السادة وسائل إلاعالم ،والصحفيون وإلاعالميون املحترمون:
تحية طيبة وبعد؛
اليخفى عليكم اليوم حال مدينة القدس ،وما تتعرض له من سياسات وإجراءات احتاللية تهويدية عبر ّ
التعدي
على معاملها العربية وإلاسالمية واملسيحية ،ومحاولة تهجير أهلها من الفلسطينيين بالتضييق عليهم ،ال ّ
سيما سحب
هوياتهم ومنعهم من إلاقامة فيها ،ومنعهم من البناء ،وإعادة ترميم املنازل ودور العبادة ،ورفض إصدار التراخيص
للمؤسسات التعليمية والطبية والخدمية ،فيما تستمر سياسات العدو الصهيوني الرامية إلى تغيير الهوية العربية
للمدينة املقدسة.
في ذات السياق ،وبالتوازي مع تلك السياسات والانتهاكات؛ فإن حكومة الاحتالل املتطرفة بقيادة بنيامين نتانياهو،
تسعى اليوم للضغط على إلادارة ألامريكية الجديدة ،الستصدار قرار رئاس ي لنقل السفارة ألامريكية إلى مدينة القدس.
ً
ً
ّ
إن نجاح حكومة الاحتالل إلاسرائيلي في إستصدار ذلك القرار ُيمثل تهديدا خطيرا على مستقبل القضية
ً
ً
ً
الفلسطينية ،ألنها تعني اصطفافا أمريكيا صريحا  -بما تمثله من قوة فاعلة في السياسية الدولية  -لصالح ض ّم
ً
الاحتالل ملدينة القدس ،كما تعني رفضا ملفاعيل القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ألاممي ،242
دولة عمادها مدينة القدس.
ومقدمة لقفز الصهاينة على حق الفلسطينيين في ٍ
إننا في منتدى فلسطين الدولي لإلعالم والاتصال (تواصل) ،واستشعا ًا ّ
منا لخطورة تلك الخطوة على القضية
ر
ّ
الفلسطينية وعلى أمتنا العربية وإلاسالمية ،فإننا ندعو املؤسسات إلاعالمية كافة ،كما نحث الزمالء الكرام من
الصحفيين وإلاعالميين على أخذ موقف قوي وواضح ،وبذل جهد نوعي ومكثف ملناهضة تلك الخطوة
الصهيوأمريكية دفاعا عن الحقوق الدينية ،والسياسية ،واملدنية ،املكفولة للفلسطينين بموجب الشرائع
السماوية والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق ،فإننا نتقدم من املؤسسات الصديقة ،والزمالء ألاعزاء بمجموعة من السياسات واملضامين
ً
إلاعالمية ،نقترح ألاخذ بها ،عند معالجة هذه القضية ،إضافة إلى ورقة حقائق ومعلومات حول املوضوع ،مؤكدين
تطلعنا إلى تعاون وتكاتف الجميع لدعم القضية الفلسطينية.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
ألامين العـ ـ ـ ـ ـ ـام
هش ـ ـ ـ ـ ـام قاس ـ ـ ـ ـ ــم

السياسات إلاعالمية:
 التركيز على البعد العربي وإلاسالمي ملدينة القدس ،بصفتها قضية تتجاوز في رمزيتها ومقامها حدود فلسطين.
ً
 تشجيع الرأي العام ،وألاحزاب ،والقوى وألاطر ألاهلية ،..على التحرك في جميع الاتجاهات دفاعا عن القدس.
 توظيف خطابنا إلاعالمي لدفع ألانظمة والحكومات العربية ،وجامعة الدول العربية ،ومنظمة التعاون إلاسالمي،
ولجنة القدس ،..لتحمل مسؤوليتها بالضغط على إدارة الرئيس ترامب للحيلولة دون إصدار قرار بنقل السفارة
ألامريكية إلى القدس.
 استخدام عالقاتنا إلاعالمية املتنوعة ،لتحريك القضية لدى النخب ألاجنبية والصديقة ،بوضعها أمام حساسية
املسألة ،وأهمية ضغطها على حكوماتها ،الستخدام نفوذها لوقف أي إجراءات أمريكية بهذا الشأن.
 اعتمادنا لسياسة إعالمية تصاعدية ،كأولوية مرحلية استباقية ،بصناعتنا للخبر ومقتضياته البرامجية ،..لخلق
واقع إعالمي وشعبي ورسمي تفاعلي مع القدس.

مضامين الخطاب إلاعالمي:
ً
ً
 التأكيد على أن القدس ،جزء من عقيدتنا ،ورمز من رموز حضارتنا وهويتنا ،وأي مساس بها ُيعد اعتداءا مباشرا
على أمتنا العربية وإلاسالمية.
 إننا مسلمين ومسيحيين متحدين ،في مواجهة تلك الخطوة ،بما تمثله من اعتداء صارخ على حقوقنا الدينية،
وإلانسانية ،والحضارية.

ً
ً
ً
ً
ُ
 أي خطوة أمريكية من هذا القبيل ،تعد انتهاكا صارخا للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة ،وانقالبا فاضحا
على ألاسس التي قامت عليها ألامم املتحدة والعالقات الدولية.
 قيام واشنطن بهذا ألامر ،سيزيد من تعقيدات املشهد إلاقليميُ ،
وسينتج مفاعيل سلبية في أكثر من اتجاه ،ما
ُ
سي ّ
حمل الواليات املتحدة النصيب ألاكبر من املسؤولية.
ُ
ً
 إن من مقتضيات العدالة وإلانصاف ،أن تعيد واشنطن النظر في مواقفها املنحازة أصال لالحتالل وسياساته
ً
التهويدية في مدينة القدس ،بدال من تشجيعه على ارتكاب املزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني،
واملقدسات إلاسالمية واملسيحية.
 إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى جهد وتعاضد الجميع ،إلنهاء آخر احتالل عنصري إحاللي ،يمثل إهانة للعالم
الحر.

حقائق ومعلومات حول نقل السفارة ألامريكية إلى القدس
توطئة:
مععع إعععالن الاحععتالل إلاس عرائيلي عععن إنشععاء دولتععه علععى أرض فلسععطين عععام  ،8491واغتصععابه ألج عزاء كبيععرة مععن القععدس
( % 1948مععن مسععاحتها آنععذاك) ،دخلععت هععذه املدينععة مرحلععة جديععدة مععن الص عراع الععديني والسياس ع ي علععى حععد سععواء بععين
الفلسطينيين والعرب من جهة ،والاحتالل إلاسرائيلي وحلفائه من جهة أخرى.
ّ
فيمععا شععكلت حععرب حزيعران /يونيععو عععام  8491نقطععة تحععول كبععرى فععي هععذا الصعراع؛ فبعععد اسععتيالء الاحععتالل علععى الشععطر
الشععر ي مععن مدينععة القععدس ،بععرزت املطالبععات اليهوديععة بععاإلعالن عععن الق عدس "عاصععمة موحععدة وأبديععة لدولععة إس عرائيل"،
وهو ما ّ
أقره برملان الاحتالل الع "كنيست" عام  ،8411في خطوة ال يعترف بها املجتمع الدولي وال منظمة ألامم املتحدة.
ً
ويعتبععر الاعزاع القععائم حععول وضععع القععدس مسععألة محوريععة فععي الصعراع الفلسععطيني  -إلاسعرائيلي؛ إذ يعتبرهععا الفلسععطينيون
عاصععمة لععدولتهم كمععا ورد فععي وثيقععة "إعععالن الاسععتقالل" (صععادرة فععي الجزائععر بتععاري  81تشععرين أول /نععوفمبر  ،)8411كمععا
تنععادي السععلطة الفلسععطينية بععاإلعالن عععن شععر ي القععدس املحتلععة عاصععمة للدولععة الفلسععطينية ،فععي الوقععت الععذي يعتبرهععا
الاحتالل عاصمته املوحدة ويتعامل معها على هذا ألاساس.
وتعترف ألامم املتحدة بالشعطر الشعر ي معن القعدس كعأرض محتلعة تخضعع لبنعود معاهعدة جنيعف الرا ععة ،وتعرفض بعذلك
ً
الاعتراف بالسيادة إلاسرائيلية عليه ،كما هو الحال بالنسبة للواليات املتحدة ألامريكية التي تعرفض رسعميا ،شعأنها شعأن
با ي دول العالم ،الاعتراف بالضم إلاسرائيلي لشر ي القدس منذ عام .8491
وعد ترامب:

ّ
منعذ أواخععر سععتينات القععرن املاّع ي ،اتسععمت املواقععف ألامريكيعة إزاء الصعراع الفلسععطيني – إلاسعرائيلي بتقععديم دعععم كبيععر
يضمن ّ
تفوق دولة الاحتالل وتميزها في منطقة الشرق ألاوسعط ،وذلعك غعض النظعر ععن هويعة العرئيس العذي يعدير البيعت

ألابيض.
وبع ععد ف ععوز دونال ععد ترام ععب ف ععي الانتخاب ععات الرئاس ععية ألامريكي ععة (تش ععرين ث ععاني /ن ععوفمبر  ،)6189ب ععرزت مخ ععاوف عدي ععدة ف ععي
ألاوسععاا الفلسععطينية ،ال سع ّعيما إزاء وعععود الععرئيس ألامريكععي الجديععد بإحععداس تغيي عرات عميقععة علععى سياسععة بععالده فيمععا
يتعلق ملف الصراع الفلسطيني – إلاسعرائيلي ،وذلعك فعي أعقعاب تصعريحاته املتك ّعررة حعول عزمعه نقعل السعفارة ألامريكيعة
لدى الدولة العبرية من ّ
مقرها الحالي في مدينة تل أبيب (وسط فلسطين املحتلة عام  )8491إلى مدينة القدس.

تصععريحاته شععأن نقععل السععفارة بععدأت فععي غمععرة حملتععه الانتخابيععة ،وتحديععدا بتععاري  68آذار /مععارس 6189؛ حيععت ّ
تعهععد
ترامب في خطعاب أمعام "إيبعاك" وهعي معن أقعوى جمعيعات الضعغط اليهوديعة علعى أعضعاء الكعونغرس ألاميركعي ،بنقعل سعفارة
واشععنطن إلععى مععا أسععماها "عاصععمة إس عرائيل التاريخيععة" ،وهععو املطلععب الععذي ينععادي بععه الكثيععر مععن املسععؤولين إلاس عرائيليين
الذين بدأوا يطالبون ترامب بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس.
محطات:
 اعترف ععت الوالي ععات املتح ععدة ب ع ع "إسع عرائيل" ع ععام  ، 8491لكنه ععا ل ععم تعت ععرف بالق ععدس عاص ععمة له ععا عن ععد إع ععالن الكي ععان
الصهيوني ذلك عام .8411
 فععي  62تشععرين أول /اكتععوبر :8441صععدر عععن الكععونجرس ألامريكععي قععانون ُعععرف باسععم "قععانون سععفارة القععدس لسععنة
 "8441والععذي يععنص علععى الشععروع بتمويععل عمليععة نقععل السععفارة ألامريكيععة مععن "تععل أبيععب" إلععى القععدس ،علععى أن يععتم
ذلك في ّ
حد أقص ى هو  28أيار /مايو .8444

ً
ً
 أصدر الرئيس ألامريكي وقتها بيل كلينتعون ثعم خلفعاقه قعرارا رئاسعيا لوقعف تنفيعذ القعانون كعل  9أشعهر ،معا سعمه لهعم
بإبقاء السفارة ألاميركية في "تل أبيب" إذا بدا ذلك "ملصلحة ألامن القومي في الواليات املتحدة".
 امتنعت الواليات املتحدة عن التصويت على القرار رقعم  911الصعادر ععن مجلعس ألامعن العدولي ععام  8411بموافقعة
ً
 89دولة ،وهو القرار الذي ُي ُّ
عد الضم إلاسرائيلي للقدس مخالفا للقانون الدولي.
ً
 عد قرار مجلس ألامن الدولي رقم  911املشار له سابقا ،قامت  82دولة أغلبهعا معن أمريكعا الالتينيعة ،بنقعل سعفاراتها
من القدس إلى "تل أبيب".
 61 أيلول /سبتمر  :6189املرشح الرئاس ي ألاميركي دونالد ترامب :سأعترف بالقدس عاصمة موحدة إلسرائيل.
 21 أيلععول/سععبتمبر  :6189البيععت ألابععيض يحععذف كلمععة "إسعرائيل" املالصععقة لكلمععة القععدس ،فععي خطععاب تعزيععة أوبامععا
ببيريز.
 66 كععانون ثععاني /ينععاير  :6181البيععت ألابععيض يعلععن بععدء مناقشععة موضععوع نقععل السععفارة ألاميركيععة مععن تععل أبيععب إلععى
القدس ،واستعراض كل تداعياتها على مختلف ألاصعدة.

 62 كععانون ثععاني/ينععاير  :6181البيععت ألابععيض :الععرئيس ألاميركععي دونالععد ترمععب لععم يتخععذ عع ُعد ق عرارا شععأن نقععل سععفارة
بالده في "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس.

ترحيب إسرائيلي وتحذير فلسطيني وقلق دولي:

أث ععار وع ععد ترام ععب بهج ععة م ععة ل ععدى س ععلطات الاح ععتالل إلاس عرائيلية الت ععي اعتب ععرت أن تنفي ععذه س ع ّ
عيعد ص ععفعة قوي ععة ل ععيس
عار
للفلسطينيين فقط ،بل لليسار إلاسرائيلي الذي يرفض الاعتراف بالقدس كعاصمة موحدة للدولة العبرية.
ودفعت تصريحات ترامب املتكررة حول نقل السفارة برئيس الحكومة إلاسرائيلية بنيامين نتنياهو لوصعف هعذا التحعول
بع"العظيم" ،أما بلدية القدس الاحتاللية فاختارت كلمة "مذهل".
علععى صعععيد آخععر ،حظععي الوعععد ألامريكععي بععرفض فلسععطيني علععى كافععة املسععتويات الرسععمية والشعععبية والفصععائلية ،والتععي
رأت فيععه محاولععة إلشعععال املنطقععة ،وخرقععا للق عرارات واملواثيععق الدوليععة التععي تعتبععر شععر ي القععدس أرضععا محتلععة وتععرفض
قرارات ّ
ضمه للسيادة إلاسرائيلية.
وتكمععن خطععورة هععذا ألامعر فععي أنععه يعععد بمثابععة اعتعراف نهععاصي بالقععدس عاصععمة للدولععة العبريععة ،وهععو مععا مععن شععأنه القضععاء
على عملية السالم ،وترك آثار مدمرة على أمن املنطقة واستقرارها ،بحسب ما يراه املستوى الفلسطيني الرسمي.
وسبق للسعلطة الفلسعطينية ومنظمعة التحريعر (املمثعل الشعر ي للشععب الفلسعطيني) ،أن أعربتعا معرارا ،ععن رفضعهما نقعل
السفارة ألامريكية إلى القدس؛ ذلك أن هذه الخطوة "ستقض ي على أي أمل في التوصل إلى اتفعاق سعالم لحعل الصعراع"،
بحسب تقديرهما.
ّ
كمععا أكععدت السععلطة الفلسععطينية علععى عزمهععا تكثيععف جهودهععا علععى الصعععيد الدبلوماسع ي ،بععالتوازي مععع الحعراك الشعععبي
على ألارض ،للضغط على إلادارة الامريكية الجديدة وحملها على التراجع عن قرارها.
وعود نقل السفارة أمريكيا – ردود أفعال:
مسععى ترامعب لعم يحعإ بإشعادة سعلفه بععاراك أوبامعا العذي اعتبعر أن نقعل سعفارة بعالده إلععى القعدس قعد يعؤدي إلعى نتعائج مععن
شععأنها "تفجيععر" الوضععع ،مبععديا قلقععه إزاء تراجععع فععر

حععل الععدولتين للصعراع الفلسععطيني إلاسعرائيلي .وقععال أوبامععا فععي آخععر

مععؤتمر فععحفي لععه كععرئيس للواليععات املتحععدة ألامريكيععة بتععاري  84كععانون ثععاني /ينععاير " ،6181عنععدما يععتم اتخععاذ خطععوات
أحادية مفاجئة تتعلق ببعض القضايا الجوهرية والحساسيات املتعلقة بأي جانب ..فإن ذلك قد يفجر الوضع".
وعود نقل السفارة عربيا ودوليا– ردود أفعال:
ّ
تسبب املسعى ألامريكي ببروز مالمه ردود أفعال دوليعة غاضعبة ،ففعي الوقعت العذي وصعفت فيعه الخارجيعة الفرنسعية علعى
لس ععان ال ععوزير ج ععان م ععارك إيرل ععوت (بت ععاري  81ك ععانون ث ععاني /ين ععاير  ،)6181اقت عراح نق ععل الس ععفارة ألامريكي ععة إل ععى الق ععدس بع ع
ّ
ّ
"اسععتفزازي" ،حععذرت أوسععاا عربيععة مععن "عواقععب وخيمععة" تترتععب علععى تنفيععذ ترامععب لوعععوده ،فععي حععين تمتنععع أخععرى عععن
التعقيععب علععى املسععألة تقلععيال مععن شععأنها ،علععى اعتبععار أن ترامععب لععن يقععدم علععى تنفيععذ تهديداتععه التععي لععم تكععن سععوى جععزءا
م ععن خطت ععه لكس ععب الس ععباق الانتخ ععابي ،بحس ععب ع ععض التق ععديرات( .نش ععير هن ععا إل ععى ش ععح ردود ألافع ععال العربي ععة والدولي ععة
الصادرة فيما يتعلق بهذه القضية)

مالحق:
القدس والدبلوماسية ألاجنبية

ف ععي  21تم ععوز /يولي ععو م ععن ع ععام  ،8411س ع ّعن الع ع "كنيس ععت" م ععا يع ععرف بع ع "ق ععانون الق ععدس" ال ععذي جع ععل إلاعالن ععات الحكومي ععة
إلاسعرائيلية عععن مكانععة القععدس كعاصععمة الدولععة العبريععة وضععم شععطرها الشععر ي إلععى السععيادة إلاسعرائيلية قانونععا أساسععيا؛
أي مبدأ دستوريا.
وبعععد هععذا التععاري  ،غععادرت معظععم السععفارات ألاجنبيععة مدينععة القععدس إلععى مععدن فلسععطينية أخععرى كتععل أبيععب ،احتجاجععا
على القانون؛ باستثناء السلفادور وكوستاريكا.
ومنععذ ذلععك الحععين بقي عت السععفارة ألامريكيععة فععي تععل أبيععب؛ فععال يوجععد لهععا فععي القععدس سععوى قنصععلية يععديرها الدبلوماس ع ي
دونالعد بلععوم ،وال تتعامععل القنصععلية مععع الحكومعة إلاسعرائيلية بععل مععع السععلطة الفلسعطينية ،كمععا أنهععا تتلقععى تعليماتهععا مععن
وزارة الخارجيععة ألامريكيععة بواشععنطن ولععيس مععن السععفارة بتععل أبيععب ،ملنععع أي تلمععيه بععاعتراف أميركععي ب ع "القععدس عاصععمة
إلسرائيل".
القدس في قرارات ألامم املتحدة
عض القرارات املتعلقة بلقدس ،والصادرة عن الجمعية العامة ومجلس ألامن الدولي التا عين ملنظمة ألامم املتحدة:
ّ
 ق عرار الجمعي ععة العام ععة ل م ععم املتح ععدة رق ععم  818بت ععاري  64تش ععرين ث ععاني /ن ععوفمبر  ،8491ون ععص عل ععى إنه ععاء الانت ععداب
البريطععاني لفلسععطين وتقسععيمها إلععى دولتععين مععع الحفععات علععى إتحععاد اقتصععادي بينهمععا وتحويععل القععدس بضععواحيها إلععى
وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خا .
 قرار الجمعية العامة رقم  612بتاري  88أيار /مايو  ،8494وقض ى بقبول إسرائيل عضوا في ألامم املتحدة.
ّ
 ق عرار الجمعيععة العامععة رقععم  212بتععاري  4كععانون أول /ديسععمبر  ،8494ونععص علععى إعععادة تأكيععد وضععع القععدس تحععت
نظام دولي دائم.
 قرار الجمعية العامعة رقعم  6612بتعاري  9تمعوز /يوليعو  ،8491والعذي دععا إسعرائيل إلعى إلغعاء التعدابير املتخعذة لتغييعر
وضع مدينة القدس والامتناع عنها في املستقبل.
 قعرار الجمعيععة العامعة رقععم  6619بتععاري  89تمعوز /يوليععو  ،8491والععذي أبعدى ألاسععف للتععدابير التعي اتخععذتها إسعرائيل
لتغيير وضع مدينة القدس.
 ق عرار الجمعي ععة العام ععة رق ععم  6118بت ععاري  61ك ععانون أول /ديس ععمبر  ،8418وال ععذي طال ععب إس عرائيل ب ععأن تل ععي جمي ععع
إلاجراءات لضم أو استيطان ألاراّ ي املحتلة.

 قعرار الجمعيععة العامععة رقععم  6494بتععاري  1كععانون أول /ديسععمبر  ،8416وتضع ّعمن التعبيععر عععن القلععق الشععديد السععتمرار
الاح ععتالل إلاس عرائيلي ل راّ ع ي العربي ععة ،ومناش ععدة ال ععدول جميع ععا أال تعت ععرف ب ععالتغييرات الت ععي قام ععت به ععا إس عرائيل ف ععي
ألاراّ ي العربية املحتلة وأن تتجنب القيام أو املساعدة بأعمال يمكن أن تشكل اعترافا بذلك الاحتالل.
 ق عرار الجمعيععة العامععة رقععم  611/21بتععاري 89كععانون أول /ديسععمبر  ،8411وتضع ّعمن إدانععة العععدوان إلاس عرائيلي علععى
لبنان والشعب الفلسطيني شدة ،والتأكيد مجددا على الرفض الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس
 ق عرار مجلععس ألامععن رقععم  611بتععاري  61نيسععان /أبريععل  ،8491وتضع ّعمن دعععوة إس عرائيل لالمتنععاع عععن إقامععة العععرض
العسكري في القدس.
ّ
وتضمن إبداء ألاسعف العميعق علعى إقامعة الععرض العسعكري
 قرار مجلس ألامن رقم  618بتاري  6أيار /مايو ،8491
في القدس.
 قعرار مجلععس ألامععن رقععم  616بتععاري  68أيععار /مععايو  ،8491وتضع ّعمن دعععوة إس عرائيل إلععى إلغععاء جميععع إجراءاتهععا لتغييععر
وضع القدس.
 قرار مجلس ألامن رقم  691بتاري  2تموز /يوليعو  ،8494وتض ّعمن دععوة إسعرائيل مجعددا إلعى إلغعاء جميعع إلاجعراءات
التي من شانها تغيير وضع القدس .
 ق عرار مجلععس ألامععن رقععم  618بت ععاري  81أيلععول /سععبتمبر  ،8494وتضع ّعمن إدان ععة إس عرائيل لتععدنيس امل ععجد ألاقص ع ى4
ودعوتها إلى إلغاء جميع إلاجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس.
 قرار مجلس ألامن رقم  641بتعاري  61أيلعول /سعبتمبر  ،8418وتض ّعمن إبعداء ألاسعف لععدم احتعرام إسعرائيل لقعرارات
ألامم املتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير وضع القدس.
 قع ع عرار رق ع ععم  991بت ع ععاري  8آذار /م ع ععارس  ،8411وتض ع ع ّعمن مطالب ع ععة إسع ع عرائيل بتفكي ع ععك املس ع ععتوطنات والتوق ع ععف ع ع ععن
التخطيط لبنائها في ألاراّ ي العربية املحتلة؛ بما فيها القدس.
 ق عرار رقععم  919بتععاري  21حزي عران /يونيععو  ،8411والععذي أعلععن بطععالن إلاج عراءات التععي اتخععذتها إس عرائيل لتغييععر طععا ع
القدس.

 قرار مجلس ألامن  911بتاري  61آب /أغسطس ّ ،8411ونعص علعى ععدم الاعتعراف ب ع "قعانون القعدس" ودععوة العدول
إلى سحب عثاتها الدبلوماسية من املدينة.

 -انتهى -

