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            ٢ ص                                     ٩٠٤ :        العدد                        ١٧/١١/٢٠٠٧ سبتال: التاريخ

    :أخبار الملتقى
 ٢  طالب بإنشاء صندوق إسالمي لدعم المدينة المحتلةت هيئات مقدسية .١
  ٢   مؤتمر اسطنبول يؤكد على ان القدس ستبقى امانة في اعناق االمة:معن بشور .٢
 ٣  القدس عربية وإسالمية وعليكم تحريرها: النائب البريطاني غالوي .٣
 ٣  الشيخ عكرمة صبري ومفتي القدس يحذران من اساليب االحتالل لطمس هوية القدس .٤
 ٣  يعلى ضرورة عودة القدس الى وضعها الطبيعشدد  يعطا اهللا حنا .٥
 ٤  بوضع خطة عملية لتحرير القدسيطالب الشيخ تيسير التميمي  .٦
 ٤   الكنيسة األرثوذكية في القدسرؤوف ابو جابر يؤكد على عروبة .٧
 ٤  ليمية في القدس تسلط الضوء على السياسات االسرائيلية التعاعتدال األشهب .٨
 ٤  من ارضهم% ٨٦ اسرائيل حرمت المقدسيين من استعمال :النشاشيبي .٩
 ٤  بهدف سحب هوياتهم  اسرائيل فرضت قيودا مشددة على المقدسيين:ناشطون مقدسيون .١٠
 ٥  على المقدسيين الجبارهم على ترك بيوتهم والهجرةفرض الضرائب تاسرائيل  .١١
 ٥  لشباب المقدسي البعاده عن قضيتهل مضايقات وممارسات عنصرية :راسم عبد الواحد .١٢
 ٥  االحتالل حول المدن الفلسطينية الى مكاب للنفايات المختلفة والخطيرة .١٣
  ٦  التهويد البشري للقدس حولملتقى ورشة عمل في ال .١٤

    
    :مواقف وتعليقات

 ٦  يز جهات رفيعة عملت على إلغاء مؤتمر القدس من بينها عباس وبير:صوت الحق والحرية .١٥
 ٧  إجماع على عدم التنازل عن القدس وعودة الالجئين" ملتقى القدس الدولي: "البردويل .١٦
 ٧  في اسطنبول" ملتقى القدس"سورية يحرجون وفدها الرسمي إلى " اخوان" .١٧
 ٧  مشاركون يتناولون معنى انعقاد ملتقى القدس في اسطنبول .١٨

    
***  

  
  نشاء صندوق إسالمي لدعم المدينة المحتلةطالب بإت هيئات مقدسية .١

 حذر ممثلون عن هيئات مقدسية أمس من خطـورة األوضـاع فـي القـدس                : محمد سويدان  -اسطنبول
المحتلة، والتي صفوها بالخطيرة جدا والمأساوية وتهدد بطمس هوية المدينة العربية االسالمية المـسيحية         

يات اليوم الثاني لملتقى القدس الدولي، شرحا مسهبا عـن          وقدم هؤالء في فعال    .وتهويدها وتهجير سكانها  
وتساءلوا عن الدعم المالي العربي واالسالمي       .الظروف الصعبة والقاسية التي يعيش في ظلها المقدسيون       

قليل جدا وال يؤثر بنتائج المعركة والتي يستخدم فيهـا االحـتالل كـل              هم، موضحين أنه    لتعزيز صمود 
طالبوا بانشاء صـندوق    قد  و .عسكرية ويوظفها لخدمة مشروعه االستيطاني االحتاللي     امكانياته المالية وال  

عربي اسالمي عالمي لتعزيز صمود القدس والمقدسيين، داعين الى البدء بحملة تبرعات عالمية يتبـرع               
  .فيها الفرد بدوالر واحد سنويا بهدف منع تهويد المدينة المقدسة

  ١٧/١١/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
   مؤتمر اسطنبول يؤكد على ان القدس ستبقى امانة في اعناق االمة:شورمعن ب .٢

قال رئيس المؤتمر القومي العربي معن بشور، ان الهدف مـن عقـد مـؤتمر               :  وكاالت –فلسطين اآلن   
واضاف في تصريح    .القدس العالمي في اسطنبول هو للتاكيد على ان قضية القدس ال يمكن ان تنسى ابدا              



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٩٠٤ :        العدد                        ١٧/١١/٢٠٠٧ سبتال: التاريخ

ال يمكن الحد ان يستفيد من التردي العربي تجاه العدو االسرائيلي لكي يطمس هذه              : خباريةلقناة العالم اال  
ان هذا المؤتمر يثبت بما اليقبل الـشك ان        : وتابع .الحقيقة، الفتا الى ان القدس ستبقى منارا لكل االحرار        

ؤتمر تنبثق ايـضا مـن      واردف، ان اهمية الم    .القدس مازالت امانة في اعناق ابناء االمة واحرار العالم        
كونه ينعقد في مدينة اسطنبول والتي شهدت قبل مئة عام من الزمن محاولة من قبل الـصهاينة البعـاد                   

ان هذا المؤتمر يعيد استئناف مسار اريد قطعه منـذ مئـة            : وقال .تركيا عن فلسطين، بيد انها قد فشلت      
وخلـص   .ن قضية القدس بكـل اخـالص      عام، وقد عادت تركيا االن بثقلها الشعبي والرسمي لتدافع ع         

ان مؤتمر اسطنبول حول القدس يكتسب اهميته من مكان انعقاده ومن حجـم المـشاركين فيـه                 : بالقول
  .ونوعيتهم، باالضافة الى زمان انعقاده، وهو زمان تسويات وصفقات وتنازالت

  ١٦/١١/٢٠٠٧فلسطين اآلن 
  
  ليكم تحريرها القدس عربية وإسالمية وع: النائب البريطاني غالوي .٣

انتقد البرلماني البريطاني المعروف جورج غالوي الدول العربية واإلسالمية، مستغرباً كيف تعجز هـذه              
وقال . األنظمة عن تحرير فلسطين من االحتالل الصهيوني، رغم أن عدد سكانها يزيد عن المليار نسمة              

، إن فلـسطين والقـدس هـي    )١٥/١١(في اسطنبول الخمـيس  " ملتقى القدس الدولي"غالوي في افتتاح    
فلسطينية وعربية وال يمكن تغيير هذه الحقيقة مهما فعل االحتالل الصهيوني لمحاولـة طمـس المعـالم                 

. التاريخية لبالد والمدينة، واصفاً القدس بأنها كنز العرب والمسلمين وثروتهم التي ال يمكن التفريط بهـا               
راً من أكثر من ثالثة آالف شخص حضروا فعاليات االفتتاح          وأشار غالوي، الذي القت كلمته تصفيقاً حا      

في العاصمة التركية اسطنبول، إلى الهجمة التي تالحق العرب في أكثر من دولة عربية، السيما احتالل                
  . ٢٠٠٣العراق في العام 

التـي  وحثّ النائب البريطاني العرب والمسلمين على الدفاع عن أرضهم وسيادتهم، معتبراً أن فلـسطين               
ال يمكـن أن تُهـزم،      "الشيخ أحمد ياسين والرئيس الراحل ياسر عرفـات         " حماس"أنجبت مؤسس حركة    

واستنكر غالوي، ما يتم تسليطه على قطاع غزة من حـصار ظـالم،             ". وستدحر االحتالل عاجالً أم آجالً    
  . مطالبا الفلسطينيين بالتوحد من أجل حماية قضيتهم، ووحدة شعبهم

  ١٦/١١/٢٠٠٧  لإلعالم ينيالمركز الفلسط
  

  الشيخ عكرمة صبري ومفتي القدس يحذران من اساليب االحتالل لطمس هوية القدس .٤
استعرض الشيخ عكرمة صبري المحاوالت االسرائيلية الرامية لتهويد وطمس         :  محمد سويدان  -اسطنبول

طين، بينما اكد مفتي    الحضارة اإلسالمية والمسيحية وضم المستوطنات للقدس لعزلها عن محيطها في فلس          
القدس محمد حسين ان وضع المدينة بعد الجدار العازل وتزايد المستوطنات وسعي العدو لبنـاء الهيكـل               

 ولكـن   ،وشدد على أن المدافعين عن القدس هم من أهل فلسطين بالدرجة األولى            .المزعوم، صعب جدا  
  .القدس بحاجة للجميع

  ١٧/١١/٢٠٠٧الغد االردنية 
  

  يعلى ضرورة عودة القدس الى وضعها الطبيعشدد  يعطا اهللا حنا .٥
 رئيس اساقفة سباستيا عطا اهللا حنا، بعقد مؤتمر القدس العالمي، واصفا المؤتمر انه عرس               شادا: وكاالت

ن المؤتمر يشكل تظاهرة عربية وطنية اسالمية ومسيحية تهدف الى ابـراز             ولفت إلى أ   .مقدسي بامتياز 
ي منذ احتاللها، مشددا على ضرورة عودة القدس الـى وضـعها الطبيعـي            قضية مدينة القدس التي تعان    

  .وانعتاقها من قيود االحتالل االسرائيلي البغيض
  ١٦/١١/٢٠٠٧فلسطين اآلن 



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ٩٠٤ :        العدد                        ١٧/١١/٢٠٠٧ سبتال: التاريخ

  
  بوضع خطة عملية لتحرير القدسيطالب الشيخ تيسير التميمي  .٦

لمحبة للخير والـسالم    طالب الشيخ تيسير التميمي العرب والمسلمين والقوى ا       :  محمد سويدان  -اسطنبول
وانتقد مـا اسـماه      .في العالم بوضع خطة عملية لتحرير القدس وانقاذها من براثن االحتالل االسرائيلي           

الصمت العربي واالسالمي والعالمي تجاه الحفريات التي تقوم بها سـلطات االحـتالل تحـت المـسجد                 
ة خطيرة قد تحقق فيها اسـرائيل       االقصى، محذرا في ذات الوقت من ان هذا الصمت سيؤدي الى مرحل           

  .اهدافها
  ١٧/١١/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
   الكنيسة األرثوذكية في القدس رؤوف ابو جابر يؤكد على عروبة .٧

 رئيس المجلس المركـزي األرثوذكـسي فـي األردن وفلـسطين            شدد:  عماد عبد الرحمن   - اسطنبول
بية، وأن الذي استلم العهدة العمرية كـان         على ان الكنيسة األرثوذكية في القدس عر       ،رؤوف أبو جابر  .د

القبائـل التـي    كمـا أن     ،عربيا، مشيرا إلى أنه منذ القرن الرابع قبل الميالد والعرب يسكنون فلـسطين            
  .تنصرت من العرب هم عماد البطريركية المقدسية

  ١٧/١١/٢٠٠٧الرأي األردنية 
  
  ليمية في القدس تسلط الضوء على السياسات االسرائيلية التعاعتدال األشهب .٨

أكدت نائبة مدير التربية والتعليم في القدس الـشريف اعتـدال األشـهب أن              :  ايهاب مجاهد  -اسطنبول  
السياسات اإلسرائيلية تجاه القدس المحتلة ومواطنيها الفلسطينيين تهدف إلى تهويد المدينـة مـن خـالل                

اءات الكفيلة بتقليل نسبة الفلـسطينيين      طمس طابعها العربي الفلسطيني وتوطين اليهود فيها واتخاذ اإلجر        
واضافت بان اسرائيل تعامل المقدسي على أنه يمتلك حق اإلقامة وال تنطبق عليـه قـوانين                 .في المدينة 

المواطنة مما يهدد وجوده في مدينته مع ما يترتب على هذا الوضع من إجراءات تمس المواطن المقدسي                 
ري عليه القانون الدولي اإلنساني والمنـصوص عليـه فـي        في جميع حقوقه كمواطن تحت االحتالل يس      

واوضحت أن التعليم مر في القدس المحتلة بمراحل ثالث، تميزت األولـى منهـا               .اتفاقية جنيف الرابعة  
بتطبيق المناهج اإلسرائيلية الرسمية استناداً إلى قرار ضم القدس بعد احتاللها، ثم مرحلة تطبيق المناهج               

دها مرحلة تطبيق المنهاج األردني على مراحل نتيجة لفشل سياسـة االحـتالل فـي               الموحدة، وبدأت بع  
  .السيطرة على قطاع التعليم وتهويده في القدس

  ١٧/١١/٢٠٠٧الدستور 
  

  من ارضهم% ٨٦ اسرائيل حرمت المقدسيين من استعمال :النشاشيبي .٩
لفلـسطينية محمـد زهـدي      اشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر ا        :  محمد سويدان  -اسطنبول

من ارضهم تحت ذرائع شتى وباطلـة،       % ٨٦النشاشيبي الى ان اسرائيل حرمت المقدسيين من استعمال         
 مستعمرة وعـشرات البـؤر االسـتعمارية        ١٧ن االحتالل بنى على االراضي الفلسطينة المحتلة        أمبينا  

  . الف مستعمر٢٠٠٠٠٠  الف وحدة ويسكنها حوالي٧٠اليهودية يزيد عدد وحداتها السكنية عن 
  ١٧/١١/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  بهدف سحب هوياتهم  اسرائيل فرضت قيودا مشددة على المقدسيين:ناشطون مقدسيون .١٠

قال نعيم االشهب ان اسرائيل فرضت قيودا مشددة على المقدسيين واقـامتهم            :  ايهاب مجاهد  -اسطنبول  
واشار الـى ان    . ها لتفريغها من سكانها االصليين    في القدس المحتلة بهدف سحب هوياتهم ومنع اقامتم في        



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ٩٠٤ :        العدد                        ١٧/١١/٢٠٠٧ سبتال: التاريخ

سياسة سحب الهويات مستمرة وعملت على تعزيز صالحيات وزارة الداخليـة، وزادت العـبء علـى                
 انه يوجد حاليا ما يقـارب       أشار إلى   و .٦٠٠%المقدسيين، مبينا ان حاالت سحب الهوية ازدادت بنسبة         

سجلين في هوية والديهم، حيث يقدر عدد االطفال غيـر           طفل يعيشون في القدس المحتلة غير م       ١٠٠٠٠
الـى   %.٢٣،٦القادرين على التسجيل في المدارس الحكومية او تلقي العالج بسبب عدم تسجيلهم بــ               

ذلك، اشار الناشط في منظمات المجتمع المدني يعقوب عودة الى ان االحتالل االسرائيلي يضع يده على                
 الـف،   ١٨٥بينا ان عدد المستوطنين في القدس الشرقية يزيد عـن            من مساحة القدس، م    ٨٨%اكثر من   

واوضح ان اسرائيل تـسمح لالسـرائيلي        . مستعمرة ١٥ الف وحدة سكنية في      ٥٩يسكنون في اكثر من     
 %٥٠ الـى    %٢٥لمقدسيين اسـتخدام    ل تيح من االرض التي استولى عليها، في حين ت        %١٠٠باستخدام  

 الف دوالر، مبينا ان هذا      ٢٥فة الرخصة الواحدة لوحدة سكنية حوالي       واشار الى ان معدل تكل     . فقط منها
 كمـا   .المبلغ يعد كبيرا اذا ما تم االخذ بعين االعتبار المستوى المعيشي والدخل الخاص باالسر المقدسية              

تختلـف قيمتهـا    حيث  ن اسرائيل تفرض ضرائب المسقفات على مالكي الوحدات السكنية،          أضاف قائال أ  
 شيكل للوحدة السكنية مما ال يشجع على اقتناء وحـدات           ٦٦٠٠السكن لتصل الى حوالي     حسب تصنيف   

  .سكنية
  ١٧/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  فرض الضرائب على المقدسيين الجبارهم على ترك بيوتهم والهجرةتاسرائيل  .١١

دم الباحث نشأت طهبوب ورقة عمل عن السكن والسكان في القدس المحتلة،            ق:  محمد سويدان  -اسطنبول
واشار الى اسرائيل فرضت الضرائب والمخالفات على المقدسيين الجبارهم على ترك بيوتهم والهجـرة              

مـن  % ٦٠ن  أن معظم الطرق في القدس الشرقية تعاني من حفريـات و          أواضاف   .من المدينة المقدسة  
 فيمـا   .من شبكة المياه تالفـة    % ٥٠ن  كما أ  ،غير مربوطة بشبكة التصريف الصحي    المساكن الفلسطينية   

مام التحديات التي يواجهها العمل الخيـري       أتوقف الناشط في مجال العمل االجتماعي عبد الرحيم بربر          
 .واالنساني في القدس وفلسطين، واصفا اياه بأنه يمر بمرحلة خطيرة جدا، جراء نقص االمكانيات المالية              

من العمال الفلسطينين يتقاضون اجرا اقل من نظرائهم االسـرائيليين، وان نحـو             % ٤٣عتبر ان نحو    أو
من العرب الفلسطينيين فقراء، مشيرا الى ان نسبة البطالة في صفوف الفلـسطينيين تـصل الـى                 % ٢٥
٢٠.%  

  ١٧/١١/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
  لمقدسي البعاده عن قضيتهلشباب ال مضايقات وممارسات عنصرية :راسم عبد الواحد .١٢

الباحث راسم عبد الواحد ما يتعرض له الشباب المقدسـيون مـن            استعرض  :  محمد سويدان  -اسطنبول
مضايقات وممارسات عنصرية ومحاوالت البعادهم عن قضيتهم وواقعهم من خالل تـرويج المخـدرات         

  .واسقاطهم في حبائل الرذيلة
  ١٧/١١/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
   المدن الفلسطينية الى مكاب للنفايات المختلفة والخطيرةاالحتالل حول .١٣

قال مدير الجمعية العربية لحماية الطبيعة سري زعيتـر ان البيئـة العربيـة              :  ايهاب مجاهد  -اسطنبول  
وذكـر ان   . مستهدفة من قبل االحتالل الذي حول المدن الفلسطينية الى مكاب للنفايات المختلفة والخطيرة            

 مـن   %١٥ا على مصادر المياه بفلسطين ولم تسمح للفلسطينيين اال باستغالل نحو            اسرائيل وضعت يده  
شار ممثل المؤسسات الفلسطينية العاملة في قطاع الزراعة منجـد ابـو جـيش الـى ان                  فيما أ  .مياههم

مؤسسات وطنية فلسطينة انجزت مشروعا لزراعة مليون شجرة في فلسطين، داعيا العرب والمـسلمين              
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 مساعدتها النجاح مشروع جديد لزراعة مليون شجرة اخرى لمواجهة سياسة القلع والخلـع        والخيرين الى 
واضاف  .االسرائيلية لالشجار والتدمير المتعمد للبيئة والطبيعة الفلسطينية ومصادرة االراضي الزراعية         

 مـن المـساكن   ٦٠%ن أن معظم الطرق في القدس الشرقية تعـاني مـن حفريـات و           من جهة أخرى أ   
  .من شبكة المياه تالفة% ٥٠، كما أن سطينية غير مربوطة بشبكة التصريف الصحيالفل

  ١٧/١١/٢٠٠٧الدستور 
  

  التهويد البشري للقدس حولملتقى ورشة عمل في ال .١٤
قال مدير مركز الدراسات المعاصرة بأم الفحم الدكتور إبراهيم أبو جابر           : محمود عبد الغفار   - إسطنبول

إن نحو نصف القدس جـرى      ،  "التهويد البشري للقدس  "القدس الدولي بعنوان    أثناء ورشة عمل في ملتقى      
 .تهويده بجدار الفصل واالستيطان واالستيالء على منازل أو بناء مؤسسات إسـرائيلية داخـل المدينـة               

وأضاف أن اإلشراف على هذا المخطط تتواله سلطة تطوير القدس وبلدية المدينة اإلسرائيليتان من خالل               
خناق على المقدسيين وعدم توفير فرص عمل لهم لدفعهم إلى العمل بالخارج واستغالل ذلك فـي                تشديد ال 

وعن الشق الـديمغرافي     . ألف مقدسي أخرجوا من المدينة بهذه الطريقة       ٧٠سحب الهوية مشيرا إلى أن      
ـ  ٢٠١٠قال أبو جابر إنهم يسعون لتحقيق أكثرية يهودية حتى عام            عزيـز   ألف مستوطن لت   ١٠٠ ليأتوا ب

 آالف يهودي بسبب تراجـع فـرص        ٨األغلبية اليهودية ومواجهة العدد الناجم عن هجرة عكسية بمقدار          
شدد رئيس جامعة فلسطين دياب عيوش على أن الصراع الـديمغرافي هـو األكثـر               من جهته   و .العمل

ني األول في   أهمية، مشيرا إلى أن أعداد اليهود تتصاعد في فلسطين بشكل تدريجي منذ المؤتمر الصهيو             
حتى وصلت النسبة   % ٧,١ بلغ   ١٨٨٢ مشيرا إلى أن عددهم نسبةً للفلسطينيين في عام          ١٨٩٧بازل عام   

 ،وحذر من أن سلطات االحتالل لديها خطة لالستيالء علـى فلـسطين والقـدس            .٢٠٠٥عام  % ٧٥إلى  
عيادة القانونية بـاالئتالف    إياد رابي مدير ال    أما   .مشيرا إلى أن سياستها تقوم على اإلحالل وليس التعايش        

أنه ال توجد عملية سلمية في ظل استمرار الفصل العنصري على األرض مشيرا إلى              فأكد  األهلي بالقدس   
يجب  ولفت إلى أنه     .أن ما تفعله سلطات االحتالل لم يحدث حتى أيام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا             

 بالدول العربيـة واإلسـالمية عـن المؤسـسات          التعويل على الحركات الشعبية في التظاهرات الكبرى      
من جهته، قال المحاضر بجامعـة القـدس إبـراهيم           و .والنقابات والجمعيات للتنديد بممارسات االحتالل    

للفلـسطينيين مـن حجـم      % ٧ كيلومترا من القدس ولم يبق إال        ٧٠شعبان إن إسرائيل ضمت حتى اآلن       
اإلسرائيلي سيف آخر مسلط على الفلـسطينيين لالسـتيالء         المدينة، مشيرا إلى أن حارس أمالك الغائبين        

نهم يدفعون ضرائب باهظـة وال      ، فأشار إإلى أ   عن ضغط الضرائب على المقدسيين     أما   .على األراضي 
وعن الدور اإلعالمي لدعم     . إذ تحولها الحكومة اإلسرائيلية للقدس الغربية      ،منها% ٦يستفيدون سوى من    

ة صبري بضرورة زيادة التواصل بين أهل القدس خاصة المتخصصين          قضية القدس طالب الشيخ عكرم    
في المجاالت القانونية وبين وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية والعالمية حتى يدرك الجميع مـا يعانيـه                

  .المقدسيون
 ١٧/١١/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
  يز وبير جهات رفيعة عملت على إلغاء مؤتمر القدس من بينها عباس:صوت الحق والحرية .١٥

 وصحيفة صوت الحق والحرية من مصادر موثوقة        ٤٨علم موقع فلسطينيو  :  اسطنبول – عبد المنعم فؤاد  
 الملتقـى   ،أن جهات رسمية وغير رسمية عديدة عملت على مدار الساعة إللغاء المؤتمر األكبر للقـدس              

وقالـت هـذه     .يـا  الذي بدأ أمس الخميس ويستمر حتى يوم غد السبت في ترك           ،الدولي للقدس واألقصى  
 الرئيس اإلسرائيلي ومحمـود عبـاس رئـيس الـسلطة           يزالمصادر الموثوقة في تركيا أن شمعون بير      
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الفلسطينية عملوا جاهدين على إلغاء المؤتمر وبكل الوسائل خاصة وان زيارة االثنين لتركيا جاءت أياما               
 .قليلة فقط قبل بدء أعمال مؤتمر القدس

  ١٦/١١/٢٠٠٧صوت الحق والحرية 
  
  إجماع على عدم التنازل عن القدس وعودة الالجئين " ملتقى القدس الدولي: "البردويل .١٦

فـي المجلـس    " حماس"ممثلة حركة   " التغيير واإلصالح "أكد الدكتور صالح البردويل، الناطق باسم كتلة        
نازل عن  كان بمثابة إجماع عربي وإسالمي وفلسطيني على عدم الت        " ملتقى القدس الدولي  "التشريعي، أن   

وقـال البردويـل فـي تـصريح        ". بالحدث الرائع جداً  "القدس وعودة الالجئين الفلسطينيين، واصفاً إياه       
الملتقى أجاب على عدد من التساؤالت يبدو للبعض أن هناك خالفاً عليها، والتي بـدا واضـحا      : "صحفي

". عودة الالجئين الفلسطينيين  فيها اإلجماع العربي واإلسالمي والفلسطيني على عدم التنازل عن القدس و          
أكد علـى   "،  )انعقاد الملتقى (البرلمانية على أن الذي حدث أمس الخميس        " حماس"وشدد الناطق باسم كتلة     

أن الكل أجمع على ضرورة الحوار الوطني الفلسطيني والتجمع على أساس المقاومة الفلسطينية، وأنه ال               
ولفت البردويـل االنتبـاه   ". للقاءات مع العدو الصهيونييمكن أن يكون هناك حوار على أسس التنازل وا 

تزامن مع الغطرسة الصهيونية المستمرة في اعتـداءاتها علـى القـدس والمـسجد              "إلى أن هذا الملتقى     
األقصى، خاصة اقتحام عدد من المغتصبين للمصلى المرواني وباحات المسجد األقصى الخميس، ومـا              

". من ضرورة االعتراف بالكيان الصهيوني كدولـة لليهـود        ) يونيرئيس الوزراء الصه  (أعلنه أولمرت   
كذلك يتزامن مع الذين يحاولون التلويح لمؤتمر أنابوليس والتنازل عن حق الالجئين في أرضـهم               : "وقال

  ". وعودتهم إليها، واستعادة حقوقنا في القدس والتي أكد عليها الملتقى
  ١٦/١١/٢٠٠٧  لإلعالم المركز الفلسطيني

  
  في اسطنبول" ملتقى القدس"سورية يحرجون وفدها الرسمي إلى " خوانا" .١٧

 الى موقف محرج في الجلـسة       ، في مدينة اسطنبول   ،"ملتقى القدس "تعرض الوفد السوري الرسمي، الى      
في سـورية المعارضـة، برئاسـة       " االخوان المسلمين "االفتتاحية، بسبب وجود وفد مشارك من جماعة        

االلكتروني عن مـصدر    " اخبار الشرق   "ونقل موقع    .علي صدر الدين البيانوني   المراقب العام للجماعة    
وجود البيانوني في مقدم حضور الملتقى، اضافة الى الناطق باسم الجماعة زهير            "مشارك في الملتقى أن     

برئاسـة وزيـرة    ) اول مـن امـس    (سالم، أحرج الوفد السوري الرسمي الذي حضر الجلسة االفتتاحية          
  بثينة شعبانالمغتربين 

وقال المصدر ان الوزيرة السورية وصلت بعد بدء الجلسة االفتتاحية، وغادرت مبكـرة، قبـل انتهـاء                 
وخالل وجودها في الملتقى، تصادف وجود مكان جلوسها في الصف نفـسه            . الجلسة بنحو نصف ساعة   

أثرعلـى  " االخـواني "كما أن وجود الوفد      .الذي جلس فيه البيانوني وشخصيات اسالمية ومسيحية بارزة       
تغطية التلفزيون السوري الحكومي للجلسة االفتتاحية للملتقى، ما اضطر المحررين الـى البحـث فـي                

  .سورية فيها، ال سيما البيانوني" اخوانية"الصور ومراجعتها قبل ارسالها للبث، خشية ظهور شخصيات 
  ١٧/١١/٢٠٠٧السياسة الكويتية 

  
  لتقى القدس في اسطنبولمشاركون يتناولون معنى انعقاد م .١٨

لعل ذلك التنوع في الشخصيات قد اضفى على الملتقى نكهة خاصة، وقد كانت             :  عمار نعمة  - اسطنبول
ـ  للقاء البعض منها، وقد شدد الجميع على رمزية عقد المؤتمر في اسطنبول فـي هـذا                " السفير"فرصة ل
ئب في الكنيست سعيد نفاع، المعروف بقيادته       النا" ميثاق المعروفيين األحرار  "كان لقاء مع زعيم     . التوقيت

الدروز في إسرائيل عبر إجبارهم جميعاً على االنخراط في المؤسسات          " أسرلة"حركة تمرد متنامية على     



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ٩٠٤ :        العدد                        ١٧/١١/٢٠٠٧ سبتال: التاريخ

ـ           ، أي إدخـالهم فـي      "الخدمة المدنية "العسكرية، إضافة إلى المسعى الجديد لتجنيدهم في ما يسمى اليوم ب
ـ   .  في اسرائيل  المؤسسات االمنية غير العسكرية    ترسيخ وتثبيت االنتماء العروبي للعرب     "وهو يؤكد نيته ل

لثالثة فـي فلـسطين وسـوريا       في أماكن تواجدهم ا   " الدروز في محاربة كل المخططات لضرب انتمائهم      
  .ولبنان

العضو في الكنيست النائب واصل طه، الذي يعول على ملتقى اسطنبول لتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى                
يل والواليات المتحدة، عبر إعالء صوت القدس والتأكيد على كونها جزءاً من فلـسطين ال يـزال                 إسرائ

ويعتبر أن لتركيا اليوم دوراً تؤديه عبر اهميتها الحالية على صعيد           . راسخاً في وجدان العرب والمسلمين    
رب واسرائيل، بعـد    عملية السالم، خاصة بسبب دورها المتوازن، في ظل طبيعة الحاكمين فيها، بين الع            

وهو يضع زيارة بيريز الى تركيا في هذا اإلطـار، مـن دون             . عقود طويلة من االنحياز التام السرائيل     
لذا، يشير الى ان زيارة بيريز منفصلة عـن         .. اعطائها اهمية قصوى، كونه ليس اللقاء االول من نوعه        

ريـك المـسألة مـع العـرب        تركيـا لتح  اللقاء الداعم للقدس، وهي تأتي في سبيل استثمار العالقة مع           
  .والمسلمين

كما يحتفظ المفكر التركي مصطفى اوزجان بالتحليل نفسه، ويشير الى ان اسرائيل تحاول جـر تركيـا                 
، مصنفاً زيارة بيريز في هذا اإلطار، اذ انه على عجـل لترطيـب              "الشرق اإلسالمي "بعيداً عن أحضان    

  . البلديناالجواء وترميم العالقة المتراجعة بين 
ممثل الجمهورية االسالمية االيرانية السيد علي اكبر محتشمي، الـذي ألقـى كلمـة وصـفها كثيـرون                  

تجاه مؤتمر انابوليس خالل االفتتاح، اشار الى انه ال يعول على الموقف الرسمي لألنظمـة،               " الحادة"بـ
  . تي أطلقتولفت الى ان المهم هو موقف المشاركين الذين سينقلون اليهم المواقف ال

أما بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، فأكد خالل دردشة علـى               
. هامش االفتتاح، على أهمية الوحدة الداخلية، داعياً في شكل خاص الشباب الى مؤازرة قـضية القـدس                

  ". تة ماليين اسرائيلي؟ مليون عربي مقابل س٣٠٠ماذا سيحل في إسرائيل إذا زحف اليها : "وسأل
  ١٧/١١/٢٠٠٧السفير 

  
  


