلسطين صدر اليوم في ختام أعمال المؤتمر أن القضية الفلسطينية 

ي لألراضي الفلسطينية والعربية سرائيلهي القضية المركزية األولى لألمة العربية، وأن االحتالل اإل
والجوالن  الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة( 1967المحتلة على خط الرابع من حزيران

، ما يزال هو التحدي األول ألمتنا العربية، والمصدر األول الذي يهدد )السوري ومزارع شبعا اللبنانية
  .أمننا القومي

توفير الدعم الالزم إلنجاح الجهود الفلسطينية الساعية لعقد مؤتمر  إلىودعا رؤساء البرلمانات العربية 
ارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتوسيع دولي للسالم إليجاد آليات ملزمة لتنفيذ قر 

ي وتجسيد الدولة سرائيلالدول المشاركة بعملية السالم وتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل اإل
  .1967الفلسطينية بعاصمتها القدس، على كامل حدود الرابع من حزيران عام 

ن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب كما طالب البيان بدعم المساعي بالتوجه لمجلس األم
الفلسطيني وإلدانة االستيطان والمطالبة بوقفه لحماية حل الدولتين، معتبرين ذلك تحديا يجب معالجته 

  .وجعله أولوية قصوى للعمل البرلماني العربي
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واإلجرام  رهابودعم رؤساء البرلمانات العربية  في بيانهم الهبة الشعبية الفلسطينية، وأدانوا األ
ضد الشعب الفلسطيني من إعدام ميداني للنساء واألطفال والشيوخ  ي الذي يمارسه يومياً سرائيلاإل

  .والشباب اليافع
ي الظالم عن قطاع غزة، واعتبار كل  سرائيلوشدد البيان على ضرورة العمل على رفع  الحصار اإل

ي سرائيلم سالح المقاطعة لالحتالل اإلتفعيل ودع إلىذلك جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، داعيا 
  .الذي يتنامى ويتصاعد عالميا رفضًا لسياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني

ية الرامية سرائيلكما أكد رؤساء البرلمانات العربية مساندتهم الموقف الفلسطيني في وجه السياسات اإل
إلعادة النظر في  ٕاجراءاتاتخاذ قرارات و لتصفية القضية الفلسطينية السميا وأن فلسطين مقبلة على 

جميع عالقاتها مع االحتالل، ويكون ذلك بتنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، سواء أكانت 
صادرة عن جامعة الدول العربية أم عن البرلمان العربي أم عن االتحاد البرلماني العربي، مثل شبكة 

بية لدعم الموازنة الفلسطينية، وتوأمة العواصم العربية مع مدينة األمان المالية المقرة في القمم العر 
  .وٕاعادة اعمار غزة. القدس بتأمين الدعم االقتصادي لمواجهة سياسات تهويدها وتثبيت أهلها عليها

العمل مع الحكومات العربية وبشكل مستعجل على تأمين الدعم المادي ألهالي  إلىكما دعوا  
أكتوبر / يوتهم إلعادة بنائها، حيث وصل عدد الشهداء منذ تشرين األولالشهداء الذين تهدمت ب

  .الماضي
كما طالب البيان بوضع خطة عمل برلمانية عربية لشرح  قضية األسرى والمعتقلين في مختلف 
المنتديات البرلمانية والمطالبة بإطالق سراحهم، ومن ضمنهم البرلمانيين األسرى، والتدخل الفوري 

يوما، واإلفراج عن جثامين  93ح الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ إلطالق سرا
  .الشهداء المحتجزة

توثيق ونشر االنتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل وقطعان  إلىكما دعا المؤتمرون 
ية من ئيلسراالمستوطنين بالصوت والصورة، وٕارسالها لكافة برلمانات العالم، بهدف فضح الجرائم اإل

خالل لجنة متخصصة بين البرلمان العربي واالتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني 
  .تتولى هذه المهمة
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كما جددوا دعمهم الجهود الفلسطينية والعربية إلنهاء االنقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعقبها 
  .انتخابات شاملة حسب اتفاقيات المصالحة

قليمية ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية مع االتحادات البرلمانية اإل أيضاً وأكدوا  
والدولية لشرح وجهة النظر العربية من قضية االحتالل واإلرهاب ومن يمارسها، وجذورها وأسبابها، 

سياسات وٕارسال وفود برلمانية عربية لزيارتها، أو دعوة رؤسائها لزيارة المنطقة، لالطالع على ال
رهابية وتأثيرات ذلك على استقرار ية العدوانية، وشرح العالقة بينها وبين وتنامي الحركات اإلسرائيلاإل

وأمن المنطقة وعلى السلم واألمن الدوليين، بهدف تكوين رأي عام برلماني عالمي ضاغط على 
  .الحكومات الغربية لتغيير مواقفها بما يخدم قضايانا ويحقق األمن لمنطقتنا

بمشاركة   أيضاً كما تضمن البيان الختامي للمؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية الذي صدر اليوم 
الوفد الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس ومشاركة السفير محمد صبيح أمين سر المجلس 

ة فلسطين حسين أبو شنب وعمر حمايل، وممدوح سلطان الدبلوماسي في مندوبي.وعضوي الوفد د
ي الخطر سرائيلالحتالل اإل بالجامعة العربية، التأكيد على جوهر القضية الفلسطينية من قبيل اعتباراً 

  .مة العربيةاألكبر والمصدر األساسي لإلرهاب على األ
جانب دعم  توجه القيادة  إلىعاجلة إلنقاذ القدس خاصة الدعم المالي  إجراءاتكما طالب باتخاذ 

الفلسطينية في مساعيها لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، والعمل على توثيق ونشر الجرائم 
  .قليمية والدوليةكافة المحافل البرلمانية اإل إلىية، وٕارسالها سرائيلاإل

: مانات العربية تحتاليوم عن المؤتمر األول لرؤساء البرل أيضاً كما تضمن إعالن القاهرة الصادر 
عنوان رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة لألمة العربية، التأكيد على أنه ال يمكن تحقيق السالم 
العادل في الشرق األوسط دون تحقيق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة 

  .تحقيق هذا التوجه ذات السيادة وعاصمتها القدس، ودعم  الموقف الفلسطيني في


