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  1       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 اليوميات الفلسطينية
 2017 ديسمبر/ كانون األول

 1/12/2017 ،الجمعة

   قال عضوو اللنةوة المركزيوة لةركوة  وتئي ورفوها و ودوا  و  لووارات الماوالةةي عوزا  األلمودي  و
غوزاي وععو ن القطوا  قطوا   نو  وول موا اقتور  و  وار  ورب عقودوات  ود  إ يلقاء عبور قةواا الةنوا 

وقال: "وذه العقودات و  الةل األ ضل  وصف  "إخضا  لركة لماس". بهدف ما ي"إقلهمًا متمردًا"
"غوزا اوافرا موطو وة وال وفواوب موع الوواافهاي وع ا لو  قطوا  ن ي مشهرًا إلى وللتعامل مع لماس"

مهاجموووة الطوووافراي ويموووون الموطو وووون جوووزءًا موووا الضوووةايا. وينووو  عووود  الر وووو   ير وووووا يوووت   
ي ونواه الماوالةة "سولب " هواإن موقف قواف ً لركوة النهوادي  األلمود انتقودكموا  لإلروابهها الوواافها".

 قوافً  إنو نافو  األموها العوا  للةركوة  يواد الةوالوة وووو موا نفواه . إ شوالها ةةاولبمقادا النهاد واوه  
 .1ومةاولة وروب ورم  األخطاء والفشل على اآلخريا" ي"ادعاء باال

  جي موودير الموووابرات العامووة الفلسووطهةهةي للبةوو  مووع وصوول إلووى العاصوومة األمريمهووة اللووواء ماجوود  وور
المسؤولها األمريمهها    شأن مبادرا الس   األمريمهةي وماهر ممت  بعثة  لسطهاي والماالةة 

 .2وقضايا ثةافهة
 نبهل وبو رديةة إن االعتراف األمريم  بالقدس  السلطة الفلسطهةهة قال الةااق الرسم  باس  رفاسة

موا الوطوورا علوى مسوتقبل  هاي وو نقول السوفارا إلههواي يةطووى علوى الدرجوة نفسو"إسرافهلو"كعاصمة ل
 .3ي ويد ع المةطقة إلى مردع عد  االستقرار"عملهة الس  "
  ًعا مةع سلطات االلت ل اإلسرافهلهة مر ى قطا  غزا موا  نشرت صةهفة وآروا العبرية وقريرا

للعوو جي وعوود  إعطوواء واوواريئ التةقوول  التوجوو  لمستشووفهات الضووفة والقوودس وداخوول الووو  األخضوور
مريضوًا موا  عشورياودةسو  الاوةهفةي  و ن  ودى لو واا بعضوه . مموا ألجل الوصول للمستشفهات
ر و  موةةه  واواريئ للعو ج الطبو   و  الوقو   وو    ونبعود  2017 سةةقطا  غزا وو وا مةذ بداية 

 .4المةاس 
 القوودس الشوورقهة"غههوور  وو  و ووع مديةووة لووذ ر و يوور الوارجهووة السووعودى عووادل النبهوور مووا ون وى و" 

للةوزا  دون إقاموة  و واف النبهور ونو  "ال يمموا واوور لول  و  الفلسطهةهة سهؤجج العال  العرد  كل .
وشوودد الووو ير السووعودى علوى ون مسووافل القوودس وعووودا ال ج ووها  دولتوها وعهشووان جةبووًا إلووى جةو ".

 .5الفلسطهةهها والتعويضات ين  ون يمون لها للول
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 2/12/2017 ،السبت

   مواقووع للنووهس السووورى قوورب مديةووة ال سووواي الواقعووة جةوووب دمشووقي  ةطووافرات اإلسوورافهلهال اسووتهد
مةهوا. ودةسو  ماوادر إع مهوة ومهدانهوةي  و ن الغوارا اإلسورافهلهة اسووتهد   كو   15علوى بعود نةوو 

 .6يةموا ن وابعة إللدى  رق النهس السورىي ما دون اإل ادا عا وقو  إصابات بشر 

   ةموموة الفلسوطهةهة بالقهوا  بمسوؤولهاوها ونواه قطوا  غوزاي و و  مقودمتها ر وع اللماس  لركةاالب
ةموموووووة إن الالعقودوووواتي وو وقووووودي  اسووووتقالتها ووشووووومهل لمومووووة إنقوووووا  واةوووو .  ووووو  المقابوووول قالووووو  

ووةسووج جمهووع النهووود الرامهووة  يعووا الماووالةة الواةهووة وا ووةاً  واووريةات لموواس ومثوول وراجعوواً 
 .7اء االنقسا إلنه

 و   يوارا لماور يبةو   يمسوؤول ملوج الماوالةة  و  لركوة  وتئ يوصل إلى القاورا عوزا  األلمود 
لموواس لركووة خ لهووا رخوور التطووورات ومتابعووة اوفوواق الماووالةة الفلسووطهةهة.  همووا وصوول و وود مووا 

 .8ئالو  ات مع لركة  ت برفاسة يةهى السةوار إلى القاورا للقاء مسؤولها ماريها ودة  لل  
  ما ون الماالةة الفلسطهةهة    خطور لقهقو ي البطسالنهاد اإلس م  خالد لركة القهادى    لذر 

الوورفها مةمووود عبوواس إلووى التوودخل إلنقووا  الموقووج. كمووا ر وو  الووبطس ماووطلئ "التممووها"ي  داعهوواً 
ونو  "عهو  وخ قو  وواةو  ونذالوة ون نسوتعطج بعضوةا  وقال إن  منورد شوماعة للمماالوةي مضوهفاً 

وانتقد بطس  عادا ال هرداء إلى قطا  غزاي وعةدما نتةد  عا  ل  نابئ معطلها للماالةة".إل
إن  "كان يفترب بالةمومة قبل ون ولقو  قةبلتهوا قبول ويوا  لوول المووأفهاي ون ولتو     ً افالةمومة ق

 .9اللنةة اإلدارية والقانونهة المشتركة لمتابعة ملج الموأفها ووسمهةه  ووهملته "
  لوووا وسووومئ إليوووران ب نشووواء وى قواعووود  "إسووورافهل"ن إاإلسووورافهل  بةهوووامها نتةهووواوو  الوووو راءرفوووها قوووال

ي ون Saban    شري   هديو ماوور خااو   هو  موؤومر سوابان يووكد نتةهاوو عسمرية    سورية.
 .10بتطوير وى وسلةة نووية "يإسرافهل"الت  وسعى لتدمهر  يلا وسمئ إليران "إسرافهل"
 اإلسرافهلهها  و  وول وبهو  ل لتنواج علوى  ضوافئ الفسواد الموال  التو  ما الف آلوظاور عشرات ا

 .11و لق مستويات سهاسهة إسرافهلهة ر هعةي و   المقدمة مةها رفها الةمومة بةهامها نتةهاوو

  اعتداًء لقووات االلوت ل اإلسورافهل  والمسوتواةهاي خو ل  2,321 لركة لماسوعدو  وقرير رصدت
الفلسوطهةهها بالضوفة الغردهوة والقودس. وو واد التقريور بوأن وبوور   ي بةوق  2017نوو مبر وشوريا الثوان / 

  وووو  القوووودس ولوووودوا. 114رخووووريان بهووووةه   475االنتهاكووووات استشووووهاد موووووااا  لسووووطهة ي واعتقووووال 
وقوود شوومل   .291دهو  لةوو  ي و 335الولهوول انتهاكووًاي و  372ووو وة  المعطهووات ون القوودس شوهدت 

 24ماوووادرا و لالووة مةووع سووفري  188اومووة واقتةووا  للمةووااقي ووكثوور مووا مد 830ةووو ناالنتهاكووات 
عملهووة اقتةووا  للمسووند األقاووى  22 باإل ووا ة إلووىي ناووفها  وو  القوودسي مةووزالً  18ي وووود  ممتل وواً 
 .12 عبعاد مقدسهها اثةها عةو ي مستواةاً  1,982نفذوا 
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 عبوواس  وورورا إقامووة  وكود الوورفها التركوو  رجوو  اهوو  وردوغووان لورفها السوولطة الفلسووطهةهة مةمووود
 "السوو  "ي مووا وجوول إرسوواء 1967و ووق لوودود  "القوودس الشوورقهة"دولووة  لسووطهةهة مسووتقلة وعاصوومتها 

شدد الرفها الترك  على وومهة قدسهة مديةوة القودس والةور  و الداف  واالستقرار    الشرق األوس . 
 .13الشريفي والةفاظ على و ع  التاريو  بالةسبة لنمهع البلدان اإلس مهة

 3/12/2017 ،األحد

 إلوووى بالوووة صوووةا مسوووند قبوووة الاوووورا  ووو  المسوووند  الههوووود صوووعدت منموعوووة موووا المسوووتواةها
ي  ووو  خطووووا وصوووفتها دافووورا األوقووواف اإلسووو مهة  ووو  القووودس بأنهوووا   هووو وونولووو األقاوووى المبوووار  

 .14استفزا ية وغهر مسبوقة
   مريمو  بةقول السوفارا األمريمهوة لرفها المنلا التشريع  ولمود بةور ون القورار األ األولوكد الةاف

سهشووووعل األرب وةوووو  وقوووودا   يواالعتووووراف بالقوووودس عاصوووومة ل لووووت ل اإلسوووورافهل  يإلووووى القوووودس
مووا شووأن  ون يقووود األو ووا   وو  المةطقووة نةووو االنفنووار ي كمووا ونوو  االلووت ل وقطعووان المسووتواةها

 .15واويةذر بتطورات خطهرا وهدد األما واالستقرار    المةطقة بأسر  يالمةت 
 و  واوريئ صوةف ي  يوكد ومها سر اللنةة التةفهذيوة لمةظموة التةريور الفلسوطهةهة صواف  عريقوات 

 .16فو ى دولهة خطهراب تسب سه "إسرافهلو"ون االعتراف األمريم  بالقدس عاصمة ل
   بالقدس عاصمة لدولة  ار المتةد  باس  لركة  تئ وسامة القواسم  ما وداعهات اعتراف ومريملذ

 سوووهؤدى إلووى إشوووعال العةوووج  ووو   وو نقووول السوووفارا األمريمهووة إلههووواي وقوووال إن  لوو  إ ا وووو   االلووت ل 
 .17المةطقة

  ًموووع األموووها العوووا   واوفهووواً  وجووورى رفوووها الممتووو  السهاسووو  لةركوووة لمووواس إسوووماعهل وةهوووة اواووواال
ر  هوو  مووا خطووورا التوجهوووات األمريمهووة ونوواه مديةوووة لنامعووة الوودول العردهووة ولمووود وبووو الغووه ي لوووذ  

ودعا إلى  رورا عقود اجتموا  اوارل للنامعوة العردهوة لبةو  ووداعهات ووذا األمور ي قدس المةتلةال
 .18وخطورو ي مشهرًا ون قضهة القدس وشمل عةار إجما  لدى األمة

  كشف  القةاا العبرية الثانهة الةقاب عا استعدادات ونرى " علهًا"    ولود المبوان  بالقودس المةتلوةي
 .19ألمريم  دونالد ورام  الواص بةقل سفارا ب ده ما ول وبه  إلى القدسومههدًا لقرار الرفها ا

  المعسومر الاووههون  كسوهةها سووفهتلو ا  عووا وقودي  عضووو ال ةهسو ال شوج عوواKsenia Svetlova 
 وو  خوو ل مووؤومر وجوورى  وو  ال ةهسوو   يعووا اقتوورا  مشوورو  قووانون  وو  ال ةهسوو  للتاوووي  علهوو 

يهوودف إلووى اسووتثةاء جمهووع المةووااق  يوالشووع  ال ووردى "هلإسووراف"لووول الع قووة بووها  29/11/2017
الوا عة لسهطرا األكراد    الشرق األوس  ما القوانها الت  وةظر على اإلسرافهلهها السوفر إلوى 

 .20"دول عدو"وو القها  بأعمال ونارية    
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  وةود  مودير وكالوة االسوتوبارات األمريمهوةCentral Intelligence Agency (CIA) بهوومايو  بوم 
Mike Pompeo وشاد بومبهو    ندوا ل  بمةتدى ريغوانو  وعاون السعودية وعسرافهل"."عما وصف  بو 

Reagan   السوووةوى للووود ا  جةووووب كالهفورنهووواي بوووالتةوالت التووو  اوووروت علوووى السهاسوووة السوووعودية  ووو
ويووةي وقووال بومبهووو: "السووعودية مسووتعدا للعموول بنانوو  شووركافةا الولهنهووها باووورا ق اآلونووة األخهوورا.

 .21مع اإلسرافهلهها للتادى لإلرواب    جمهع ونةاء الشرق األوس " يكما رويةاو 
 4/12/2017 ،اإلثنين

 ل قوراره بشوأن نقول سوفارا بو ده موا وول وبهو علا البه  األبه  ون الرفها األمريم  دونالد ورام  وج  و 
 .22لقادمة"إلى القدسي على ون يتوذ القرار    وذا الشأن "خ ل األيا  القلهلة ا

 مةمووود عبواسي القةاوول  الورفها يواد وبووو عموروي نهابوة عووا  الفلسووطهة  وبلو  نافو  رفووها الوو راء
وو االعتووووراف بالقوووودس كعاصوووومة  يون نقوووول السووووفارا األمريمهووووة إلووووى القوووودس األمريموووو   وووو  القوووودس

ي مووا قبوول اإلدارا األمريمهووة "وووو وموور مر وووب ويةطوووى علووى مووواار ال وةموود عقباوووا" "إسرافهلو"لوو
قووال و  األمريمهووة. اإلدارايةوورر القهووادا الفلسووطهةهة مووا وى وفاومووات سووابقة مووع   لوو ن مشووهرًا إلووى و

نوو   وو  لووال وقوود  إللشووؤون الوارجهووة والع قووات الدولهووة نبهوول شووع   الفلسووطهة  مستشووار الوورفها
ى عملهوة نةا لا يمون لةوا وى اسوتعداد للقبوول بوأو"الرفها األمريم  على وةفهذ قراره بشأن القدس  

 .23"س   ورعاوا الواليات المتةدا األمريمهة

   رت دول عردهووة وعسوو مهة مووا مغبووة إقووودا  الواليووات المتةوودا علووى االعتووراف بالقوودس عاصووومة لووذ
"إسرافهل". واال  و ير الوارجهة المارى سامئ شمرى الواليوات المتةودا بعود  نقول سوفاروها إلوى ول

إلووى وووأجهج التوووور  وو  المةطقووةن و لوو  خوو ل اواووال  القوودسي مةووذرًا مووا ون وووذا القوورار سووهؤدى
لذ ر و ير الوارجهة األردن  ويما . كما واوف  وجراهي مع و ير الوارجهة األمريم  ريما وهلرسون 

 .24 ل ما خطورا  يالافدىي خ ل مةادثات مع وهلرسون 
  وك وود المتةوود  باسوو  الةمومووة التركهووة بموور بووو دا Bekir Bozdağ هووال و ووع ون موقووج وركهووا ل

مديةة القدسي ثاب  ولوا يتغهوري وونقورا لوا وقبول بواألمر الواقوع ونواه مةواوالت وغههور الو وع القواف  
ووعوورب بووو دا  عووا وملوو   وو  وال يووت  اووووا  وى خطوووات لهووال الو ووع  وو  القوودسي قوود وووؤدى   ههووا.

 .25إلى اشتباكات وكوار  جديدا    المةطقة
  ي "إسرافهلو"موا االعتوراف بمديةوة القودس عاصومة لو لهاي    بهان يلذرت مةظمة التعاون اإلس م

علوووى  بلوماسوووهة  ووو  القووودس وو نقلهوووا للمديةوووةي باعتبوووار  لووو  اعتوووداء صوووريةاً يوو إنشووواء وى بعثوووة د
األمتووووها العردهووووة واإلسوووو مهةي وعلووووى لقوووووق المسووووهةهها والمسوووولمهاي والةقوووووق الواةهووووة للشووووع  

 .26الفلسطهة ي بما  هها لق  بتقرير الماهر
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 ي إن  وبل  نظهوره األمريمو  دونالود ورامو  ل  ال ممت  الرفها الفرنس  إيمانويل ماكروني    بهانق
 .27"إسرافهلو"بأن  قلق ما إممانهة ون وعترف الواليات المتةدا باورا ولادية بالقدس عاصمة ل

   و وود لزدًا ما الدول المشاركة    مؤومر وعمال الةوار بها الةوزب الشوهوع  الاوهة  و  153ع وق
القورار  هاي على بهان وضامة  مع الشع  الفلسوطهة   ود  نلزدهة ما موتلج العال  المةعقد    ب

العوادل  وقوال الموق عوون علوى البهوان: "نؤكود بوأن الةول   األمريم  بةقل سفاروها إلوى القودس المةتلوة.
فلسوووطهةهة الوووذى يضوووما الةقووووق الثابتوووة للشوووع  الفلسوووطهة  بتقريووور ماوووهره وعقاموووة الدولوووة ال]ووووو  

 .28وعاصمتها القدس" ي1967المستقلة على لدود الرابع ما لزيران 
  ماديوواً  لمانهووا االوةاديووة  وو  را  م وقوودي  لمومووة بوو ده دعموواً ووعلووا رفووها ممتوو  ومثهوول جمهوريووة 

  .29للةمومة الفلسطهةهة ملهون دوالر( 63)نةو  ملهون يورو 53بقهمة 

 5/12/2017 ،الثالثاء

  موا الورفها األمريمو  دونالود ورامو ي  مةموود عبواس اواوااًل واوفهواً  هةفلسطهةالة طلالسولقى رفها
وقوال الةوااق الرسوم  باسو   له  والع  على نهت  نقل السفارا األمريمهة ما ول وبه  إلى القدس.

 "عملهوة السو  "ر موا خطوورا ووداعهات مثول ووذا القورار علوى الرفاسة نبهل وبو رديةة إن عبواس لوذ  
كول موع    واوفهواً وعلوا البهو  األبوه  ون ورامو  وةود  كموا  الستقرار  و  المةطقوة والعوال .واألما وا

ورفووووها الووووو راء  ياألردنوووو  عبوووود م الثووووان ي والوووورفها الماوووورى عبوووود الفتووووا  السهسوووو  ملوووو ال مووووا
 .30ودة  معه  الو ع    القدس ياإلسرافهل  بةهامها نتةهاوو

  وواوف ي خو ل اواوال يمو الرفها األمريم  دونالود ور ل با عبد العزيز سلمان السعودى المل وكد 
ون وى إعوو ن ومريموو  بشووأن و ووع القوودس يسووبق الوصووول إلووى وسوووية نهافهووة سهضوور بمفاو ووات 

علووى ون مووا شووأن وووذه الوطوووا الوطهوورا اسووتفزا  مشوواعر  اً شووددي مالسوو   ويزيوود التوووور بالمةطقووة
والمسووووند األقاووووى القبلووووة األولووووى  يظهمووووةالقوووودس الع لممانووووة نظووووراً  يالمسوووولمها كا ووووة لووووول العووووال 

 .31للمسلمها
   الممتووووو  السهاسووووو  لةركوووووة لمووووواس إسوووووماعهل وةهوووووة رسوووووالة لزعمووووواء الووووودول العردهوووووة  رفوووووهابعووووو

واألموووها العوووا  لمةظموووة الموووؤومر اإلسووو مهةي واألموووها العوووا  لنامعوووة الووودول العردهوووةي  يواإلسووو مهة
اإلدارا األمريمهة على االعتراف بمديةة القودس ون إقدا    هها وكد يووه ات ومةظمات عردهة ودولهة

 .32ونقل سفاروها للقدس وناو  ل ل الوطوط الةمراء يعاصمة لدولة االلت ل
   الةمومة اإلسورافهلهة بةهوامها نتةهواوو بوو"وعلهمات إلوى الوو راء" يطلو   ههوا "التوزا   رفهابع  ممت

 موقوع واال ودةسو ي و لو  إلوى القودس وونة  التعقه     مسألة نقل السفارا األمريمهوة يالام "
 .33نتةهاوو إن األجهزا األمةهة وستعد لسهةاريو واعهد    وعقاب اإلع ن المةتملوقال  العبرى.
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  رفهسة لزب مهروا  وا ا غلؤون  عا العبرى موقع واال نقل Zehava Gal-On  ي قولهاي إن التوقه
مة نتةهاووي وقد يؤدى إلوى انفنوار ال مبورر الةال  لةقل السفارا األمريمهة إلى القدس "سهود  لمو 

ووصوف  قورار ورامو   "نقل السفارا لا يثب   السهادا اإلسرافهلهة    القودس". قافلة إن وو ا   ل ".
 .34بةقل السفارا بأن  قرار "متهور وغهر مسؤولي وما شأن  ون يؤدى إلى اشتعال المةطقة برمتها"

 ا المطووران عطووا م لةووا إن مسووألة االعتووراف بمديةووة قووال رفووها وسوواقفة سبسووطهة للوورو  األرثووو ك
يةودرج و القدس عاصمة لدولة االلت لي استفزا  ل ول الشوع  الفلسوطهة ي واسوتفزا  لاموة العردهوةي 

 .35   إاار االنةها  والدع  ال ل  ل لت ل وسهاساو 
 بلوماسوهة يالد قال الورفها التركو  رجو  اهو  وردوغوان إن مسوألة القودس قود ووؤدى لقطوع الع قوات

وو "يإسوورافهل"مووع  ومووا  ال تلووة   خوو ل كلمووة لوو   لديثوو  إلووى الوورفها األمريموو  دونالوود وراموو  قوواف ً ووج 
 .36"لةا ولمر بالةسبة "وقول للسهد ورام : القدس خ    :البرلمانهة لةزب العدالة والتةمهة

 لقوانون  والتواريو  لذ ر منلا جامعة الدول العردهةي خ ل اجتماع  الطارلي ما وغههور الو وع ا
لمديةوووة القووودسي وقوووال إن االعتوووراف "بمديةوووة القووودس عاصووومة لدولوووة االلوووت لي وو إنشووواء وى بعثوووة 

اعتوووداًء صوووريةًا علوووى األموووة العردهوووةي ولقووووق  عووود  دبلوماسوووهة  ووو  القووودسي وو نقلهوووا إلوووى المديةوووةي ي  
 .37الشع  الفلسطهة  وجمهع المسلمها والمسهةهها"

   علوى مشورو  قوانون ووايلور  وورس باإلجموا ريمو  ت منلوا الةوواب األمصوو Taylor Force Act 
لعووواف ت  لسوووطهةهها  األموووواللوقوووج مسووواعدات ومريمهوووة للسووولطة الفلسوووطهةهة االموووا واصووول  د وووع 

 .38موااةها إسرافهلهها وومريمهها وقو  اعتداءات  د   إثروو اعتقلته   "يإسرافهل"لمم  علهه  
   إن االوةوووواد  وارجهووووة  وووو  االوةوووواد األورودوووو   هووووديريما موووووغهرية الممثوووول األعلووووى للسهاسووووة القالوووو"

وو وا    الودولتها". بهودف وفعهول لول   األوسو األورود  يدع  اسوت ةاف عملهوة السو    و  الشورق 
: "نورى  ورورا ونةو  و ير الوارجهة األمريمو  ريموا وهلرسوون  مع   مؤومر صةف   يموغهرية 

الو ووووع المسووووتقبل  للقوووودس كعاصوووومة ل لتووووا  ة لةوووول  وسووووهل وعينوووواد يوى عموووول يقوووووب وووووذه النهووووود
دًا علوى ون "و وع مشود ي"للودولتها مشوتركة عاصومة واوبئ ون ين  القدس" ون. ووكدت الدولتها"

 .39عبر التفاوب" القدس ين  ون يةل  
  وسووتبق   يإلووى القودس "إسورافهل"الفهدرالهووة ال ةديوة ونهووا لوا وةقوول السوفارا ال ةديوة  وو   الةموموةوكودت

وقوال  ."إسرافهلو"اروها    ول وبه ي كموا وكودت ونهوا موا  الو  ال وعتورف بالقودس عاصومة لوعلى سف
موقوج  نو "إن موقج كةدا ما القدس ل  يتغهر"ي مبهةاً ل ي     بهان يالمتةد  باس  الوارجهة ال ةدية

 .40كةدا وو ون و ع القدس ال يمما لل  إال كنزء ما وسوية عامة للةزا  الفلسطهة  اإلسرافهل 
 ون ووذه المةظموة الدولهوةي وعوان  موا  ياألونوروا وكالوةالمستشوار اإلع مو  ل يوكد عدنان وبو لسوةة

وقووال وبووو لسووةة إن   وو  السووةوات الما ووهةي عنوور مووال  كبهووري يفوووق  لوو  العنووز الووذى كووان قافموواً 
 .41ملهون دوالر 60 العنز المال  الةال  يبل  لالهاً 
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 وو للبةووو  العلمهووة قوورب قريووة جمرايوواي  ات جويووة اسووتهد   مركووزاً ذ الطهووران الةردوو  اإلسوورافهل  غووار نف 
 .42   مةطقة قدسها بمةا ظة ريف دمشق جةوب سورية

 6/12/2017 ،األربعاء

 ي وقورر إسرافهلو"وعلا الرفها األمريمو  دونالود ورامو  اعتوراف الواليوات المتةودا بالقودس عاصومة لو"
ةضور لشود كبهور موا الاوةفهها بمرسو  القهع قا  ورام  بتو نقل السفارا األمريمهة إلى القدسي و 

العردووووو   اووووورا إ اء ال "جديوووووداً  نهنووووواً "إلوووووى ون القووووورار يعموووووا  مشوووووهراً  يومسووووواعدى البهووووو  األبوووووه 
بالقودس عاصومة إلسورافهل"ي ودورر قوراره بوأن  وقال ورام : "رن األوان ل عتراف رسومهاً . اإلسرافهل 

العاصمة الموتوارا للشوع  ًا إلى ون القدس كان  "مشهر  "وذا لها وكثر وو وقل ما اإلقرار بةقهقة"ي
"جمهع األاراف إلى إبقاء الو ع الراوا علوى موا ووو  ورام  . ودعا"الههودى    العاور القديمة

 ووعودعله     األماكا المقدسة بالقودسي ودهةهوا جبول الههمول الوذى يسومى كوذل  الةور  الشوريف". 
الودولتها".  اإليفواء بوالتزا  بو ده بالتوصول إلوى لول  بذل قاوارى جهوده موا وجول و"   كلمت  ب ورام 

ي "إسورافهل"قرااهات  و  المةطقوة"ي  و  إشوارا إلوى و ووصج ورام  القدس بأنها "لا ةة ألوو  الوديم
سوفهرا وصوف  و  للعبوادا للههوود والمسوهةهها والمسولمها". ونو  موا الضورورى ون وظول "ممانواً  مضهفاً 

القورار الشونا  والوطووا "بووإعو ن ورامو  ل  ا  المتةودا نهمو  ووالواليات المتةدا األمريمهة  و  األمو
 .43"الت  اال انتظاروا

  وراموو  القوودس  إعوو نعلووى  مةمووود عبوواسي  وو  خطوواب ولقوواه وعقهبوواً  هةفلسووطهةال السوولطة رفووهاقووال
ووذه اإلجوراءات المسوتة را والمر و وة وشومل وقويضوًا متعمودًا لنمهوع "عاصمة لدولة االلوت ل: إن 

جوول وةقهووق السوو  ي وومثوول إع نووًا بانسووةاب الواليووات المتةوودا مووا ممارسووة "ولمبذولووة مووا النهووود ا
إن قوورار " يوقوال عبوواس ."الودور الووذى كانو  ولعبوو  خو ل العقووود الما ووهة  و  رعايووة عملهوة السوو  

الرفها ورام  وذه اللهلة لا يغهر ما واقع مديةة القدسي ولا يعط  وى شرعهة إلسورافهل  و  ووذا 
 .44"ني كونها مديةة  لسطهةهة عردهة مسهةهة إس مهةي عاصمة دولة  لسطها األبديةالشأ

   لماس قهادا السلطة الفلسطهةهة إلى التول ص ما "وو " إممانهة وةاهل الةقوق عبر  لركةدع
التوو  وعتووز  نقوول  ياإلسوورافهل  وةوو  رعايووة الواليووات المتةوودا األمريمهووة االلووت لمسووار التسوووية مووع 

واالب  الةركة مةظمة التةرير  إلى القدسي واالعتراف باألخهرا عاصمة لدولة االلت ل.سفاروها 
 .45الفلسطهةهة بسة  اعترا ها بدولة االلت ل اإلسرافهل 

   ورامووو  نقووول السوووفارا  ع ن وقفوووة جماوهريوووة وةديووودًا بووو  ووو  قطوووا  غوووزا الفلسوووطهةهة الفاوووافلمووو  نظ
بمووا  ههووا  يالفاووافل وصووف و  ل لووت ل اإلسوورافهل . األمريمهووة إلووى القوودس واالعتووراف بهووا عاصوومة

بمثابة الت ل ومريم  لمديةة القدسي مؤكدًا على  رورا اإلسورا   و  وةقهوق  اإلع ن يلركة  تئ
 .46خطوات الماالةة للتادى لذل  القرار
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   وو س بالقوود الواليووات المتةوودا وراموو  اعتووراف ع ن الووو راء اإلسوورافهل  بةهووامها نتةهوواوو بوو رفووهارل 
ووووذا ووووو يوووو  وووواريو . " :ي وقوووالونقووول سوووفارا الواليوووات المتةووودا إلوووى المديةوووة "إسرافهلو"عاصووومة لووو

نشومر   يالورفها ورامو  واريةات الرفها ورام  و  عبارا عا ع مة مهمة    وواري  وورشوله .
 وخورى إلوى السوهر علوى خطوى الواليوات المتةودا. دوالً " ودعوا نتةهواوو ."على قرار  العادل والشنا 

ألنهووا ووورد  جمهووع األاووراف  ووقووول ل وو  إن واووريةات الوورفها وراموو  وسوواعد  وو  د ووع السوو   قوودماً 
يوودنا للسوو   إلووى الفلسووطهةهها وعلووى جهرانةووا  موود  "واصوول هس"ي مشووددًا علووى ونوو  بووالواقع علووى األرب

األبود. التاري  والشع  الههودى سهتذكران قرار  الشنا  ما وذا الهو  إلى  الرفهايسهدى  .جمهعاً 
 .47ل " شمراً 

  ورام  سههدد الس   بها الفلسوطهةهها  إع نإن  غووهريسونطونهو لام  المتةدا  العا األمها قال
 غوووهريسووشوار  ون و وع القودس ال يمموا وةديوده إال عبور التفواوب. علوى اً شوددواإلسرافهلههاي م

 .48و لسطها "إسرافهل"واعتبار القدس عاصمة ل ل ما  يالدولتها إلى ون  ال بديل عا لل  
   يوونووووار شووونرا عهووود الموووه د  ووو  بهووو  لةووو  يالمسوووند األقاوووى المبوووار   ووو  القووودس ونووووارت أافوووو 

 .49لاور نشروا ناشطون على شبمات التواصل االجتماع  ي و قاً ورام  إع نعلى  التناجاً 
  كبهوور  وود  مثلوو  مووا انةهووا  يوراموو ي بمووا  عوو نعووا اسووتة اروا ووسووفها الشووديد إلوعردوو  السووعودية 

  و  بهوان يوقوال الوديوان المل و  السوعودى لقووق الشوع  الفلسوطهة  التاريوهوة والثابتوة  و  القودس.
إعو ن الورفها األمريمو  دونالود ورامو  االعتوراف  يبأسوج شوديد ي"وابعو  السوعودية ي إن الممل ةل 

موا العواقو   رتبالقدس عاصمة إلسورافهل ونقول سوفاروها إلههوا. وقود سوبق لةموموة الممل وة ون لوذ  
وكوودت وه ووة كبووار العلموواء ومووا جهتهواي الوطهورا لمثوول وووذه الوطوووا غهور المبووررا وغهوور المسووؤولة". 

السعودية الممانة العظهمة للقدس والمسند األقاى    الوديا اإلسو م  الةةهوجي مؤكودا  و   ات 
والعووووووودل  )بوووووووها الفلسوووووووطهةهها وااللوووووووت ل اإلسووووووورافهل ( ي بةوووووووى علوووووووى "الةوووووووق   "الوقووووووو  ون "السووووووو  

 .50واإلنااف"
  ورامو  بشوأن القودس  إعو نقال و ير الوارجهة القطرى الشه  مةمد بوا عبود الورلما رل ثوان  إن

 إلووى ون قضوهة القوودس ال ومووا   اً ر هشوي م"واوعهد خطهووري ولمو  باإلعوودا  علوى كوول مسواع  السوو  "
 .51نة خاصةالشع  الفلسطهة   ق ي بل كا ة الشعوب العردهة واإلس مهةي إ  للمديةة مما

   عووووا قلقهووووا مووووا التووووداعهات الوطهوووورا   عردووووإلعوووو ن وراموووو ي وو  هاوسووووف عوووواال ويوووو  وعردوووو
    "عملهة الس  و"لعملهة التفاوب المتوا نة ل يمثل إخ الً  إع ن ورام ون لإلع ني مؤكدا 

 .52الشرق األوس 
 مديةووة القوودس ال ن مشووددًا علووى و إعوو ن وراموو ي الوارجهووة التركوو  مولووود جوواويس ووغلووو و يوور دان

ون الوطوووا التوو   إلوى جواويس ووغلووو ددوشوو بو ع ن دولووة موا. "إسرافهللووو"يمموا ون واووبئ عاصومة 
 .53كبهر" اووذوا ورام  "خاا ةي وغهر مسؤولة إلى لد  
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  نسوووهاادعوووا البابوووا  ر Pope Francis  إلوووى التووورا  الو وووع القووواف   ووو  القووودس والتةلووو  بوووو"الةممة
"ال "ي إسرافهلو"ورامووو  االعتوووراف بالقووودس عاصووومة لووو وقووو  موووا إعووو نقبووول  يوقوووال البابوووا يوالةوووذر"

 .54يممةة  ون وكت  قلق  ال بهر لهال الو ع الذى نشأ    األيا  األخهرا" لول القدس
  يوراموو  إعوو نعلووى  "ال ووا ووق"وعلةوو  رفهسووة الةمومووة البريطانهووة وهريووزا موواى ون الممل ووة المتةوودا 

ال يسواعد "ن ووذا القورار إ: لهوا  و  بهوان يو عها. وقال  ماىقبل التوصل إلى اوفاق نهاف  لول 
 .55بالمةطقة "الس  "   التوصل إلى  "بش ء

  ورام ي ألن و ع القودس إع نالمستشارا األلمانهة وننه  مهركل إن لمومتها ال ودع   قال 
 .56الدولتها ال يمما التفاوب بشأن ي إال    إاار لل  

 ي موع اإلشوارا  و  الوقو  "إسرافهلو"عاصومة لو "القدس الغردهوةو"عتورف بووعلة  جمهورية التشه  ونهوا و
إلوووى ون نقووول سوووفاروها موووا وووول وبهووو  إلوووى القووودس "سهةاووول باالسوووتةاد إلوووى نتوووافج مفاو وووات  اوووو  

إنو  "الهوو ي  لهواي  و  بهوان يوقال  الوارجهة التشهمهة ونريها مع شركاء رفهسهها بالمةطقة والعال ".
دا السووو   بوووها إسووورافهل والفلسوووطهةههاي وعتبووور جمهوريوووة التشوووه  القووودس وقبووول التوقهوووع علوووى معاوووو

  .57عاصمة مستقبلهة إلسرافهل وللدولة الفلسطهةهة الت  ست قا "
     إلى القدس المةتلة قبل ون يت   "إسرافهل"وكدت و ارا الوارجهة الممسهمهة ونها لا وةقل سفاروها

 .58"إسرافهل"ة بها الفلسطهةهها والتوصل إلى اوفاقهة نهافهة لول ماهر المدية
 7/12/2017 ،الخميس

  جماوهر شعبةا إلى يو  غض  ووةور  "وةهة  إسماعهلدعا رفها الممت  السهاس  لةركة لماس
علوى القورار األمريمو   رداً  يإلا ق انتفا ة جديودا بعةووان "لريوة القودس والضوفة" يالنمعة يواسع

ة  وووو  خطوووواب لوووو  عقوووود بمديةووووة غووووزاي إن القضووووهة قووووال وةهوووو. و إعوووو ن القوووودس عاصوووومة لووووو"إسرافهل"
نةووا إوو وواف: " .إعوو ن وراموو بمةعطووج ووواريو  بعوود  الفلسووطهةهة واألمووة العردهووة واإلسوو مهة وموور  

الهو  وما  وةٍد سا ر واستراوهن  يهدد وجودنا"ي داعهًا إلوى عقود قموة عردهوة عاجلوةي لتورمه  المشوهد 
واالووو  السووولطة الفلسوووطهةهة "بوووأن وملووو  النوووروا  ل .العردووو   ووو  وجووو  العووودوان األمريمووو  اإلسووورافه

 .59والشناعة الواةهة وعع ن وةللها ما اوفاقهة ووسلو"
  بنرو  ولاالت اختةاق خ ل قمع قوات االلوت ل التظواورات المةوددا  الفلسطهةههاوصه  عشرات

صووابات إ 108وقالوو  جمعهووة الهوو ل األلموور الفلسووطهة  إن اواقمهووا وعاملوو  مووع  وراموو .  ع نبوو
 .60   مةا ظات الضفة وقطا  غزا

   ي موا ون لهموا  و  عم وان األردنو  والورفها الفلسوطهة  مةموود عبواسي خو ل مبالثوات الملو ر لذ
التأكهد على  خ ل اللقاءجرى و  "باالة". د  عبو ع القدس القانون  والتاريو ي و   وى إجراءات وما  

  .61ت الشرعهة الدولهةللقانون الدول  وقرارا ورام  يشمل خرقاً  إع نون 
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  األلمدي عضو اللنةة المركزية لةركة  تئي قطع االوااالت بها السلطة وواشةطاي بعد  عزا وكد
إ الة  ي   مقابلة ولفزيونهة مع قةاا الةد  السعودية يوعلا األلمدوما جهة وخرىي  م .اإع ن ور 

ومووة  وو  قطووا  غووزا قطعوو  ون قضووهة اسووت   الةمي و غووزاقطووا  العقبووات كا ووة ومووا  الةمومووة  وو  
 .62"مشملة وممها الةمومة"وناو   ي مشددًا علىشواًا سريعًاي ومعظ  الو راء استلموا و اراوه 

 باسوو  كتافوو  وبووو علوو  ماووطفىي النةووا  المسوول ئ للنبهووة الشووعبهةي خوو ل الةووااق  وبووو جمووالي قووال
موا وضوع ماوالةها "عق  القرار األمريم  المنر ي  و ن ومري مؤومر صةف  عقده بمديةة غزا:

 ومرا قها على امتداد ور وةا المةتلوة  و  مو وع االسوتهداف لشوعبةا ومقاومتو  وكتافو  الشوههد
 .63"كل مرا ق العدو األمريم  والاههون  مبالة ومستهد ة" ووابع قافً : وبو عل  ماطفى".

 جوواءت  وغوارت اوافرات االلووت ل اإلسورافهل  علووى مواقوع  وو  قطوا  غووزاي و عمو  ون وووذه الغوارات
1948الفلسطهةهة المةتلة سةة ردًا على قذافج والق  ما القطا  باوناه األرا   

64.  
  ورام . ووبل  رفها النمهورية مهشال عون  إع نوجمع لبةان بمل واها   السهاسهة على استة ار

 "وقوف لبةان رفهسًا وشوعبًا إلوى يخ ل اواال واوف  وجراه مع  يالرفها الفلسطهة  مةمود عباس
جانووو  الشوووع  الفلسوووطهة   ووو  ر ضووو  الوطووووا األمريمهوووة"ي مؤكووودًا " ووورورا مواجهوووة ووووذه الوطووووا 

 دعوا رفوها المنلوا الةهواب  نبهو  بورى إلوى عقود جلسوة عاموةكموا  المر و ة بموقوج عردو  والود".
وكوان رفووها الةموموة سوعد الةريوورى وصوج خطوووا . موااوة للبةوو   و  قضوهة القوودسللمنلوا 

 .65على المةطقة" واار وه   ورام  بأنها "وةذر بم

   بووها نافوو  الوورفها  ر البهوو  األبووه  مووا ون قوورار السوولطة الفلسووطهةهة إلغوواء اجتمووا  كووان مقوورراً لووذ
إعو ن ون  األمريم  ماي  بهوةا والورفها الفلسوطهة  مةموود عبواس سوهأو  بةتوافج عمسوهةي مؤكوداً 

 .66"ة الس  عمله"ال يعة  انسةاب واشةطا ما  "إسرافهلو"القدس عاصمة ل ورام 
   اإلعو نووذا  ون ورام ي مؤكوداً  إع نن  "ال يوا ق" على وماكرون  إيمانويلوعلا الرفها الفرنس 

 ومهرخ ل مؤومر صةف  مشتر  مع  يوقال ماكرون  الدول ". األما"يتعارب مع قرارات منلا 
و وع القوودس " ون ي مشووددًا علوىالنانو " ولوادىنوو  قورار إ"  و  الدولوةيقطور الشوه  وموه  بووا لمود 

 .67المتةدا" األم وتمتع بو ع وة  رعاية  ونوالمديةة "ين   يمسألة وما دول "
  وعلا و ير الوارجهة األمريم  ريما وهلرسون ون و ارو  ستبدو  ورًا    وطبهق قرار الورفها دونالود

إلووى  وقوال وهلرسووني خو ل  يوارا ورامو  بةقول السوفارا األمريمهوة موا وول وبهو  إلووى القودس المةتلوة.
 .68ي إنما كان يةفذ رغبة الشع  األمريم "إسرافهلو"ولمانهاي إن ورام  باعترا   بالقدس عاصمة ل

   إن القوودس يةبغوو   الممثوول األعلووى للسهاسووة الوارجهووة  وو  االوةوواد األورودوو   هووديريما موووغهرية قالوو
 وراموووو . وعقهبووووًا علووووى إعوووو نودولووووة  لسووووطهةهة مسووووتقبلهةي  "إسوووورافهل"ون و ووووون عاصوووومة ل وووول مووووا 

الوواقع  الولهود  "ل وةاد األورود  موقج وا ئ ومولد. نعتقد ون الةل   قافلة: وو ا   موغهرية 
قوال وموا جانبو ي  للةزا  بها إسرافهل و لسطها مبة  على دولتوها و وون القودس عاصومة ل لتههموا".
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ا سوفاراوةا رالج ارافي ممثل االوةواد األورودو  لودى  لسوطهاي  و  بهوان صوةف : "لوا نةقول ويوًا مو
 .69الةهاف " إلى القدسي ما ل  يت  التوصل إلى الةل  

   مهووة االعتووراف بالقوودس ياإلمووارات عووا وسووفها واسووتة اروا الشووديديا لقوورار اإلدارا األمر  دولووةوعردوو
 . 70"إسرافهلو"عاصمة ل

  كمووا وعلةوو  وو  الشوورق األوسوو ي  "عملهووة السوو  "يهوودد  مهووةيقوورار األمر الالبةووريا بووأن  ممل ووةوكوودت 
الشووووع  الفلسووووطهة  المشوووورو   وووو  قهووووا  الدولووووة  ومسوووومها بموقفهووووا الثابوووو  والراسوووو   وووو  دعوووو  لووووق  
 .71"القدس الشرقهة"ي وعاصمتها 1967الفلسطهةهة المستقلة على لدود الرابع ما يونهو 

  الةموموووة بوووالي واي مةوووذرا موووا "التوووداعهات الوطهووورا" لووو إعووو ن ورامووو دانووو  الةموموووة العراقهوووة  
 إن ينافوو  الوورفها العراقوو  ينووورى المووال   قووالو  لتفووادى وووأجهج اإلرووواب.  راجع عةوواألمريمهووة بووالت

وونووووواو  لةقووووووق الشوووووع   يلووووورب علوووووى األموووووة العردهوووووة واإلسووووو مهة"إعووووو ن  إعووووو ن ورامووووو  ووووووو
علوووى  مووو   ووو  بغوووداد التناجووواً ياسوووتدع  و ارا الوارجهوووة العراقهوووةي السوووفهر األمر كموووا  ."الفلسوووطهة 

 .72إع ن ورام 
 لووا وتوووردد  وو  القهووا  بموول موووا "فى الولفوو ي الةووااق باسووو  الةمومووة المغردهووةي إن بوو ده قووال ماووط

ون مواقوج المغورب كانو  وا وةة  علوىالولفو   ددوشو القودسي بعود إعو ن ورامو . وجلما  "ين 
 .73"إسرافهلو"وقوية وصريةة بواوص ر   االعتراف بالقدس عاصمة ل

  مةمود عباسي الفلسطهة  رفها لل   رسالة وجهها  ياستة ر الرفها التونس  الباج  قايد السبس
ا علووووى الةقوووووق التاريوهووووة للشووووع   ه اعتووووداء سووووا راً د  ي وعوووواإلعوووو ن األمريموووو  ونوووواه القوووودس يبشوووود 

 .74لتطلعاو  المشروعة لةهل لريت  واستق ل  واستهدا اً  يالفلسطهة 
   تئ "وقال إن وذا القرار  يلورام  قرارًا غهر مسؤو  إع نرفها الو راء الترك  با عل  يلدري   عد 

إعوو ن الوورفها "وشوودد بووا علوو  يلوودري  علووى ون  ."صووةدوق بانوودورا )صووةدوق الشوورور(  وو  المةطقووة
وروى يلوودري  ون وووذه الوطوووا  ."األمريموو  القوودس عاصوومة إسوورافهل وووو والعوود  سووواء بالةسووبة لتركهووا

 .75"عد  المسؤولهة التامة"األمريمهة مثال على 
  لو  و توج الهه وة التشوريعهة و . بشأن القودس م يرجهة السودانهة ر ضها القرار األمر الواوعلة  و ارا

موو ي بووول اور عوو ن القومهووة  وو  السوووودان بمنلسووهها "الووواة  والواليوووات" بوو ع ن ر ضووها القوووااع إل
االبوو  الهه ووة الةمومووة السووودانهة ولمومووات الوودول العردهووة واإلسوو مهة باووووا  خطوووات قويووةي مووا 

 .76مهها ما بلدانها وسة  سفرافها ما واشةطايلسفراء األمر بهةها ارد ا
   ر الووورفها اإلندونهسووو  جوكوووو ويووودودولوووذ Joko Widodo عتوووراف األمريمووو  األلوووادى الموووا ون ا

وقوووال جوكوووو إن إندونهسوووها وطالووو  العوووالم . يمموووا ون يهووودد السووو    "إسرافهلو"بالقووودس عاصووومة لووو
ونووو  وصووودر وواموووره لوووو يرا الوارجهوووة ريتةوووو  ووو وووئ .الواليوووات المتةووودا بوووالتف هر  ووو  سوووة  القووورار

 .77ب دهباستدعاء السفهر األمريم     جاكروا إلب غ  بموقج  Retno Marsudi مارسودى
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  و  المةطقوةي و كور ون  "مساع  الس  "ب بشأن القدس يقو   إع ن ورام قال البرلمان اللهب  إن 
و  وورب لنمهووع المواثهووق والمسوواع  الدولهووة اعتبووار القوودس العردهووة عاصوومة لل هووان الاووههون  ووو"

 .78"لةل القضهة الفلسطهةهة
 و ارا لوووي وجووواء  ووو  بهوووان بشوووأن القووودس مووو يبقووورار الووورفها األمر  نوووددت النمهوريوووة النزافريوووة بشووودا

  ووموا واسوتقرار الشؤون الوارجهة النزافرية: "وذا القرار يةملي ما ثمةي وهديدات خطهرا على سل  
 .79ما وي ت الةروب" ان  وص ً وع يلساسة مةطقة جد  

  اهووران وكوودت مووراراً "ون  لهوواي بهووان  ي  وو وو ووا  ينووددت و ارا الوارجهووة اإليرانهووة بوو ع ن وراموو 
بووأن وووو  سووب  لزعزعووة االسووتقرار واألمووا  وو  الشوورق األوسوو  وووو اسووتمرار االلووت ل ودعوو   وو ووراراً 

موان الشووع  الفلسوطهة  المظلوو  مووا ولر  يالةموموة األمريمهوة المةةوا  والشووامل لل هوان الاوههون 
 .80"لقوق  األساسهة    وشمهل دولة  لسطها المستقلة وعاصمتها القدس

 وكوووود القةاوووول البريطووووان  العووووا   وووو  القوووودس  هلهوووو  وووووول Philip Hall وراموووو   عوووو نر وووو  بوووو ده إل
بأنوو  ال يسوواعد لههووا"ي واصووفًا وووذا القوورار إ"االعتووراف بالقوودس عاصوومة إلسوورافهل ونقوول السووفارا األمريمهووة 

"إن بريطانهووا سووتبق  سووفاروها لوودى إسوورافهل  وو  ووول وبهوو  ولووا  :وقووال وووول ."عملهووة السوو  " وو  إلهوواء 
 .81"وةقلها إلى القدس

 قوال و يور الوارجهوة والتعواون الودول  اإليطوال  وننهلهةوو ولفوانو Angelino Alfano  إن سوفارا بو ده
 لمسوألة القودسي كعاصومة مسوتقبلهة لودولتها. ل  ستبقى    ول وبهو ي مشوهرًا إلوى  ورورا السوع  لةو

ي إن "الموقووج اإليطووال  بشووأن القوودس يبقووى وال يووزال قافمووًا علووى الموقووج لوو   وو  بهووان يوقووال ولفووانو
 .82التوصل بشأن  ما إجما  دول     نطاق األم  المتةدا" وعلى ما و    ياألورود 

 يمثوول  "إسرافهلو"عتبووار القوودس عاصوومة لوووعلةوو  سويسوورا ون القوورار الووذى اووووذه الوورفها األمريموو  با
الوودولته"ا"ي وون الو ووع الةهوواف  للمديةووة  "عقبووة ومووا  وةقهووق السوو   العووادل والووداف  علووى وسوواس لوول  

وجواء  و  بهوان وصودرو  و ارا الوارجهوة السويسورية:  ما وجةدا المفاو وات". اً "ين  ون يمون جزء
 .83"1967بسلطة إسرافهل خارج لدود عا   إنةا على غرار المنتمع الدول  بأسرهي "ال نعترف

 انتقوودت و يوورا خارجهووة وسووترالها جووول  بهشوووب Julie Bishop  سووفارا القوورار الوورفها األمريموو  بةقوول
"وسوترالها  وو ا   الوو يرا ون قال  إن ب دوا لا وةقل سفاروها إلى القدس.و  يإلى القدس األمريمهة

 .84عقود ما السهاسة األمريمهة" عد انق بًا علىال ودع  خطة ورام  الت  و  
  وقالوو  و ارا إعوو ن وراموو  بشووأن القوودسي  تانتقوودالتوو  دول الووانضووم  اإلكوووادور وووروغووواى إلووى

ب النهووود الدولهووة السوواعهة إلووى إن "إعوو ن الواليووات المتةوودا يقووو   يالوارجهووة اإلكوادوريووة  وو  بهووان
وصودرت و ارا  دودورواو  الفلسوطهة ". -وفاو   وعادل ودافو   و  المةطقوة للاورا  اإلسورافهل   لل  

 .85وعرد   ه  عا "قلقها ومعار تها" للوطوا األمريمهة خارجهة ووروغواى بهاناً 
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   لااسوووتنواب لووورفها الوووو راء البلنهمووو  شوووارل مهشوووب البلنهمهوووهاموووا الةوووواب عووودد قوووا Charles 

Michelإع ن بلنهما ما وقج ملول  ي   النلسة األسبوعهة العامة للبرلمان الفهدرال  البلنهم  ي
ن بوو ده وووديا قوورار الوورفها األمريموو ي وال ووورى بوو  خطوووا إقووال رفووها الووو راء البلنهموو  و  .وراموو 
 .86على مستوى الدول األورودهة  بتةر  جماع ي مطالباً "عملهة الس  "وود  

  ًل  موا قبول يوديا االعتوراف بالقودس كعاصومة لدولوة االلوت ل اإلسورافه وقر البرلموان البروغوال  قورارا
 .87رفها األمريم ال
 وقوال ي "إسرافهلو"وعلا لزب الهسار المولد اإلسبان  ر ض  االعتراف األمريم  بالقدس كعاصمة لو

موووا لموموووة ورامووو   علوووى الشوووع  الفلسوووطهة ي واسوووتفزا اً  وعةفووواً  "يالسووو  "يشووومل اعتوووداء علوووى إنووو  
قوواف   وو  القوودس كعاصوومة ووكوود الةووزب ر ضوو  التشوومه   وو  الو ووع ال سووهمون لوو  وبعووات خطهوورا.

 .88التزام  باالعتراف بالدولة الفلسطهةهة وعاصمتها القدس لفلسطهاي مندداً 
  بوالفر  األمريمو  لمةظموة العفوو  يقال رافد جراري مدير برنامج ونشطة كسو  التأيهود للشورق األوسو

س واسوتفزا ى الدولهةي    بهاني إن "قرار اعتراف الواليات المتةدا بالقدس عاصومة إلسورافهلي اواف
وو وواف ون "القوورار مووا شووأن  ون يزيوود وقوووي  لقوووق الشووع  الفلسووطهة ي  مووا قبوول إدارا وراموو ".

 .89وما المرجئ ون يشعل التوورات    شتى ونةاء المةطقة"
  وراموو  االعتووراف بالقوودس عاصوومة  إعوو نقالوو  المةظمووة العردهووة لةقوووق اإلنسووان  وو  بريطانهووا إن

ونبهووو   ألنووو  يووووالج قواعووود القوووانون الووودول  اإلنسوووان  اآلمووورا". يرإلسووورافهل "مةعووود  ولوووها لووو  وثووو
  وو  جرافمهووا بةووق   "إسرافهلو"إلووى ون وووذا القوورار يؤكوود ون الواليووات المتةوودا شووري  وساسوو  لووالمةظمووة 

 .90الفلسطهةهها
 8/12/2017 ،الجمعة

 و  مواجهوات  ًاي لسوطهةه 1,114ووصوه   اياستشهد  كرت و ارا الاةة الفلسطهةهة ون  لسطهةهها اثةها 
 ر ضوواً   وو  جمعووة الغضوو ي الضووفة الغردهووة وقطووا  غووزا وقوورى  موودن مووع قوووات االلووت ل  وو  موتلووج

ووو وووة  الوووو اراي  ووو  بهوووان لهووواي ون  ي وكوووذل  غوووارات نفوووذوها اوووافرات االلوووت ل.ورامووو إلعووو ن 
179ي وما إصابات غزا  بلغ  935إصابات الضفة والقدس بلغ  

91. 
 وومةمووود عبوواس إن الواليووات المتةوودا لوو  و   ةهةهالفلسووط السوولطة قووال رفووها عملهووة "د مؤولووة لرعايووة ع 

 .92"إسرافهل"بها الفلسطهةهها و "الس  
 إن القهادا الفلسطهةهة  يقال مةمد اشتهةي عضو اللنةة المركزية لةركة  تئ والمفاوب السابق  هها

ا األمريمهوة لو  وعود ون القهواد ي مو وةاً 1990 سوةةموا المفاو وات التو  انطلقو   وصبة     لل  
وقال: "إن القهادا الفلسطهةهة ودرس كل االعتبواراتي ووةوا  اجتماعوات  ما العملهة السهاسهة. اً جزء

 . 93للقهادا السهاسهة وللنةة المركزية الووا  القرارات المةاسبة"
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 ة لماس وبةاء الشع  الفلسطهة  بمل  اافل  ومقاومه  لو"االستمرار    وذه االنتفا  دع  لركة
 و  بهوان لهواي ون "قووةوا كفلسوطهةهها  يووكودت الةركوة المباركة لتى وةقق كامول مطالبةوا العادلوة".

 وتمثووول  ووو  ولووودوةاي وخاصوووة ولووودا المهوووداني ولوووذل  نووودعو النمهوووع للتولووود خلوووج رايوووة المقاوموووة".
وشووددت الةركووة علووى ون "االنتفا ووة المباركووة قوود انطلقوو  مووا جديوودي ولووا يوقفهووا سوووى اسووترداد 

عبةا ل اموول لقوقوو  غهوور مةقوصووةي ونوودعو ومتةووا العردهووة واإلسوو مهة واأللوورار لووول العووال  لوودع  شوو
 .94شعبةاي وكشج الوج  الةقهق  لدولة االلت ل وما خلفها للهفتها ومريما"

 القدسي    سمةهة ولدا ولج 14 لبةاء موط  وقدي يورف جاالن  اإلسرافهل   اإلسمانو ير  وعلا 
  و  وجواء .المةتلوة الغردهوة الضفة قل     الواقعة القدس شرق  مستعمرات    ولدا رالف 7 مةها
    استهطانهة ولدا رالف 5 بةاء على وقو  جاالن  خطة ون اإلسرافهلهة اإلع   وسافل نشرو  نبأ

 ولوودا رالف 5 إقامووة ويضوواً  ووشووملبسوونات  فهووج.  مسووتعمرا  وو  ولوودا وولفوو  عطوواروتي مسووتعمرا
 .95غرد  القدس    لفان ريوها ل     ولدا وولف  مون قط ل     استهطانهة

   وعلا شه  األ ور ولمد الطه  ر ض  "   شمل قااع" البًا رسمهًا سبق ون وا ق عله  للقاء ناف
ي ردًا علوووى اعتوووراف واشوووةطا بالقووودس عاصووومة 20/12/2017الووورفها األمريمووو  مايووو  بهوووةا  ووو  

 .96نونًا"ي والذى وصف  بأن  "باال شرعًا وقا"إسرافهلو"ل
   عوووا  اإلسووو مهة وعبهوووراً و  ووو  العديووود موووا العواصووو  والمووودن العردهوووة  موووا المتظووواوريا لشوووودخرجووو

ولبةوووواني وماووووري  األردني  وووو  ةاشووووداالمظوووواورات الانطلقوووو   قوووود ي إعوووو ن وراموووو الغضوووو  مووووا 
موريتانهوواي و وو  الووهماي و  يالسوووداني وووووناي والنزافووري و وو  العاصوومة اللهبهووة اوورابلاو ي ةسوووريو 
مووا وبر وووا  يشووهدت العديوود مووا عواصوو  الوودول اإلسوو مهة التناجووات غا ووبة كمووا ...اووومالوال

وو وووواد ي اوسووووع  رقعووووة االلتناجووووات  وووو  الوووودول غهوووور العردهووووةو  جاكروووووا وكوااللمبووووور وعسوووو   ربوووواد.
الةقووووق  الفلسوووطهة  رامووو  عبوووده ون عووودد التظووواورات والوقفوووات االلتناجهوووة بلووو   ووو  العوووال  غهووور 

 132 عودد الوقفوات  ههوا ن لهو  بلو ادر ااوجواءت  و  الا عبوده ون وركهوا وده   ورا.وظا 521العرد  
السوويد  وظواوراي ثو    22ولمانهوا  وظواوراي ثو    91واليوةي ولههوا الواليوات المتةودا  81وقفة ووظاورا  و  

 .97وظاورا 14
  م اللبةووان  جلسووة خاصووة بالقوودسي للتعبهوور عووا ر ضووها إلعوو ن وراموو ي منلووا الةوووابعقوود   وقوود 

وشووور   يخ لهووا كووول كتلووة علوووى لوودا ر يتهوووا وخريطووة الطريوووق التوو  وراووووا مةاسووبة للتاووود ى للقوورار
ي كما وا ق  كل ال تل باإلجما  على التوصهة الت  دعو  "إلوى ووسوع واإلقلهمهةوداعهاو  السهاسهة 

تووذا وةر  عرد  وعسو م  ودولو  إللبواط مفاعهول ووذا القورار الوذى ال يوود  السو   والقورارات الم
 .98الشع  اللبةان " باس األمريمهة  اإلدارا إلى   العملهةي وعب    ل  

 بشووأن وراموو   إعوو ن ونالمتةوودا  األموو يطالهووا ودريطانهووا لوودى علمانهووا و وسووفراء السووويد و رنسووا و  وكوود
جووووزء مووووا  "القووودس الشوووورقهة" ونمؤكووووديا  يالوووودول " األموووواالقووودس "ال يتطووووابق مووووع قوووورارات منلوووا 
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ي األمالمنلا  اارل اجتما   إثرصدر    بهان  إع ن    ووكدواي طهةهة المةتلة.الفلس األرا  
ووتت  باوفاق لول  واإلسرافهلههايةدد عبر مفاو ات بها الفلسطهةهها  ونو ع القدس ين   ون"

 إسوورافهلو ووون القوودس عاصوومة لوودولت   ون"ينوو   اإلاووارنوو   وو  وووذا ووشووددوا  الو ووع الةهوواف ".
 .99"سهادا على القدس بأيةاوفاقي ال نعترف  و لسطها. و   غهاب

 إسرافهلو"قوووال و يووور خارجهوووة روسوووها سوووهرج  ال وووروف إن االعتوووراف األمريمووو  بالقووودس عاصووومة لووو" 
ورام  سهعهق خط  واشوةطا لتطبهوع الع قوة موع  إع نن إال روف  قالو  يوالج المةطق السله .

 . 100العال  العرد 

  الفلسوطهة  لةقوقو  غهور القابلوة للتاورفي التابعوة للنمعهوة العاموة االبو  اللنةوة المعةهوة بممارسوة الشوع 
وقووورار نقووول  يلاموو  المتةوووداي لموموووة الواليوووات المتةووودا ب لغووواء إع نهووا القووودس عاصووومة لوووو"إسرافهل"

 .101السفارا األمريمهة إلهها
  بهانووًا جوواء  هوو  ونوو  االسووتثمارات و وورب العقودووات )بوو  دى وس(  وسووة لركووة المقااعووة وصوودرت

االسووتهطان  والفاوول العةاوورى  - إمعانووًا  وو  التوااووؤ األمريموو  مووع نظووا  االلووت ل واالسووتعمار
 وو  خطوووا  إعوو ن وراموو يالقوودس والةقوووق الفلسووطهةهة الثابتووةي ووووى   وود   ي)األباروهايوود( اإلسوورافهل 

ون إلوووى الةظووور وةووواول إ وووفاء الشووورعهة الباالوووة علوووى االلوووت ل اإلسووورافهل  لمديةوووة القووودسي ال توووًا 
 .102الةظا  الرسم  العرد  يتةمل مسؤولهة وذه الوطوا األمريمهة الوطهرا

 9/12/2017 ،السبت

 ووو    لسوووطهةهًاي 231 ووصوووه  استشوووهد  لسوووطهةهان اثةوووان خووو ل غوووارا إسووورافهلهة علوووى قطوووا  غوووزاي 
إلعو ن  ر ضواً ي الضوفة الغردهوة وقطوا  غوزا وقورى  مودن موع قووات االلوت ل  و  موتلوجمواجهات 

 .103ورام 
 وقوووال  ورامووو . إعووو ن ي ووو  ختوووا  اجتموووا  اوووارل  ووو  القووواورا يدان منلوووا و راء الوارجهوووة العووورب

وو  عاصومة  "القودس الشورقهة"ون  واووكودي الو راء إن القرار األمريم  يهدد بد ع المةطقة إلوى الهاويوة
ار القوووور  ون و راء الوارجهوووة يؤكوووودون ر ووو  الوتوووام  ل جتمووووا وو ووواف البهووووان  .الفلسووووطهةهةالدولوووة 
واعتباره "قرارًا بااً  وخرقًا خطهرًا للقوانون الودول  ولقورارات منلوا األموا والنمعهوة العاموة  يوعدانت 

 .104لام  المتةدا  ات الالةي والت  وكدت ون القدس الشرقهة ورب مةتلة"

  قووال و يوور خارجهووة لبةووان جبووران باسووهل إنوو  ينوو  علووى الوودول العردهووة الةظوور  وو   وورب عقودووات
 يوقوال باسوهل إلوى القودس. "إسورافهل"على الواليوات المتةودا لمةعهوا موا نقول سوفاروها  و  اقتاادية 

مووا  القوورار األمريموو  "بوودءاً  إنوو  ينوو  اووووا  إجووراءات  وود   ي وو  اجتمووا  لووو راء الوارجهووة العوورب
 .105إلى العقودات االقتاادية والمالهة" ووصوالً  يبالتدابهر السهاسهة ومروراً  ياإلجراءات الدبلوماسهة
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 ون الورفها مةموود عبواس  يبلوماسوهةيمستشار الرفها الفلسوطهة  للشوؤون الد يوكد مندى الوالدى
ور و  الوالودى التةوذيرات األمريمهوة موا وبعوات  لا يستقبل مايو  بهوةا نافو  الورفها األمريمو .

 .106على ون الشع  الفلسطهة  وقهادو  ير ضان وى وهديد إلغاء اللقاءي مشدداً 
 ن  يارووو  سووت ون إلووى إ وو  واووريئ صووةف  لوو ي  هوواووي رفووها الووو راء اإلسوورافهل قووال بةهووامها نتة

 قافً : وو اف مع و راء خارجهة وورودا. مهماً  ن  سهعقد    بروكسل اجتماعاً وعباريا ودروكسلي 
 "ونا ولتر  ووروداي ول ا ونا لس  على استعداد لقبوول مواقوج  ات معوايهر مزدوجوةي وسومع وصوواواً 

ن التاريو  للرفها ورام ي ول ة  ل  وسمع وى إدانة إلا ق الاواري  علوى إسورافهل وةدد باإلع 
 .107وذا الةفاقي وكالمعتاد""قبل يلا  "ي مشددًا على ون ناوالتةري  الروه   د  

 ن اسووتمرار إاوو ق إي يووورف مردخوواى وو  المةووااق الفلسووطهةهة  اإلسوورافهلهة قووال مةسووق عملهووات الةمومووة
 ونهووا جهووات وصووفها بالووو"ال مسووؤولة" متهموواً  يقوواس ومووؤل  زا سووهترو  علهوو  رد  الاووواري  مووا قطووا  غوو

ودعا الفاافل    غوزا إلوى  وستدرج القطا  إلى التاعهد لهمون سمان غزا و  ما يد عون الثما.
 .108ل لماس المسؤولهة عما يةد     القطا ولم   عد  اختبار قوا النهس.

  القبطهوووة األرثو كسوووهة ووا وووروس عوووا عووود  لقووواء نافووو  اعتوووذر بابوووا اإلسووومةدرية ودطريووور  ال ةهسوووة
وعلةوو  ال ةهسووة القبطهووة و  .20/12/2017الوورفها األمريموو  مايوو  بهووةا خوو ل  يارووو  لماوور  وو  

ون القورار يوأو   القوا بوولا للوه  المتةد  باس  ال ةهسةويضًاي له  صر   األرثو كسهة اعتذاروا 
مهووة بواوووص القوودس دون اعتبووار لمشوواعر الم يووها  وو  وعقوواب القوورار الووذى اووذووو  اإلدارا األمري

 .109ما الشعوب العردهة
  قووووال الوووورفها التركوووو  رجوووو  اهوووو  وردوغووووان إن "إسوووورافهل دولووووة الووووت لي وشووووراتها وسووووتهدف الشووووباب

 واألافالي ومقاو وها وقاج قطا  غزان ألنها وعتبر نفسوها قويوة". وو واف الورفها التركو : "ال يمموا
مةووذ وعوووا . وال يممووا ووور   الفلسووطهةهها لووة ومووارس إرووواب الدولووة  وود  ووور  القوودس وةوو  رلمووة دو 

ماووووهر القوووودس بأيوووودى دولووووة الووووت ل وغتاوووو  األرا وووو  الفلسووووطهةهة دون وى اكتوووورا  بووووالقوانها 
واعتبور وور  القودس بهود دولوة الوت ل "بمثابوة وور  لموٍل لماوهره بوها بوراثا  ".1967واألخ ق مةوذ 
ملهووووار مسوووول  لووووول  7.1 قوووودس خوووو  ولموووور بالةسووووبة لةووووا"ي ولوووووال" ي مشووووددًا علووووى ون فوووو  متووووولس"

 .110العال 
 قوال و يور الود ا  الموالهزى وشوا  الوديا لسوها Hishammuddin Hussein  إن جوهس بو ده مسوتعد

و و  كلموة خو ل اجتموا  ال تلوة البرلمانهوة لةزدو ي  لتول  "مهمة موا موا وجول قضوهة القودس". دافماً 
وو واف: "نةوا بوصوفةا بلودان مسولمةي ينو  ون  للمسولمها". ورام  " وردة إع نلسها ون   كر

 .111ن ون على استعداد لمواجهة وى سلبهات مةتملة
  ًما جمعهوة "ووذه وو   شوااً  24يض   بةريةهاً  قال  القةاا الثانهة    التلفزيون اإلسرافهل  إن و دا

د  وو  البلودا القديمووة وقود ونووول وعضواء الو و ودشومل علةو  للموورا األولوى. "يإسوورافهل"البةوريا" يوزور 
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مووا و  الووذى وجوورى مقوواب ت مووع عوودد مووا وعضوواء الو وود. ي وو  القوودس المةتلووة بر قووة مراسوول القةوواا
"وذه و  البةريا" إن مل  البةوريا  يولد وعضاء الو د البةرية  الزافر يقال  ضل النمرى  يجهت 

التقريور ون الشوهعة ال  لم ل  رسالة س   لنمهع ونةاء العال ي وو اف النمرى خ ل لقاف  مع معود
 .112وعبهره يةملون وى عداء ألى ديانة وو مذو  على لد  

  ًلموجووة االلتناجووات التوو  بوودوت قبوول يووومها للتةديوود  شووهدت عوودا موودن وورودهووة مظوواورات اسووت ماال
ونقوول سوووفارا الواليووات المتةوودا إلههوواي ووبووور   "يإسرافهلو"بووالقرار األمريموو  اعتبووار القووودس عاصوومة لوو

والعاصووووومة اإليطالهوووووة  يوالعاصووووومة الفرنسوووووهة بووووواريا يكانووووو   ووووو  جةهوووووج السويسوووووريةالمظووووواورات 
 .113روما

 10/12/2017 ،األحد

 مديةوة القودس. لا يسمئ بتةفهوذ موططوات السوتهداف  قال الرفها الترك  رج  اه  وردوغان إن 
نووددًا ل" ب لغوواء القوورار األمموو  الووذى يؤكوود موووو  الوورفها األمريموو  "غهوور م  علووى ون  وردوغووان وشوودد

 .114على عد  مشروعهة االسته ء على األرب بالقوا

   وموا إسورافهل  بنورو  خطهوراي إثور وعر و  للطعوا قورب مةطوة الباصوات المركزيووة  لوارسو صوه
 .115مديةة القدسغرد  بمةطقة "شار  يا ا"ي    

  قوووا  بتووودمهر نفوووق ونووووم  امتووود موووا جةووووب قطوووا  غوووزا إلوووى داخووول ونووو  النوووهس اإلسووورافهل  وعلوووا
وقوال النوهس إن الةفوق الوذى    اإلسرافهلهةي بعد وودمهره لةفوق رخور قبول نةوو شوهر وناوج.األرا 

بةوا ه موا قبول لركوة لمواسي وامتود موا مديةوة خوان يوونا  و  غوزا  امتد لمسوا ة كهلوومتر والود وو   
قال إن  وصل إلى ورب  راعهة و  "يم ات األمتار"بو الفلسطهةهة المةتلةإلى داخل األرا    وصوالً 
 .116"بلدا إسرافهلهة"ةي على بعد نةو كهلومتر والد ما وقرب مفتول

  وو  مووؤومر صووةف  مووع الوورفها الفرنسوو  إيمانويوول ي رفووها الووو راء اإلسوورافهل  بةهووامها نتةهوواووقووال 
 ي"نةووا نةتوور  ووواريوم  واختهووارك    بشووأن القوودس:اسووتة ر األخهوور إعوو ن وراموو ونبعوود  يموواكرون 

وةاي كما و  باريا عاصمة  رنسواي القودس عاصومة إلسورافهل". ونطل  مة   الترا  واريوةا وخهارا
إلوى القهوا   ي داعهواً "إسرافهلو"قال ماكرون إن  وبل  نتةهاوو ر ض  اعتراف ومريما بالقودس عاصومة لوو 

 .117بو"مبادرات شناعة وناه الفلسطهةهها ما وجل الوروج ما المأ ق الةال "
  اإلسوووورافهلهها إلووووى مقااعووووة الماووووالئ التناريووووة  و هنوووودور لهبرمووووان اإلسوووورافهل  دعووووا و يوووور الوووود ا

علوى  ي مؤكوداً ر ضًا إلع ن ورام    المةااق الشمالهة الت  شهدت التناجات  1948لفلسطهة  
 .118"إسرافهلو"ون سمان وذه المةااق ال يةتمون ل

  وصوواب  و  الاووةة الفلسووطهةهة بووأن قوووات االلووت ل اإلسوورافهل  قتلوو  وردعووة  لسووطهةهها و اراو ووادت
7/12/2017رخريان خ ل المواجهات الت  اندلع  مةذ يو  الومها  632,1

119. 
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  وظوواور عشوورات اآلالف مووا موووااة  المغووربي وةديوودًا بقوورار الوورفها األمريموو  االعتووراف بالقوودس
قوادا ي لمل  شعار "ما وجل القدس.. مع المقاوموة"الت   يالمسهرا    شار و  ."إسرافهلو"عاصمة ل

ر المةظموون عوودد د  قوو ت لقوقهوة ونقابوات ووه ووات مدنهوة ولركوات شووبابهةي و عمواء ولوزاب ومةظمووا
 .120المشاركها بةةو ناج ملهون متظاور

 11/12/2017 ،اإلثنين

   لوا يةوذو   ن الت تلإ الممثل األعلى للسهاسة الوارجهة    االوةاد األورود   هديريما موغهرية قال 
إلووى القوودسي و لوو  بعوودما اقتوور  رفووها الووو راء   وو  نقوول سووفاراو  الواليووات المتةوودا األمريمهووةلووذو 

 .121اإلسرافهل  بةهامها نتةهاوو على دول وخرى ون وةذو لذووا
 ووصووفه  بووو"منرم    وو  ال ةهسوو ي ووواج  و يوور الوود ا  اإلسوورافهل  و هنوودور لهبرمووان الةووواب العوورب

العردهوووة  ووو  بدايوووة نقوووا  برلموووان  لموووذكرا لنووو  ثقوووة قووودمتها ال فةوووة  يلهبرموووان وو ووواف .لووورب"
.. وجوودك  .قرااهوة لتودمهرنا موا الوداخلو وسوتغلون نقواط  وعج وامتهوا ات دولوة ديم ونوت "ي المولودا

 .122وسهأو  الوق  الذى لا و ونوا  ه  وةا" يوةا غلطة
 المتظواوريا  و  الضوالهة  وموا كلمتو   ي خو للسوا ناور م اللبةوان  العا  لةزب م قال األمها

كانوا السباقها  و  المقاوموة والمواجهوة الشوعبهة  دافماً  الفلسطهةهون : "ام ر ضًا إلع ن ور  النةودهة
ناور  وقوال كبار. الفلسوطهةهون وو  الوذيا يقورروا موا ينو  علوهه  ون يفعلووا". ومعلمهاواالنتفا ة 

انتفا ووة  لسووطهةهة ثالثووة. وعلووى كوول العووال   إعوو نعلووى قوورار وراموو  العوودوان  وووو  وووو  رد   إن: "م
 .123ون يساندو " إلس م واالعرد  

  قال الورفها التركو  رجو  اهو  وردوغوان إن "الواليوات المتةودا بقرارووا لوول القودسي باوو  شوريمة
   كلموة خو ل مشواركت   و   عالهوة بمةاسوبة الهوو  العوالم   يوردوغان  كر   الدماء المسفوكة". و 

ينووو  ون يعر ووووا ونهووو  لووووا  بوووأنقرا: "الوووذيا يعتقووودون الهوووو  ونهووو  يمل وووون القووودسن اإلنسوووانلةقووووق 
 .124يستطهعوا غدًا العثور على شنرا ل ختباء وراءوا"

   و  لقواء علوى قةواا سو  ون  يل اسفهرا الواليات المتةدا األمريمهة  و  األمو  المتةودا نهمو  ووقال 
 وني "عةووودما ودلوووى الوووورفها بتاووورية ي قووووال النمهوووع إن السووووماء ستسوووق  علووووى األرب ول وووا موووور  

ووابع : "ردما الطبهعة البشرية للبع  ون  أللد والسماء    ممانها ل  وسق ".الومها والنمعة وا
قووورار الووورفها ورامووو   ظهوووعي ول وووا نقوووول إن القووودس وووو  عاصووومة إسووورافهلي موووا الوطوووأ  ووو  قوووول 

 .125 ل ؟"

  دعووووا الوووورفها الروسوووو    ديمهوووور بووووووها إلووووى اسووووت ةاف المفاو ووووات الفلسووووطهةهة اإلسوووورافهلهة  ووووورًا
ما اوفاقات )للس  ( عادلة  بد   القضايا "بما  هها و ع القدس"ي وقال بووها "الللتفاوب لول كل 

 .126واويلة المدى وةقق ماالئ الطر ها"



 2017 كانون األول/ ديسمبر _____________________________________________________

  19       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 بووووواعتراف اإلدارا األمريمهوووووة بمديةوووووة القووووودس  يبغر تهووووو  األولوووووى والثانهوووووة  ينووووودد البرلموووووان المغوووووارد
إلوى التسوريع ب صودار قوانون  اً داعهو ي ونقول سوفاروها للمديةوةي"إسرافهلو"الفلسطهةهة المةتلوة عاصومة لو

جووواء  ووو  بهوووان للبرلموووان المغردووو  "نووور   قووورار الووورفها و  ينووور  التطبهوووع موووع ال هوووان الاوووههون .
 .127وو سهاس " يوو وخ ق  ياألمريم ي باعتباره يفتقد ألى سةد قانون 

  بهتو  ممولوو  منلوا الةوواب األمريمو  عوا واليوة مهةهسوووا   االب  العضوا Betty McCollum 
بعوود  اسووتودا  وموووال دا عوو  الضووراف   وو  الواليووات المتةوودا لوودع  القوووات اإلسوورافهلهة التوو  وعتقوول 

ووو  وكبوور مسووتفهد مووا المسوواعدات العسووومرية  "إسوورافهل"إن  وقالوو  ممولووو  األافووال الفلسووطهةهها.
 .128األمريمهةي الت  يذو  جزء مةها إلى عملهات االعتقال المسه ة لاافال الفلسطهةهها

 12/12/2017 ،الثالثاء

  جلسوة منلوا الوو راء: "يتعورب شوعبةا الهوو  خو ل رام  الةمود مي  الفلسطهة  الو راءرفها قال
لظلوو  ووواريو  جديوود ومنةووجي بعوود ون واوول الوورفها األمريموو  وراموو ي و اجووأ شووعبةا وكوول شووعوب 

مريمهووة إلووى القوودس"ي العووال ي بقووراره الغووادر بوواالعتراف بالقوودس عاصوومة إلسوورافهل ونقوول السووفارا األ
 .129""ونةا نر   وذا القرار األمريم  الغاش  الظال وشدد على 

  استشهدي عةاران ما سرايا القدس النةا  العسومرى لةركوة النهواد اإلسو م ي  و  مهموة جهاديوة
 .130والتنههز اإلعدادما شهداء  ي الت   كرت ونهماشمال قطا  غزاي بةس  بهان للسرايا

 " وونل اروفووا  وي الووذى لوو  2017 سووةةهووو " العبريووةي إنوو  وخوو ل الل سوورافهإقالوو  صووةهفة ةتوو  بعوودي س 
 .131   وقارير التةر  النةس  بولدات النهس اإلسرافهل  %10بةسبة 

  يوووورون  وووو   %91وأهوووور اسووووتط   للووووروى العووووا  الفلسووووطهة   وووو  الضووووفة الغردهووووة وقطووووا  غووووزا ون
وقووال االسووتط  ي  للماووالئ الفلسووطهةهة.وهديوودًا  "إسرافهلو"بالقوودس عاصوومة لوو األمريموو االعتووراف 

وعتقوود ون الووورد مووا العهةووة  %45إن والمسووةهةي  السهاسوووهةالووذى وجووراه المركووز الفلسووطهة  للبةووو  
الفلسوووطهة  المةاسووو  علوووى الوطووووا األمريمهوووة ووووو إيقووواف االواووواالت بووواإلدارا األمريمهوووة والتقووود  

 موا العهةوة %70. وقوال االسوتط   إن لةةالدولهة والعودا النتفا ة مسفهة مةممة النةالبشموى ل
لوو جورت انتوابوات رفاسوهة جديودا الهوو  وعنو   ياالسوتقالة مةموود عبواس رفهاالووريود موا  إنهاوقول 

موووا األصووووات  %53وةهوووةي يةاووول وةهوووة علوووى  وعسوووماعهلوورشوووئ  ههوووا اثةوووان  قووو  وموووا عبووواس 
 .132%41ويةال عباس على 

 ء قمور جاويود بواجوا قوال رفوها وركوان النوهس الباكسوتان  اللوواQamar Javed Bajwa ي إن القضوهة
خوو ل لقوواء جمعوو   يقووال بوواجواو  الفلسووطهةهة ال وقوول وومهووة بالةسووبة إلووى بوو ده عووا قضووهة كشوومهر.

بالسووفهر الفلسووطهة  لوودى باكسووتان ولهوود وبووو علوو ي إن "قضووهت   لسووطها وكشوومهر وةظهووان بوودع  
 .133شعب  ووخ ق  وسهاس  ال لبا  ه     باكستان"
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 البرلمووان األورودوو   يووارا رفووها الووو راء اإلسوورافهل  بةهووامها نتةهوواوو لةضووور   وو  نافبوواً  67 اسووتغل
 "إسرافهل"اجتما  لو راء خارجهة االوةاد األورود  لتسلهم  عريضة موقعة بأسمافه  وطال  بالتزا  

 وو   ومووا وووو  المطالوو  .2017و 2015و 2012 سووةواتبقوورارات صووادق علههووا البرلمووان األورودوو  
ر وووع الةاوووار و  يمديةوووة مةتلوووة "القووودس الشووورقهة"اعتبوووار و  ي1967التوووزا  إسووورافهل بةووودود  العريضوووة:

الوقوووج و  يبشووومل نهووواف  وكامووول عوووا قطوووا  غوووزاي والسوووما  بووودخول المسووواعدات اإلنسوووانهة والطبهوووة
ات وماوووووادرا ممتل وووووات الفلسوووووطهةههاي ووقوووووج التوسوووووع داخووووول األرا ووووو  عمر الفوووووورى لبةووووواء المسوووووت

القهووووادات السهاسووووهة الفلسووووطهةهةي وعنهوووواء  خاوصوووواً عاوووو ق سوووورا  األسوووورى و  ية المةتلووووةالفلسووووطهةه
 .134االعتقاالت اإلدارية

 13/12/2017 ،األربعاء

  ووو  إسووووطةبول جمهوووع دول العووووال  إلوووى االعتووووراف الطارفووووة دعوووا البهووووان الوتوووام  للقمووووة اإلسووو مهة 
وعدانتو  قورار الورفها األمريمو  غهور ووكود البهوان "ر ضو   عاصمة لدولة  لسطها. "القدس الشرقهةو"ب

اسوتعداد دول وعضواء مةظموة التعواون اإلسو م  اور  المسوألة علوى  مبودياً  "يالقانون  بشأن القودس
 وشودد النمعهة العامة لام  المتةدا    لال عد  وةر  منلا األما الودول  بواووص القودس.

 نسوةاب لواشوةطا موا دورووا وسوهطاً بمثابوة ا "إسرافهلو"االعتوراف بالقودس عاصومة لو علوى ونالبهان 
 .135"عملهة الس  "   

  ا  الووو ي وسوووتظل إلوووى األبووودي مووومةموووود عبووواس ون القووودس كانووو ي و   فلسوووطهةالة طلالسووووكووود رفوووها
ي  وو  كلمتوو  عبوواسوقووال  عاصوومة دولووة  لسووطهاي التوو  ال سوو   وال اسووتقرار دون ون و ووون كووذل .

ي إن إعوووو ن وراموووو  بووووأن القوووودس عاصوووومة إسووووطةبولمووووؤومر القمووووة اإلسوووو مهة الطارفووووة  وووو   ومووووا 
ر و  القورارات األمريمهوة  عبواس ووكود .كبورى"خطه وة ي ووعلهماو  بةقل سفارا بو ده إلههوا ""إسرافهل"

إلى ون الواليات المتةدا بذل  قد اختارت ون وفقد وولهتها  وغهر الشرعهة والباالةي مشهراً  ياأللادية
 .136لسهاسهةكوسه ي ووال يمون لها دور    العملهة ا

 إسوطةبولموؤومر القموة اإلسو مهة الطارفوة  و   وموا    كلمتو   قال المل  األردن  عبد م الثان ي: 
للاوورا  الفلسووطهة  اإلسوورافهل  علووى وسوواس  ال يممووا ون وووةع  مةطقتةووا بالسوو   الشوواملي إال بةوول  "

إلوى قهووا  الدولوة الفلسووطهةهة  الودولتهاي و ووق قورارات الشورعهة الدولهووة والمبوادرا العردهووةي ووصووالً  لول  
علوووى التوووراب الفلسوووطهة ي وعاصووومتها القووودس الشووورقهةي  القووودس وووو  األسووواس الوووذى ال بوووديل عةووو  

 .137"إلنهاء الارا  التاريو 
  ن "عاصووومة دولوووة  لسوووطها موووا اآلن  اووواعدًا وووو  ووعلوووا الووورفها التركووو  رجووو  اهووو  وردوغوووان

ف  مشوتر  عقوده موع الورفها الفلسوطهة  خ ل مؤومر صة يوقال وردوغان القدس وستبقى كذل ".
مةموود عبوواسي واألمووها العووا  لمةظمووة التعوواون اإلسوو م  يوسووج بووا ولموود العثهمووهاي عقوو  القمووة 
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اإلس مهة الطارفة ب سطةبول: "و ما بأنةوا وريةوا للعوال  كلو  منوددًا موا خو ل ووذه القموة التاريوهوةي 
د علوووى ون "الوسوووااة األمريمهوووة بوووها وشووود   وخاصوووة وصوووةاب القوووراري بوووأن القووودس لهسووو  ولووودوا".
 .138إسرافهل و لسطها ل  وعد مممةةي وقد انته  وذه العملهة"

  بهوةه  ي و  لركوة لمواس  و  الضوفة الغردهوة وناشوطاً  وكوادراً  قهاديواً  وردعوها االلوت لقووات  اعتقلو 
لسووا يوسووج. كشووف  الرقابووة  الةافوو  ةركووة وعضووو المنلووا التشووريع  الفلسووطهة الالقهووادى  وو  

بوزع   يالةقاب عا اعتقال ث ثة نشطاء ما لمواس موا قريوة "وول" جةوود  غردو  نوابلا اإلسرافهلهة
 .139ووطهطه  لتةفهذ عملهة خطج بمةطقة نابلا

  نافوو  رفووها الممتوو  السهاسوو  لةركووة لموواسي إن إقوودا  الواليووات المتةوودا  يقووال صووالئ العووارورى
 يراف بالقووودس عاصوومة لل هووان الاوووههون األمريمهووة ممثلووة برفهسووها "ورامووو  الموتوول"ي علووى االعتوو

 يووكوود العووارورى  الفلسووطهة . وعلووى نقوول سووفاروها مووا ووول وبهوو  إلووى القوودس انتهووا  للسووهادا والةووق  
 و  جامعوة بهر يو  بورا   و قوه  خ ل كلمة مسنلة لو   و  التفوال  كورى االنط قوة الث ثوها لةمواس

المقاومووةي قووافً : "وووذه الموورا مووا الضووفة مي ون الموعوود قوود لووان لموجووة جديوودا وونمووة جديوودا مووا 
 .140ون ند ع وذا االلت ل خطوات وخرى إلى الوراء" الغردهة والقدس العزيزاي وال بد  

  ي  وو  لوووار مووع موقووع إيوو في إن اإلسوورافهل  يسوورافهل كوواوا والمواصوو تو يوور االسووتوبارات قووال
بوودول العووال  العردوو ي وعبروووا  "هلإسووراف"إلهوواء سوومة الةديوود الةنا يووة لوورد  إلعووادا  اً وةووا  مشووروع

 وقتوور  علووى دول الولووهج اريقوواً  "إسوورافهل"إلووى ون  كوواوا ردوو  مهةوواء لهفووا بووالولهج العردوو . ووشووار
قاووهرا للوصووول إلووى لهفوواي واسووتقبال البضووافع األورودهووة واألمريمهووة عبوور المتوسوو ي ولووها عبوور 

يةبغوو  ون يووت   ووما مشوورو  ون  لوو   كوواوا ها". ويوورى مضووهق ورمووز ودوواب المةوودب "غهوور اآلمة وو
الدعوا لدور سعودى وكبر  هما يسومى "عملهوة السو  " وعقاموة  كاوا. وكرر "إسرافهلو"إقلهم  مفهد ل

اروهالو  ال بهور موا مواقوج الريووابي  مهةواء بةورى علوى جزيورا اصوطةاعهة قبالوة قطوا  غوزاي مبودياً 
هفوووواي إلووووى دول الولووووهج عبوووور مووووا التنووووارا التركهووووة وموووور عبوووور مهةوووواء ل %25إلووووى ون  الةظوووور ال تووواً 

 .141األردن

  وعلوووا وموووها مفتوووا  كةهسوووة القهاموووة  ووو  القووودس وديووو  جوووودا الةسوووهة  )رل غضوووهة( ر ضووو  القوووااع
 وووووو   لمديةووووووة القوووووودس قوووووورراخوووووو ل  يارووووووو  الم ينافوووووو  الوووووورفها األمريموووووو  مايوووووو  بهووووووةااسووووووتقبال 

 .142إب غ  ونهت   يارا كةهسة القهامة كما و    ي20/12/2017
 لهووات الشووعبهة لةاوورا القوودس مسووتمرا  وو  ونةوواء العووال ي بعوود موورور وسووبو  علووى قوورار ا وووزال الفعاموو

 ريقهواي وشوار   و  إوظواور اآلالف وموا  مبةوى البرلموان بمديةوة كهو  وواون  و  جةووب ن  قود ورام 
  ريقوو ولووزب المووؤومر الووواة  اإل يالمظوواورا ممثلووون لمةظمووات المنتمووع الموودن  ونقابووات العمووال

African National Congress  و  بروكسول  اوظواور كموا خرجو   باإل وا ة إلوى ناشوطها. يالةواك 
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ومووا  السووفارا األمريمهووةي ولبهووة لوودعوا عوودد مووا مةظمووات المنتمووع الموودن . و وو  وسووترالهاي وظوواور 
 .143بدعوا ما جمعهة المنتمع الفلسطهة  الم ات    مديةة ملبورني

  يووواب لوووديها "خريطوووة اريوووق" إلقاموووة ع قوووات ن الر إو يووور الوارجهوووة السوووعودى عوووادل النبهووور قوووال
 و  مقابلوة موع  ي مشوهرًايإ ا كان وةا  اوفواق سو   موع الفلسوطهةهها "إسرافهل"بلوماسهة كاملة مع يد

"ون إدارا ورامووو  جوووادا  ووو  وةقهوووق السووو   بوووها  ي إلوووى ونووو  يعتقووودFrance24 أو 24ولفزيوووون  ووورانا
اوووراف بموووا  ههوووا الممل وووة العردهوووة السوووعوديةي اإلسووورافهلهها والعوووربي  هووو  يتشووواورون موووع جمهوووع األ

  .144وينمعون وجهات الةظر الت  يطرلها النمهعي ل ةه  يةتاجون إلى الوق  لنمعها ووقديمها"

  ن الةوزا  اإلسورافهل  الفلسوطهة  ووبل  األسواقفة ال اثولهو  و يور الوارجهوة األمريمو  ريموا وهلرسوون
و ضل ل و  الشوعبهاي كموا قود يتعورب ووذا المسوتقبل يتطل  مشاركة ومريمهة لمهمة لبةاء مستقبل 

ي رفوها اللنةوة األسوقفهة Oscar Cantú كوانتو ووسوماروقال األسوقج  للوطر ما جراء نقل السفارا.
 The Committee on International Justice and Peace of the األمريمهة للس   والعدالة الدولهوة

United States  مشواركة لاسومة ومسوتمرا" للتغلو  علوى خمسوها عاموًا موا الةوزا  يتطلو   ي إن لل"
 .145الفا ةة ووعمال العةج العشوافهة" ما المظال "و يالارا 
 14/12/2017 ،الخميس

  وعلووى  يالسهاسوو  لةركووة لموواس إسووماعهل وةهووة إنةووا سةسووق  قوورار وراموو  موورا الممتوو قووال رفووها
 يماس الث ثها    سالة ال تهبوة بغوزاخ ل كلمت     مهرجان انط قة لركة ل يووكد وةهة األبد.
ال يوجوود بشوور  وو  وووذا العووال  يممووا ون يةتووز  مةووا قدسووةاي وال يممووا ل ووافا مووا كووان ون يغهوور "ونوو  

ال يممووا ألى قووووى عظمووى وو صوووغرى ون ومووةئ القووودس للمةتوولي  ووو  "ي مشووددًا ونووو  "وويووة القووودس
 .146"وجود لش  اسم  دولة إسرافهل لت ون ل  عاصمة اسمها القدس

  الثووان  علووى التوووال ي المواجهووات مووع قوووات االلووت لي  وو  عوودا نقوواط وموواس  ولاسووبو وواصوول ي
 .147القدس بشأنبمةا ظات الضفة وغزاي إ ا ة إلى المسهرات االلتناجهة المةددا بقرار ورام  

 ي بااوولي "إسرافهلو"وكوودت الةمومووة اللبةانهووة ون قوورار الوورفها األمريموو  االعتووراف بالقوودس عاصوومة لوو
وقالوو   ووعلةوو  وشوومهل لنةووة خاصووة لدراسووة االعتووراف الرسووم  بالمديةووة عاصوومة لدولووة  لسووطها.

ودااووول و اقووود للشووورعهة الدولهوووة وكأنووو  لووو  يموووا"ي  الةموموووة اللبةانهوووة إن "قووورار ورامووو  األلوووادى ال ٍ 
 .148مؤكدا "االلتزا  بمبادرا الس   العردهة باعتبار القدس عاصمة  لسطها"

  التوو  عقوودت بوودعوا مووا البطريوور  المووارون  بشووارا   وو  لبةووان المسووهةهة –مهة وعلةوو  القمووة اإلسوو
اووو  لم القووودسي ر ضووها القووورار واالبتوو  بوووو"الرجو  عةووو ". شوووأن ب وراموو قووورار ةاقشووة الراعوو ي وخا ت

ويشمل وةديًا  يووو مبة  على لسابات سهاسهة ين  "يس ء إلى ما ورمز إله  القدسالقمة إ  قالو 
 يالتوووو  شووووار   ههووووا ر سوووواء الطوافووووج يودعوووو  القمووووة شوووووص". ]ملهووووارات  ب يووووها 3ألكثوووور مووووا 
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العمل معًاي بغهة الضغ  على اإلدارا األمريمهوة للتراجوع  إلى"المرجعهات السهاسهة العردهة والدولهة 
 .149عا وذا القرار"

  وكوودت قمووة ر سوواء البرلمانووات العردهووة ون القوودس ووو  عاصوومة دولووة  لسووطهاي واالبوو  الةمومووات
ون اعتراف اإلدارا األمريمهة بمديةة  على اشددي مسسات العردهة كا ة بتفعهل وذا القرار عملهاً والمؤ 

ول سوفاروها إلههوا بااول وغهور قوانون .  ووكود القدس المةتلة كعاصمة لدولة االلوت ل اإلسورافهل  ون ق"
 وةوواد البرلمووان  البهووان الوتووام  لقمووة ر سوواء المنووالا البرلمانهووة العردهووة  وو  الوودورا االسووتثةافهة ل

العردوو  التوو  عقوودت  وو  مديةووة الردوواط المغردهووة لبةوو  التطووورات األخهوورا المروبطووة بو ووع القوودسي 
والمسووواس بالممانوووة القانونهوووة والسهاسوووهة  يعلوووى ر ووو  قووورار ورامووو  لوووول القووودس جملوووًة ووفاوووه ً 

 .150والتاريوهة لمديةة القدس الفلسطهةهة المةتلة
  للمنلووووا األورودوووو   وووو  بروكسوووولي شووووار   هوووو  ر سوووواء دول اجتمووووا  بهووووان صووووادر عووووا  جوووواء  وووو

ون موقج االوةاد األورود  المعارب لقرار ورام   ياألعضاء    االوةاد 28الو ولمومات البلدان 
 .151الدولتها ةل  باالوةاد التأكهد على التزام  كما جدد بشأن القدس ل  يتغه ر. 

 15/12/2017 ،الجمعة

 مووع قوووات االلووت ل  وو  موتلووج وو  مواجهووات  رخوورياي 350 ووصووه  استشووهد وردعووة  لسووطهةههاي 
شواب نف وذ عملهوة وموا بوها الشوهداء  .ورامو إلعو ن  ر ضاً ي الضفة الغردهة وقطا  غزا وقرى  مدن

 .152البهرا مديةةيل العسمرىي شمال إاعا استهد   جةديًا إسرافهلهًا قرب لاجز به  
 ورام  إن الواليات المتةدا ورى الةاف  الغرد   قال مسؤول كبهر    إدارا الرفها األمريم  دونالد

نهووووووواف  بوووووووها اإلسووووووورافهلهها  "سووووووو  " ووووووو  إاوووووووار اوفووووووواق  "إسووووووورافهل")لووووووواف  البوووووووراق( كنوووووووزء موووووووا 
 .153والفلسطهةهها

  التوو  مووا  يقوال رفووها الممتوو  السهاسوو  لةركوة لموواس إسووماعهل وةهووة إن سهاسوة العوودو الاووههون
 سووورواي ألن الةركووة وكبوور مووا موووؤامرات ولووا  يضووفةو لووق قهووادات الةركووة ووبةاءووووا  وو  ال  وو  ت

 قووالو  االلووت لي وووو  قووادرا علووى ون ومضوو   وو  اريووق التةريوور مهمووا كلووج  لوو  مووا وضووةهات.
قررنوا ون نسوق  قورار " :   نوابلا و قه ةركة ال   كلمة مسنلة بث  خ ل مهرجان انط قة  يوةهة

ون علووى  لوو ي وعن الضووفة ومثوول روس وراموو  ونسووق  مووا يسوومى باووفقة القوورني ونةووا وومتةووا قووادر 
 .154"الةردة    المقاومة

  التةسووهق األمةوو  بووها إسوورافهل والفلسووطهةهها وووو قووال و يوور الوود ا  اإلسوورافهل  و هنوودور لهبرمووان إن"
"ووو اآلن علوى  ي مشددًا على ون عباسمالةة ألبو ما ن ال وقل عا مالةتةا إ ا ل  يما وكثر"

    .155 "قهد الةهاا بفضل التةسهق األمة
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   عووود  السوووما  لسووولطات النوووهس بالتنوووا  جثوووامها  "إسووورافهل"وثوووار قووورار مةمموووة العووودل العلهوووا  ووو
 لسووطهةهها نفوووذوا عملهوووات مسوولةةي غضووو  جمهوووع األلوووزاب الاووههونهةي موووا االفوووت ف الةمووووم  

قووانون وا ووئ ينهووز االلتنووا ي  همووا وعلووا  والمعار ووةي إ  وعلووا قادوهووا ونهوو  سهشوورعون  وو  سووا  
ةمومة بةهوامها نتةهواوو ون "قورار المةمموة بوأن دولوة إسورافهل لهسو  موولوة التنوا  جثو  رفها ال

 . 156موردها لغرب المفاو اتي إشمال  جدًا"
   انضوووو  منلووووا الطاففووووة العردهووووة األرثو كسووووهة  وووو  الةاصووووراي إلووووى ال ةووووافا المسووووهةهة العديوووودا  وووو

اء شونرا الموه د الةاوراوية. وشودد  لسطها الت  قررت إلغاء مظاور االلتفال بأعهاد المه د وعاف
بهان وصودره منلوا الطاففوة العردهوة األرثو كسوهة  و  الةاصورا علوى عرودوة القودسي وونهوا عاصومة 

 .157م االدولة الفلسطهةهة العتهداي وعلى الر   التا  إلع ن ور 
 لمديةة لذ ر الرفها الترك  رج  اه  وردوغاني ما ون  "إ ا  قدنا القدسي  لا نتمما ما لماية ا

وو وواف  المةوووراي وع ا  قوودنا المديةووةي  لووا نسووتطهع لمايووة ممووةي وع ا سووقط  ممووةي سووةفقد ال عبووة".
 .158"بدو ونوٌ  جديٌد يستهدف الشرق األوس  وجمهع المسلمها ما خ ل القدس" :وردوغان

 خووو ل وقووور ت سووولطات االلوووت ل اإلسووورافهل   ون ي  ووو  وقريووور صوووادر عةووو ياالوةووواد األورودووو   كووور
ات الضوفة الغردهوة عمر ولودا إسومان  و  مسوتثمانهوة رالف  بةواء نةوو 2017سةة اج األول ما الة
نشووور  ومووور  ووو  مرالووول ووطوووه ي بهةموووا وووو    هووواولووودا مةخمسوووة رالف  ووو ن  يللتقريووور وو قووواً  القووودس.شووورق  و 

ولوج  30 نةووولودا متبقهوة. ويقودر معودو التقريور ون ووذه الولودات ستضوهج  ث ثوة رالف مةاقاات لبةاء
 رالف 607 نةووو يعووهس لالهوواً  للتقريووري وابقوواً  القوودس خوو ل عوودا سووةوات.شوورق  الضووفة و  إلووىسووتواا م

 .159   شرق  القدس موقعاً  12و   الضفةي  130ي مةها موقعاً  142مستواا    
 16/12/2017 ،السبت

 علوى  وكد الةااق الرسم  باس  الرفاسة الفلسطهةهة نبهل وبو رديةة ون  لسطها "لا وقبل بأى وغههر
عقبًا على واريةات مسوؤول ومريمو  موبو رديةةي  قال". و 1967لدود القدس الشرقهة المةتلة عا  

ن "وووذا الموقووج األمريموو  يؤكوود موورا إ :أن الواليووات المتةوودا ووورى لوواف  البووراق جووزء مووا "إسوورافهل"بوو
ومووا جهتوو ي  وخوورى ون اإلدارا األمريمهووة الةالهووة وصووبة  خووارج عملهووة السوو    وو  شوومل كاموول".

نافوووو  رفووووها لركووووة  ووووتئي ون اوفوووواق ووسوووولو انتهووووى بشوووومل عملوووو ي وون  يوعلووووا مةمووووود العووووالول
 .160  إلى غهر رجعةالمفاو ات بشملها القدي  ول  

  وو  جلسووة عقوودوها  يالقضوواا ماوور مةموود بووديع مواابوواً  وو  قووال مرشوود جماعووة اإلخوووان المسوولمها 
مهودان رابعوة عقو  االنقو ب العسومرى  و   اعتاوا  مةممة جةايات القاورا للةظر    قضوهة  و   

. نةووا مةبوسووون إلومووا  .. وقضووهة األمووة العردهووة واإلسوو مهة.." لسووطها قضووهتةا األبديووة. :2013
 خراج المعتقلوووها موووا وعضووواء جماعوووة اإلخووووان واالووو  بوووديع القا ووو  بووو الوووبع  صوووفقة القووورن".
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بوالتةري  بودعوى الود ا   و  لو  ي ردًا علوى اوهاموات القاالمسلمها لتى يقاولوا ما وجل  لسطها
 . 161عا  لسطها

  انتوب  جمعهة الدول األعضاء    المةممة النةافهة الدولهةي بمؤومرووا الودورى  و  األمو  المتةودا
 .162نمعهةال   ممت      نهويور ي دولة  لسطها عضواً 

   المماالة على "الفساد الةموم " و  الف    مظاورا انطلق     مديةة ول وبه ي التناجاً اآلشار
 .163بالتةقهق مع رفها الةمومة بةهامها نتةهاوو

 17/12/2017 ،األحد

  اوور  مشوورو  قووانون يقضوو  بفوورب عقودووة اإلعوودا   "إسوورافهل"الةموووم   وو   االفووت فويوود وعضوواء
وووكل االفوت ف  فلسطهةههاي بةاء على ال  و ير الد ا  و هندور لهبرمان.العلى مةفذى عملهات 

 .164ا"سرافهل بهتة"إالقانون لو ير السهالة ياريف لهفهاي وكتلة الةموم  مهمة صهاغة 

 إلووىالقهووادا الفلسووطهةهة  اوبووة  إن يمةمووود عبوواس السوولطة الفلسووطهةهة مستشووار رفووها ينبهوول شووع  قووال 
وقوال  .المتةودا األمو المرجعهوات الدولهوة وقورارات  إلوىيسوتةد  األقطوابيدولو  متعودد  إاوارخهار  ورب 

اووار دولوو  كووان إ ومريمووا...الوودول  علووى  اإلاووارث ثووة كوو  نفوورب وووذا  وو"نةتوواج عووامها شووع : 
 .165دولة" 74وجمع  ووالندبدوه الرفها الفرنس  السابق 

  ًونموووع م وووات اآلالف موووا اإلندونهسوووهها  ووو  سوووالة االسوووتق ل وسووو  العاصووومة جاكرووووا التناجوووا 
وتولوود مووا وجوول  إندونهسووها"إندونهسووها وةوو  شووعار  علموواءمنلووا بوودعوا مووا علووى قوورار وراموو ي 

 بهووةه  رفووها منلووا األمووة  و ال فوول يي وشووار   وو  المظوواورا شواووهات رسوومهة وشووعبهة"القوودس
رفوووها  ورفووها البرلمووان ونافبووو  ولوواك  العاصوومة جاكروووا إ ووا ة إلووى يZul-Kifl Hasan لسووا

 .166نهضة العلماء والةركة المةمدية
  المولوودا ال وقبوول القسوومة وو وكوود رفووها لركووة لموواس  وو  الوووارج موواور صوو   ون مديةووة القوودس

وقووال  ر مووا لقووافق التوواري  والنغرا هووا.ون قوورار وراموو  بشووأن القوودس لووا يغه وو علووى التنزفووةي مشوودداً 
ن القوودس ووو  إ يلبةووان  وو   كوورى انط قتهووا الث ثووها وو  خوو ل مهرجووان نظمتوو  لموواس  يصوو  

موووو  سهسووووق  إلووووى ون قوووورار ورا مشووووددًا علووووىعةوووووان الاوووورا  وسووووتبقى عاصوووومة  لسووووطها األبديووووةي 
 .167األبد

  لوواول الوودخول إلووى  يمووا سوومان موووه  جةووها ياإلسوورافهل  ون شووابًا  لسووطهةهاً  النووهسوعلةوو  قوووات
 .168مةممة سال  العسمرية غرب جةهاي ودةو و  عبووان ناسفتان ما صةع مةل  بداف 

  فوهاهسبق عمهرا  لاأل الموساددعا ناف  رفها Amiram Levinريف ي  و  مقابلوٍة موع صوةهفة معوا
ون    انتها  االوفاقهات موع  يالعبرية ". إسورافهل"إلى وطههٍر عرق ٍ  للفلسطهةههاي  اعمًا ون ه  يستمر 
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ردوووًا  ووو  وى  لووورٍب م سوووتقبلهٍةي إون" ي موووزقه   اإلسووورافهل  فوووها علوووى ونووو  يتةوووت   علوووى النوووهسهلوشووودد 
 .169ردنوعلزامه  على الهنرا ما الضفة الغردهة إلى الضفة األخرىي وى" إلى األ

  لسووطهةهًا  وو  الضووفة الغردهووة  430اعتقلوو   اإلسوورافهلهةالسوولطات إن نووادى األسووهر الفلسووطهة  قووال 
 3نسواءي و 9و يافو ً  231 ه موا بهوةي 6/12/2017 و   المةتلة بما  هها القدسي مةذ إع ن ورام 

اواقمهوا  قالو  جمعهوة الهو ل األلمور الفلسوطهة  إنو جرلى يقبعون    المستشفهات اإلسرافهلهة. 
إصووووابة  وووو  قطووووا  غووووزاي مةووووذ إعوووو ن  622 وووو  الضووووفة الغردهووووةي و اتإصوووواب 2,809وعاملوووو  مووووع 

 .170ورام 
  عموور البشووهر ون مديةووة القوودس الشووريف سووتظل عردهووة وعسوو مهةي وال وةووا ل  السووودان وكوود الوورفها

وو  ي وو  إعطوواء القوودس للههووود عووا  لوو ي وقووال إن الوورفها األمريموو  دونالوود وراموو  ال يملوو  الةووق  
قوورار وراموو ي  يلمومووة وشووعباً  يوجوودد الوورفها السووودان  ر وو  بوو ده ."إسرافهلو"إع نهووا عاصوومة لوو

ي وعلوا مودير  اوو  و   السهاق إلى جاوزية الشع  السودان  للد ا  عا مديةة القدس. الةظر ال تاً 
فها عموور جهووا  األمووا والموووابرات السووودان  مةموود عطووا المووولى "اسووتعداد قواووو  لتةفهووذ قوورار الوور 

 .171"البشهري بةماية القدسي ونارا الشعوب العردهة واإلس مهة
  باع " بهووودف التاووودى ووو وعلةووو  جامعوووة الووودول العردهوووة االوفووواق علوووى وشووومهل "و ووود و ارى س 

وقوال الوو ير المفووب مةموود  ."إسرافهلو"للقرار األمريم  بشأن االعتراف بالقودس عاصومة لو
الو ود يتشومل موا و راء  إنجامعة الدول العردهةي  عفهف ي المتةد  الرسم  باس  ومها عا 

 خارجهة كل ما األردني و لسطهاي وماري والسعوديةي والمغربي واإلماراتي واألمها العا 
 .172للنامعة العردهة

  رجوو  اهوو  وردوغواني  وو  كلمووة ولقاوووا  وو  موؤومر لةووزب العدالووة والتةمهووة  وو   التركوو قوال الوورفها
 .173"القدس الشرقهة"سفاروها     إن ب ده ستفتئ قريباً  يوالية قره مان جةود  الب د

   المسوولمها  وو  الهةوود موالنووا سووهد جو ل لهوودر نقوووى   عووه االو Molana Jalal Hadar Naqvi 
 ينقوووى  قووالو  ."إسرافهلو"القوودس عاصوومة لووباألموو  المتةوودا بمةاكمووة وراموو  بسووب  إع نوو  االعتووراف 

ن المسلمها غا بون جدًا موا قورار ورامو ي إودله ي واسعة    نهالخ ل مشاركت     التظاورات 
ووووووذه التظوووواورات وووووأو  للتةديوووود بسهاسووووة وراموووو  ونوووواه  لسووووطها وعع نوووو  القوووودس عاصوووومة لل هووووان 

 .174الاههون 

 18/12/2017 ،اإلثنين

   الووةق  )الفهتوو(  وود  مشوورو  قورار وقوودم  بوو  ماور إلووى منلووا  اسوتودم  الواليووات المتةودا لووق
ا للهوووا موووا خووو ل المفاو وووات"ي وون "وى قووورارات وو القووودس قضوووهة "يتعوووه  يؤكووود علوووى ون  األموووا

را  ي وو وركهبتهووووووا وجإجوووووراءات وهوووووودف إلووووووى وغههوووووور اووووووابع المديةوووووة المقدسووووووةي وو و ووووووعها الووووووديم
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را هووة ال يممووا ون يمووون لهووا وى وثوور قووانون ي ووعتبوور ملغوواا وداالووةي وينوو  إلغا وووا". كمووا وجالديم
لوودان إلووى االمتةووا  عووا  ووتئ سووفارات  وو  القوودسي ويطالوو  الوودول يوودعو مشوورو  القووراري جمهووع الب

األعضواء بعوود  االعتووراف بوأى إجووراءات وتعووارب موع قوورارات األموو  المتةودا بشووأن و ووع المديةووةي 
ن إل  اسوفهرا األمريمهوة  و  األمو  المتةودا نهمو  ووال قالو دولة. ودعد التاوي   14وقد ويد القرار 

 .175ة ال يمما نسهانها""إوان د  عار  مشرو  القرار ي  
 قووود   إلوووى  مشووورو  قووورار بشوووأن القووودس الفهتوووو األمريمووو   ووود   الفلسوووطهةهة السووولطة دانووو  رفاسوووة

 اإلجمووا  رديةووة إن الفهتووو األمريموو  وووو  وود   وبووووقووال الةووااق باسوو  الرفاسووة نبهوول  األموواي منلووا
ل لووت ل  كووام ً  ا اً منلووا األموواي ويمثوول انةهوو الوودول ي وموووالج لقوورارات الشوورعهة الدولهووة وقوورارات

ي ووعلا "عملهة الس  "رفها مةمود عباس ر ض  وسااة ومريما    الجدد وما جهت ي والعدوان. 
االنضوما  . كما وق ع عبواس علوى إع ن ورام  بشأن القدس  د   اإلجراءاتعا اووا  "ر مة" ما 

 .176مةظمة دولهة جديدا 22 إلى

 مشوورو  القوورار الماوورى  ةوودا األمريمهووة الفهتووو  وود  قالوو  لركووة لموواس إن اسووتعمال الواليووات المت
للقضهة الفلسوطهةهة  كوسه  نزي     إيناد لل   المتةدابشأن القدس يؤكد ون الروان على الواليات 

 .177ومضهعة للوق  خاسراً  كان رواناً 
  وو  بهووان عقوو  اجتماعوو  بوورا  مي بمشوواركة وعضوواء مووا اللنةووة  يلةركووة  ووتئ الثووورى وكوود المنلووا 

ي ووقور وشومهل "اإلدارا األمريمهة شري  وساس  ل لت ل    ا وطهاد شوعبةا"زية للةركةي ون المرك
 .178و ق متطلبات ووطورات المرللة يقهادا عمل مهدان  لو ع كا ة قرارات القهادا مو ع التةفهذ

   و  لاوووالئ مشووورو  قووال السوووفهر اإلسوورافهل  لووودى األموو  المتةووودا دانوو  دانوووون إن الوودول التووو  صووو
..  القوودس عاصوومة للدولووة الههوديووة مةووذ .ووو  دول مذنبووة ومةا قووة"  وو  منلووا األمووا دولوو  ارالقوور 

"اعتوووراف الووورفها األمريمووو  بالقووودس عاصووومة لووودولتةاي ووووو منووورد  ي مشوووددًا علوووى ونرالف السوووةها"
 .179ما األم  المتةداي بأن يةدد ماهرنا"سه   . ونةا لا نسمئ ألى ولدي ال..وعبهر عا الةقهقة

 ما المنموعة العردهوة لعقود جلسوة اارفوة العتمواد قورار  معهة العامة لام  المتةدا الباً وسلم  الن
 ."إسرافهلو"ملووز  يسووتهدف إبطووال اإلجووراءات األمريمهووة القا ووهة باعتبووار القوودس المةتلووة عاصوومة لوو

  الطل ي وقال إن  سهدعو وسل   Miroslav Lajčák ووكد رفها النمعهة العامة مهروس ف اليتشا 
 .180ى اجتما     وقرب وق  ممماإل
  ووكووود   ديمهووور  ."القووودس الشووورقهة"وعلةووو  روسوووها دعمهوووا لمبووودو إنشووواء دولوووة  لسوووطها وعاصووومتها

مةودوب روسوها  و  منلوا األمواي اسوتعداد بو ده للعو  دور  يVladimir Safronkov سوا رون وف
 .181"وسه  نزي "    وسوية الارا  الفلسطهة  اإلسرافهل 

  نةوا بالفعول "  كلمة ل  خ ل اجتما  ل تلة المعسمر الاوههون   و  ال ةهسو : ي  ر   غباىقال
نعووهس األسووبو  الثالوو  إلاوو ق صووواري  القسووا  باونووواه البلوودات  وو  النةوووبي وينوو  علووى دولوووة 
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لموواس لتووى يووت  وقووج إاوو ق  إسوورافهل وال وقبوول بهووذا الو ووع"ي داعهووًا إلووى وشووديد الضووردات  وود  
 .182إلى البلدات المةا ية للقطا الاواري ي وععادا الهدوء 

  كةووها يهووودى  وو  األنفوواق التوو  عملوو  سوولطات االلووت ل اإلسوورافهل  علووى لفروووا وةوو   ووو   ا تتووا
 .183لاف  البراق

   ملهوون دوالري  71موا لمومتهوا مهزانهوة إ وا هة وعوادل  جغومهورى رياإلسرافهلهة  الثقا ةو يرا الب
عوووا   ووو  مةوووه  المسوووند األقاوووى المبوووار ي بةثووواً  للقهوووا  بأعموووال لفريوووات جديووودا وواسوووعة الةطووواق

وساسات "وهمل سلهمان" المزعوو ي إ وا ة إلوى مرا وق وخورى  و  المةطقوة.  و  لوها باشورت وجهوزا 
 .184االلت ل    نا  كامهرات المراقبة    مةه  مةطقة باب العمود

 يقوو  بهوا  لالوة واوعهد غهور مسوبوقة إن يوالمةورريا األسورى رفها وه ة شؤون  يقال عهسى قراقع
االعتقوووال مةوووذ انوووودال   إن لووواالتوقوووال  جوووهس االلوووت ل موووا خووو ل لمووو ت االعتقووووال الهومهوووة.

مووووا ناووووفه  مووووا الفتهووووة  وكثوووور يلالووووة 500القوووودس بلغوووو  شووووأن االلتناجووووات علووووى قوووورار وراموووو  ب
 .185وكثرو  ما القدس المةتلة يوالقاصريا

 ي ء بمةظمووة المووؤومر اإلسوو م وا ووق منلووا ر سوواء لنووان  لسووطها البرلمانهووة  وو  الوودول األعضووا
 األردنهووة علووى مقتوور  وقوود  بوو  رفووها لنةووة  لسووطها الةهابهووة يباإلجمووا  يمووؤومر  وو  اهووران خوو ل

 .186األعضاء    المةظمةالدول    جمهع برلمانات  "لنان  لسطها"بتشمهل  ييةهى السعود
 و   "إسورافهل"طبهوع موع دول وبةو  "مهثواق" لمقاوموة التعودا  وعلا علماء    الشريعة اإلس مهة ما 

وقووال العلموواء  وو  مووؤومر عقوودوه  والثقا هووة. يواالجتماعهووة يواالقتاووادية يكا ووة مسووتوياو  السهاسووهة
بمديةة إسطةبول التركهة وة  عةوان "مهثاق علماء األمة لمقاومة التطبهع مع ال هوان الاوههون "ن 

 وو  العووال   "إسوورافهل"زايوودا مووع يهوودف إلووى الةوود مووا وةووام  موجووة التطبهووع المت المهثوواق إن إاوو ق
ويت ووون  دولوة. 26وه وة ورابطوة ووكثور موا ث ثم وة عوال  موا  36ووقعو  علوى المهثواق  .اإلسو م 

ي مع شر  شرعاً  ه مةرماً د  ماداي وقد  الةم  الشرع     التطبهع ووع 44مهثاق مقاومة التطبهع ما 
 .187و ق ما ورد    المهثاقودلة وةريم  ومقاصدواي و كر ما يترو  عله  ما "مفاسد"ي 

 19/12/2017 ،الثالثاء

   ن  يتوقع ووقج الهنمات الااروخهة ما قطا  غوزا إو هندور لهبرمان اإلسرافهل  قال و ير الد ا
 األمريمو موا الهنموات الشوب  يومهوةي ووصوج الهنموات بوثما اعتوراف الورفها  وسبوعهاةو نبعد 

  وووود   ةوووور سووووب  قوووورار لموووواس التب لوووو   إنال وقوووو "يإسرافهلو"دونالوووود وراموووو  بالقوووودس كعاصوووومة لوووو
 .188صاروخاً  15ي والت  بلغ  القطا  ماالمنموعات الت  وطلق الاواري  

   بتسونهل وسوماء" " إن الواليوات المتةودا سووتقو ل  اسفهرا األمريمهة    األم  المتةدا نهم  والقال
 االعتورافالود ورامو  الدول الت  ستدع  مشرو  قرار يوةص علوى ر و  قورار الورفها األمريمو  دون
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 و    و  النمعهوة العاموة لمنلوا األموا ي المقرر ارل  للتاووي  علهو "إسرافهلو"بالقدس عاصمة ل
 .189مشرو  القرارستدع  لترام  عا الدول الت   بأنها ستقد  وقريراً ل  اوولذرت  .21/12/2017

   وقال عضو اللنةة مةمود عباسي  رفهاال  و دان  لسطهةهان إلى روسها والاها مو دان ما ووج
مفادوا "التةفهذية لمةظمة التةرير الفلسطهةهة ولمد مندالن  إن الو ديا سهةق ن رسالة ما عباس 

عووووووا الرعايووووووة  إينووووواد رعايووووووة دولهوووووة جديوووووودا لعملهووووووة السووووو   و وووووو  إاوووووار األموووووو  المتةووووووداي بووووودي ً 
 .190"األمريمهة

 يولفزيووون  لسوطها الرسووم   و  لقوواء علوى يكشوج عضوو اللنةووة المركزيوة لةركووة  وتئ مةموود اشوتهة 
 .191القدسلول قرار الرفها األمريم   بعدعردهة و شل  عقد قمة عردهة اارفةي  عا ون دوالً 

  وشاد رفها الممت  السهاس  لةركة لمواس إسوماعهل وةهوة بمواقوج دولوة قطور ودعمهوا المتواصول
ثهوور مووا ون قطوور وقفوو  مووع غووزا لووها وولووى عةهووا ك وةهووةووو ووئ  للشووع  الفلسووطهة  وقضووهت .

 .192البع  لها أهرهي مؤكدًا وقوف لماس إلى جانبها ه  و   وق  ودار  يالةاس
 بعوود لملووة وةووري   ياعتقلوو  قوووات االلووت ل اإلسوورافهل  الفلسووطهةهة عهوود باسوو  التمهموو  ووالوودوها

بعوود أهوروووا  وو  مقطووع ماووور وووو  وقووو  بطوورد جةووديها إسوورافهلهها مووا سووالة ي واسووعة ةإسوورافهله
 .193هماو رد يرا  مبالقرب ما ة الةب  صالئ مةزلها    قري

   بهروت اعتاامًا وضوامةهًا موع  اإلسموااللبةانهة والفاافل الفلسطهةهة وما  مقر  األلزابنظم   
 و  وشوار   االعتوراف بالقودس عاصومة لدولوة االلوت ل. األمريم الرفها  إلع نور ضًا  يالقدس

 و  لبةوان وشورف دبووري ووموها   فلسوطهةالسفهر اله ي و و ير البه ة اللبةان  اارق الوط االعتاا 
العوورداتي واألمووها العووا  المسوواعد  وبوووسوور لركووة  ووتئ و اووافل مةظمووة التةريوور الفلسووطهةهة  تةوو  

 .194القهادا العامة ا ل ناج  - للنبهة الشعبهة

 موود وعلووا رفووها اللنةووة القطريووة إلعووادا إعمووار غووزا السووفهر مةموود العمووادى إعفوواء سوومان مديةووة ل
 وواوهص قطوروكشوج العموادى عوا  بال امول. 2018 سوةةما د ع وقساط    قطا  غزا السمةهة 

ون ووذا المبلو   مشوهرًا إلوى الفلسطهة يم يها دوالر( لدع  صمود الشع   3 نةو)ريوال ملهون  11
 .195اإلنسانهةسهت  ووجهه     دع  قطاعات الاةة والتعله  والبرامج 

 شووع  الفلسووطهة  ال يؤكوود لووق   قووراراً  األصووواتي   المتةووداي بأغلبهووةاعتموودت النمعهووة العامووة لاموو
وقال المراق  الداف  لدولة  لسطها لدى األم  المتةدا السفهر رياب مةاوور     وقرير ماهره.

ه دول  ووووود   7دولوووووة لاوووووالئ القوووووراري  هموووووا صووووووو   176إن النمعهوووووة العاموووووة صووووووو  بأغلبهوووووة 
وجوووزر مارشوووالي ومهمرونهزيووواي ونهوووروي ودووواالو(  وكةوووداي ي"هلإسوووراف")الواليوووات المتةووودا األمريمهوووةي و

 .196)ال امهروني ووةدوراسي وووغوي وووننا(عا التاوي  دول  4  وامتةع
 خووو ل لقافووو  موووع نبهووول شوووع ي مستشوووار الووورفها  يوعلووا و يووور الوارجهوووة الروسووو  سوووهرج  ال وووروف

بوو ده العموول مووا وجوول  الفلسووطهة  مةمووود عبوواس لشووؤون السهاسووة الوارجهووةي  وو  موسووموي اعتووزا 
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"سةفعل كل موا يلوز  موا وجول  وقال ال روف: وهدفة الموقج    الشرق األوس  بعد إع ن ورام .
ووجهووو  الموقوووج  ووو  مسوووارات بةووواءا"ي مضوووهفًا ونووو  لوووها مسووومولًا أللووود ون يأخوووذ خطووووات ولاديوووة 

 .197النان  وستبق نتهنة المفاو ات
 20/12/2017 ،األربعاء

  د الوورفها ت لاووالئ دونالوود وراموو  بقطووع المسوواعدات األمريمهووة عووا وى دولووة واووو   األمريموو ووود 
وقال ورام : "جمهوع ولو   القدس. لولقراره ر   يمشرو  قرار    النمعهة العامة لام  المتةدا 

. يأخوذون .نا  و  منلوا األموا وو النمعهوة العاموة.واووت  ود   وموا ثو    يالدول الت  وأخذ وموالةوا
.. دعووو  .وووابع "لسوةًا نةوا نراقو  وصوواوه  نا".الدوالراتي وياووون  ود  مةا ملهونات وملهارات 

 .198.. وال يهمةا  ل ".ياووون  دناي وذا سهو ر علهةا ال ثهر

   معووواريف العبريوووة بوووأن خلهوووة وابعوووة لةركوووة لمووواس كانووو  و وطووو  لوووو"خطج وقتووول"  صوووةهفة عمووو
ل ةهسو  الهمهةو  المتطورف يهوودا ي وعضوو االمتةد  باسو  جوهس االلوت ل اإلسورافهل  و هوواى ودرعو 

وعضوووواء  وقالوووو  الاووووةهفة إن المةممووووة العسوووومرية اإلسوووورافهلهة قوووودم  الفةووووة اوهووووا   وووود   .لهوووو ج
 .199ولهةال
  القوووم  الههوودى عووا خطووة  وعلةو  و ارا البةوواء واإلسومان وو ارا الزراعووةي اإلسوورافهلهتاني والاوةدوق

 إسوورافهل ةووو عشوورا رالف نوزيوود  ونب ات جديوودا يفتوور عمر وشوومل إقامووة مسووت يلتطوووير غووور األردن
اإلسرافهلههاي الذيا يعهشون    مةطقة الغوري شورق الضوفة الغردهوة. غهور ونو  لو  يوت   و  ووذه  إلى

 .200ات وو اعتماد المهزانهات ال  مة لتةفهذ الوطةعمر المرللة الماادقة على إنشاء وذه المست
  لغووو  بموجبووو  جملوووة موووا القووورارات لوووول و ن2017 لسوووةة 76لقووورار رقووو  االعراقهوووة  الةموموووةوصووودرت

والوووذى يوووةص علوووى معاملوووة  ي2001 لسوووةة 202األجانووو  المقهموووها  ووو  العوووراقي وموووا بهةهوووا القووورار 
والةقووووووق  يوخدمووووة العلوووو  يالنةسووووهة باسووووتثةاءال جووووف الفلسووووطهة  بالمثوووول مووووع الموووووااا العراقوووو  

2018 سةة وما المقرر ون يبدو العمل بالقرار مع بداية السهاسهة.
201. 

  لووول مشوورو  قوورار  التركوو  مولووود جوواويس ووغلووو إن بوو ده وةتظوور دعمووا قويوواً  الوارجهووةقووال و يوور
 .202القدس المعروب على النمعهة العامة لام  المتةدا

  الفلسووطهةهة راجهثووا سووهةاراوة  -قووال و يوور الاووةة رفووها جمعهووة الاووداقة البرلمانهووة السووري ن هة 
Rajitha Senarathne  بشوووأن القووودس غهووور شووورع  ألن جمهوووع الووودول األورودهوووة ورامووو  إن إعووو ن

بشووأن إعوو ن الوورفها األمريموو  ": وقوواف ً  ووووابع مشوواكل غهوور مرغوووب  ههووا. ووجوودوعار وو ي وألنوو  
ا ونةووا لووا نقبوول القوودس عاصوومة ووعلة وو ير ضوو  ب دنووا  لوو  بواوووص القوودسي بشوومل وا ووئ جووداً 

 .203"قج األم  المتةدا ويضاً ونقبل ول وبه  عاصمة إلسرافهل ووذا وو مو  يإلسرافهل
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 21/12/2017 ،الخميس

 وكدت  ه  ون وى قرارات وو إجراءات يقاود بهوا وغههور  قراراً  اعتمدت النمعهة العامة لام  المتةدا
 يالغهوة وداالوة عود  وو   يرا   لها لهوا وثور قوانون وجاابع مديةة القدس وو و عها وو و ويةها الديم

 35 هموا امتةعو   يدولة 128ويدت القرار  ات منلا األما  ات الالة.لقرار  وا امتثاالً   ويتعها إلغا
جووزر و ي والواليووات المتةووداي "إسوورافهلو"وةوودوراسي و وهموواالي اجو ووو :  9 وعار ووت  يعووا التاوووي 

 .204ووغوو داالوي و ناروي و  يوممرونهسهاالمارشالي 
  هديوداوها ووعهودوا للمنتموع ول  اسفهرا الواليات المتةدا األمريمهة    األم  المتةدا نهم  وكررت

كلمتها بانتقاد مواقج األم  المتةدا ل  اوددوت و  لتاوي  على قرار القدس.ا الدول ي خ ل جلسة
"القووورار ال يضووور جهوووود السووو  . إن قووورار الووورفها )ورامووو ( يعموووا إرادا وقالووو : . "إسووورافهل"بشوووأن 

ومريمووا سووتةقل سووفاروها إلووى ون ""ي مؤكوودا الشووع  األمريموو  ولقةووا كدولووة  وو  اختهووار موقووع سووفاروةا
الواليوووات المتةووودا سوووتتذكر ووووذا الهوووو  الوووذى ووجمووو   هووو   ووو  "ن علوووى و ل اوووو. وشوووددت القووودس"

ها باعتباروا دولة وتمتع بالسهادا. وسةتذكر ووذا الهوو  عةودما ووت  النمعهة العامة لمنرد ممارسة لق  
ذكره عةدما وأوهةا دول كثهوراي كموا وفعول دعووةا لتقدي  وكبر مساومة    العال  لام  المتةدا. وسةت

 .205"ي لةد ع األموال وو نستود  نفو نا لمالةتهادوماً 

   الرفاسوووو  الث ثوووو  لنمهوريووووة البوسووووةة والهرسوووو  ون ممثوووول البشووووةاق  المنلوووواكشوووف  ماووووادر  وووو
اقتور  التاووي  لاوالئ القورار الوداع  للقودس  Bakir Izetbegović و هتسنوالمسلمها بمر عوزت به

 . 206م  المتةداي ل ا  العضويا اآلخريا قررا االمتةا  عا التاوي    األ
  الفلسوووطهةهة بوووالقرار الاوووادر عوووا النمعهوووة العاموووة لامووو  المتةوووداي المتعلوووق السووولطة رلبووو  رفاسوووة

ر رديةووة "إن وووذا القوورار يعب وو وبووووقووال الةووااق الرسووم  باسوو  الرفاسووة نبهوول  بمديةووة القوودس المةتلووة.
 .207الفلسطهة " جان  الةق   إلىمع الدول  عا وقوف المنت مندداً 

 ي إن واوي  النمعهوة العاموة لامو  المتةودا بأغلبهوة سوالقة لاوالئ لها قال  لركة  تئي    بهان
  .208مشرو  قرار بشأن القدسي ومثل "صفعة" إلع ن ورام 

   االونواه    بهواٍن لهوا: إن قورار النمعهوة العاموة لامو  المتةودا يعود  "خطووا  و   يلماسلركة قال
الفلسوطهة   و   علوى الةوق   إلع ن ورامو ي ووأكهوداً  للةقوق الفلسطهةهةي ونسفاً  الاةهئي وانتااراً 
علوى األربي وعنقوا  القودس  و علهواً  إلوى ورجموة ووذا القورار عملهواً  لمواس ودعو  المديةة المقدسوة".

 .209ما التهويد والةفريات واالستهطان
  لووول  لاموو  المتةوودا وومهووة واوووي  النمعهووة العامووةقلوول رفووها الووو راء بةهووامها نتةهوواوو مووا

 بغو  الةظور عموا وقولو  "إسورافهل"المديةوة سووف وبقوى عاصومة وشدد علوى ون ممانة القدسي 
السوفهر اإلسورافهل  لودى األمو  المتةودا وصوج كموا  األم  المتةدا بو"به  وكا يو ".ي ووصج األم  المتةدا
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"القدس و  عاصمة دولة إسرافهل ونقطوة  إن قالو عه "ي اجتما  النمعهة العامة بو"المدان  دانون 
وأيهودًا للقورار بوو"الدمى"ي وون "ماوهر القورار إن  اونع  دانون األعضواء الوذيا صوووو  على السطر".

 .210"وم  الموا قة عله  وو مزدلة التاري 
  ي ودشوومل ال لووبا  هوو يباإلجمووا  إ ريقهووالووزب المووؤومر الووواة  األ ريقوو  الةوواك   وو  جةوووب دان 

إدارا ورامو  علوى التراجوع الفوورى  ي ول   لول القدس الوطوا االستفزا ية ما قبل الواليات المتةدا
 إلووى خفوو  مسووتوى  إ ريقهوواووجهوو  الةمومووة  وو  جةوووب  يباإلجمووا  الةووزبيقوورر كمووا عووا قراروووا. 

 انسوناماً  يودون شرط  وراً  يإلى ممت  اواال" إسرافهلو" ريقها بإسفارا جةوب ل التمثهل الديبلوماس 
 .211مع القه  والمبادل التةررية للةزبي ونارا لشع   لسطها وقضهت  العادلة

  الماالةة الفلسوطهةهة وةهواري وموا يورى "قال رفها لركة لماس    قطا  غزا يةهى السةوار إن
   لقاء لو  ووو الثالو  موع الشوباب  و  غوزاي للتودخل الفوورى  يودعا السةوار ."وعمىغهر  ل   هو 

 .212لماالةةإلنقا  ا
     وأهرت الةتهنة الرسمهة لو"التعداد العا  للسمان والمساكا    الموهمات والتنمعات الفلسطهةهة

الج ووًا. ووووو وول وعووداد يووت   174,422 وو  لبةووان ال يتنوواو   الفلسووطهةههاعوودد ال ج ووها ون لبةووان" 
 ووها الفلسووطهةهها مووا ال ج %55وبووها ون نسووبة و سووةة.  70 لسووطهة  مةووذ  - بقووراٍر رسووم  لبةووان 

 1,219وون  يوسرا الزوج  هها  لسطهة  الجف والزوجة لبةانهوة 3,707يقهمون خارج الموهماتي وون 
موا ال ج وها  %7.2ووشهر اإللااءات إلوى ون  وسرا الزوج  هها لبةان  والزوجة  لسطهةهة الج ة.

 .213القوى العاملة ما األ راد المشمولها    %18.4نسبة البطالة  ونالفلسطهةهها ومهوني و 

 22/12/2017 ،الجمعة

 لالة خطهراي إ ا ة إلى عشرات  3رخريا بالرصاص بهةه   123ووصه    لسطهةهاني استشهد شابان   
 .214لاالت االختةاق بالغا  المسهل للدمو ي خ ل مواجهات مع االلت ل اإلسرافهل     قطا  غزا

 الفرنسو  إيمانويول مواكرون الورفها لثوات موع مةمود عبواس جلسوة مبا هةفلسطهةالسلطة القد رفها ع
 ل  م  ل  و  .الدولتها"ي ور   إع ن ورام  "و ع القدس كأساس لةل   لىاوفقا عي و    العاصمة باريا

ن وو  يعوود وسووهطًا نزيهووًا  وو  عملهووة السوو  عبوواس علووى الواليووات المتةووداي التوو  شوودد علووى ونهووا "لوو  و  
 .215سب  انةها وا وخرقها القانون الدول "الفلسطهةهها لا يقبلوا وى خطة وادر عةها ب

  ًيودشومل جودى يقال رفها الةمومة اإلسرافهلهة بةهامها نتةهاوو إن "عدا دول إ ا هة وودرس لالهوا 
ون قوورار الواليووات المتةوودا األمريمهووة  علووى نتةهوواوو شووددو  نقوول سووفاراوها مووا ووول وبهوو  إلووى القوودس".

 .216ف بو"الةقهقة التاريوهة"وو اعترا "إسرافهلو"االعتراف بالقدس عاصمة ل
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  وعلةوو  إسوورافهل انسووةابها مووا مةظمووة الهونسوومو. ووموور رفووها الةمومووة اإلسوورافهلهة بةهووامها نتةهوواوو
 بوأن يقود  إخطواراً  Carmel Shama-Hacohen لدى المةظمة كرمل شواما وموووها "إسرافهل"مةدوب 
 .217لمديرية الهونسموي بقرار االنسةاب ما المةظمة رسمهاً 

    رفوووها الوووو راء الموووالهزى ننهووو  ر اقوقووود Najib Razak   رالف المتظووواوريا الوووذيا التشووودوا  ووو
مع مديةة القدسي وقال إن "ب ده ستفعل كل ما  وضامةاً  و ل العاصمة اإلدارية لب دهي بووراجاياي 

وال موووا ع قتةوووا الوثهقوووة موووع الووورفها  يلوووا نوووواف موووا الواليوووات المتةووودا.. بوسوووعها إلنقوووا  القووودس.
ووابع قافً : "نع ي  رت البه  األبه ي ووعرف ورام  معر ة جهداي ل ا  مريم  دونالد ورام ".األ

 .218لا نتةا ل عا لرمة اإلس  "

   ملهووون يووورو 23.15وقعوو  وكالووة األونووروا اوفوواقهتها مووع بةوو  التةمهووة األلمووان  بقهمووة إجمالهووة وبلوو 
سوووووهت  . و قتاوووووادى والتةمهوووووة األلمانهوووووةمقدموووووة موووووا و ارا التعووووواون اال (دوالر ملهوووووون  27.47)نةوووووو 

لبرنووامج األونووروا إلعووادا اإلعمووار  وو   (دوالر ملهووون  21.54)نةووو  ملهووون يووورو 18.15وواووهص 
إ وا هة لغايوات بةواء وووسوعة  دوالر( م يها 5.93)نةو  غزا. وسهت  استودا  خمسة م يها يورو
ملهون  57إلى وبرعات سابقة بمبل   وذه المةةةي وضاف مدرستها وابعتها لاونروا    قطا  غزا.

قووودمتها الةموموووة االوةاديوووة األلمانهوووة لبرنوووامج األونوووروا الطوووارل  (دوالر ملهوووون  67.65)نةوووو يوووورو 
2014 سةةللمساكا وععادا اإلعمار مةذ 

219.  
 23/12/2017 ،السبت

  شووووعبةا لووووا يقبوووول ولووووا يسوووومئ "رفووووها الممتوووو  السهاسوووو  لةركووووة لموووواس إسوووماعهل وةهووووةي إن قوووال
 إلوى ووشوار وةهوة ."لتفاوب علوى القودس والتةوا ل عةهوا وو التفوري  بشو ء مةهوا والقبوول بتقسوهمهابا

ال نقوول و"وال يمموا ون يغهور الةقوافق التاريوهوة والنغرا هوةي  يون ما يقو  ب  االلت ل باال و افول
ي بوول  لسوطها والوودا مولوودا موا البةوور إلوى الةهوور ووو  عاصوومة  لسووطها 67 لسوطها علووى لودود 

لمووووواس مسوووووتمرا  ووووو  معركوووووة القووووودس لتوووووى الةهايوووووة مهموووووا كلفةوووووا  لووووو  موووووا "ووكووووود ون  ."األبديوووووة
 .220"وضةهات

  مةمووود مووا ال ةووافا الفلسووطهةهة وكوودوا للوورفها ممونوواً  14قووال مةووا ت بهوو  لةوو  جبووريا البموورى إن 
 .221بشأن القدس إع ن الرفها األمريم  عباس وقو ه   د  

 سو لةا ووو شورف "قسا  النةا  العسمرى لةركوة لمواس إن قال المنلا العسمرى العا  ل تاف  ال
ومتةوووا وصوووما  األموووان لشوووعبةا وقضوووهتةاي وعنةوووا الهوووو  رغووو  كووول معطهوووات اإللبووواط والفشووول والهووووان 
والضووعج  وو  ومتةووا نةموول وووذا السوو   وووراق القوووا العسوومرية التوو  شووهدناوا عبوور سووةوات اويلووةي 

 .222"تى نةرر القدسولمهةاوا بأروالةا ودمافةاي وسةظل كذل  ل
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   ون جووهس االلووت ل  يووورف مردخوواى وو  المةووااق الفلسووطهةهة  اإلسوورافهلهة مةسووق عملهووات الةمومووة عوو
وقووال مردخواىي علووى  .15/12/2017 و  لوها مسووؤواًل عوا جريمووة قتول الشووههد المقعود إبووراوه  وبوو ثريوواي 

ون وبوو ثريوا موات نتهنوة  فهسبو : إنو  "بعود التةقهوق لو  وظهور وى معلوموات وشوهر إلوىال لىصفةت  ع
إاو ق الةووار علهوو  مووا قبول النووهس اإلسوورافهل ي ولوو  يووت  العثوور علووى وى وأكهوودات ووسووا للتقووارير 

 .223ال ا بة لول قها  قةاص ب ا ق الةار عله  باورا مباشرا ومتعمدا"
  ل الدنماركهووووة إيقا هووووا للمسوووواعدات المالهووووةي وواووووعه  شووووروط وقوووودي  األموووووا الوارجهووووةوعلةوووو  و ارا

 ووووغوط مورسوووو  علههووووا مووووا قبوووول جهووووات  للمةظمووووات الفلسووووطهةهة غهوووور الةمومهووووةي  وووو  وعقوووواب
 .224سرافهلهةإ

 24/12/2017 ،األحد

   عملهووة نوعهووة مةووذ بدايووة  400إلبوواط  ونوو  ووو    نووداف ورغمووان عوو  رفووها جهووا  الشووابا  اإلسوورافهل
عملهووة  94و يعملهووات خطووج 8و يعملهووة وفنهوور 13 عوو  ونوو  كووان مووا  ووما العملهووات و  ي2017

وشووواص بشووومل  اعملهوووة كووان مووا المةتموول ون يةفووذو 1,100ون الشووابا  قوود ولووب   و عوو   دافهووة.
عملهوة  و  وووذا العوا  علووى  54الورغ  مووا إلبواط ووذا العوودد إال ونو  ننةوو    وردىي وو واف: "علووى

 .225عملهات" 108له  بل  عدد العملهات الةاجةة  يغرار العا  السابق

 التوآمر"عردهوة لو  يسومها بوو المنلا التشريع  الفلسطهة  ولمود بةور دوالً  اوه  الةاف  األول لرفها" 
وقوووال بةووري خووو ل  ."إسرافهلو"مووع اإلدارا األمريمهووة بقرارووووا األخهوور االعتوووراف بالقوودس عاصووومة لوو

موووؤومر وكووواديم   ووو  غوووزاي إن اإلعووو ن األمريمووو  بشوووأن القووودس "يعبتووور عوووا للقوووة  وووما موطووو  
 .226طهةهة ودتآمر ما دول عردهة"سهاس  لتافهة القضهة الفلس

  الفلسوووطهة  كشوووج مسوووؤول ملوووج الماوووالةة  ووو  لركوووة  وووتئ عوووزا  األلمووود ون المنلوووا المركوووزى 
ي "إعووو ن األرا ووو  2018كوووانون الثوووان / يةووواير سوووهبة  خووو ل اجتماعووو  المروقووو  قبووول مةتاوووج 

نرى مراجعوة "سوه المركوزى  دولة وة  االلت ل". وقوال إن المنلوا 1967الفلسطهةهة المةتلة عا  
كمووووا كشووووج األلموووود ون "القهووووادا  سهاسووووهة شوووواملة لمسووووهرا السوووو   والوطوووووات المطلودووووة  لسووووطهةهًا".

ر ض  البًا لةماسي عبر رفها منلا الةواب اللبةان  نبه  برىي بعقد اجتما  المنلا المركزى 
 .227 "   بهروت"ي مشددًا على ون "االجتما  سه عقد    را  مي وستت  دعوا النمهع إله

  ووطوو  لبةوواء ملهووون ولوودا  ة اإلسوورافهلهةةمومووالون يووورف جاالنوو  اإلسوورافهل   اإلسوومانو يوور وعلووا
مةهووا سووتقا  بمديةووة  %30–20المقبلووةي  عشووريا سووةةاسووتهطانهة جديوودا  وو  الضووفة الغردهووةي خوو ل ال

د القودس ي    واريةات للقةاا اإلسورافهلهة العاشوراي إن البةواء لوا يشومل لودو جاالن وقال  القدس.
 يت معالهو  ودومووه عمراالةالهوةي بول مةوااق  و  مشورو  "القودس ال بورى" والقودس الغردهوةي مثول مسوت

 .228وعةاووت يوجفعات  فهجي وغو  عتاهون 
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   و يووور الداخلهوووة وريهووو  درعووو  مشووورو  قوووانون لموووةئ  "إسووورافهل"ناقشووو  اللنةوووة الو اريوووة للتشوووريع  ووو
ا  و  النووالن المةتول ديةووا بعملهوات "معاديوة" ص لهات لسة  اإلقامة ما مقدسهها وما سوريه

 .229"عد  الوالء للدولةو"وو ب
 موووا العوووافق الت ةولووووج  الماوووم   %90ةوووو نإنهوووا اسوووت مل  بةووواء  اإلسووورافهلهة لووود ا قالووو  و ارا ا

 .230وعن  سهمتمل البةاء    غضون وردعة وشهر يالكتشاف ونفاق قطا  غزا
 قاصووورًا علوووى األقووول مةوووذ انووودال   163لوووت ل اعتقلووو  ون قوووو ات اال الفلسوووطهة   كووور نوووادى األسوووهر

وك وود و  .350 نةووومعووتق ت إلووى العوودد القاصووريا  وو   اروفووعااللتناجووات علووى إعوو ن وراموو ي  همووا 
وورب المبوور ي  %60ةووادى ون ال مووا القاصووريا الووذيا جوورى اعتقوواله  وع ر وووا للت عووذي  الشووديد بالض 

ا وي ا ي  هما وعر ب جمهع القاصوريا المعتقلوها وع مات الت عذي  أل  وا ةة على وجسادو  لعد  
ا وصةاف ما الت عذي  الةفس  وانتها  القوانها الواصة بالقاصريا  .231لاةج وو لعد 

  يرصووود اعتوووداءات قووووات االلوووت ل علوووى الاوووةفهها  وقريوووراً  الفلسوووطهةهها الاوووةفههاوصووودرت نقابوووة
 وووو    ياعتوووداءات 110عتوووداءات ودلغووو  لاوووهلة اال ورامووو  بشوووأن القووودس. إعووو نالفلسوووطهةهها مةوووذ 

بشوومل مباشوور خوو ل  صووةفهاً  68 إصووابةرصودوا  وو  موتلووج المةا ظووات الفلسووطهةهةي كووان وبر وووا 
 .232وغطهته  ل لتناجات

 ي الووووذى استضووووا ت  اإلقلهموووو والتعوووواون  اإلروووووابع المشوووواركون  وووو  "مووووؤومر وةووووديات مما ةووووة وق وووو"
وكووود علوووى بطووو ن قووورار الووورفها األمريمووو  بشوووأن  مشوووتركاً  العاصووومة الباكسوووتانهة إسووو   ربوووادي بهانووواً 

 يوو غانسوووتان يوداكسوووتان يوركهوووا :وووو  يدولسووو   وشوووار   ووو  الموووؤومر ر سووواء برلمانوووات  القووودس.
 .233وعيران يوالاها يوروسها

 25/12/2017 ،اإلثنين

  السهاسوو  لةركووة لموواس خلهوول الةهووة "إن لموواس لهسوو  نادمووة علووى مووا قدمتوو   الممتوو عضووو قووال
إلووى ون قطووا   ه الماووالةةي وعنهوا عاقوودا العوز  علووى االسوتمرار بالماووالةة"ي مةبهواً موا مرونووة ونوا

وعلههووا واجبووات بعوود وسوولمها كا ووة  يغووزا الهووو  وةوو  لموو  لمومووة الةموود م بموول مووا وعةهوو  ال لمووة
 .234الو ارات والمعابري ل ا وذه الةالة وةتاج إلى واوي  ووقوي  ومراجعة

 

 رالها جهم  مو  رفها غواوهماال وعلاJimmy Morales إلوىسوتةتقل  "إسورافهل"سفارا بو ده  و   ون 
مةادثوة موع رفوها الوو راء  إجوراءن  بعد و يعلى صفةت     موقع  هسبو  يمورالها ووورد القدس.

 إلوووىكوووان عوووودا سوووفارا غواوهمووواال  وومهوووة األكثووورالموا وووهع  ولووودن " بةهوووامها نتةهووواوو  ووو اإلسووورافهل 
وعلوا نتةهوواوو ون موورالها اواوول بوو   ومووا جهتوو ي موجووودا الهوو .لهوو  وو   وبهوو القودس" مووا وول 

  .235بةقل سفاروها إلى القدس الشرو ووبلغ  ون ب ده قررت 
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  للع قات الدولهةي الةقواب عوا موا قوة مبدفهوة السلطة الفلسطهةهة كشج نبهل شع ي مستشار رفها
  االلت وووار األمريمووو ي يةهووو "عملهة السووو  و"موووا قبووول الاوووها وروسوووها علوووى إنشووواء إاوووار دولووو  لووو
 .236ول ةهما وطالبان بمزيد ما البة     رلهة وذه الرعاية

  وكوود رفووها لركووة لموواس  وو  قطووا  غووزا يةهووى السووةوار ون قافوود  هلووق القوودس  وو  الةوورس الثووورى
اإليران  قاس  سلهمان  "وواصل مع كتاف  القسا  وسرايا القدس ووكود وقووف إيوران والةورس الثوورى 

ن سولهمان  "لو  يشوترط وى شوو ء إالسوةوار  وقوال لوى جانو  المقاوموة الفلسوطهةهة".بمول موا يمل وان إ
كموا  على المقاومة الفلسطهةهةي بالتوا ى مع وقودي  كول الودع  إلههوا  و  معركوة الود ا  عوا القودس".

اسوووووتعداد لمووووواس ألى وةوووووالج يوووووود  انتفا وووووة الشوووووع  الفلسوووووطهة  موووووا دون وى  السوووووةواروعلوووووا 
 .237عوافق

 بوؤرا اسوتهطانهة غهور شورعهة  و   17 ونشأوا آروا اإلسرافهلهة ون مستواةها يهوداً و ادت صةهفة و
2011 سةةبدع  خف  ما سلطات االلت ل اإلسرافهلهة مةذ  الغردهةالضفة 

238. 

   المسهةهة الفلسطهةهة    سافر البلدات المسهةهة     لسطها مظاور االلتفال     الطوافجولغ
الفةهوة األخورى بمةاسوبة وعهوواد الموه دي واالكتفواء بالشوعافر الديةهووة  سوالة كةهسوة المهود وااللتفوواالت

 .239"إسرافهلو"لقدس عاصمة لاعلى قرار ورام  اعتبار  وقداس مةتاج اللهلي و ل  التناجاً 

  ما قوى الهمها الههودى المتطرفي بقهادا عضو البرلمان عا لوزب اللهموود وورن  منموعةبادرت
لا  ت ووال  األسرى الفلسطهةهها المتوجهها لزيارا وبةوافه   و   إلى اعتراب Oren Hazan لزان

 واقووامقوود و  سوونا راموووني و لوو  بوودعوى التضوواما مووع النةووود اإلسوورافهلهها األسوورى  وو  قطووا  غووزا.
بووووو غ ق الطريوووووق وموووووا  لركوووووة الةوووووا  ت لةةوووووو سووووواعتهاي مطوووووالبها بوووووو"معلومات لوووووول النةوووووود 

الةا لة التو  وقول  وى األسورى ورا  ياور   و  وجوووه ي إلى  اإلسرافهلهها    غزا". وصعد لزان
 .240"إن ابة  كل  ولا وستطهع   يارو  ثانهة إال ما وة  األرب" :ويشتمه . وقال لوالدا وسهر

  وعلة  الواليات المتةدا خفضًا    موا نة األم  المتةداي  هما بودا وةفهوذًا لتهديودات والقتهوا علوى ووامس
 اتملهوووار  5.396وكانووو  النمعهوووة العاموووة وبةووو  موا نوووة بلغووو   القووودس. شوووأنبواووووي  النمعهوووة العاموووة 

ي ما يشمل خفضًا بسهطًا عا ول  الت  كان األمها العا  لام  المتةودا 2019–2018 سةت دوالر ل
إشوادا للةظور . ودودا ال توًا دوالر اتملهوار  5.4 يسعى إلى الةاول علهها ووقدر بوو غووهريسونطونهو 

ي وها " ووو  االونووواه الاوووةهئ"د  بوووالوطوا التووو  عووول  ا  األمووو  المتةووودا نهمووو  ووووسوووفهرا األمريمهوووة  وووال
 .241وقال : "لا نسمئ بعد اآلن باستغ ل سواء الشع  األمريم  وو ون يبقى ما دون ودقهق"

  كشووف  ماووادر إع مهووة عبريووة عووا شووراء الةمومووة األمريمهووة  ةوودق دبلومووات  وو  مديةووة القوودسن
وقال  القةاا السابعة العبرية إن الفةدق يقع جةوب شرق القودس  هة إله .لةقل السفارا األمريم ومههداً 

عوووا  واسوووتةدت القةووواا لمعلوماوهوووا نقووو ً  المةتلوووةي ووعمووول  هووو  دافووورا الهنووورا واالسوووتهعاب اإلسووورافهلهة.
 .242مبةى الفةدق ون اإلدارا األمريمهة اشترت مؤخراً  ت  وكدتعضو ال ةهس  كسهةها سفهتلو ا ال
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  الممتو  السهاسو  لةركوة لمواس إسوماعهل وةهوة موا ون قورار الورفها األمريمو  دونالود  رفوهالذر
عوود جووزءًا مووا موطوو  لتاووفهة القضووهة الفلسووطهةهةي ووصووف  بووو"صفعة العاوور"ي مةووذرًا  وو  وراموو  ي  

وجووودد لديثووو  بشوووأن وجوووود  الوقووو  نفسووو  موووا ون وى وبوووااؤ بالماوووالةة سوووهمون لووو  نتوووافج وخهموووة.
وموووات وفهووود بوووأن األمريمووووان يعر وووون علوووى السووولطة ومووووا لووو  ع قوووة بالقضوووهةي ون يمةةوووووو  معل

عاصوومة  وو  مةطقووة "وبووو ديووا" وون يمووون وةووا  جسوور يردطهووا باألقاووىي مووع وقسووه  الضووفة إلووى 
 .243وعيناد كهان سهاس     قطا  غزا يمما ون يأخذ بع  االمتها ات المعهةة يث ثة وقسا 

 يووة لمةظمووة التةريوور الفلسووطهةهة ولموود منوودالن  لووو"الةهاا"ي ون القهووادا لووا وكوود عضووو اللنةووة التةفهذ
وعوود إلوى وى عملهوة سهاسوهة برعايوة ومريمهوةي وقووال منودالن : "لو  نةسوة  موا العملهوة السهاسووهةي 
ل ةةا نبة  عا مسار رخر... وجريةا اوااالت مع قوى دولهة وعقلهمهة عداي مثل الاوها وروسوها 

 .244ول وا ق  على المشاركة    رعاية دولهة للعملهة السهاسهة"وغهروماي ووذه الد

   موا  بودالً "باس  كتافو  القسوا  وبوو عبهودا رسوالة للعودو الاوههون  قوال  ههوا:  العسمرى   الةااق وج
صوبهانهة وواراي ود وع عواف ت النةوود المضوللة ووارا لهنتوروا  بسفهاف   لهمارسوا و عاالً  والزج   يالوسة

 يوايات استغفلتموو  بهاي لت ا لديم  النروا لفتئ وذا الملج  و  المموان المةاسو ما لقةتموو  ما ر 
ودخلت  جةوودك  غوزا  و  ": قاف ً  وو اف ."وا المسألة بشناعة بداًل ما االستقواء على الةساءولتةل  

مووا مواجهووة الةقهقووة والتاوورف بشوورف ورجولووة اختوورو  اريووق  معركووة ووركتموووو  للمنهووولي ودوودالً 
وامووأن وبووو عبهوودا األسوورى وعوواف وه   ."مووا د ووع الووثما مووا مسووؤولهاو   وورودوواً  وةاوو ً  يءالنبةووا

 .245"ال مةالة عةنههة االلت ل ماهروا السقوط و نر الةرية رتٍ "الاابرا بأن 
 لمنلوووا الوووو ارى الماوووغر لر قوووادا النوووهس اإلسووورافهل  يةوووذعوووا واا الثانهوووة اإلسووورافهلهة ةوووالق  كشوووف

ما خطورا ودوور األو ا     قطا  غزا المةاصوري وموا  (ال ابهة )مةهة للشؤون السهاسهة واأل
اا  قوووود جوووواءت ةووووولسوووو  الق إممانهووووة انوووودال  مواجهووووة عسوووومرية مووووع  اووووافل المقاومووووة الفلسووووطهةهة.

 كوروا  ههوا   قوادا النوهس ورقوة وقههموات مطلوع األسوبو ي لهو  قود   ال ابهة التةذيرات خ ل جلسة 
 ة االنفنار والتدوور وو  وشب  أروف واألو ا  ما قبل العودوان بأن األو ا     غزا على لا

2014اإلسرافهل  األخهر صهج 
246. 

  إيدى كوووها  اإلسرافهل وال او   البال كشجEdy Cohen  مسوؤول  عشرين عوا إجوراء وكثور موا
 .247"إسرافهل"عراق   يارا سري ة إلى 

  ن و ارا الوارجهوة  و  بو ده بوالتوقج عوا ديفهود  ريودما "إسورافهل"اال  سفهر الواليات المتةدا لدى
و كرت اإل اعوة اإلسورافهلهة  استودا  كلمة "مةتلة"    الوثافق الرسمهة لإلشارا إلى الضفة الغردهة.
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العامةي ون الوارجهة األمريمهة ر ض  الطل ي غهر ون  بسب   غوط ما مستويات علهاي وا قو  
 .248ي دون وفاصهل إ ا هةعلى مةاقشة القضهة قريباً 

 27/12/2017 ،األربعاء

 ي (ملهووووووون دوالر ومريموووووو  11)نةووووووو ملهووووووون شووووووهمل  40 الةمومووووووة اإلسوووووورافهلهة وواووووووهص قووووووررت
بعود يوو  والود موا لقواء نتةهواوو موع  . وجاءت الماوادقةات اإلسرافهلهة    الضفة الغردهةعمر للمست

 .249منموعة ما الةاخامات المتشدديا الذيا البوا مة  مةئ وولوية ل ستهطان

 ددت سلطات االلت ل اعتقال عضو المنلوا التشوريع  الفلسوطهة  القهاديوة  و  النبهوة الشوعبهة م
ودانو  النبهوة الشوعبهة لتةريور  لسوطهاي  و   .وخرى شهور  ستةخالدا جرار لمدا   لسطهالتةرير 

 .250بهان لهاي قرار االلت ل ومديد االعتقال اإلدارى للقهادية جرار
   ل  بةهووامها نتةهوواوو لركووة لموواس مووا وى "واووعهد" عسوومرىي مهوودداً ر رفووها الووو راء اإلسوورافهلووذ 

قوات و"لووا وسوومئ لوو "إسوورافهل"وعلووا نتةهوواوو ون كمووا  ."إسوورافهل"باسووتودا  "كوول الوسووافل" للوود ا  عووا 
 .251عسمرية إيرانهة ب قامة قواعد    سورية لمهاجمتةا"

  ووصهة ما اللنةة الموجهة  على و ير االستوبارات والمواص ت اإلسرافهل  يسرافهل كاواصادق
 )لواف  البوراق(  و  البلودا القديموة موا القودس.    سولطة القطوارات ب نشواء مةطوة "النودار الغردو "

للوورفها األمريموو   و ريموواً  يوقوورر كوواوا ون يطلووق علووى المةطووة النديوودا اسوو  دونالوود جووون وراموو 
 . 252"إسرافهلو"العترا   بالقدس عاصمة ل

  علووووى اسووووتن ب  2017 سووووةةعملوووو  خوووو ل  إن "إسوووورافهل" " العبريووووة هووووو القالوووو  صووووةهفة "إسوووورافهل
ودةسو  المعطهوات التو   ما موتلج ونةواء العوال  إلوى  لسوطها المةتلوة. جديداً  مستواةاً  28,651

(ي ولتهوووا 7,046نشوووروها الاوووةهفة  ووو ن العووودد األكبووور موووا المسوووتواةها النووودد وصووول موووا روسوووها )
 .253(314,3الواليات المتةدا )و  (ي356,3 رنسا ) (ي ث   881,6ووكرانها )

   قال الرفها الترك  رج  اه  وردوغاني خ ل مؤومر صةف  مشتر  مع نظهره التونس  الباج
ولمور بالةسووبة  إن "بوو ده وووونا وعتبووران ون القودس خوو    يقايود السبسو ي  وو  قاور قراوواج بتوونا

 .254سهتها"لةاي وال يمما قبول وى خطوا بواوص وغههر الو ع التاريو  للقدس وقد
 انتقد رفها بولهفها إيفو مورالها Evo Morales  بعبارات شديدا اللهنة قرار غواوهماال نقل سوفاروها

 وو  وغريوودا مةشووورا علووى لسوواب   وو   يووصووج مووورالها مووا ووول وبهوو  إلووى القوودس. "إسوورافهل"لوودى 
 .255إوانة صارخة للمنتمع الدول بأنها خطوا غواوهماال  يوويتر

  كوووروا سباسووتهاناوى المستشووار الةمسووقووال Sebastian Kurz   سووهعمل علووى "وعزيووز ع قووات إنرر
البرنوامج السهاسو  لهوذه الةموموةي وةو  شودد علوى ون "ي و "اهبة مع إسرافهل وموع النالهوة الههوديوة

 إنوقوال كووروا  قهادو ي وو األول    واري  الةمسا لهعترف صورالة بالطوابع الههوودى إلسورافهل".
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 إنةو وقوال " سههل لاول نسل الضةايا الةا يوة علوى النةسوهة الةمسواوية.لت لمومت  و ع  ود اً 
 .256التمس  بها" وريد ينتةمل مسؤولهة كبهرا   نةان  بسب  واريوةاي و وماماً  ودر 
 28/12/2017 ،الخميس

 القووودس مديةوووة معوووال  وغههووور علوووى يعمووول اإلسووورافهل  االلوووت ل ون الدولهوووة القووودس مؤسسوووة وكووودت 
 بالبلودا وكبور بشومل مو وةم   إاوار و و  موتلفوةي ثقا هوة وو ديةهوة وغههرات إلدا  إاار    المةتلةي
  و  االلوت ل شوراة عمول لتسوههل وهودف الوطوة ون ودهة  .علهها األمةهة قبضت  ووشديد القديمة

 .257الفلسطهةهها للشبان  دافهة عملهات وى ومةع المةطقةي    والمواجهات للمظاورات التادى
  اوفاقهوووة ومعاوووودا دولهوووة كوووان  22 وسوووله  صووومو  االنضوووما  لوووو الفلسوووطهةهة رجهوووةالواو ارا باشووورت

 .258ع علههاي إلى النهات المعةهة بتل  االوفاقهات والمعاوداتمةمود عباس قد وق   رفهاال
  وعلا عضو اللنةوة المركزيوة لةركوة  وتئي مفووب الع قوات الواةهوة عوزا  األلمودي ونو  اجتموع موع

وقووال  فووها بمتابعووة وةفهووذ االوفوواق بووها لركتوو   ووتئ ولموواس.ها الممل  عوودد مووا المسووؤولها الماووري
االوفاق  االوفاق مع النان  المارى على استمرار التواصل والتةسهق إلننا  ما و    و   "األلمد إن  

و كر األلمود ونو  كوان علوى اواوال موع  ."عله ي ونةا نقدر الدور المارى المتواصل بهذا الشأن
 .259لتذلهل جمهع المااع  والعقبات وما  مسهرا إنهاء االنقسا  يالقاورا وواجده    خ للماس 

 يةود   و  الووروى العوا  العردوو   "وغههووراً وةوا  ن والةمومووة اإلسورافهلهة بةهوامها نتةهوواوو  رفوها ادعوى
نشووهد لالهووًا التعوواون بووها دول المةطقووة ودولووة إسوورافهل الووذى لوو  " وقووال إنةووا . همووا يتعلووق ب سوورافهل"

 .260"مثهل    وى  ترا مض يسبق ل  
 علووى عريضووة ر عووووا إلووى رفووها الةمومووة بةهووامها نتةهوواوو وو يوور الوود ا   إسوورافهلهاً شووابًا  63 وق ووع

وغهرو  ما المسؤولهاي وعلةوا  غادى ريزن وتدور لهبرمان ورفها وه ة وركان النهس النةرال نو ه
 .261غردهة وو ريا وذا االلت ل" هها ر ضه  "الودمة    الت ل وقمع الفلسطهةهها    الضفة ال

 موا المةهواج القودس مودارس لتطههور لملوة إاو ق القودس مودارس او ب وموور وولهواء لنةوة قوررت 
 .262القدس مديةة    والمرجعهات المؤسسات جمهع  هها يشتر  خطة خ ل ما اإلسرافهل ي

  123الو  للمرا الةق     العراقه  قرية اإلسرافهل  االلت ل جرا ات ودم
263. 

   لمقعد    منلا األما الدول   "إسرافهل"البرلمان العرد  خطة لنةة  لسطها للتادى لترشهئ  وقر
ي والتوو  وشوومل التةسووهق مووع االوةوواد البرلمووان  العردوو  والمنووالا والبرلمانووات 2020–2019 سووةت ل

س علووى إلدراج بةود اووارل بشوأن عود  المسوواس بالو وعهة التاريوهوة والقانونهووة لمديةوة القود يالعردهوة
المقوورر عقوودوا  وو  جةهووج مووا  ،138جوودول وعمووال االوةوواد البرلمووان  الوودول   وو  دورووو  المقبلووة الووو 

24–28/3/2018
264. 
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  ووو  المةوووه  الهوووادلي قبووول  لمعالنوووة مهووواه المنوووارى لاوووالئ جزيووورا نووواورو نظامووواً  "إسووورافهل"اشوووترت 
صادق   قد شأن القدس. قرار    النمعهة العامة لام  المتةدا ب وسبوعها  ق  ما واويتها  د  

لنةة المةاقاوات  و  و ارا الوارجهوة اإلسورافهلهة علوى شوراء مةطوة معالنوة مهواه الاورف الاوة  
 .265ولج دوالر بدون مةاقاة 71.9بت لفة قدروا 

  ديفهووود  ريووودمان ون الووورد الفلسوووطهة  علوووى اعتوووراف ورامووو   "إسووورافهل"األمريمووو  لووودى  السوووفهرادعوووى
و هما يتعلق بور   الفلسوطهةهها ألى  قبهئ واستفزا ى ومعاد للسامهة"." "إسرافهلو"بالقدس عاصمة ل

وسااة ومريمهة  هما يسومى بوو"عملهة السو  "ي قوال  ريودمان إنو  "لوا و وون وةوا  عملهوة سو   دون 
 ى ونوووور ووووودخل واشووووةطاي ال ووجوووود وسووووهلة لتنوووواو  الواليووووات المتةوووودا. إسوووورافهل وو ووووة  ونهووووا لووووا 

وعوو وا علووى  لوو ي  وو ن الواليووات المتةوودا ولوودوا ووو  التوو   مفاو ووات وةوو  وى وسووااة وخوورى.
 .266وتمتع بالماداقهة اإلقلهمهة للتوصل إلى اوفاق س   واريو "

 29/12/2017 ،الجمعة

  وقالو   بالرد بالاواري ي "   لوال لو  وتوقوج عةهنهتو ". اإلسرافهل ونذرت كتاف  القسا  االلت ل
ذار الت  وشت ون مةها ست ون موسهقى سالرا مقارنة بموا : إن "صا رات اإلنلها ال تاف     رسالة

 .267ستسمعون  إ ا ل  ووقفوا عةنههة الةمومة"
  نظموو  لركووة لموواس  وو  مديةووة غووزا مسووهرا جماوهريووة غا ووبة ر ضووًا لقوورار وراموو  وناوورا للقوودس

والمسند األقاىي بمشاركة رفها الممت  السهاس  للةركة إسماعهل وةهة وعودد موا قوادا لمواس 
 .268فاافل الفلسطهةهةوال

  قاووف  مد عهووة االلووت ل اإلسوورافهل ي موووقها وووابعها للمقاومووة شوورق قطووا  غووزاي وولةقوو  و وورارًا
و ع  الةااق باس  جهس االلت ل ون قاوج المووقعها جواء ردًا علوى إاو ق صوواري   بالغة به .

 .269ات اإلسرافهلهة بغ ف غزاعمر ما قطا  غزا وناه المست
   للمةظمووةوقالوو  المووديرا العامووة  طلوو  رسووم  ل نسووةاب مووا مةظمووة الهونسوومو.ب "إسوورافهل"يوقوودم 

وسوووولم  الهوووووو  اإلشووووعار الرسوووووم  مووووا الةموموووووة  ي"باووووفت  موووووديرا عامووووة للمةظموووووة وودرى و والى
 .270"31/12/2018اإلسرافهلهة المتعلق بانسةاب إسرافهل اعتبارًا ما 

 ان علووى ومريوور قوورار لموووم  إلقامووة جسوو  جلعوواد ورد اإلسوورافهلهة عموول و يوور الشووؤون االسووتراوهنهة
"مةواوالت وشووي  صوورا إسورافهل  و   مدن  مشتر ي يوو ر إجابوات سوريعة ومةسوقة  ود   -لموم  
ملهوون دوالري وتةمول الةموموة ناوفهاي  هموا يتةمول  75 نةووإلوى رصود  "إسورافهل"ووسوعى  العال ".

ما يهوووود العوووال ي موووا وجووول ال سوووه   موووا ورجووواء العوووال ي "إسرافهلو"الةاوووج اآلخووور داعموووون ومؤي ووودون لووو
 .271"إسرافهل"وةسها صورا 
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 ( موا مووه  عامواً  14و رج  سلطات االلت ل اإلسرافهل  عا األسهرا م   مةمد يوسج الغلهت )
 .272شهور    سنون االلت ل ثمانيةقض   يوالغلهت و  وصغر وسهرا النلزون.

  إن موا يفورط  و  القودس يفورط  يعق  ص ا النمعة بالمسند األقاوى صبرىيقال الشه  عمرمة
عةو  وانشوروا مووقف  موا القودس. ووذا ال و   ينو   انقلوواوقوال الشوه  عمرموة: " ي   ممة والمديةة

وقووال  ون يةشوور  وو  كوول العووال : إن القوودس ووو  عاصوومة  لسووطها ولووها وبووو ديووا وال بهوو  لةهةووا".
لواليووات المتةووداي وال دولووة ردود الفعوول العردهووة: "ال دولووة قطعوو  ع قاوهووا مووع ا عمرمووة عوواالشووه  

وال دولووة لتووى اسووتدع  السووفهر لتقوودي  التنوواج قوووى. اكتفوووا ببهانووات  يخفضوو  مسووتوى الع قووات
 .273ر   وو شن  وكفى المؤمةها شر القتال. ووذا وو التفري  بالقدس"

  موووا اوووووا   "إسووورافهل"التركووو  رجووو  اهووو  وردوغووواني الواليوووات المتةووودا األمريمهوووة و الووورفهالوووذ ر
 و  رسوالة  يووك ود وردوغوان ات وعجراءات جديدا ما شأنها واعهد التووور لوول قضوهة القودس.خطو 

إكةووا( -لوودافرا اإلسوو مهة ألمهركووا الشوومالهة والنمعهووة اإلسوو مهة األمهركهووة )موواسابعثهووا إلووى مووؤومر 
Muslim American Society and Islamic Circle of North America (MAS-ICNA) 

مووا وجوول القوودسي باووفتها رفهسووة  ال فووا شووهماغو األمريمهووةي ون وركهووا ستواصوول السووةوى بمديةووة 
 .274الدورا الةالهة لمةظمة التعاون اإلس م 

 30/12/2017 ،السبت

  رفوها الممتو  السهاسو  لةركوة لمواس صوالئ العوارورى إن قهوادا لركوة  وتئ غهور قوادرا  ناف قال
ى الولووودا الواةهوووة القافموووة علوووى مواجهوووة علوووى وطبهوووق الماوووالةة بالمعوووايهر الواةهوووة المبةهوووة علووو

ون لمواس علوى ي التأكهود الفضوافهة قةواا القودس موع    مقابلة ولفزيونهة يوجدد العارورى  االلت ل.
 ولوا وتراجوع عوا ووذا القورار. يمارا على خهار الماالةة ودةواء الولودا الواةهوة إلوى موا ال نهايوة

جل إننا  الماوالةة الداخلهوة الفلسوطهةهةي ل ةوا مستعدون لتقدي  وةا الت ما و"وو اف العارورى: 
 .275"لا نقبل بتقدي  وةا الت لمالةة االلت ل كس   المقاومة

  إن "إا ق ث   قذافج صاروخهة ومر خطهر جودًا"ي  و ير الد ا  اإلسرافهل  و هندور لهبرمانقال
ا موووا رد  ابع "وممة ووووهريبهوووا إلوووى القطوووا  موووا سوووهةاء عبووور األنفووواق. ووووو و عووو  ون ووووذه القوووذافج وووو   

ووووووو  غهووووور معةهوووووها بمواجهوووووة عسووووومريةي المشوووووملة ون لمووووواس  قووووودت قووووودروها علوووووى رد   يلمووووواس
منموعات سلفهة متطر ة مدعوموة موا إيوراني ووذه المنموعوات وتلقوى الودع  الموادى واأليوديولوج  

 .276ما  اافل جهادية لول العال  وما إيران"
 سوةةل موا نوةالمشورو  قوانون ملهوون دوالر( موا  2.11)نةوو  وردنو  ملهوون ديةوار 1.5ص هواوو   و 

 .277"إسرافهل"الغا  مع  لتةفهذ خ    2018
 قال ناف  رفها الو راء المالهزى ولمد  اود لمهدى Ahmad Zahid Hamidi  إن وقووف العوال  موع

وو اف لمهدى "مشورو   العتبارات لقوقهة. بل ويضاً  يقضهة القدس لها لممانتها الديةهة  ةس 
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والووذى ا وور  ومووا  النمعهووة العامووة لاموو  المتةووداي لوو  يقتاوور قبولوو   يالمتعلووق بشووأن القوودسالقوورار 
 .278على البلدان اإلس مهة  ةس ي إنما وقره العال ي ألن المو و  وةا يتعلق بةقوق اإلنسان"

 31/12/2017 ،األحد

  ت مركووز إلسوورافهلهة لاووالئ مشوورو  قوورار يوودعو إلووى  وورب السووهادا ا اإلسوورافهل  اللهمووود لووزبصووو 
ي و لو  ي بما  هها شورق  القودسات المقامة على ورا   الضفة الغردهة المةتلةعمر على كا ة المست

 وابقاً  خ ل مؤومر للةزب وو األول ما نوع  بعد "خطة    االروباط" مع قطا  غزا المةاصر.
 ةهسو  والةموموةي لز  جمهع ممثلو  الةوزب  و  الللوافئ الةزبي   ن قرار اللنةة المركزية للهمود ي  

وو وقووال رفووها اللنةووة المركزيووة للهمووود لووايه  كوواوا إن .   كقووانون ة ت العموول مووا وجوول د ووع االقتوورا  لس 
ي سوةطبق القووانها إسرافهليهودا والسامرا والقدس جزء ال يتنزو ما دولة    ف مركز اللهمود ا"اعتر 

 .279هئ"اإلسرافهلهة ولا نةتاج إلى واريئ لبةاء مدرسة وو إلنارا المااب
 الضوووفة  مسوووتعمرات قووورار لوووزب اللهموووود بضووو   ي إن برووووو ي الةوووااق باسووو  لركوووة لمووواس  وووو ى  قوووال

واسووتغ ل للمواقووج  يالفلسووطهة  والقودس لل هووان اإلسوورافهل  إمعووان  و  سهاسووة االعتووداء علووى الةوق  
وأكهوود علوووى صوووابهة مواقوووج الةركووة موووا ووسووولو ووكوود ون ووووذا األمريمهووة وععووو ن وراموو  الوطهوووري 

 .280شاريع التسوية الت  مةة  االلت ل  رصة كبهرا لتةفهذ سهاست  العةارية المتطر ةوم
   لبسو  السوهطرا  يرت لركة  تئ عا ر ضها واسوتة اروا وعدانتهوا لتاووي  وعضواء مركوز اللهموودعب

 وو  بهووان لهوواي إن وووذه الوطوووا ووو  بمثابووة  يوقالوو   ووتئ اإلسوورافهلهة علووى ورا وو  الضووفة الغردهووة.
  .281الوفاقات الموقعةي واستفزا  ال يمما السموت عة نسج ل ل ا

 مةموووود عبووواس األلووود وأكهوووده ون القووودس )الشووورقهة( وووو  عاصووومة  السووولطة الفلسوووطهةهة جووودد رفوووها
 .282النط ق الثورا الفلسطهةهة ولركة  تئ 53الو للشع  الفلسطهة ي و ل     الذكرى 

  انعقوواد المنلووا المركووزى الفلسووطهة  وعلووا رفووها المنلووا الووواة  الفلسووطهة  سووله  الزعةوووني عووا
ي باودد إجوراء 15/1/2018و 14ثةوها ي  و  مقور الرفاسوة بورا  م يووم  األلود واإل28الوو    دوروو  

مراجعوووة شووواملة للمرللوووة السوووابقة بما وووة جوانبهووواي والبةووو   ووو  اسوووتراوهنهة عمووول واةهوووة لمواجهوووة 
زعةوووون ونووو  سوووهقو  بتوجهووو  الووودعوات ووكووود ال الوووواة  الفلسوووطهة . وواجووو  المشووورو التةوووديات التووو  

الرسوومهة ل ا ووة وعضوواء المنلوواي بمووا  ووهه  وعضوواء لركووة لموواسي كمووا سووهت  ووجهوو  دعوووا رسوومهة 
 .283الدورالةركة النهاد اإلس م  للمشاركة    وعمال وذه 

  إسووورافهل"لوووول السووومان  ووو  اإلسووورافهل  المركوووزى  اإللاووواءممتووو  كشوووف  معطهوووات صوووادرا عوووا" 
نسوومةي لهوو  سوونل   م يووها 8.8بلوو   "إسرافهلو"الةقوواب عووا ون عوودد السوومان بووي 2018 سووةةعشووهة 
موووا  وووو سووومان الموووا  %74للمعطهووواتي وبوووها ون  وو قووواً  .2017 سوووةةولوووج والدا خووو ل  180نةوووو 
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ولووووج شوووووصي  27 نةووووو 2017 سووووةةمووووا العوووورب.  همووووا ووووواجر إلووووى الدولووووة خوووو ل  %21الههووووود و
 .284واليات المتةداوال يو رنسا يوووكرانها يمعظمه  ما روسها

  22ومقتول  يشههدًا  لسطهةهًا ووردنهواً  98اروقاء   سنل 2017 ون سةة لموقع "االنتفا ة" كر وقرير 
ولسووو   إسوورافهلهًا خوو ل عملهووات ومواجهووات  وو  الضوووفة الغردهووة والقوودس المةتلتووها وقطووا  غووزا.

 12شووق لنوواراي ور عملهووة  213االلووت ل والمسووتواةهاي مةهووا  عملهووات  وود   404تقريوور سوونل  ال
 .285عبوا ناسفة 96إا ق ناري ووفنهر  51عملهة اعاي و 32اي وععملهة د

  لسطهةهًا اعتقلته  سلطات االلت ل اإلسورافهل   6,742كشف  مؤسسات وعةى بشؤون األسرىي ون 
وه وووة شوووؤون  ي ووووو ووو وووة  المؤسسوووات .2017 سوووةةموووا الضوووفة الغردهوووة وقطوووا  غوووزا خووو ل 

مؤسسة الضمهر لرعاية األسوهر ولقووق اإلنسواني و ادى األسهر الفلسطهة ي نو األسرى والمةررياي 
نافبووًا  ووو   14اموورواي و 156افوووً ي و 1,467مركووز المهووزان لةقوووق اإلنسووواني ون مووا بووها األسوورى و 

 2017سوةة األسورى بلو  لتوى نهايوة عودد و كورت ون  صةفهًا. 25المنلا التشريع  الفلسطهة ي و
معتقوول  450 تهووات قاصووراتي و 9وسووهراي بهووةها   58افووً  قاصوورًاي و 350وسووهري مووةه   6,500نةووو 

نو اب 10صةفهًاي و 22إدارىي و
286. 

  ووووةهة مووووا ال ج ووووها الفلسووووطهةهها  3,628وثقوووو  منموعووووة العموووول مووووا وجوووول  لسووووطهةه  سووووورية 
 امووروا. 463بهووةه  ي 2017 سووةةولتووى نهايووة  2011 سووةة وو  سووورية األلوودا  السوووريها مةووذ بدايووة 

 .287نساء 106معتقً ي بهةه   1,644 بل لمنموعة ون عدد المعتقلها الفلسطهةهها ا  كرتو 

 25,628إلوووى  2017 سوووةةا الوووذيا اقتةمووووا المسوووند األقاوووى المبوووار   ووو  هوصووول عووودد المسوووتواة 
التوو  وشوونع اقتةامووات المسووتواةها لبالوووات  يمسووتواةًاي و لوو  بةسوو  مةظمووة "يهووروه" الاوووههونهة

اروفاعوووووًا لوووووادًا باقتةاموووووات  2017 سوووووةة توشوووووهد ة بالقووووودس المةتلوووووة.األقاوووووى  ووووو  البلووووودا القديمووووو
ي ودةسوووو  2016 سووووةةي مقارنووووة مووووع %75ا للمسووووند األقاووووىي بةسووووبة وصوووول  إلووووى هالمسووووتواة

 14,626وصوووووول إلووووووى  2016 سووووووةة معطهووووووات المةظمووووووة الاووووووههونهة  وووووو ن عوووووودد المسووووووتواةها  وووووو 
 .288مستواةاً 

 إن سوولطات االلووت ل اإلسوورافهل  اسووتول   العردهووةت قوال مركووز وبةووا  األرا وو  التووابع لنمعهووة الدراسوا
مووا األرا وو  الفلسووطهةهة  وو  الضووفة الغردهووة بمووا  (2كوو  9.784) دونموواً  9,784علووى  2017 سووةةخوو ل 

ووو وئ مودير المركوز جموال العملوة خو ل موؤومر صوةف   و  و ارا اإلعو   بالولهوولي ون   ههوا القودس.
مسووومةًا  855مسوووما ومةشوووأاي وووووددت بهووود   500نةوووو  ا اوهووو السوووةةسووولطات االلوووت ل وووودم  خووو ل 

 مشهراً ي ولدا استهطانهة جديدا 3,122بؤر استهطانهة جديداي ووعلة  عا إنشاء  8ي ووقام  ومةشأا
 .289 ه  والمالها األقاى اعتداء على المسند 900إلى ون المركز وثق 
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