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اجلمعة، 2017/12/1

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ورئي�ص وفدها يف حو�ر�ت �مل�صاحلة، عز�م �الأحمد،   •

و�إعالن  غزة،  قطاع  �صّد  عقوبات  فر�ص  �أفكار  �قرتح  من  �أول  �إنه  �لنجاح،  قناة  عب  لقاء  يف 

�لقطاع “�إقليماً متمرد�ً“، بهدف ما و�صفه “�إخ�صاع حركة حما�ص“. وقال: “هذه �لعقوبات 

هي �حلل �الأف�صل للتعامل مع حما�ص“، م�صري�ً �إىل �أن قطاع “غزة طائرة خمطوفة وال تفاو�ص 

مع �خلاطفني، و�إذ� مل ير�صخو� يتّم مهاجمة �لطائرة، ويكون �ملخطوفون جزء�ً من �ل�صحايا. 

ويجب عدم �لر�صوخ لالإرهابيني �خلاطفني“. كما �نتقد �الأحمد حركة �جلهاد، قائالً �إن موقفها 

جتاه �مل�صاحلة “�صلبي“، و�تهم قادة �جلهاد مبحاولة �إف�صالها. وهو ما نفاه نائب �الأمني �لعام 

�الأخطاء و�لف�صل على  “�دعاء باطل، وحماولة هروب ورمي  �إنه  قائالً  �لنخالة  للحركة زياد 

.
�الآخرين“1

�إىل �لعا�صمة �الأمريكية �للو�ء ماجد فرج، مدير �ملخابر�ت �لعامة �لفل�صطينية، للبحث  و�صل   •

مع �مل�صوؤولني �الأمريكيني يف �صاأن مبادرة �ل�صالم �الأمريكية، وم�صري مكتب بعثة فل�صطني، 

.
2
و�مل�صاحلة وق�صايا ثنائية

قال �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة �إن �العرت�ف �الأمريكي   •

من  نف�صها  �لدرجة  على  ينطوي  �إليها،  �ل�صفارة  نقل  �أو  لـ“�إ�رش�ئيل“،  كعا�صمة  بالقد�ص 

.
3
�خلطورة على م�صتقبل “عملية �ل�صالم“، ويدفع �ملنطقة �إىل مربع عدم �ال�صتقر�ر

ن�رشت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية تقرير�ً عن منع �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية مر�صى قطاع   •

�إعطاء  وعدم  للعالج،  �الأخ�رش  �خلط  ود�خل  و�لقد�ص  �ل�صفة  مل�صت�صفيات  �لتوجه  من  غزة 

ت�صاريح �لتنقل الأجل �لو�صول للم�صت�صفيات مما �أدى لوفاة بع�صهم. وبح�صب �ل�صحيفة، 

منحهم  رف�ص  مّت  �أن  بعد   2017 �صنة  بد�ية  منذ  توفو�  غزة  قطاع  من  مري�صاً  ع�رشين  فاإن 

.
4
ت�صاريح للعالج �لطبي يف �لوقت �ملنا�صب

“�لقد�ص  مدينة  و�صع  يف  تغيري  �أي  �أن  من  �جلبري  عادل  �ل�صعودي  �خلارجية  وزير  حّذر   •

�ل�رشقية“ �لفل�صطينية �صيوؤجج �لعامل �لعربي كله. و�أ�صاف �جلبري �أنه “ال يكن ت�صور حّل 

للنز�ع دون �إقامة دولتني تعي�صان جنباً �إىل جنب“. و�صدد �لوزير �ل�صعودي على �أن م�صائل 

.
5
�لقد�ص وعودة �لالجئني �لفل�صطينيني و�لتعوي�صات يجب �أن يكون لها حلول
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ال�صبت، 2017/12/2

�لو�قعة  �لك�صوة،  مدينة  قرب  �ل�صوري  للجي�ص  مو�قع  �الإ�رش�ئيلية  �لطائر�ت  ��صتهدفت   •

�إعالمية وميد�نية، فاإن �لغارة  15 كم منها. وبح�صب م�صادر  جنوب دم�صق، على بعد نحو 

عن  �الإفادة  دون  من  �ل�صوري،  �جلي�ص  فرق  الإحدى  تابعة  خمازن  ��صتهدفت  �الإ�رش�ئيلية 

.
6
وقوع �إ�صابات ب�رشية

طالبت حركة حما�ص �حلكومة �لفل�صطينية بالقيام مب�صوؤولياتها جتاه قطاع غزة، ويف مقدمتها   •

�ملقابل قالت �حلكومة  �إنقاذ وطني. يف  ��صتقالتها وت�صكيل حكومة  �أو تقدمي  �لعقوبات،  رفع 

�إن ت�رشيحات حما�ص متثل تر�جعاً و��صحاً عن �مل�صاحلة �لوطنية، وتن�صف جميع �جلهود 

.
7
�لر�مية الإنهاء �النق�صام

و�صل �إىل �لقاهرة عز�م �الأحمد، م�صوؤول ملف �مل�صاحلة يف حركة فتح، يف زيارة مل�رش يبحث   •

حركة  من  وفد  و�صل  فيما  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  �تفاق  ومتابعة  �لتطور�ت  �آخر  خاللها 

حما�ص برئا�صة يحيى �ل�صنو�ر �إىل �لقاهرة للقاء م�صوؤولني م�رشيني وبحث حّل �خلالفات مع 

.
8
حركة فتح

حذر �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي خالد �لبط�ص من �أن �مل�صاحلة �لفل�صطينية يف خطر   •

حقيقي، د�عياً �لرئي�ص حممود عبا�ص �إىل �لتدخل الإنقاذ �ملوقف. كما رف�ص �لبط�ص م�صطلح 

�أن  �أخالقي ووطني ونذ�لة  “عيب  �أنه  للمماطلة، م�صيفاً  �إنه جمرد �صماعة  “�لتمكني“، وقال 
معطلني  ن�صبح  ذلك  عن  نتحدث  وعندما  غزة،  قطاع  �إىل  �لكهرباء  الإعادة  بع�صنا  ن�صتعطف 

�أن تلقي قنبلتها  “كان يفرت�ص باحلكومة قبل  �إنه  للم�صاحلة“. و�نتقد بط�ص �حلكومة قائالً 

قبل �أيام حول �ملوظفني، �أن تلتئم �للجنة �الإد�رية و�لقانونية �مل�صرتكة ملتابعة ملف �ملوظفني 

.
وت�صكينهم وهيكلتهم“9

باإن�صاء  الإير�ن  ت�صمح  لن  “�إ�رش�ئيل“  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

موؤمتر فيه  خاطب  م�صور  فيديو  �رشيط  يف  نتنياهو،  و�أكد  �صورية.  يف  ع�صكرية  قو�عد   �أي 

�صابان Saban، �أن “�إ�رش�ئيل“ لن ت�صمح الإير�ن، �لتي ت�صعى لتدمري “�إ�رش�ئيل“، بتطوير �أي 

.
10

�أ�صلحة نووية

�ملايل  �لف�صاد  ف�صائح  على  لالحتجاج  �أبيب  تل  يف  �الإ�رش�ئيليني  من  �الآالف  ع�رش�ت  تظاهر   •

�لتي تالحق م�صتويات �صيا�صية �إ�رش�ئيلية رفيعة، ويف �ملقدمة منها رئي�ص �حلكومة بنيامني 

.
11

نتنياهو

ر�صدت تقرير �أعدته حركة حما�ص 2,321 �عتد�ًء لقو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�مل�صتوطنني،   •

و�أفاد  و�لقد�ص.  �لغربية  بال�صفة  �لفل�صطينيني  بحّق   ،2017 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  خالل 
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 �لتقرير باأن �أبرز �النتهاكات ��صت�صهاد مو�طن فل�صطيني، و�عتقال 475 �آخرين؛ بينهم 114 يف

،335 و�خلليل  �نتهاكاً،   372 �صهدت  �لقد�ص  �أن  �ملعطيات  و�أو�صحت  وحدها.   �لقد�ص 

 وبيت حلم 291. وقد �صملت �النتهاكات نحو 830 مد�همة و�قتحام للمناطق، و�أكرث من 188 حالة

منع �صفر، وم�صادرة 24 ممتلكاً، وهدم 18 منزالً، ن�صفها يف �لقد�ص، باالإ�صافة �إىل 22 عملية 

.
12

�قتحام للم�صجد �الأق�صى نفذها 1,982 م�صتوطناً، و�إبعاد مقد�صيني �ثنني عنه

�أكد �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �رشورة   •

�أجل  من   ،1967 حدود  وفق  �ل�رشقية“  “�لقد�ص  وعا�صمتها  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  �إقامة 

�أهمية  �لرتكي على  �لرئي�ص  �الأو�صط. و�صدد  �ل�رشق  �لد�ئم و�ال�صتقر�ر يف  “�ل�صالم“  �إر�صاء 

جلميع  بالن�صبة  �لتاريخي  و�صعه  على  و�حلفاظ  �ل�رشيف،  و�حلرم  �لقد�ص  مدينة  قد�صية 

.
13

�لبلد�ن �الإ�صالمية

االأحد، 2017/12/3

�مل�صجد  يف  �ل�صخرة  قبة  م�صجد  �صحن  باحة  �إىل  �ليهود  �مل�صتوطنني  من  جمموعة  �صعدت   •

�الأق�صى �ملبارك وجتولت فيه، يف خطوة و�صفتها د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص باأنها 

.
14

��صتفز�زية وغري م�صبوقة

�ل�صفارة  بنقل  �الأمريكي  �لقر�ر  �أن  بحر  �أحمد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  �أكد   •

�الأر�ص  �صي�صعل  �الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  عا�صمة  بالقد�ص  و�العرت�ف  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية 

حتت �أقد�م �الحتالل وقطعان �مل�صتوطنني، كما �أنه من �صاأنه �أن يقود �الأو�صاع يف �ملنطقة نحو 

.
15

�النفجار �ملحتم، وينذر بتطور�ت خطرية تهدد �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة باأ�رشها

ت�رشيح  يف  عريقات،  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  �أكد   •

دولية  بفو�صى  �صيت�صبب  لـ“�إ�رش�ئيل“  عا�صمة  بالقد�ص  �الأمريكي  �العرت�ف  �أن  �صحفي، 

.
16

خطرية

حّذر �ملتحدث با�صم حركة فتح �أ�صامة �لقو��صمي من تد�عيات �عرت�ف �أمريكا بالقد�ص عا�صمة   •

�إ�صعال  �إىل  ف�صيوؤدي  مّت  �إذ�  ذلك  �إن  وقال  �إليها،  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  �أو  �الحتالل  لدولة 

.
17

�لعنف يف �ملنطقة

�أجرى رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �ت�صاالً هاتفياً مع �الأمني �لعام   •

جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط، حّذر فيه من خطورة �لتوجهات �الأمريكية جتاه مدينة 

هذ�  تد�عيات  لبحث  �لعربية  للجامعة  طارئ  �جتماع  عقد  �رشورة  �إىل  ودعا  �ملحتلة،  �لقد�ص 

.
18

�الأمر وخطورته، م�صري�ً �أن ق�صية �لقد�ص ت�صكل عن�رش �إجماع لدى �الأمة
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بالقد�ص  �ملباين  �أحد  يف  “فعلياً“  جتري  ��صتعد�د�ت  عن  �لنقاب  �لثانية  �لعبية  �لقناة  ك�صفت   •

�ملحتلة، متهيد�ً لقر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �خلا�ص بنقل �صفارة بالده من تل �أبيب 

.
19

�إىل �لقد�ص

 Ksenia �صفيتلوفا  ك�صينيا  �ل�صهيوين  �ملع�صكر  عن  �لكني�صت  ع�صو  تقدمي  عن  �لك�صف   •

�أجري يف  للت�صويت عليه، خالل موؤمتر  �لكني�صت  قانون يف  �قرت�ح م�رشوع  Svetlova عن 

�لكني�صت يف 2017/11/29 حول �لعالقة بني “�إ�رش�ئيل“ و�ل�صعب �لكردي، يهدف �إىل ��صتثناء 

على  حتظر  �لتي  �لقو�نني  من  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �الأكر�د  ل�صيطرة  �خلا�صعة  �ملناطق  جميع 

.
�الإ�رش�ئيليني �ل�صفر �إىل �أو �لقيام باأعمال جتارية يف “دول عدو“20

Central Intelligence Agency )CIA(l �الأمريكية  �ال�صتخبار�ت  وكالة  مدير  حتدث   • 

مايك بومبيو Mike Pompeo عما و�صفه بـ“تعاون �ل�صعودية و�إ�رش�ئيل“. و�أ�صاد بومبيو يف 

ندوة له مبنتدى ريغان Reagan �ل�صنوي للدفاع جنوب كاليفورنيا، بالتحوالت �لتي طر�أت 

على �ل�صيا�صة �ل�صعودية يف �الآونة �الأخرية. وقال بومبيو: “�ل�صعودية م�صتعدة للعمل بجانب 

�رشكائنا �خلليجيني ب�صورة قوية، كما ر�أيناهم، مع �الإ�رش�ئيليني للت�صدي لالإرهاب يف جميع 

.
�أنحاء �ل�رشق �الأو�صط“21

االإثنني، 2017/12/4

�أعلن �لبيت �الأبي�ص �أن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �أّجل قر�ره ب�صاأن نقل �صفارة بالده   •

.
من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، على �أن يتخذ �لقر�ر يف هذ� �ل�صاأن “خالل �الأيام �لقليلة �لقادمة“22

عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  عن  نيابة  عمرو،  �أبو  زياد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  نائب  �أبلغ   •

بالقد�ص  �العرت�ف  �أو  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  �أن  �لقد�ص  يف  �الأمريكي  �لقن�صل 

كعا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ من قبل �الإد�رة �الأمريكية “هو �أمر مرفو�ص وينطوي على خماطر ال 

حتمد عقباها“، م�صري�ً �إىل �أن ذلك يحرر �لقيادة �لفل�صطينية من �أي تفاهمات �صابقة مع �الإد�رة 

�لدولية نبيل  لل�صوؤون �خلارجية و�لعالقات  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �الأمريكية. وقال م�صت�صار 

�صعث �إنه يف حال �أقدم �لرئي�ص �الأمريكي على تنفيذ قر�ره ب�صاأن �لقد�ص فـ“نحن لن يكون لنا 

.
�أي ��صتعد�د للقبول باأي عملية �صالم ترعاها �لواليات �ملتحدة �الأمريكية“23

حّذرت دول عربية و�إ�صالمية من مغبة �إقد�م �لواليات �ملتحدة على �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة   •

نقل  بعدم  �ملتحدة  �لواليات  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  وطالب  لـ“�إ�رش�ئيل“. 

وذلك  �ملنطقة؛  يف  �لتوتر  تاأجيج  �إىل  �صيوؤدي  �لقر�ر  هذ�  �أن  من  حمذر�ً  �لقد�ص،  �إىل  �صفارتها 

خالل �ت�صال هاتفي �أجر�ه، مع وزير �خلارجية �الأمريكي ريك�ص تيلر�صون. كما حّذر وزير 

.
24

�خلارجية �الأردين �أين �ل�صفدي، خالل حمادثات مع تيلر�صون، من خطورة ذلك
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�أّكد �ملتحدث با�صم �حلكومة �لرتكية بكر بوزد�غ Bekir Bozdağ �أن موقف تركيا حيال و�صع   •

مدينة �لقد�ص، ثابت ولن يتغري، و�أنقرة لن تقبل باالأمر �لو�قع جتاه حماوالت تغيري �لو�صع 

�لقائم فيها. و�أعرب بوزد�غ عن �أمله يف �أال يتم �تخاذ �أي خطو�ت حيال �لو�صع يف �لقد�ص، قد 

.
25

توؤدي �إىل ��صتباكات وكو�رث جديدة يف �ملنطقة

عا�صمة  �لقد�ص  مبدينة  �العرت�ف  من  لها،  بيان  يف  �الإ�صالمي،  �لتعاون  منظمة  حذرت   •

�أو نقلها للمدينة، باعتبار ذلك �عتد�ء  �إن�صاء �أي بعثة ديبلوما�صية يف �لقد�ص  �أو  لـ“�إ�رش�ئيل“، 

و�حلقوق  و�مل�صلمني،  �مل�صيحيني  حقوق  وعلى  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �الأمتني  على  �رشيحاً 

.
26

�لوطنية لل�صعب �لفل�صطيني، مبا فيها حقه بتقرير �مل�صري

قال مكتب �لرئي�ص �لفرن�صي �إيانويل ماكرون، يف بيان له، �إنه �أبلغ نظريه �الأمريكي دونالد   •

عا�صمة  بالقد�ص  �أحادية  ب�صورة  �ملتحدة  �لواليات  تعرتف  �أن  �إمكانية  من  قلق  باأنه  تر�مب 

.
لـ“�إ�رش�ئيل“27

�ل�صيني  �ل�صيوعي  �أعمال �حلو�ر بني �حلزب  �مل�صاركة يف موؤمتر  �لدول  153 حزباً من  وّقع   •

ووفود حزبية من خمتلف �لعامل �ملنعقد يف بكني، على بيان ت�صامني مع �ل�صعب �لفل�صطيني 

�صّد �لقر�ر �الأمريكي بنقل �صفارتها �إىل �لقد�ص �ملحتلة. وقال �ملوّقعون على �لبيان: “نوؤكد باأن 

�لفل�صطيني بتقرير م�صريه و�إقامة  �لثابتة لل�صعب  ]هو[ �لذي ي�صمن �حلقوق  �لعادل  �حلّل 

.
�لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة على حدود �لر�بع من حزير�ن 1967، وعا�صمتها �لقد�ص“28

�أعلن رئي�ص مكتب متثيل جمهورية �أملانيا �الحتادية يف ر�م �هلل تقدمي حكومة بالده دعماً مادياً   •

 .
29

بقيمة 53 مليون يورو )نحو 63 مليون دوالر( للحكومة �لفل�صطينية

الثالثاء، 2017/12/5

�الأمريكي  �لرئي�ص  من  هاتفياً  �ت�صاالً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  تلقى   •

�لقد�ص. وقال  �إىل  �أبيب  �الأمريكية من تل  �ل�صفارة  �أطلعه على نيته نقل  دونالد تر�مب، حيث 

مثل  تد�عيات  خطورة  من  حّذر  عبا�ص  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق 

�لبيت  �أعلن  كما  و�لعامل.  �ملنطقة  يف  و�ال�صتقر�ر  و�الأمن  �ل�صالم“  “عملية  على  �لقر�ر  هذ� 

�أن تر�مب حتّدث هاتفياً مع كل من �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين، و�لرئي�ص �مل�رشي  �الأبي�ص 

�لو�صع معهم  وبحث  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  �ل�صي�صي،  �لفتاح   عبد 

.
30

يف �لقد�ص

�ت�صال  تر�مب، خالل  �الأمريكي دونالد  للرئي�ص  �لعزيز  �صلمان بن عبد  �ل�صعودي  �مللك  �أكد   •

هاتفي، �أن �أي �إعالن �أمريكي ب�صاأن و�صع �لقد�ص ي�صبق �لو�صول �إىل ت�صوية نهائية �صي�رش 
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�أن من �صاأن هذه �خلطوة �خلطرية  �لتوتر باملنطقة، م�صدد�ً على  �ل�صالم ويزيد  مبفاو�صات 

��صتفز�ز م�صاعر �مل�صلمني كافة حول �لعامل، نظر�ً ملكانة �لقد�ص �لعظيمة، و�مل�صجد �الأق�صى 

.
31

�لقبلة �الأوىل للم�صلمني

�لعربية  �لدول  لزعماء  ر�صالة  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  بعث   •

و�الإ�صالمية، و�الأمني �لعام ملنظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، و�الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية، 

وهيئات ومنظمات عربية ودولية، �أكد فيها �أن �إقد�م �الإد�رة �الأمريكية على �العرت�ف مبدينة 

.
32

�لقد�ص عا�صمة لدولة �الحتالل، ونقل �صفارتها للقد�ص جتاوز لكل �خلطوط �حلمر�ء

يطلب  �لوزر�ء“  �إىل  بـ“تعليمات  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  مكتب  بعث   •

“�لتز�م �ل�صمت“، وجتنب �لتعقيب يف م�صاألة نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، وذلك  فيها 

وبح�صب موقع و�ال �لعبي. وقال نتنياهو �إن �الأجهزة �الأمنية ت�صتعد ل�صيناريو ت�صعيد يف 

.
33

�أعقاب �الإعالن �ملحتمل

Zehava Gal-On، قولها،  نقل موقع و�ال �لعبي عن رئي�صة حزب مريت�ص زهافا غلوؤون   •

�إن �لتوقيت �حلايل لنقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص “�صيخدم حكومة نتنياهو، وقد يوؤدي 

يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  يثبّت  لن  �ل�صفارة  “نقل  �إن  قائلة  و�أ�صافت  له“.  مبر  ال  �نفجار  �إىل 

�لقد�ص“. وو�صفت قر�ر تر�مب بنقل �ل�صفارة باأنه قر�ر “متهور وغري م�صوؤول، ومن �صاأنه 

.
�أن يوؤدي �إىل ��صتعال �ملنطقة برمتها“34

�العرت�ف  م�صاألة  �إن  حنا  �هلل  عطا  �ملطر�ن  �الأرثوذك�ص  للروم  �صب�صطية  �أ�صاقفة  رئي�ص  قال   •

�لفل�صطيني، و��صتفز�ز لالأمة  �ل�صعب  �لقد�ص عا�صمة لدولة �الحتالل، ��صتفز�ز لكل  مبدينة 

.
35

�لعربية، ويندرج يف �إطار �النحياز و�لدعم �لكلي لالحتالل و�صيا�صاته

�لعالقات  لقطع  توؤدي  قد  �لقد�ص  م�صاألة  �إن  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  قال   •

�لديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل“، ووّجه حديثه �إىل �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب قائالً خالل 

كلمة له �أمام �لكتلة �لبملانية حلزب �لعد�لة و�لتنمية: “�أقول لل�صيد تر�مب: �لقد�ص خّط �أحمر 

.
بالن�صبة لنا“36

�لقانوين  �لو�صع  تغيري  من  �لطارئ،  �جتماعه  خالل  �لعربية،  �لدول  جامعة  جمل�ص  حّذر   •

�الحتالل،  لدولة  عا�صمة  �لقد�ص  “مبدينة  �العرت�ف  �إن  وقال  �لقد�ص،  ملدينة  و�لتاريخي 

�الأمة  على  �عتد�ًء �رشيحاً  ُيعّد  �ملدينة،  �إىل  نقلها  �أو  �لقد�ص،  �أي بعثة دبلوما�صية يف  �إن�صاء  �أو 

.
�لعربية، وحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني وجميع �مل�صلمني و�مل�صيحيني“37

فور�ص تايلور  قانون  م�رشوع  على  باالإجماع  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  �صّوت   • 

دفع  و��صلت  طاملا  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �أمريكية  م�صاعد�ت  لوقف   Taylor Force Act
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�الأمو�ل لعائالت فل�صطينيني حكمت عليهم “�إ�رش�ئيل“، �أو �عتقلتهم �إثر وقوع �عتد�ء�ت �صّد 

.
38

مو�طنني �إ�رش�ئيليني و�أمريكيني

قالت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني “�إن �الحتاد   •

�لدولتني“.  حّل  تفعيل  بهدف  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  عملية  ��صتئناف  يدعم  �الأوروبي 

تيلر�صون:  ريك�ص  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  مع  �صحفي  موؤمتر  يف  موغرييني،  و�أ�صافت 

“نرى �رشورة جتنب �أي عمل يقو�ص هذه �جلهود، و�إيجاد و�صيلة حلّل �لو�صع �مل�صتقبلي 
م�صرتكة  عا�صمة  ت�صبح  �أن  يجب  “�لقد�ص   �أن  و�أكدت  �لدولتني“.  لكلتا  كعا�صمة  للقد�ص 

.
للدولتني“، م�صددًة على �أن “و�صع �لقد�ص يجب �أن يحّل عب �لتفاو�ص“39

�لقد�ص،  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لكندية  �ل�صفارة  تنقل  لن  �أنها  �لكندية  �لفيدر�لية  �حلكومة  �أكدت   •

عا�صمة  بالقد�ص  تعرتف  ال  ز�لت  ما  �أنها  �أكدت  كما  �أبيب،  تل  يف  �صفارتها  على  و�صتبقي 

لـ“�إ�رش�ئيل“. وقال �ملتحدث با�صم �خلارجية �لكندية، يف بيان له، “�إن موقف كند� من �لقد�ص 

مل يتغري“، مبيناً �أن موقف كند� هو �أن و�صع �لقد�ص ال يكن حله �إال كجزء من ت�صوية عامة 

.
40

للنز�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي

�أكد عدنان �أبو ح�صنة، �مل�صت�صار �الإعالمي لوكالة �الأونرو�، �أن هذه �ملنظمة �لدولية، تعاين من   •

�إن  �أبو ح�صنة  عجر مايل كبري، يفوق ذلك �لعجز �لذي كان قائماً يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، وقال 

.
41

�لعجز �ملايل �حلايل يبلغ 60 مليون دوالر

للبحوث �لعلمية قرب قرية  نّفذ �لطري�ن �حلربي �الإ�رش�ئيلي غار�ت جوية ��صتهدفت مركز�ً   •

.
42

جمر�يا، يف منطقة قد�صيا مبحافظة ريف دم�صق جنوب �صورية

االأربعاء، 2017/12/6

�أعلن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �عرت�ف �لواليات �ملتحدة بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“،   •

وقرر نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، وقام تر�مب بتوقيع �ملر�صوم بح�صور ح�صد كبري من 

�ل�صحفيني وم�صاعدي �لبيت �الأبي�ص، م�صري�ً �إىل �أن �لقر�ر يعك�ص “نهجاً جديد�ً“ �إز�ء �ل�رش�ع 

�لعربي �الإ�رش�ئيلي. وقال تر�مب: “�آن �الأو�ن لالعرت�ف ر�صمياً بالقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل“، 

كانت  �لقد�ص  �أن  �إىل  م�صري�ً  بحقيقة“،  �الإقر�ر  من  �أقل  �أو  �أكرث  لي�ص  “هذ�  باأن  قر�ره  وبرر 

“�لعا�صمة �ملختارة لل�صعب �ليهودي يف �لع�صور �لقدية“. ودعا تر�مب “جميع �الأطر�ف �إىل 
�لذي  �لهيكل  �لر�هن على ما هو عليه يف �الأماكن �ملقد�صة بالقد�ص، وبينها جبل  �لو�صع  �إبقاء 

ي�صمى كذلك �حلرم �ل�رشيف“. ووعد تر�مب يف كلمته بـ“بذل ق�صارى جهده من �أجل �الإيفاء 

الأهم  “حا�صنة  باأنها  �لقد�ص  تر�مب  وو�صف  �لدولتني“.  حّل  �إىل  بالتو�صل  بالده  بالتز�م 

�أن تظل  �أنه من �ل�رشوري  �إىل  “�إ�رش�ئيل“، م�صيفاً  �إىل  �إ�صارة  �لديوقر�طيات يف �ملنطقة“، يف 
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“مكاناً للعبادة لليهود و�مل�صيحيني و�مل�صلمني“. وو�صفت �صفرية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
.
يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل �إعالن تر�مب بـ“�لقر�ر �ل�صجاع و�خلطوة �لتي طال �نتظارها“43

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف خطاب �ألقاه تعقيباً على �إعالن تر�مب �لقد�ص   •

عا�صمة لدولة �الحتالل: �إن “هذه �الإجر�ء�ت �مل�صتنكرة و�ملرفو�صة ت�صكل تقوي�صاً متعمد�ً 

“�أجل حتقيق �ل�صالم، ومتثل �إعالناً بان�صحاب �لواليات �ملتحدة  جلميع �جلهود �ملبذولة من 

�ل�صالم“. وقال  �ملا�صية يف رعاية عملية  �لعقود  تلعبه خالل  �لذي كانت  �لدور  من ممار�صة 

�أي  �لليلة لن يغري من و�قع مدينة �لقد�ص، ولن يعطي  “�إن قر�ر �لرئي�ص تر�مب هذه  عبا�ص، 

�إ�صالمية، عا�صمة  �رشعية الإ�رش�ئيل يف هذ� �ل�صاأن، كونها مدينة فل�صطينية عربية م�صيحية 

.
دولة فل�صطني �الأبدية“44

حت�صيل  �إمكانية  “وهم“  من  �لتخلّ�ص  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  حما�ص  حركة  دعت   •

�حلقوق عب م�صار �لت�صوية مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي حتت رعاية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، 

�لتي تعتزم نقل �صفارتها �إىل �لقد�ص، و�العرت�ف باالأخرية عا�صمة لدولة �الحتالل. وطالبت 

.
45

�حلركة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ب�صحب �عرت�فها بدولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

نّظمت �لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع غزة وقفة جماهريية تنديد�ً باإعالن تر�مب نقل �ل�صفارة   •

�الأمريكية �إىل �لقد�ص و�العرت�ف بها عا�صمة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي. وو�صفت �لف�صائل، مبا 

فيها حركة فتح، �الإعالن مبثابة �حتالل �أمريكي ملدينة �لقد�ص، موؤكدًة على �رشورة �الإ�رش�ع 

.
46

يف حتقيق خطو�ت �مل�صاحلة للت�صدي لذلك �لقر�ر

�ملتحدة  �لواليات  �عرت�ف  تر�مب  باإعالن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  رّحب   •

بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ ونقل �صفارة �لواليات �ملتحدة �إىل �ملدينة، وقال: “هذ� هو يوم 

تاريخي. ت�رشيحات �لرئي�ص تر�مب هي عبارة عن عالمة مهمة يف تاريخ �أور�صليم. �لرئي�ص 

�إىل �ل�صري على  �أخرى  “دوالً  تر�مب، ن�صكرك على قر�رك �لعادل و�ل�صجاع“. ودعا نتنياهو 

خطى �لواليات �ملتحدة. و�أقول لكم �إن ت�رشيحات �لرئي�ص تر�مب ت�صاعد يف دفع �ل�صالم قدماً 

الأنها تربط جميع �الأطر�ف بالو�قع على �الأر�ص“، م�صدد�ً على �أنه �صيو��صل “مّد يدنا لل�صالم 

�إىل �لفل�صطينيني و�إىل جري�ننا جميعاً. �صيدي �لرئي�ص، �لتاريخ و�ل�صعب �ليهودي �صيتذكر�ن 

.
قر�رك �ل�صجاع من هذ� �ليوم �إىل �الأبد. �صكر�ً لك“47

بني  �ل�صالم  �صيهدد  تر�مب  �إعالن  �إن  غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  قال   •

�لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، م�صدد�ً على �أن و�صع �لقد�ص ال يكن حتديده �إال عب �لتفاو�ص. 

و�أ�صار غوتريي�ص �إىل �أنه ال بديل عن حّل �لدولتني، و�عتبار �لقد�ص عا�صمة لكل من “�إ�رش�ئيل“ 

.
48

وفل�صطني
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طفئت �أنو�ر �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك يف �لقد�ص، و�أنو�ر �صجرة عيد �مليالد يف بيت حلم، �حتجاجاً 
ُ
�أ  •

.
49

على �إعالن تر�مب، وفقاً ل�صور ن�رشها نا�صطون على �صبكات �لتو��صل �الجتماعي

�أعربت �ل�صعودية عن ��صتنكارها و�أ�صفها �ل�صديد الإعالن تر�مب، مبا يثله من �نحياز كبري   •

�صّد حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �لتاريخية و�لثابتة يف �لقد�ص. وقال �لديو�ن �مللكي �ل�صعودي، 

دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إعالن  �صديد،  باأ�صف  “تابعت،  �ل�صعودية  �ململكة  �إن  له،  بيان  يف 

تر�مب �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل ونقل �صفارتها �إليها. وقد �صبق حلكومة �ململكة 

�أن حّذرت من �لعو�قب �خلطرية ملثل هذه �خلطوة غري �ملبرة وغري �مل�صوؤولة“. ومن جهتها، 

�أكدت هيئة كبار �لعلماء �ل�صعودية �ملكانة �لعظيمة للقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى يف �لدين �الإ�صالمي 

�حلنيف، موؤكدة يف ذ�ت �لوقت �أن “�ل�صالم“ )بني �لفل�صطينيني و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي( ُيبنى 

.
على “�حلّق و�لعدل و�الإن�صاف“50

�إعالن تر�مب ب�صاأن  �إن  �آل ثاين  �ل�صيخ حممد بن عبد �لرحمن  قال وزير �خلارجية �لقطري   •

ق�صية  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ل�صالم“،  م�صاعي  كل  على  باالإعد�م  وحكم  خطري،  “ت�صعيد  �لقد�ص 

�إذ للمدينة  �لفل�صطيني فقط، بل كافة �ل�صعوب �لعربية و�الإ�صالمية،  �لقد�ص ال مت�ّص �ل�صعب 

.
51

مكانة خا�صة

�أعربت �لكويت عن �أ�صفها الإعالن تر�مب، و�أعربت عن قلقها من �لتد�عيات �خلطرية لالإعالن،   •

موؤكدة �أن �إعالن تر�مب يثل �إخالالً لعملية �لتفاو�ص �ملتو�زنة لـ“عملية �ل�صالم“ يف �ل�رشق 

.
52

�الأو�صط

د�ن وزير �خلارجية �لرتكي مولود جاوي�ص �أوغلو �إعالن تر�مب، م�صدد�ً على �أن مدينة �لقد�ص   •

ال يكن �أن ت�صبح عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ باإعالن دولة ما. و�صدد جاوي�ص �أوغلو �إىل �أن �خلطوة 

.
�لتي �تخذها تر�مب “خاطئة، وغري م�صوؤولة �إىل حّد كبري“53

دعا �لبابا فر�ن�صي�ص Pope Francis �إىل �حرت�م �لو�صع �لقائم يف �لقد�ص و�لتحلي بـ“�حلكمة   •

و�حلذر“، وقال �لبابا، قبل وقت من �إعالن تر�مب �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، 

.
54

“ال يكنني �أن �أكتم قلقي �لكبري حيال �لو�صع �لذي ن�صاأ يف �الأيام �الأخرية“ حول �لقد�ص
�إعالن  على  تو�فق“  “ال  �ملتحدة  �ململكة  �أن  ماي  ترييز�  �لبيطانية  �حلكومة  رئي�صة  �أعلنت   •

تر�مب، قبل �لتو�صل �إىل �تفاق نهائي حول و�صعها. وقالت ماي، يف بيان لها: �إن هذ� �لقر�ر 

.
55

“ال ي�صاعد ب�صيء“ يف �لتو�صل �إىل “�ل�صالم“ باملنطقة
قالت �مل�صت�صارة �الأملانية �أجنيال مريكل �إن حكومتها ال تدعم �إعالن تر�مب، الأن و�صع �لقد�ص   •

.
56

ال يكن �لتفاو�ص ب�صاأنه، �إال يف �إطار حّل �لدولتني
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�أعلنت جمهورية �لت�صيك �أنها تعرتف بـ“�لقد�ص �لغربية“ عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، مع �الإ�صارة   •

نتائج  �إىل  باال�صتناد  “�صيح�صل  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من  �صفارتها  نقل  �أن  �إىل  ذ�ته  �لوقت  يف 

يف  �لت�صيكية،  �خلارجية  وقالت  و�لعامل“.  باملنطقة  رئي�صيني  �رشكاء  مع  جتريها  مفاو�صات 

“�ليوم، وقبل �لتوقيع على معاهدة �ل�صالم بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني، تعتب  بيان لها، �إن 

 .
جمهورية �لت�صيك �لقد�ص عا�صمة م�صتقبلية الإ�رش�ئيل وللدولة �لفل�صطينية �لتي �صتُقام“57

�أكدت وز�رة �خلارجية �ملك�صيكية �أنها لن تنقل �صفارتها يف “�إ�رش�ئيل“ �إىل �لقد�ص �ملحتلة قبل   •

.
�أن يتم �لتو�صل �إىل �تفاقية نهائية حول م�صري �ملدينة بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل“58

اخلمي�س، 2017/12/7

�إىل يوم غ�صب  “جماهري �صعبنا  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  دعا رئي�ص   •

وحترك و��صع، �جلمعة، الإطالق �نتفا�صة جديدة بعنو�ن “حرية �لقد�ص و�ل�صفة“، رد�ً على 

مبدينة  عقد  له  خطاب  يف  هنية  وقال  لـ“�إ�رش�ئيل“.  عا�صمة  �لقد�ص  �إعالن  �الأمريكي  �لقر�ر 

�إعالن  بعد  تاريخي  �لعربية و�الإ�صالمية متّر مبنعطف  �لفل�صطينية و�الأمة  �لق�صية  �إن  غزة، 

تر�مب. و�أ�صاف: “�إننا �ليوم �أمام حتد ٍ�صافر و��صرت�تيجي يهدد وجودنا“، د�عياً �إىل عقد قمة 

عربية عاجلة، لرتميم �مل�صهد �لعربي يف وجه �لعدو�ن �الأمريكي �الإ�رش�ئيلي. وطالب �ل�صلطة 

.
�لفل�صطينية “باأن متلك �جلر�أة و�ل�صجاعة �لوطنية و�إعالن حتللها من �تفاقية �أو�صلو“59

�أ�صيب ع�رش�ت �لفل�صطينيني بجروح وحاالت �ختناق خالل قمع قو�ت �الحتالل �لتظاهر�ت   •

مع تعاملت  طو�قمها  �إن  �لفل�صطيني  �الأحمر  �لهالل  جمعية  وقالت  تر�مب.  باإعالن   �ملنددة 

.
60

108 �إ�صابات يف حمافظات �ل�صفة وقطاع غزة

لهما يف عّمان، من  �لفل�صطيني حممود عبا�ص، خالل مباحثات  �الأردين و�لرئي�ص  �مللك  حّذر   •

�أن �أي �إجر�ء�ت مت�ّص بو�صع �لقد�ص �لقانوين و�لتاريخي، ُتعّد “باطلة“. وجرى خالل �للقاء 

 .
61

�لتاأكيد على �أن �إعالن تر�مب ي�صكل خرقاً للقانون �لدويل وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية

�أكد عز�م �الأحمد، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، قطع �الت�صاالت بني �ل�صلطة وو��صنطن،   •

�حلدث  قناة  مع  تلفزيونية  مقابلة  يف  �الأحمد،  �أعلن  �أخرى،  جهة  ومن  تر�مب.  �إعالن  بعد 

�أمام �حلكومة يف قطاع غزة، و�أن ق�صية ��صتالم �حلكومة يف  �لعقبات كافة  �إز�لة  �ل�صعودية، 

جتاوز  على  م�صدد�ً  وز�ر�تهم،  ��صتلمو�  �لوزر�ء  ومعظم  �رشيعاً،  �صوطاً  قطعت  غزة  قطاع 

.
“م�صكلة متكني �حلكومة“62

�ل�صعبية،  للجبهة  �مل�صلّح  �جلناح  م�صطفى،  علي  �أبو  كتائب  با�صم  �لناطق  جمال،  �أبو  قال   •

�أمريكا ت�صع  �لقر�ر �الأمريكي �ملجرم، فاإن  “عقب  خالل موؤمتر �صحفي عقده مبدينة غزة: 
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ومقاومته  ل�صعبنا  �ال�صتهد�ف  مو�صع  يف  �ملحتلة  �أر�صنا  �متد�د  على  ومر�فقها  م�صاحلها 

“كل مر�فق �لعدو �الأمريكي و�ل�صهيوين  وكتائب �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى“. وتابع قائالً: 

.
مباحة وم�صتهدفة“63

�لغار�ت  هذه  �أن  وزعمت  غزة،  قطاع  يف  مو�قع  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  طائر�ت  �أغارت   •

 .
جاءت رد�ً على قذ�ئف �أطلقت من �لقطاع باجتاه �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 641948

�أجمع لبنان بكل �أطيافه �ل�صيا�صية على ��صتنكار �إعالن تر�مب. و�أبلغ رئي�ص �جلمهورية مي�صال   •

لبنان  “وقوف  معه،  �أجر�ه  هاتفي  �ت�صال  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  عون 

رئي�صاً و�صعباً �إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني يف رف�صه �خلطوة �الأمريكية“، موؤكد�ً “�رشورة 

مو�جهة هذه �خلطوة �ملرفو�صة مبوقف عربي و�حد“. كما دعا رئي�ص �ملجل�ص �لنيابي نبيه 

بري �إىل عقد جل�صة عامة للمجل�ص خم�ص�صة للبحث يف ق�صية �لقد�ص. وكان رئي�ص �حلكومة 

.
�صعد �حلريري و�صف خطوة تر�مب باأنها “تنذر مبخاطر تهّب على �ملنطقة“65

حّذر �لبيت �الأبي�ص من �أن قر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية �إلغاء �جتماع كان مقرر�ً بني نائب �لرئي�ص   •

�الأمريكي مايك بين�ص و�لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص �صياأتي بنتائج عك�صية، موؤكد�ً �أن 

.
�إعالن تر�مب �لقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ ال يعني �ن�صحاب و��صنطن من “عملية �ل�صالم“66

�أن هذ�  �إعالن تر�مب، موؤكد�ً  “ال يو�فق“ على  �أنه  �إيانويل ماكرون  �لفرن�صي  �لرئي�ص  �أعلن   •

�الإعالن “يتعار�ص مع قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل“. وقال ماكرون، خالل موؤمتر �صحفي 

�أحادي �جلانب“، م�صدد�ً  “�إنه قر�ر  �لدوحة،  �ل�صيخ متيم بن حمد يف  �أمري قطر  م�صرتك مع 

على �أن “و�صع �لقد�ص م�صاألة �أمن دويل“، و�ملدينة “يجب �أن تتمتع بو�صع حتت رعاية �الأمم 

.
�ملتحدة“67

�أعلن وزير �خلارجية �الأمريكي ريك�ص تيلر�صون �أن وز�رته �صتبد�أ فور�ً يف تطبيق قر�ر �لرئي�ص   •

دونالد تر�مب بنقل �ل�صفارة �الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص �ملحتلة. وقال تيلر�صون، خالل 

زيارة �إىل �أملانيا، �إن تر�مب باعرت�فه بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، �إمنا كان ينفذ رغبة �ل�صعب 

.
68

�الأمريكي

قالت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني �إن �لقد�ص   •

ينبغي �أن تكون عا�صمة لكل من “�إ�رش�ئيل“ ودولة فل�صطينية م�صتقبلية، تعقيباً على �إعالن 

�أن  نعتقد  وموحد.  و��صح  موقف  �الأوروبي  “لالحتاد  قائلة:  موغرييني  و�أ�صافت  تر�مب. 

�حلّل �لو�قعي �لوحيد للنز�ع بني �إ�رش�ئيل وفل�صطني مبني على دولتني تكون �لقد�ص عا�صمة 

بيان  يف  فل�صطني،  لدى  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل  طر�ف،  ر�لف  قال  جانبه،  ومن  لكلتيهما“. 

.
�صحفي: “لن ننقل �أياً من �صفار�تنا �إىل �لقد�ص، ما مل يتم �لتو�صل �إىل �حلّل �لنهائي“69
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�الأمريكية �العرت�ف  �الإد�رة  �ل�صديدين لقر�ر  �أ�صفها و��صتنكارها  �الإمار�ت عن  �أعربت دولة   •

 .
بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“70

كما  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �ل�صالم“  “عملية  يهدد  �الأمريكي  �لقر�ر  باأن  �لبحرين  مملكة  �أكدت   •

قيام  يف  �مل�رشوع  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  دعم  يف  و�لر��صخ  �لثابت  مبوقفها  مت�صكها  �أعلنت 

“�لقد�ص  وعا�صمتها   ،1967 يونيو  من  �لر�بع  حدود  على  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لدولة 

.
�ل�رشقية“71

د�نت �حلكومة �لعر�قية �إعالن تر�مب، حمذرة من “�لتد�عيات �خلطرية“ له، وطالبت �حلكومة   •

�لرئي�ص  نائب  �ملالكي،  نوري  وقال  “�الإرهاب“.  تاأجيج  لتفادي  عنه  بالرت�جع  �الأمريكية 

�لعر�قي، �إن �إعالن تر�مب هو �إعالن “حرب على �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية، وجتاوز حلقوق 

بغد�د  يف  �الأمريكي  �ل�صفري  �لعر�قية،  �خلارجية  وز�رة  ��صتدعت  كما  �لفل�صطيني“.  �ل�صعب 

.
72

�حتجاجاً على �إعالن تر�مب

بكل  �لقيام  يف  ترتدد  “لن  بالده  �إن  �ملغربية،  �حلكومة  با�صم  �لناطق  �خللفي،  م�صطفى  قال   •

كانت  �ملغرب  مو�قف  �أن  على  �خللفي  و�صدد  تر�مب.  �إعالن  بعد  �لقد�ص،  �أجل  من  يجب“  ما 

.
و��صحة وقوية و�رشيحة بخ�صو�ص رف�ص �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“73

�لفل�صطيني  للرئي�ص  وجهها  ر�صالة  يف  �ل�صب�صي،  قايد  �لباجي  �لتون�صي  �لرئي�ص  ��صتنكر   •

�حلقوق  على  �صافر�ً  �عتد�ء  وعّده  �لقد�ص،  جتاه  �الأمريكي  �الإعالن  ب�صّدة،  عبا�ص،  حممود 

.
74

�لتاريخية لل�صعب �لفل�صطيني، و��صتهد�فاً لتطلعاته �مل�رشوعة لنيل حريته و��صتقالله

�إن هذ�  �إعالن تر�مب قر�ر�ً غري م�صوؤول، وقال  �لوزر�ء �لرتكي بن علي يلدرمي  ر�أى رئي�ص   •

�لقر�ر “فتح �صندوق باندور� )�صندوق �ل�رشور( يف �ملنطقة“. و�صدد بن علي يلدرمي على �أن 

“�إعالن �لرئي�ص �الأمريكي �لقد�ص عا�صمة �إ�رش�ئيل هو و�لعدم �صو�ء بالن�صبة لرتكيا“. ور�أى 
.
يلدرمي �أن هذه �خلطوة �الأمريكية مثال على “عدم �مل�صوؤولية �لتامة“75

�أعلنت وز�رة �خلارجية �ل�صود�نية رف�صها �لقر�ر �الأمريكي ب�صاأن �لقد�ص. ومل تكتف ِ �لهيئة   •

�لقاطع  رف�صها  باإعالن  و�لواليات“  “�لوطني  مبجل�صيها  �ل�صود�ن  يف  �لقومية  �لت�رشيعية 

الإعالن تر�مب، بل طالبت �لهيئة �حلكومة �ل�صود�نية وحكومات �لدول �لعربية و�الإ�صالمية 

من  �صفر�ئها  و�صحب  بلد�نها  من  �الأمريكيني  �ل�صفر�ء  طرد  بينها  من  قوية،  خطو�ت  باتخاذ 

.
76

و��صنطن

�الأمريكي  �العرت�ف  �أن  من   Joko Widodo ويدودو  جوكو  �الإندوني�صي  �لرئي�ص  حّذر   •

�إن  جوكو  وقال  �لعاملي.  �ل�صالم  يهدد  �أن  يكن  لـ“�إ�رش�ئيل“  عا�صمة  بالقد�ص  �الأحادي 

�أو�مره  �أ�صدر  �أنه  و�أو�صح  �لقر�ر.  �صحب  يف  بالتفكري  �ملتحدة  �لواليات  تطالب  �إندوني�صيا 
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يف  �الأمريكي  �ل�صفري  با�صتدعاء   Retno Marsudi مار�صودي  ريتنو  �خلارجية  لوزيرة 

.
77

جاكرتا الإبالغه مبوقف بالده

قال �لبملان �لليبي �إن �إعالن تر�مب ب�صاأن �لقد�ص يقّو�ص “م�صاعي �ل�صالم“ يف �ملنطقة، وذكر   •

�لعربية عا�صمة للكيان �ل�صهيوين هو �رشب جلميع �ملو�ثيق و�مل�صاعي  �لقد�ص  “�عتبار  �أن 

.
�لدولية حلل �لق�صية �لفل�صطينية“78

بيان  يف  وجاء  �لقد�ص،  ب�صاأن  �الأمريكي  �لرئي�ص  بقر�ر  ب�صدة  �جلز�ئرية  �جلمهورية  نددت   •

لوز�رة �ل�صوؤون �خلارجية �جلز�ئرية: “هذ� �لقر�ر يحمل، من ثمة، تهديد�ت خطرية على �صلم 

.
و�أمن و��صتقر�ر منطقة جّد ح�صا�صة، تعاين �أ�صالً من ويالت �حلروب“79

�أكدت  “طهر�ن  �أن  لها،  بيان  يف  و�أ�صافت،  تر�مب،  باإعالن  �الإير�نية  �خلارجية  وز�رة  نددت   •

��صتمر�ر  هو  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  و�الأمن  �ال�صتقر�ر  لزعزعة  �صبب  �أهم  باأن  وتكر�ر�ً  مر�ر�ً 

�ل�صعب  وحرمان  �ل�صهيوين،  للكيان  و�ل�صامل  �ملنحاز  �الأمريكية  �حلكومة  ودعم  �الحتالل 

وعا�صمتها  �مل�صتقلة  فل�صطني  دولة  ت�صكيل  يف  �الأ�صا�صية  حقوقه  من  �ملظلوم  �لفل�صطيني 

.
�لقد�ص“80

�أكد �لقن�صل �لبيطاين �لعام يف �لقد�ص فيليب هول Philip Hall رف�ص بالده الإعالن تر�مب   •

�لقر�ر  هذ�  و��صفاً  �إليها“،  �الأمريكية  �ل�صفارة  ونقل  الإ�رش�ئيل  عا�صمة  بالقد�ص  “�العرت�ف 
لدى  �صفارتها  �صتبقي  بريطانيا  “�إن  هول:  وقال  �ل�صالم“.  “عملية  �إحياء  يف  ي�صاعد  ال  باأنه 

.
�إ�رش�ئيل يف تل �أبيب ولن تنقلها �إىل �لقد�ص“81

قال وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل �الإيطايل �أجنيلينو �ألفانو Angelino Alfano �إن �صفارة   •

بالده �صتبقى يف تل �أبيب، م�صري�ً �إىل �رشورة �ل�صعي حلّل مل�صاألة �لقد�ص، كعا�صمة م�صتقبلية 

لدولتني. وقال �ألفانو، يف بيان له، �إن “�ملوقف �الإيطايل ب�صاأن �لقد�ص يبقى وال يز�ل قائماً على 

.
�ملوقف �الأوروبي، وعلى ما مّت �لتو�صل ب�صاأنه من �إجماع دويل يف نطاق �الأمم �ملتحدة“82

�أعلنت �صوي�رش� �أن �لقر�ر �لذي �تخذه �لرئي�ص �الأمريكي باعتبار �لقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“   •

�لو�صع  و�أن  �لدولتنْي“،  حّل  �أ�صا�ص  على  و�لد�ئم  �لعادل  �ل�صالم  حتقيق  �أمام  “عقبة  يثل 

�لنهائي للمدينة “يجب �أن يكون جزء�ً من �أجندة �ملفاو�صات“. وجاء يف بيان �أ�صدرته وز�رة 

�إ�رش�ئيل  ب�صلطة  “ال نعرتف  باأ�رشه،  �لدويل  �ملجتمع  �إننا على غر�ر  �ل�صوي�رشية:  �خلارجية 

.
خارج حدود عام 1967“83

�نتقدت وزيرة خارجية �أ�صرت�ليا جويل بي�صوب Julie Bishop قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي بنقل   •

�ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، وقالت �إن بالدها لن تنقل �صفارتها �إىل �لقد�ص. و�أ�صافت �لوزيرة 

.
�أن “�أ�صرت�ليا ال تدعم خطة تر�مب �لتي ُتعد �نقالباً على عقود من �ل�صيا�صة �الأمريكية“84
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�لقد�ص، وقالت  �إعالن تر�مب ب�صاأن  �نتقدت  �لتي  �لدول  �إىل  �الإكو�دور و�أوروغو�ي  �ن�صمت   •

�لدولية  �ملتحدة يقّو�ص �جلهود  �لواليات  “�إعالن  �إن  �الإكو�دورية يف بيان،  وز�رة �خلارجية 

�لفل�صطيني“.   - �الإ�رش�ئيلي  لل�رش�ع  �ملنطقة  يف  ود�ئم  وعادل  تفاو�صي  حّل  �إىل  �ل�صاعية 

ومعار�صتها“  “قلقها  عن  فيه  �أعربت  بياناً  �أوروغو�ي  خارجية  وز�رة  �أ�صدرت  وبدورها 

.
85

للخطوة �الأمريكية

مي�صال �صارل  �لبلجيكي  �لوزر�ء  لرئي�ص  با�صتجو�ب  �لبلجيكيني  �لنو�ب  من  عدد  قام   • 

موقف  حول  �لبلجيكي،  �لفيدر�يل  للبملان  �لعامة  �الأ�صبوعية  �جلل�صة  يف   ،Charles Michel

�لرئي�ص  قر�ر  تدين  بالده  �إن  �لبلجيكي  �لوزر�ء  رئي�ص  وقال  تر�مب.  �إعالن  من  بلجيكا 

�الأمريكي، وال ترى به خطوة تخدم “عملية �ل�صالم“، مطالباً بتحرك جماعي على م�صتوى 

.
86

�لدول �الأوروبية

�أقر �لبملان �لبتغايل قر�ر�ً يدين �العرت�ف بالقد�ص كعا�صمة لدولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من   •

.
87

قبل �لرئي�ص �الأمريكي

كعا�صمة  بالقد�ص  �الأمريكي  �العرت�ف  رف�صه  �الإ�صباين  �ملوحد  �لي�صار  حزب  �أعلن   •

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  وعنفاً  “�ل�صالم“،  على  �عتد�ء  ي�صكل  �إنه  وقال  لـ“�إ�رش�ئيل“، 

يف  �لت�صكيك  رف�صه  �حلزب  و�أكد  خطرية.  تبعات  له  �صيكون  تر�مب  حكومة  من  و��صتفز�ز�ً 

�لفل�صطينية  بالدولة  �لتز�مه باالعرت�ف  لفل�صطني، جمدد�ً  �لقد�ص كعا�صمة  �لقائم يف  �لو�صع 

.
88

وعا�صمتها �لقد�ص

قال ر�ئد جر�ر، مدير برنامج �أن�صطة ك�صب �لتاأييد لل�رشق �الأو�صط، بالفرع �الأمريكي ملنظمة   •

�لعفو �لدولية، يف بيان، �إن “قر�ر �عرت�ف �لواليات �ملتحدة بالقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل، طائ�ص 

�أن يزيد تقوي�ص حقوق  “�لقر�ر من �صاأنه  �أن  �إد�رة تر�مب“. و�أ�صاف  و��صتفز�زي من قبل 

.
�ل�صعب �لفل�صطيني، ومن �ملرجح �أن ي�صعل �لتوتر�ت يف �صتى �أنحاء �ملنطقة“89

قالت �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا �إن �إعالن تر�مب �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة   •

الإ�رش�ئيل “منعدم ولي�ص له �أثر، الأنه يخالف قو�عد �لقانون �لدويل �الإن�صاين �الآمرة“. ونبهت 

لـ“�إ�رش�ئيل“ يف جر�ئمها  �أ�صا�صي  �أن �لواليات �ملتحدة �رشيك  �أن هذ� �لقر�ر يوؤكد  �إىل  �ملنظمة 

.
90

بحّق �لفل�صطينيني

اجلمعة، 2017/12/8

ذكرت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية �أن فل�صطينيني �ثنني ��صت�صهد�، و�أ�صيب 1,114 فل�صطينياً،   •

يف مو�جهات مع قو�ت �الحتالل يف خمتلف مدن وقرى �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يف جمعة 
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�لغ�صب، رف�صاً الإعالن تر�مب، وكذلك غار�ت نفذتها طائر�ت �الحتالل. و�أو�صحت �لوز�رة، 

.
يف بيان لها، �أن �إ�صابات �ل�صفة و�لقد�ص بلغت 935، �أما �إ�صابات غزة فبلغت 91179

لرعاية  موؤهلة  َتُعد  مل  �ملتحدة  �لواليات  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

.
“عملية �ل�صالم“ بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل“92

�لقيادة  �إن  فيها،  �ل�صابق  و�ملفاو�ص  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ��صتية،  حممد  قال   •

�لقيادة  �أن  مو�صحاً   ،1990 �صنة  �نطلقت  �لتي  �ملفاو�صات  من  حّل  يف  �أ�صبحت  �لفل�صطينية 

تدر�ص  �لفل�صطينية  �لقيادة  “�إن  وقال:  �ل�صيا�صية.  �لعملية  من  جزء�ً  تعد  مل  �الأمريكية 

�لقر�ر�ت  التخاذ  �ملركزية  وللجنة  �ل�صيا�صية  للقيادة  �جتماعات  وهناك  �العتبار�ت،  كل 

 .
�ملنا�صبة“93

هذه  يف  لـ“�ال�صتمر�ر  ومقاوميه  ف�صائله  بكل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أبناء  حما�ص  حركة  دعت   •

�النتفا�صة �ملباركة حتى حتقق كامل مطالبنا �لعادلة“. و�أكدت �حلركة، يف بيان لها، �أن “قوتنا 

خلف  للتوحد  �جلميع  ندعو  ولذلك  �مليد�ن،  وحدة  وخا�صة  وحدتنا،  يف  تتمثل  كفل�صطينيني 

ولن  جديد،  من  �نطلقت  قد  �ملباركة  “�النتفا�صة  �أن  على  �حلركة  و�صددت  �ملقاومة“.  ر�ية 

يوقفها �صوى ��صرتد�د �صعبنا لكامل حقوقه غري منقو�صة، وندعو �أمتنا �لعربية و�الإ�صالمية 

خلفها  ومن  �الحتالل  لدولة  �حلقيقي  �لوجه  وك�صف  �صعبنا،  لدعم  �لعامل  حول  و�الأحر�ر 

.
حليفتها �أمريكا“94

�صكنية  وحدة  �ألف   14 لبناء  خمطط  تقدمي  جاالنت  يو�آف  �الإ�رش�ئيلي  �الإ�صكان  وزير  �أعلن   •

�لغربية  �ل�صفة  �لو�قعة يف قلب  �لقد�ص  �آالف وحدة يف م�صتعمر�ت �رشقي   7 �لقد�ص، منها  يف 

بناء على  تقوم  جاالنت  خطة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الإعالم  و�صائل  ن�رشته  نباأ  يف  وجاء   �ملحتلة. 

5 �آالف وحدة ��صتيطانية يف م�صتعمرة عطاروت، و�ألفي وحدة يف م�صتعمرة ب�صجات زئيف. 

��صتيطانية يف حي قطمون و�ألفي وحدة يف حي ريخي�ص  �آالف وحدة   5 �إقامة  �أي�صاً  وت�صمل 

.
95

لفان يف غربي �لقد�ص

�أعلن �صيخ �الأزهر �أحمد �لطيب رف�صه “يف �صكل قاطع“ طلباً ر�صمياً �صبق �أن و�فق عليه للقاء   •

بالقد�ص  و��صنطن  �عرت�ف  على  رد�ً   ،2017/12/20 يف  بين�ص  مايك  �الأمريكي  �لرئي�ص  نائب 

.
عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، و�لذي و�صفه باأنه “باطل �رشعاً وقانوناً“96

تعبري�ً  و�الإ�صالمية  �لعربية  و�ملدن  �لعو��صم  من  �لعديد  يف  �ملتظاهرين  من  ح�صود  خرجت   •

عن �لغ�صب من �إعالن تر�مب، فقد �نطلقت �ملظاهر�ت �حلا�صدة يف �الأردن، ولبنان، وم�رش، 

ويف  وموريتانيا،  طر�بل�ص،  �لليبية  �لعا�صمة  ويف  و�جلز�ئر،  وتون�ص،  و�ل�صود�ن،  و�صورية، 

�لدول �الإ�صالمية �حتجاجات غا�صبة،  �لعديد من عو��صم  �ليمن، و�ل�صومال... كما �صهدت 
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غري  �لدول  يف  �الحتجاجات  رقعة  و�ت�صعت  �آباد.  و�إ�صالم  وكو�الملبور  جاكرتا  �أبرزها  من 

�الحتجاجية  و�لوقفات  �لتظاهر�ت  �أن عدد  �لفل�صطيني ر�مي عبده  و�أفاد �حلقوقي  �لعربية، 

بلغ يف �لعامل غري �لعربي 521 تظاهرة. وبنّي عبده �أن تركيا جاءت يف �ل�صادرة؛ حيث بلغ عدد 

�لوقفات فيها 132 وقفة وتظاهرة يف 81 والية، تليها �لواليات �ملتحدة 91 تظاهرة، ثم �أملانيا 

.
97

22 تظاهرة، ثم �ل�صويد 14 تظاهرة

تر�مب.  الإعالن  رف�صه  عن  للتعبري  �لقد�ص،  عن  خا�صة  جل�صة  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص  عقد   •

منا�صبة  تر�ها  �لتي  �لطريق  وخريطة  روؤيتها  حدة  على  كتلة  كل  �جلل�صة  خالل  وقّدمت 

للت�صّدي للقر�ر، و�رشح تد�عياته �ل�صيا�صية و�الإقليمية، كما و�فقت كل �لكتل باالإجماع على 

�لقر�ر  هذ�  مفاعيل  الإحباط  ودويل  و�إ�صالمي  عربي  حترك  �أو�صع  “�إىل  دعت  �لتي  �لتو�صية 

�لذي ال يخدم �ل�صالم و�لقر�ر�ت �ملتخذة يف �لعملية، و�إبالغ ذلك �إىل �الإد�رة �الأمريكية با�صم 

.
�ل�صعب �للبناين“98

تر�مب  �إعالن  �أن  �ملتحدة  �الأمم  لدى  و�إيطاليا وبريطانيا  و�أملانيا  �ل�صويد وفرن�صا  �أكد �صفر�ء   •

“�لقد�ص �ل�رشقية“  �أن  “ال يتطابق مع قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل“، موؤكدين  ب�صاأن �لقد�ص 

�جتماع  �إثر  بيان  يف  �صدر  �إعالن  يف  و�أكدو�،  �ملحتلة.  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  جزء 

�لفل�صطينيني  بني  مفاو�صات  عب  يحدد  �أن  يجب  �لقد�ص  و�صع  “�أن  �الأمن،  ملجل�ص  طارئ 

�أن  “يجب  �الإطار  هذ�  يف  �أنه  و�صددو�  �لنهائي“.  �لو�صع  حول  باتفاق  تختتم  و�الإ�رش�ئيليني 

�صيادة  باأية  نعرتف  ال  �تفاق،  غياب  ويف  وفل�صطني.  �إ�رش�ئيل  لدولتي  عا�صمة  �لقد�ص  تكون 

.
على �لقد�ص“99

عا�صمة  بالقد�ص  �الأمريكي  �العرت�ف  �إن  الفروف  �صريجي  رو�صيا  خارجية  وزير  قال   •

لـ“�إ�رش�ئيل“ يخالف �ملنطق �ل�صليم. وقال الفروف �إن �إعالن تر�مب �صيعيق خطط و��صنطن 

 .
100

لتطبيع �لعالقة مع �لعامل �لعربي

�لتابعة  للت�رشف،  �لقابلة  غري  حلقوقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مبمار�صة  �ملعنية  �للجنة  طالبت   •

عا�صمة  �لقد�ص  �إعالنها  باإلغاء  �ملتحدة  �لواليات  حكومة  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  للجمعية 

.
101

لـ“�إ�رش�ئيل“، وقر�ر نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إليها

�أ�صدرت حركة �ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص( بياناً جاء فيه �أنه   •

�إمعاناً يف �لتو�طوؤ �الأمريكي مع نظام �الحتالل و�ال�صتعمار - �ال�صتيطاين و�لف�صل �لعن�رشي 

يف  تر�مب،  �إعالن  �أتى  �لثابتة،  �لفل�صطينية  و�حلقوق  �لقد�ص  �صّد  �الإ�رش�ئيلي،  )�الأبارتهايد( 

�لنظر  خطوة حتاول �إ�صفاء �ل�رشعية �لباطلة على �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ملدينة �لقد�ص، الفتاً 

.
102

�إىل �أن �لنظام �لر�صمي �لعربي يتحمل م�صوؤولية هذه �خلطوة �الأمريكية �خلطرية
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ال�صبت، 2017/12/9

231 فل�صطينياً،  ��صت�صهد فل�صطينيان �ثنان خالل غارة �إ�رش�ئيلية على قطاع غزة، و�أ�صيب   •

يف مو�جهات مع قو�ت �الحتالل يف خمتلف مدن وقرى �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، رف�صاً 

.
103

الإعالن تر�مب

د�ن جمل�ص وزر�ء �خلارجية �لعرب، يف ختام �جتماع طارئ يف �لقاهرة، �إعالن تر�مب. وقال   •

�لوزر�ء �إن �لقر�ر �الأمريكي يهدد بدفع �ملنطقة �إىل �لهاوية، و�أكدو� �أن “�لقد�ص �ل�رشقية“ هي 

عا�صمة �لدولة �لفل�صطينية. و�أ�صاف �لبيان �خلتامي لالجتماع �أن وزر�ء �خلارجية يوؤكدون 

رف�ص �لقر�ر و�إد�نته، و�عتباره “قر�ر�ً باطالً وخرقاً خطري�ً للقانون �لدويل ولقر�ر�ت جمل�ص 

�أر�ص  �ل�رشقية  �لقد�ص  �أن  �أكدت  و�لتي  �ل�صلة،  ذ�ت  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  و�جلمعية  �الأمن 

.
حمتلة“104

قال وزير خارجية لبنان جب�ن با�صيل �إنه يجب على �لدول �لعربية �لنظر يف فر�ص عقوبات   •

وقال  �لقد�ص.  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  يف  �صفارتها  نقل  من  ملنعها  �ملتحدة  �لواليات  على  �قت�صادية 

�إنه يجب �تخاذ �إجر�ء�ت �صّد �لقر�ر �الأمريكي  با�صيل، يف �جتماع لوزر�ء �خلارجية �لعرب، 

�لعقوبات  �إىل  وو�صوالً  �ل�صيا�صية،  بالتد�بري  ومرور�ً  �لدبلوما�صية،  �الإجر�ء�ت  من  “بدء�ً 
.
�القت�صادية و�ملالية“105

�أكد جمدي �خلالدي، م�صت�صار �لرئي�ص �لفل�صطيني لل�صوؤون �لديبلوما�صية، �أن �لرئي�ص حممود   •

عبا�ص لن ي�صتقبل مايك بين�ص نائب �لرئي�ص �الأمريكي. ورف�ص �خلالدي �لتحذير�ت �الأمريكية 

.
106

من تبعات �إلغاء �للقاء، م�صدد�ً على �أن �ل�صعب �لفل�صطيني وقيادته يرف�صان �أي تهديد

قال بنيامني نتنياهو، رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي يف ت�رشيح �صحفي له، �إن زيارته �صتكون   •

�أوروبا.  مع وزر�ء خارجية  مهماً  �جتماعاً  و�إنه �صيعقد يف بروك�صل  باري�ص وبروك�صل،  �إىل 

و�أ�صاف قائالً: “�أنا �أحرتم �أوروبا، ولكن �أنا ل�صت على ��صتعد�د لقبول مو�قف ذ�ت معايري 

مزدوجة، �أ�صمع �أ�صو�تاً تندد باالإعالن �لتاريخي للرئي�ص تر�مب، ولكني مل �أ�صمع �أي �إد�نة 

الإطالق �ل�صو�ريخ على �إ�رش�ئيل و�لتحري�ص �لرهيب �صّدنا“، م�صدد�ً على �أنه لن يقبل “هذ� 

.
�لنفاق، وكاملعتاد“107

قال من�صق عمليات �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �ملناطق �لفل�صطينية يو�آف مردخاي، �إن ��صتمر�ر   •

و�صفها جهات  متهماً  وموؤمل،  قا�ص  رّد  عليه  �صيرتتب  غزة  قطاع  من  �ل�صو�ريخ   �إطالق 

بالـ“ال م�صوؤولة“ �أنها ت�صتدرج �لقطاع �إىل �لت�صعيد ليكون �صكان غزة هم من يدفعون �لثمن. 

�مل�صوؤولية عما يحدث يف  �إىل عدم �ختبار قوة �جلي�ص. وحّمل حما�ص  �لف�صائل يف غزة  ودعا 

.
108

�لقطاع



532

اليوميات الفل�سطينية

لقاء  �الأرثوذك�صية تو��رشو�ص عن عدم  �لقبطية  �لكني�صة  �الإ�صكندرية وبطريرك  بابا  �عتذر   •

�لكني�صة  2017/12/20. و�أعلنت  �الأمريكي مايك بين�ص خالل زيارته مل�رش يف  �لرئي�ص  نائب 

�لقبطية �الأرثوذك�صية �عتذ�رها �أي�صاً، حيث �رّشح �ملتحدث با�صم �لكني�صة �لق�ص بول�ص حليم 

�أن �لقر�ر ياأتي يف �أعقاب �لقر�ر �لذي �تخذته �الإد�رة �الأمريكية بخ�صو�ص �لقد�ص دون �عتبار 

.
109

مل�صاعر �ملاليني من �ل�صعوب �لعربية

ت�صتهدف  “�إ�رش�ئيل دولة �حتالل، و�رشطتها  �إن  �أردوغان  �لرتكي رجب طيب  �لرئي�ص  قال   •

�ل�صباب و�الأطفال، ومقاتالتها تق�صف قطاع غزة؛ الأنها تعتب نف�صها قوية“. و�أ�صاف �لرئي�ص 

�لرتكي: “ال يكن ترك �لقد�ص حتت رحمة دولة متار�ص �إرهاب �لدولة �صّد �لفل�صطينيني منذ 

�أعو�م. وال يكن ترك م�صري �لقد�ص باأيدي دولة �حتالل تغت�صب �الأر��صي �لفل�صطينية دون 

“مبثابة  �حتالل  دولة  بيد  �لقد�ص  ترك  و�عتب   .“1967 منذ  و�الأخالق  بالقو�نني  �كرت�ث  �أي 

بالن�صبة  �أحمر  خط  “�لقد�ص  �أن  على  م�صدد�ً  متوح�ص“،  ذئب  بر�ثن  بني  مل�صريه  حمٍل  ترك 

.
110

لنا“، ولـ 1.7 مليار م�صلم حول �لعامل

�إن جي�ص بالده   Hishammuddin Hussein �لدين ح�صني  �ملاليزي ه�صام  �لدفاع  قال وزير   •

م�صتعد د�ئماً لتويل “مهمة ما من �أجل ق�صية �لقد�ص“. ويف كلمة خالل �جتماع �لكتلة �لبملانية 

بلد�ن  بو�صفنا  “نحن  و�أ�صاف:  للم�صلمني“.  “�رشبة  تر�مب  �إعالن  �أن  ح�صني  ذكر  حلزبه، 

.
111

م�صلمة، يجب �أن نكون على ��صتعد�د ملو�جهة �أي �صلبيات حمتملة

24 �صخ�صاً من جمعية  ي�صم  �إن وفد�ً بحرينياً  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  �لثانية يف  �لقناة  قالت   •

“هذه هي �لبحرين“ يزور “�إ�رش�ئيل“، وب�صكل علني للمرة �الأوىل. وقد جتول �أع�صاء �لوفد 
من  عدد  مع  مقابالت  �أجرى  �لذي  �لقناة،  مر��صل  برفقة  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �لقدية  �لبلدة  يف 

“هذه  �لز�ئر،  �لبحريني  �لوفد  �أع�صاء  �أحد  �جلمري،  ف�صل  قال  جهته،  ومن  �لوفد.  �أع�صاء 

�جلمري  و�أ�صاف  �لعامل،  �أنحاء  جلميع  �صالم  ر�صالة  حّمله  �لبحرين  ملك  �إن  �لبحرين“  هي 

على مذهب  �أو  ديانة  الأي  عد�ء  �أي  يحملون  ال  �ل�صيعة  �أن  �لتقرير  معد  مع  لقائه   خالل 

.
112

حّد تعبريه

يومني  قبل  بد�أت  �لتي  �الحتجاجات  ملوجة  ��صتكماالً  مظاهر�ت  �أوروبية  مدن  عدة  �صهدت   •

للتنديد بالقر�ر �الأمريكي �عتبار �لقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، ونقل �صفارة �لواليات �ملتحدة 

�إليها، و�أبرز �ملظاهر�ت كانت يف جنيف �ل�صوي�رشية، و�لعا�صمة �لفرن�صية باري�ص، و�لعا�صمة 

.
113

�الإيطالية روما
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االأحد، 2017/12/10

�إنه لن ي�صمح بتنفيذ خمططات ال�صتهد�ف مدينة  �أردوغان  �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب  قال   •

�لقد�ص. و�صدد �أردوغان على �أن �لرئي�ص �الأمريكي “غري خُمّول“ باإلغاء �لقر�ر �الأممي �لذي 

.
114

يوؤكد جمدد�ً على عدم م�رشوعية �ال�صتيالء على �الأر�ص بالقوة

�لبا�صات  حمطة  قرب  للطعن  تعر�صه  �إثر  خطرية،  بجروح  �إ�رش�ئيلي  �أمن  حار�ص  �صيب 
ُ
�أ  •

.
115

�ملركزية مبنطقة “�صارع يافا“، يف غربي مدينة �لقد�ص

�إىل د�خل  �متد من جنوب قطاع غزة  بتدمري نفق هجومي  قام  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �أعلن �جلي�ص   •

�الأر��صي �الإ�رش�ئيلية، بعد تدمريه لنفق �آخر قبل نحو �صهر ون�صف. وقال �جلي�ص �إن �لنفق 

�لذي �متد مل�صافة كيلومرت و�حد مّت بناوؤه من قبل حركة حما�ص، و�متد من مدينة خان يون�ص 

يف غزة و�صوالً �إىل د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة بـ“مئات �الأمتار“، وقال �إنه و�صل �إىل 

.
�أر�ص زر�عية مفتوحة، على بعد نحو كيلومرت و�حد من �أقرب “بلدة �إ�رش�ئيلية“116

�لفرن�صي  �لرئي�ص  مع  �صحفي  موؤمتر  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�إيانويل ماكرون، بعد �أن ��صتنكر �الأخري �إعالن تر�مب ب�صاأن �لقد�ص: “نحن نحرتم تاريخكم 

و�ختياركم، ونطلب منكم �حرت�م تاريخنا وخيار�تنا، كما هي باري�ص عا�صمة فرن�صا، �لقد�ص 

عا�صمة الإ�رش�ئيل“. وقال ماكرون �إنه �أبلغ نتنياهو رف�صه �عرت�ف �أمريكا بالقد�ص عا�صمة 

من  �خلروج  �أجل  من  �لفل�صطينيني  جتاه  �صجاعة  بـ“مبادر�ت  �لقيام  �إىل  د�عياً  لـ“�إ�رش�ئيل“، 

.
�ملاأزق �حلايل“117

�لتجارية  �مل�صالح  �إىل مقاطعة  �الإ�رش�ئيليني  �أفيجدور ليبمان  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  دعا وزير   •

لفل�صطيني 1948 يف �ملناطق �ل�صمالية �لتي �صهدت �حتجاجات رف�صاً الإعالن تر�مب، موؤكد�ً 

.
على �أن �صكان هذه �ملناطق ال ينتمون لـ“�إ�رش�ئيل“118

فل�صطينيني  �أربعة  قتلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  باأن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أفادت   •

.
و�أ�صابت 1,632 �آخرين؛ خالل �ملو�جهات �لتي �ندلعت منذ يوم �خلمي�ص 1192017/12/7

�العرت�ف  �الأمريكي  �لرئي�ص  بقر�ر  تنديد�ً  �ملغرب،  مو�طني  من  �الآالف  ع�رش�ت  تظاهر   •

بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“. و�صارك يف �مل�صرية، �لتي حملت �صعار “من �أجل �لقد�ص.. مع 

�ملقاومة“، قادة وزعماء �أحز�ب ومنظمات حقوقية ونقابات وهيئات مدنية وحركات �صبابية، 

.
120

وقّدر �ملنظمون عدد �مل�صاركني بنحو ن�صف مليون متظاهر
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االإثنني، 2017/12/11

قالت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني �إن �لتكتل   •

�قرتح  بعدما  وذلك  �لقد�ص،  �إىل  �صفار�ته  نقل  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  حذو  يحذَو  لن 

.
121

رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو على دول �أخرى �أن حتذو حذوها

وو�صفهم  �لكني�صت،  يف  �لعرب  �لنو�ب  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  هاجم   •

بـ“جمرمي حرب“. و�أ�صاف ليبمان، يف بد�ية نقا�ص برملاين ملذكرة حجب ثقة قدمتها �لالئحة 

من  لتدمرينا  ديوقر�طية  دولة  و�متياز�ت  �صعف  نقاط  ت�صتغلون  “�أنتم  �ملوحدة،  �لعربية 

.
�لد�خل... وجودكم هنا غلطة، و�صياأتي �لوقت �لذي لن تكونو� فيه هنا“122

قال �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�صن ن�رش �هلل، خالل كلمته �أمام �ملتظاهرين يف �ل�صاحية   •

�ملقاومة و�ملو�جهة  �ل�صباقني يف  كانو�  “�لفل�صطينيون د�ئماً  �جلنوبية رف�صاً الإعالن تر�مب: 

�أن  عليهم  يجب  ما  يقررو�  �لذين  هم  �لفل�صطينيون  كبار.  ومعلمني  و�النتفا�صة  �ل�صعبية 

يفعلو�“. وقال ن�رش �هلل: “�إن �أهم رّد على قر�ر تر�مب �لعدو�ين هو �إعالن �نتفا�صة فل�صطينية 

.
ثالثة. وعلى كل �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي �أن ي�صاندهم“123

“�لواليات �ملتحدة بقر�رها حول �لقد�ص، باتت  قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إن   •

مبنا�صبة  فعالية  يف  م�صاركته  خالل  كلمة  يف  �أردوغان،  وذكر  �مل�صفوكة“.  �لدماء  يف  �رشيكة 

�ليوم �لعاملي حلقوق �الإن�صان باأنقرة: “�لذين يعتقدون �ليوم �أنهم يلكون �لقد�ص؛ يجب �أن 

.
يعرفو� �أنهم لن ي�صتطيعو� غد�ً �لعثور على �صجرة لالختباء ور�ءها“124

قناة على  لقاء  يف  هايل،  نيكي  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �صفرية  قالت   • 

�الأر�ص  على  �صت�صقط  �ل�صماء  �إن  �جلميع  قال  بت�رشيحه،  �لرئي�ص  �أدىل  “عندما  �أن،  �أن  �صي 

ولكن مّر �خلمي�ص و�جلمعة و�الأحد و�ل�صماء يف مكانها مل ت�صقط“. وتابعت: “رمبا �لطبيعة 

�لب�رشية للبع�ص �أن قر�ر �لرئي�ص تر�مب فظيع، ولكن نقول �إن �لقد�ص هي عا�صمة �إ�رش�ئيل، 

.
ما �خلطاأ يف قول ذلك؟“125

�الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ��صتئناف  �إىل  بوتني  فالديري  �لرو�صي  �لرئي�ص  دعا   •

“ال بّد من �تفاقات  “مبا فيها و�صع �لقد�ص“، وقال بوتني  فور�ً للتفاو�ص حول كل �لق�صايا 

.
)لل�صالم( عادلة وطويلة �ملدى حتقق م�صالح �لطرفني“126

�لقد�ص  مبدينة  �الأمريكية  �الإد�رة  باعرت�ف  و�لثانية،  �الأوىل  بغرفتيه  �ملغاربي،  �لبملان  ندد   •

�لفل�صطينية �ملحتلة عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، ونقل �صفارتها للمدينة، د�عياً �إىل �لت�رشيع باإ�صد�ر 

قر�ر  “نرف�ص  �ملغربي  للبملان  بيان  يف  وجاء  �ل�صهيوين.  �لكيان  مع  �لتطبيع  يجرم  قانون 

.
�لرئي�ص �الأمريكي، باعتباره يفتقد الأي �صند قانوين، �أو �أخالقي، �أو �صيا�صي“127
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 Betty مكولوم  بيتي  ميني�صوتا  والية  عن  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  يف  �لع�صو  طالبت   •

�لقو�ت  لدعم  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ل�رش�ئب  د�فعي  �أمو�ل  ��صتخد�م  بعدم   McCollum

�أكب  هي  “�إ�رش�ئيل“  �إن  مكولوم  وقالت  �لفل�صطينيني.  �الأطفال  تعتقل  �لتي  �الإ�رش�ئيلية 

�العتقال  عمليات  �إىل  منها  جزء  يذهب  �لتي  �الأمريكية،  �لع�صكرية  �مل�صاعد�ت  من  م�صتفيد 

.
128

�مل�صيئة لالأطفال �لفل�صطينيني

الثالثاء، 2017/12/12

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل، خالل جل�صة جمل�ص �لوزر�ء: “يتعر�ص �صعبنا   •

�ليوم لظلم تاريخي جديد وجمحف، بعد �أن �أطل �لرئي�ص �الأمريكي تر�مب، وفاجاأ �صعبنا وكل 

�صعوب �لعامل، بقر�ره �لغادر باالعرت�ف بالقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل ونقل �ل�صفارة �الأمريكية 

.
�إىل �لقد�ص“، و�صدد على “�أننا نرف�ص هذ� �لقر�ر �الأمريكي �لغا�صم �لظامل“129

��صت�صهد، عن�رش�ن من �رش�يا �لقد�ص �جلناح �لع�صكري حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، يف مهمة   •

�الإعد�د  �صهد�ء  من  �أنهما  ذكرت  �لتي  لل�رش�يا،  بيان  بح�صب  غزة،  قطاع  �صمال  جهادية 

.
130

و�لتجهيز

�ُصجل  بعد،   ِ
تنته  مل  �لذي   ،2017 �صنة  وخالل  �إنه  �لعبية،  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  قالت   •

.
131

�رتفاع بن�صبة 10l% يف تقارير �لتحر�ص �جلن�صي بوحد�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي

يف  يرون   %91l �أن  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �لعام  للر�أي  ��صتطالع  �أظهر   •

وقال  �لفل�صطينية.  للم�صالح  تهديد�ً  لـ“�إ�رش�ئيل“  عا�صمة  بالقد�ص  �الأمريكي  �العرت�ف 

�ال�صتطالع، �لذي �أجر�ه �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، �إن 45l% من �لعينة 

باالإد�رة  �الت�صاالت  �إيقاف  هو  �الأمريكية  �خلطوة  على  �ملنا�صب  �لفل�صطيني  �لرد  �أن  تعتقد 

وقال  م�صلحة.  النتفا�صة  و�لعودة  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  ب�صكوى  و�لتقدم  �الأمريكية 

�ال�صتطالع �إن 70l% من �لعينة تقول �إنها تريد من �لرئي�ص حممود عبا�ص �ال�صتقالة، و�إنه لو 

�ثنان فقط هما عبا�ص و�إ�صماعيل هنية،  �ليوم وتر�صح فيها  جرت �نتخابات رئا�صية جديدة 

.
يح�صل هنية على 53l% من �الأ�صو�ت ويح�صل عبا�ص على 132%41

�إن   ،Qamar Javed Bajwa باجو�  جاويد  قمر  �للو�ء  �لباك�صتاين  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  قال   •

�إىل بالده عن ق�صية ك�صمري. وقال باجو�، خالل  �أهمية بالن�صبة  �لق�صية �لفل�صطينية ال تقل 

لقاء جمعه بال�صفري �لفل�صطيني لدى باك�صتان وليد �أبو علي، �إن “ق�صيتي فل�صطني وك�صمري 

.
حتظيان بدعم �صعبي و�أخالقي و�صيا�صي ال لب�ص فيه يف باك�صتان“133
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نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  زيارة  �الأوروبي  �لبملان  يف  نائباً   67 ��صتغل   •

باأ�صمائهم  موقعة  عري�صة  لت�صليمه  �الأوروبي  �الحتاد  خارجية  لوزر�ء  �جتماع  حل�صور 

2012 و2015  “�إ�رش�ئيل“ بقر�ر�ت �صادق عليها �لبملان �الأوروبي �صنو�ت  تطالب بالتز�م 

“�لقد�ص  و�عتبار   ،1967 بحدود  �إ�رش�ئيل  �لتز�م  �لعري�صة:  يف  �ملطالب  �أهم  ومن  و2017. 

�ل�رشقية“ مدينة حمتلة، ورفع �حل�صار ب�صكل نهائي وكامل عن قطاع غزة، و�ل�صماح بدخول 

ممتلكات  وم�صادرة  �مل�صتعمر�ت  لبناء  �لفوري  و�لوقف  و�لطبية،  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت 

�الأ�رشى  �ملحتلة، و�إطالق �رش�ح  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �لتو�صع د�خل  �لفل�صطينيني، ووقف 

.
134

خ�صو�صاً �لقياد�ت �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، و�إنهاء �العتقاالت �الإد�رية

االأربعاء، 2017/12/13

�العرت�ف  �إىل  �لعامل  دول  جميع  �إ�صطنبول  يف  �لطارئة  �الإ�صالمية  للقمة  �خلتامي  �لبيان  دعا   •

�لرئي�ص  قر�ر  و�إد�نته  “رف�صه  �لبيان  و�أكد  فل�صطني.  لدولة  عا�صمة  �ل�رشقية“  بـ“�لقد�ص 

�الأمريكي غري �لقانوين ب�صاأن �لقد�ص“، مبدياً ��صتعد�د دول �أع�صاء منظمة �لتعاون �الإ�صالمي 

�لدويل  �الأمن  جمل�ص  حترك  عدم  حال  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  على  �مل�صاألة  طرح 

مبثابة  لـ“�إ�رش�ئيل“  عا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  �أن  على  �لبيان  و�صدد  �لقد�ص.  بخ�صو�ص 

.
�ن�صحاب لو��صنطن من دورها و�صيطاً يف “عملية �ل�صالم“135

�أكد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطيني حممود عبا�ص �أن �لقد�ص كانت، وما ز�لت، و�صتظل �إىل �الأبد،   •

يف  عبا�ص،  وقال  كذلك.  تكون  �أن  دون  ��صتقر�ر  وال  �صالم  ال  �لتي  فل�صطني،  دولة  عا�صمة 

كلمته �أمام موؤمتر �لقمة �الإ�صالمية �لطارئة يف �إ�صطنبول، �إن �إعالن تر�مب باأن �لقد�ص عا�صمة 

“�إ�رش�ئيل“، وتعليماته بنقل �صفارة بالده �إليها “خطيئة كبى“. و�أكد عبا�ص رف�ص �لقر�ر�ت 
�الأمريكية �الأحادية، وغري �ل�رشعية و�لباطلة، م�صري�ً �إىل �أن �لواليات �ملتحدة بذلك قد �ختارت 

.
136

�أن تفقد �أهليتها كو�صيط، و�أال يكون لها دور يف �لعملية �ل�صيا�صية

قال �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين، يف كلمته �أمام موؤمتر �لقمة �الإ�صالمية �لطارئة يف �إ�صطنبول:   •

�إال بحّل لل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي على  �أن تنعم منطقتنا بال�صالم �ل�صامل،  “ال يكن 
قيام  �إىل  وو�صوالً  �لعربية،  و�ملبادرة  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  وفق  �لدولتني،  حّل  �أ�صا�ص 

هي  فالقد�ص  �ل�رشقية،  �لقد�ص  وعا�صمتها  �لفل�صطيني،  �لرت�ب  على  �لفل�صطينية  �لدولة 

.
�الأ�صا�ص �لذي ال بديل عنه الإنهاء �ل�رش�ع �لتاريخي“137

�أعلن �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �أن “عا�صمة دولة فل�صطني من �الآن ف�صاعد�ً هي   •

�لرئي�ص  مع  عقده  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  خالل  �أردوغان،  وقال  كذلك“.  و�صتبقى  �لقد�ص 
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�أحمد  بن  يو�صف  �الإ�صالمي  �لتعاون  ملنظمة  �لعام  و�الأمني  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني 

�لعثيمني، عقب �لقمة �الإ�صالمية �لطارئة باإ�صطنبول: “�أوؤمن باأننا �أرينا للعامل كله جمدد�ً من 

خالل هذه �لقمة �لتاريخية، وخا�صة �أ�صحاب �لقر�ر، باأن �لقد�ص لي�صت وحدها“. و�صّدد على 

.
�أن “�لو�صاطة �الأمريكية بني �إ�رش�ئيل وفل�صطني مل تعد ممكنة، وقد �نتهت هذه �لعملية“138

�لغربية،  �ل�صفة  يف  حما�ص  حركة  يف  ونا�صطاً  وكادر�ً  قيادياً  �أربعني  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت   •

يو�صف.  ح�صن  �لنائب  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  وع�صو  �حلركة  يف  �لقيادي  بينهم 

“تل“  قرية  من  حما�ص  من  ن�صطاء  ثالثة  �عتقال  عن  �لنقاب  �الإ�رش�ئيلية  �لرقابة  وك�صفت 

.
139

جنوبي غربي نابل�ص، بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية خطف مبنطقة نابل�ص

�لواليات  �إقد�م  �إن  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �لعاروري،  �صالح  قال   •

للكيان  بالقد�ص عا�صمة  “تر�مب �ملختل“، على �العرت�ف  �الأمريكية ممثلة برئي�صها  �ملتحدة 

�ل�صهيوين، وعلى نقل �صفارتها من تل �أبيب �إىل �لقد�ص �نتهاك لل�صيادة و�حلّق �لفل�صطيني. 

قيم يف 
ُ
�أ و�أكد �لعاروري، خالل كلمة م�صجلة له يف �حتفال ذكرى �النطالقة �لثالثني حلما�ص 

جامعة بريزيت بر�م �هلل، �أن �ملوعد قد حان ملوجة جديدة وهجمة جديدة من �ملقاومة، قائالً: 

“هذه �ملرة من �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �لعزيزة، وال بّد �أن ندفع هذ� �الحتالل خطو�ت �أخرى 
.
�إىل �لور�ء“140

قال وزير �ال�صتخبار�ت و�ملو��صالت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص، يف حو�ر مع موقع �إيالف،   •

�إن هناك م�رشوعاً الإعادة �إحياء �صكة �حلديد �حلجازية لربط “�إ�رش�ئيل“ بدول �لعامل �لعربي، 

وعبها ربط ميناء حيفا باخلليج �لعربي. و�أ�صار كات�ص �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ تقرتح على دول 

عب  و�الأمريكية  �الأوروبية  �لب�صائع  و��صتقبال  حيفا،  �إىل  للو�صول  ق�صرية  طريقاً  �خلليج 

�ملتو�صط، ولي�ص عب م�صيق هرمز وباب �ملندب “غري �الآمننَي“. ويرى كات�ص �أن ذلك ينبغي 

�أكب  �صعودي  لدور  �لدعوة  كات�ص  وكرر  لـ“�إ�رش�ئيل“.  مفيد  �إقليمي  م�رشوع  �صمن  يتم  �أن 

“عملية �ل�صالم“ و�إقامة ميناء بحري على جزيرة ��صطناعية قبالة قطاع غزة،  فيما ي�صمى 

25l% من �لتجارة �لرتكية متر  �أن  �إىل  �لنظر  مبدياً �رتياحه �لكبري من مو�قف �لريا�ص، الفتاً 

.
141

عب ميناء حيفا، �إىل دول �خلليج عب �الأردن

رف�صه  غ�صية(  )�آل  �حل�صيني  جودة  �أديب  �لقد�ص  يف  �لقيامة  كني�صة  مفتاح  �أمني  �أعلن   •

�لقاطع ��صتقبال نائب �لرئي�ص �الأمريكي مايك بين�ص، خالل زيارته �ملقررة ملدينة �لقد�ص يف 

.
142

2017/12/20، ونيته زيارة كني�صة �لقيامة كما مّت �إبالغه

�أ�صبوع على  �أنحاء �لعامل، بعد مرور  ما تز�ل �لفعاليات �ل�صعبية لن�رشة �لقد�ص م�صتمرة يف   •

�إفريقيا،  جنوب  يف  تاون  كيب  مبدينة  �لبملان  مبنى  �أمام  �الآالف  تظاهر  فقد  تر�مب؛  قر�ر 
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و�صارك يف �ملظاهرة ممثلون ملنظمات �ملجتمع �ملدين ونقابات �لعمال، وحزب �ملوؤمتر �لوطني 

خرجت  كما  نا�صطني.  �إىل  باالإ�صافة  �حلاكم،   African National Congress �الإفريقي 

�أمام �ل�صفارة �الأمريكية، تلبية لدعوة عدد من منظمات �ملجتمع �ملدين.  تظاهرة يف بروك�صل 

.
143

ويف �أ�صرت�ليا، تظاهر �ملئات يف مدينة ملبورن، بدعوة من جمعية �ملجتمع �لفل�صطيني

الإقامة  طريق“  “خريطة  لديها  �لريا�ص  �إن  �جلبري  عادل  �ل�صعودي  �خلارجية  وزير  قال   •

�لفل�صطينيني،  مع  �صالم  �تفاق  هناك  كان  �إذ�  “�إ�رش�ئيل“  مع  كاملة  ديبلوما�صية  عالقات 

حتقيق  يف  جادة  تر�مب  �إد�رة  “�أن  يعتقد  �أنه  �إىل  فر�ن�ص24،  تلفزيون  مع  مقابلة  يف  م�صري�ً، 

�ململكة  فيها  مبا  �الأطر�ف  جميع  مع  يت�صاورون  فهم  و�لعرب،  �الإ�رش�ئيليني  بني  �ل�صالم 

�إىل  يحتاجون  لكنهم  �جلميع،  يطرحها  �لتي  �لنظر  وجهات  ويجمعون  �ل�صعودية،  �لعربية 

 .
�لوقت جلمعها وتقديها“144

�الإ�رش�ئيلي  �لنز�ع  �أن  �الأمريكي ريك�ص تيلر�صون  �لكاثوليك وزير �خلارجية  �الأ�صاقفة  �أبلغ   •

كما  �ل�صعبني،  لكال  �أف�صل  م�صتقبل  لبناء  حكيمة  �أمريكية  م�صاركة  يتطلب  �لفل�صطيني 

كانتو �أو�صكار  �الأ�صقف  وقال  �ل�صفارة.  نقل  جر�ء  من  للخطر  �مل�صتقبل  هذ�  يتعر�ص   قد 

 The Committee رئي�ص �للجنة �الأ�صقفية �الأمريكية لل�صالم و�لعد�لة �لدولية ،Oscar Cantú

يتطلب  �لنز�ع  حّل  �إن   ،on International Justice and Peace of the United States

“م�صاركة حا�صمة وم�صتمرة“ للتغلب على خم�صني عاماً من �ل�رش�ع، و“من �ملظامل �لفا�صحة 
.
و�أعمال �لعنف �لع�صو�ئية“145

اخلمي�س، 2017/12/14

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إننا �صن�صقط قر�ر تر�مب مرة، و�إىل   •

�لكتيبة  �لثالثني يف �صاحة  �نطالقة حركة حما�ص  و�أكد هنية، خالل كلمته يف مهرجان  �الأبد. 

�أن ينتزع منا قد�صنا، وال يكن لكائن من كان  “ال يوجد ب�رش يف هذ� �لعامل يكن  �أنه  بغزة، 

�لقد�ص  متنح  �أن  �صغرى  �أو  عظمى  قوى  الأي  يكن  “ال  �أنه  م�صدد�ً  �لقد�ص“،  هوية  يغري  �أن 

.
للمحتل، فال وجود ل�صي ��صمه دولة �إ�رش�ئيل لتكون له عا�صمة ��صمها �لقد�ص“146

تو��صلت، ولالأ�صبوع �لثاين على �لتو�يل، �ملو�جهات مع قو�ت �الحتالل، يف عدة نقاط متا�ص   •

ب�صاأن  تر�مب  بقر�ر  �ملنددة  �الحتجاجية  �مل�صري�ت  �إىل  �إ�صافة  وغزة،  �ل�صفة  مبحافظات 

.
147

�لقد�ص

�أكدت �حلكومة �للبنانية �أن قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“،   •

لدولة  عا�صمة  باملدينة  �لر�صمي  �العرت�ف  لدر��صة  خا�صة  جلنة  ت�صكيل  و�أعلنت  باطل، 



539

كانون الأول/ دي�سمرب 2017

لل�رشعية  وفاقد  وباطل  الٍغ  �الأحادي  تر�مب  “قر�ر  �إن  �للبنانية  �حلكومة  وقالت  فل�صطني. 

عا�صمة  �لقد�ص  باعتبار  �لعربية  �ل�صالم  مببادرة  “�اللتز�م  موؤكدة  يكن“،  مل  وكاأنه  �لدولية 

.
فل�صطني“148

�أعلنت �لقمة �الإ�صالمية – �مل�صيحية يف لبنان �لتي عقدت بدعوة من �لبطريرك �ملاروين ب�صارة   •

�صت ملناق�صة قر�ر تر�مب ب�صاأن �لقد�ص، رف�صها �لقر�ر وطالبته بـ“�لرجوع  �لر�عي، وخ�صِّ

عنه“. وقالت �لقمة �إنه “ي�صيء �إىل ما ترمز �إليه �لقد�ص، وهو مبني على ح�صابات �صيا�صية، 

وي�صكل حتدياً الأكرث من 3 باليني ]مليار�ت[ �صخ�ص“. ودعت �لقمة، �لتي �صارك فيها روؤ�صاء 

“�ملرجعيات �ل�صيا�صية �لعربية و�لدولية �إىل �لعمل معاً، بغية �ل�صغط على �الإد�رة  �لطو�ئف، 

.
�الأمريكية للرت�جع عن هذ� �لقر�ر“149

�أكدت قمة روؤ�صاء �لبملانات �لعربية �أن �لقد�ص هي عا�صمة دولة فل�صطني، وطالبت �حلكومات   •

و�ملوؤ�ص�صات �لعربية كافة بتفعيل هذ� �لقر�ر عملياً، م�صددة على �أن �عرت�ف �الإد�رة �الأمريكية 

مبدينة �لقد�ص �ملحتلة كعا�صمة لدولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وَنْقل �صفارتها �إليها باطل وغري 

قانوين. و�أكد �لبيان �خلتامي لقمة روؤ�صاء �ملجال�ص �لبملانية �لعربية يف �لدورة �ال�صتثنائية 

�الأخرية  �لتطور�ت  لبحث  �ملغربية  �لرباط  مدينة  يف  عقدت  �لتي  �لعربي  �لبملاين  لالحتاد 

و�مل�صا�ص  وتف�صيالً،  جملًة  �لقد�ص  حول  تر�مب  قر�ر  رف�ص  على  �لقد�ص،  بو�صع  �ملرتبطة 

.
150

باملكانة �لقانونية و�ل�صيا�صية و�لتاريخية ملدينة �لقد�ص �لفل�صطينية �ملحتلة

دول  روؤ�صاء  فيه  �صارك  بروك�صل،  يف  �الأوروبي  للمجل�ص  �جتماع  عن  �صادر  بيان  يف  جاء   •

لقر�ر  �ملعار�ص  �الأوروبي  �أن موقف �الحتاد  �الأع�صاء يف �الحتاد،   28 �لـ  �لبلد�ن  وحكومات 

.
151

تر�مب ب�صاأن �لقد�ص مل يتغرّي. كما جدد �الحتاد �لتاأكيد على �لتز�مه بحّل �لدولتني

اجلمعة، 2017/12/15

��صت�صهد �أربعة فل�صطينيني، و�أ�صيب 350 �آخرين، يف مو�جهات مع قو�ت �الحتالل يف خمتلف   •

مدن وقرى �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، رف�صاً الإعالن تر�مب. ومن بني �ل�صهد�ء �صاب نّفذ 

.
152

عملية طعن ��صتهدفت جندياً �إ�رش�ئيلياً قرب حاجز بيت �إيل �لع�صكري، �صمال مدينة �لبرية

قال م�صوؤول كبري يف �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �إن �لواليات �ملتحدة ترى �حلائط   •

�لغربي )حائط �لب�ق( كجزء من “�إ�رش�ئيل“ يف �إطار �تفاق “�صالم“ نهائي بني �الإ�رش�ئيليني 

.
153

و�لفل�صطينيني

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن �صيا�صة �لعدو �ل�صهيوين، �لتي   •

ما فتئت تالحق قياد�ت �حلركة و�أبناءها يف �ل�صفة، لن تك�رشها، الأن �حلركة �أكب من موؤ�مر�ت 
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�الحتالل، وهي قادرة على �أن مت�صي يف طريق �لتحرير مهما كلف ذلك من ت�صحيات. وقال 

قيم يف نابل�ص: “قررنا �أن ن�صقط 
ُ
هنية، يف كلمة م�صجلة بثت خالل مهرجان �نطالقة �حلركة �أ

قر�ر تر�مب ون�صقط ما ي�صمى ب�صفقة �لقرن، ونحن و�أمتنا قادرون على ذلك، و�إن �ل�صفة 

.
متثل ر�أ�ص �حلربة يف �ملقاومة“154

�إ�رش�ئيل  بني  �الأمني  “�لتن�صيق  �إن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

و�لفل�صطينيني هو م�صلحة الأبو مازن ال تقل عن م�صلحتنا �إذ� مل يكن �أكرث“، م�صدد�ً على �أن 

.
عبا�ص “هو �الآن على قيد �حلياة بف�صل �لتن�صيق �الأمني“155

�أثار قر�ر حمكمة �لعدل �لعليا يف “�إ�رش�ئيل“ عدم �ل�صماح ل�صلطات �جلي�ص باحتجاز جثامني   •

�الئتالف  من  �ل�صهيونية،  �الأحز�ب  جميع  غ�صب  م�صلحة،  عمليات  نفذو�  فل�صطينيني 

�حلكومي و�ملعار�صة، �إذ �أعلن قادتها �أنهم �صي�رشعون يف �صّن قانون و��صح يجيز �الحتجاز، 

فيما �أعلن رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو �أن “قر�ر �ملحكمة باأن دولة �إ�رش�ئيل لي�صت خمولة 

 .
�حتجاز جثث خمربني لغر�ص �ملفاو�صات، �إ�صكايل جد�ً“156

يف  �لعديدة  �مل�صيحية  �لكنائ�ص  �إىل  �لنا�رشة،  يف  �الأرثوذك�صية  �لعربية  �لطائفة  جمل�ص  �ن�صم   •

فل�صطني �لتي قررت �إلغاء مظاهر �الحتفال باأعياد �مليالد و�إطفاء �صجرة �مليالد �لن�رش�وية. 

�لقد�ص،  عروبة  على  �لنا�رشة  يف  �الأرثوذك�صية  �لعربية  �لطائفة  جمل�ص  �أ�صدره  بيان  و�صدد 

.
157

و�أنها عا�صمة �لدولة �لفل�صطينية �لعتيدة، وعلى �لرف�ص �لتام الإعالن تر�مب

حّذر �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، من �أنه “�إذ� فقدنا �لقد�ص، فلن نتمكن من حماية   •

�ملدينة �ملنورة، و�إذ� فقدنا �ملدينة، فلن ن�صتطيع حماية مكة، و�إذ� �صقطت مكة، �صنفقد �لكعبة“. 

و�أ�صاف �أردوغان: “بد�أ هجوٌم جديٌد ي�صتهدف �ل�رشق �الأو�صط وجميع �مل�صلمني من خالل 

.
�لقد�ص“158

ذكر �الحتاد �الأوروبي، يف تقرير �صادر عنه، �أن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أقّرت خالل   •

�ل�صفة  م�صتعمر�ت  يف  �إ�صكان  وحدة  �آالف  ثمانية  نحو  بناء   2017 �صنة  من  �الأول  �لن�صف 

�لغربية و�رشقي �لقد�ص. ووفقاً للتقرير، فاإن خم�صة �آالف وحدة منها متر يف مر�حل تخطيط، 

بينما مّت ن�رش مناق�صات لبناء ثالثة �آالف وحدة متبقية. ويقدر معدو �لتقرير �أن هذه �لوحد�ت 

وطبقاً  �صنو�ت.  عدة  خالل  �لقد�ص  و�رشقي  �ل�صفة  �إىل  م�صتوطن  �ألف   30 نحو  �صت�صيف 

و12  �ل�صفة،  يف   130 منها  موقعاً،   142 يف  م�صتوطن  �آالف   607 نحو  حالياً  يعي�ص  للتقرير، 

.
159

موقعاً يف �رشقي �لقد�ص
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ال�صبت، 2017/12/16

باأي  تقبل  “لن  فل�صطني  �أن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  �أكد   •

تغيري على حدود �لقد�ص �ل�رشقية �ملحتلة عام 1967“. وقال �أبو ردينة، معقباً على ت�رشيحات 

“هذ�  �إن  “�إ�رش�ئيل“:  من  جزء  �لب�ق  حائط  ترى  �ملتحدة  �لواليات  باأن  �أمريكي  م�صوؤول 

�ملوقف �الأمريكي يوؤكد مرة �أخرى �أن �الإد�رة �الأمريكية �حلالية �أ�صبحت خارج عملية �ل�صالم 

يف �صكل كامل“. ومن جهته، �أعلن حممود �لعالول، نائب رئي�ص حركة فتح، �أن �تفاق �أو�صلو 

.
160

�نتهى ب�صكل عملي، و�أن �ملفاو�صات ب�صكلها �لقدمي ولّت �إىل غري رجعة

قال مر�صد جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش حممد بديع خماطباً �لق�صاة، يف جل�صة عقدتها   •

حمكمة جنايات �لقاهرة للنظر يف ق�صية ف�ّص �عت�صام ميد�ن ر�بعة عقب �النقالب �لع�صكري 

يف 2013: “فل�صطني ق�صيتنا �الأبدية... وق�صية �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية... نحن حمبو�صون 

جماعة  �أع�صاء  من  �ملعتقلني  باإخر�ج  �لقا�صي  بديع  وطالب  �لقرن“.  �صفقة  �لبع�ص  الإمتام 

�الإخو�ن �مل�صلمني حتى يقاتلو� من �أجل فل�صطني، رد�ً على �تهامات �لقا�صي له بالتحري�ص 

 .
161

بدعوى �لدفاع عن فل�صطني

�الأمم  يف  �لدوري  مبوؤمترها  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  يف  �الأع�صاء  �لدول  جمعية  �نتخبت   •

.
162

�ملتحدة يف نيويورك، دولة فل�صطني ع�صو�ً يف مكتب �جلمعية

�حلكومي“  “�لف�صاد  على  �حتجاجاً  �أبيب،  تل  مدينة  يف  �نطلقت  مظاهرة  يف  �الآالف  �صارك   •

.
163

و�ملماطلة بالتحقيق مع رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو

االأحد، 2017/12/17

عقوبة  بفر�ص  يق�صي  قانون  م�رشوع  طرح  “�إ�رش�ئيل“  يف  �حلكومي  �الئتالف  �أع�صاء  �أيد   •

ليبمان.  �أفيجدور  �لدفاع  وزير  طلب  على  بناء  �لفل�صطينيني،  عمليات  منفذي  على  �الإعد�م 

وكتلة  ليفني،  ياريف  �ل�صياحة  لوزير  �لقانون  �صياغة  مهمة  �حلكومي  �الئتالف  و�أوكل 

.
“�إ�رش�ئيل بيتنا“164

قال نبيل �صعث، م�صت�صار رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، �إن �لقيادة �لفل�صطينية   •

ذ�هبة �إىل خيار فر�ص �إطار دويل متعدد �الأقطاب، ي�صتند �إىل �ملرجعيات �لدولية وقر�ر�ت �الأمم 

�أمريكا...  على  �لدويل  �الإطار  هذ�  نفر�ص  كي  ثالثة  �أو  عامني  “نحتاج  �صعث:  وقال  �ملتحدة. 

.
�إطار دويل كان بد�أه �لرئي�ص �لفرن�صي �ل�صابق �أوالند وجمع 74 دولة“165

ع مئات �الآالف من �الإندوني�صيني يف �صاحة �ال�صتقالل و�صط �لعا�صمة جاكرتا �حتجاجاً  جتمَّ  •

على قر�ر تر�مب، بدعوة من جمل�ص علماء �إندوني�صيا حتت �صعار “�إندوني�صيا تتوحد من �أجل 
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�لقد�ص“، و�صارك يف �ملظاهرة �صخ�صيات ر�صمية و�صعبية، بينهم رئي�ص جمل�ص �الأمة ذو �لكفل 

ح�صن Zul-Kifl Hasan، ورئي�ص �لبملان ونائبه وحاكم �لعا�صمة جاكرتا �إ�صافة �إىل رئي�ص 

.
166Muhammadiyah Movement و�حلركة �ملحمدية Nahdlatul Ulama نه�صة �لعلماء

�أكد رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج ماهر �صالح �أن مدينة �لقد�ص �ملوحدة ال تقبل �لق�صمة �أو   •

�لتجزئة، م�صدد�ً على �أن قر�ر تر�مب ب�صاأن �لقد�ص لن يغرّي من حقائق �لتاريخ و�جلغر�فيا. 

وقال �صالح، خالل مهرجان نظمته حما�ص يف لبنان يف ذكرى �نطالقتها �لثالثني، �إن �لقد�ص 

هي عنو�ن �ل�رش�ع و�صتبقى عا�صمة فل�صطني �الأبدية، م�صدد�ً على �أن قر�ر تر�مب �صي�صقط 

.
167

�إىل �الأبد

�أعلنت قو�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن �صاباً فل�صطينياً، من �صكان خميم جنني، حاول �لدخول �إىل   •

.
168

حمكمة �صامل �لع�صكرية غرب جنني، وبحوزته عبوتان نا�صفتان من �صنع حملي بد�ئي

�صحيفة  مع  مقابلٍة  يف   ،Amiram Levin ليفني  عمري�م  �الأ�صبق  �ملو�صاد  رئي�ص  نائب  دعا   •

معاريف �لعبية، �إىل تطهرٍي عرقيٍّ للفل�صطينيني، ز�عماً �أّنهم ي�صتمّرون يف �نتهاك �التفاقيات 

�أْن ُيزقهم �إرباً يف �أّي  “�إ�رش�ئيل“. و�صدد ليفني على �أنه يتحتّم على �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  مع 

�إىل  �أْي  �الأخرى،  �ل�صفة  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  من  �لهجرة  على  ُيلزمهم  و�أن  ُم�صتقبليٍة،  حرٍب 

.
169

�الأردن

�ل�صفة  يف  فل�صطينياً   430 �عتقلت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  قال   •

طفالً،   231 بينهم  من   ،2017/12/6 يف  تر�مب  �إعالن  منذ  �لقد�ص،  فيها  مبا  �ملحتلة  �لغربية 

�الأحمر  �لهالل  جمعية  وقالت  �الإ�رش�ئيلية.  �مل�صت�صفيات  يف  يقبعون  جرحى  و3  ن�صاء،  و9 

�لفل�صطيني �إن طو�قمها تعاملت مع 2,809 �إ�صابات يف �ل�صفة �لغربية، و622 �إ�صابة يف قطاع 

.
170

غزة، منذ �إعالن تر�مب

و�إ�صالمية،  عربية  �صتظل  �ل�رشيف  �لقد�ص  مدينة  �أن  �لب�صري  عمر  �ل�صود�ين  �لرئي�ص  �أكد   •

�إعطاء  يف  �حلّق  يلك  ال  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إن  وقال  ذلك،  عن  تنازل  وال 

بالده،  رف�ص  �ل�صود�ين  �لرئي�ص  وجدد  لـ“�إ�رش�ئيل“.  عا�صمة  �إعالنها  �أو  لليهود،  �لقد�ص 

مدينة  عن  للدفاع  �ل�صود�ين  �ل�صعب  جاهزية  �إىل  �لنظر  الفتاً  تر�مب،  قر�ر  و�صعباً،  حكومة 

�ملوىل  عطا  حممد  �ل�صود�ين  و�ملخابر�ت  �الأمن  جهاز  مدير  �أعلن  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف  �لقد�ص. 

 “��صتعد�د قو�ته لتنفيذ قر�ر �لرئي�ص عمر �لب�صري، بحماية �لقد�ص، ون�رشة �ل�صعوب �لعربية
.
و�الإ�صالمية“171

�لت�صدي  بهدف  �ُصباعي“  وز�ري  “وفد  ت�صكيل  على  �التفاق  �لعربية  �لدول  جامعة  �أعلنت   •

للقر�ر �الأمريكي ب�صاأن �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“. وقال �لوزير �ملفو�ص حممود 
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عفيفي، �ملتحدث �لر�صمي با�صم �أمني عام جامعة �لدول �لعربية، �إن �لوفد يت�صكل من وزر�ء 

خارجية كل من �الأردن، وفل�صطني، وم�رش، و�ل�صعودية، و�ملغرب، و�الإمار�ت، و�الأمني �لعام 

.
172

للجامعة �لعربية

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، يف كلمة �ألقاها يف موؤمتر حلزب �لعد�لة و�لتنمية يف   •

.
والية قره مان جنوبي �لبالد، �إن بالده �صتفتح قريباً �صفارتها يف “�لقد�ص �ل�رشقية“173

 Molana Jalal Hadar Naqvi طالب زعيم �مل�صلمني يف �لهند موالنا �صيد جالل حيدر نقوي  •

لـ“�إ�رش�ئيل“. وقال  �إعالنه �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة  �الأمم �ملتحدة مبحاكمة تر�مب ب�صبب 

من  �مل�صلمني غا�صبون جد�ً  �إن  �لو��صعة يف نيودلهي،  �لتظاهر�ت  نقوي، خالل م�صاركته يف 

�لقد�ص  تاأتي للتنديد ب�صيا�صة تر�مب جتاه فل�صطني و�إعالنه  �لتظاهر�ت  قر�ر تر�مب، وهذه 

.
174

عا�صمة للكيان �ل�صهيوين

االإثنني، 2017/12/18

�إىل  م�رش  به  تقدمت  قر�ر  م�رشوع  �صّد  )�لفيتو(  �لنق�ص  حّق  �ملتحدة  �لواليات  ��صتخدمت   •

“�أي  و�أن  �ملفاو�صات“،  خالل  من  حلها  “يتعنّي  ق�صية  �لقد�ص  �أن  على  يوؤكد  �الأمن  جمل�ص 

�أو  �لديوجر�يف،  و�صعها  �أو  �ملقد�صة،  �ملدينة  طابع  تغيري  �إىل  تهدف  �إجر�ء�ت  �أو  قر�ر�ت 

�أثر قانوين، وتعتب ملغاة وباطلة، ويجب  �أي  �أن يكون لها  تركيبتها �لديوجر�فية ال يكن 

�إلغاوؤها“. كما يدعو م�رشوع �لقر�ر، جميع �لبلد�ن �إىل �المتناع عن فتح �صفار�ت يف �لقد�ص، 

�ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  مع  تتعار�ص  �إجر�ء�ت  باأي  �العرت�ف  بعدم  �الأع�صاء  �لدول  ويطالب 

يف  �الأمريكية  �ل�صفرية  قالت  �لت�صويت  وبعد  دولة.   14 �لقر�ر  �أيد  وقد  �ملدينة،  و�صع  ب�صاأن 

.
�الأمم �ملتحدة نيكي هايل �إن طرح م�رشوع �لقر�ر ُيعّد “�إهانة ال يكن ن�صيانها“175

قّدم  �لقد�ص  ب�صاأن  قر�ر  م�رشوع  �صّد  �الأمريكي  �لفيتو  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  د�نت   •

�صّد  هو  �الأمريكي  �لفيتو  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لرئا�صة  با�صم  �لناطق  وقال  �الأمن،  جمل�ص  �إىل 

�الإجماع �لدويل، وخمالف لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية وقر�ر�ت جمل�ص �الأمن، ويثل �نحياز�ً 

كامالً لالحتالل و�لعدو�ن. ومن جهته، جدد �لرئي�ص حممود عبا�ص رف�صه و�صاطة �أمريكا يف 

“عملية �ل�صالم“، و�أعلن عن �تخاذ “رزمة“ من �الإجر�ء�ت �صّد �إعالن تر�مب ب�صاأن �لقد�ص. 
.
176

كما وّقع عبا�ص على �الن�صمام �إىل 22 منظمة دولية جديدة

�لقر�ر  م�رشوع  �صّد  �لفيتو  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  ��صتعمال  �إن  حما�ص  حركة  قالت   •

حّل  �إيجاد  يف  نزيه  كو�صيط  �ملتحدة  �لواليات  على  �لرهان  �أن  يوؤكد  �لقد�ص  ب�صاأن  �مل�رشي 

.
177

للق�صية �لفل�صطينية كان رهاناً خا�رش�ً وم�صيعة للوقت
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�أكد �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح، يف بيان عقب �جتماعه بر�م �هلل، مب�صاركة �أع�صاء من �للجنة   •

�صعبنا“،  ��صطهاد  يف  لالحتالل  �أ�صا�صي  �رشيك  �الأمريكية  “�الإد�رة  �أن  للحركة،  �ملركزية 

و�أقر ت�صكيل قيادة عمل ميد�ين لو�صع كافة قر�ر�ت �لقيادة مو�صع �لتنفيذ، وفق متطلبات 

.
178

وتطور�ت �ملرحلة

قال �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي لدى �الأمم �ملتحدة د�ين د�نون �إن �لدول �لتي �صّوتت ل�صالح م�رشوع   •

�ليهودية  للدولة  فالقد�ص عا�صمة  “هي دول مذنبة ومنافقة...  �الأمن دويل  �لقر�ر يف جمل�ص 

لدولتنا،  عا�صمة  بالقد�ص  �الأمريكي  �لرئي�ص  “�عرت�ف  �أن  على  م�صدد�ً  �ل�صنني“،  �آالف  منذ 

هو جمرد تعبري عن �حلقيقة... ونحن لن ن�صمح الأي �أحد، ال �صيّما �الأمم �ملتحدة، باأن يحدد 

.
م�صرينا“179

ت�صلمت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة طلباً من �ملجموعة �لعربية لعقد جل�صة طارئة العتماد   •

عا�صمة  �ملحتلة  �لقد�ص  باعتبار  �لقا�صية  �الأمريكية  �الإجر�ء�ت  �إبطال  ي�صتهدف  ملزم  قر�ر 

ت�صلّم   Miroslav Lajčák اليت�صاك  مريو�صالف  �لعامة  �جلمعية  رئي�ص  و�أكد  لـ“�إ�رش�ئيل“. 

.
180

�لطلب، وقال �إنه �صيدعو �إىل �جتماع يف �أقرب وقت ممكن

�أعلنت رو�صيا دعمها ملبد�أ �إن�صاء دولة فل�صطني وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“. و�أكد فالديري   •

�صافرونكوف Vladimir Safronkov، مندوب رو�صيا يف جمل�ص �الأمن، ��صتعد�د بالده للعب 

.
181

دور “و�صيط نزيه“ يف ت�صوية �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي

قال �آيف غباي، يف كلمة له خالل �جتماع لكتلة �ملع�صكر �ل�صهيوين يف �لكني�صت: “نحن بالفعل   •

نعي�ص �الأ�صبوع �لثالث الإطالق �صو�ريخ �لق�صام باجتاه �لبلد�ت يف �جلنوب، ويجب على دولة 

�إ�رش�ئيل �أال تقبل بهذ� �لو�صع“، د�عياً �إىل ت�صديد �ل�رشبات �صّد حما�ص حتى يتم وقف �إطالق 

.
182

�ل�صو�ريخ، و�إعادة �لهدوء �إىل �لبلد�ت �ملحاذية للقطاع

مّت �فتتاح كني�ص يهودي يف �الأنفاق �لتي عملت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على حفرها حتت   •

.
183

حائط �لب�ق

طلبت وزيرة �لثقافة �الإ�رش�ئيلية مريي ريغف من حكومتها ميز�نية �إ�صافية تعادل 71 مليون   •

�ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  حميط  يف  �لنطاق  وو��صعة  جديدة  حفريات  باأعمال  للقيام  دوالر، 

حني  يف  �ملنطقة.  يف  �أخرى  مر�فق  �إىل  �إ�صافة  �ملزعوم،  �صليمان“  “هيكل  �أ�صا�صات  عن  بحثاً 

.
184

با�رشت �أجهزة �الحتالل يف ن�صب كامري�ت �ملر�قبة يف حميط منطقة باب �لعمود

�إن حالة ت�صعيد غري م�صبوقة  قال عي�صى قر�قع، رئي�ص هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين،   •

يقوم بها جي�ص �الحتالل من خالل حمالت �العتقال �ليومية. وقال �إن حاالت �العتقال منذ 
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�أكرث من ن�صفهم من  500 حالة،  �لقد�ص بلغت  �ندالع �الحتجاجات على قر�ر تر�مب ب�صاأن 

.
185

�لفتية و�لقا�رشين، �أكرثهم من �لقد�ص �ملحتلة

و�فق جمل�ص روؤ�صاء جلان فل�صطني �لبملانية يف �لدول �الأع�صاء مبنظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي،   •

خالل موؤمتر يف طهر�ن، باالإجماع، على مقرتح تقدم به رئي�ص جلنة فل�صطني �لنيابية �الأردنية 

.
186

يحيى �ل�صعود، بت�صكيل “جلان فل�صطني“ يف جميع برملانات �لدول �الأع�صاء يف �ملنظمة

�أعلن علماء يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية من عدة دول تبني “ميثاق“ ملقاومة �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“   •

يف كافة م�صتوياته �ل�صيا�صية، و�القت�صادية، و�الجتماعية، و�لثقافية. وقال �لعلماء يف موؤمتر 

مع  �لتطبيع  ملقاومة  �الأمة  علماء  “ميثاق  عنو�ن  حتت  �لرتكية  �إ�صطنبول  مبدينة  عقدوه 

�إىل �حلد من تنامي موجة �لتطبيع �ملتز�يدة مع  �إن �إطالق �مليثاق يهدف  �لكيان �ل�صهيوين“؛ 

“�إ�رش�ئيل“ يف �لعامل �الإ�صالمي. ووقعت على �مليثاق 36 هيئة ور�بطة و�أكرث من ثالثمئة عامل 
من 26 دولة. ويتكون ميثاق مقاومة �لتطبيع من 44 مادة، تقدم �حلكم �ل�رشعي يف �لتطبيع 

وتعّده حمرماً �رشعاً، مع �رشح �أدلة حتريه ومقا�صدها، وذكر ما يرتتب عليه من “مفا�صد“، 

.
187

وفق ما ورد يف �مليثاق

الثالثاء، 2017/12/19

�إنه يتوقع توقف �لهجمات �ل�صاروخية من  قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان   •

�لهجمات بثمن �عرت�ف  �ليومية، وو�صف  �لهجمات �صبه  �أ�صبوعني من  قطاع غزة بعد نحو 

توّقف  يتوقع  �إنه  وقال  لـ“�إ�رش�ئيل“،  كعا�صمة  بالقد�ص  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص 

�لقطاع،  من  �ل�صو�ريخ  تطلق  �لتي  �ملجموعات  �صّد  �لتحرك  حما�ص  قر�ر  ب�صبب  �لهجمات 

.
188ً

و�لتي بلغت 15 �صاروخا

“بت�صجيل  �إن �لواليات �ملتحدة �صـتقوم  قالت �ل�صفرية �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل   •

�أ�صماء“ �لدول �لتي �صتدعم م�رشوع قر�ر ين�ص على رف�ص قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد 

�جلمعية  يف  عليه  للت�صويت  طرحه  �ملقرر  لـ“�إ�رش�ئيل“،  عا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  تر�مب 

2017/12/21. وحذرت هايل باأنها �صتقدم تقرير�ً لرت�مب عن �لدول  �لعامة ملجل�ص �الأمن يف 

.
189

�لتي �صتدعم م�رشوع �لقر�ر

توّجه وفد�ن فل�صطينيان �إىل رو�صيا و�ل�صني موفد�ن من �لرئي�ص حممود عبا�ص، وقال ع�صو   •

�للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أحمد جمدالين �إن �لوفدين �صينقالن ر�صالة من 

�إطار �الأمم �ملتحدة، بديالً عن  �إيجاد رعاية دولية جديدة لعملية �ل�صالم ويف  “مفادها  عبا�ص 

.
�لرعاية �الأمريكية“190
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ك�صف ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح حممد ��صتية، يف لقاء على تلفزيون فل�صطني �لر�صمي،   •

.
191

عن �أن دوالً عربية �أف�صلت عقد قمة عربية طارئة، بعد قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي حول �لقد�ص

ودعمها  قطر  دولة  مبو�قف  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أ�صاد   •

�ملتو��صل لل�صعب �لفل�صطيني وق�صيته. و�أو�صح هنية �أن قطر وقفت مع غزة حني تخلى عنها 

.
192

كثري من �لنا�ص، ويف وقت �أد�ر فيه �لبع�ص لها ظهره، موؤكد�ً وقوف حما�ص �إىل جانبها

حملة  بعد  وو�لدتها،  �لتميمي  با�صم  عهد  �لفل�صطينية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت   •

جنديني  بطرد  تقوم  وهي  م�صور  مقطع  يف  ظهورها  بعد  و��صعة،  �إ�رش�ئيلية  حتري�ص 

.
193

�إ�رش�ئيليني من �صاحة منزلها يف قرية �لنبي �صالح بالقرب من ر�م �هلل، و�رشبهما

�عت�صاماً  بريوت  يف  �الإ�صكو�  مقر  �أمام  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �للبنانية  �الأحز�ب  نظمت   •

لدولة  عا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  �الأمريكي  �لرئي�ص  الإعالن  ورف�صاً  �لقد�ص،  مع  ت�صامنياً 

�لفل�صطيني  و�ل�صفري  �خلطيب،  �للبناين طارق  �لبيئة  �العت�صام وزير  �الحتالل. و�صارك يف 

فتحي �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وف�صائل  فتح  حركة  �رش  و�أمني  دبور،  �أ�رشف  لبنان   يف 

.
194

�أبو �لعرد�ت، و�الأمني �لعام �مل�صاعد للجبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة طالل ناجي

�أعلن رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة �ل�صفري حممد �لعمادي �إعفاء �صكان مدينة حمد   •

�ل�صكنية يف قطاع غزة من دفع �أق�صاط �صنة 2018 بالكامل. وك�صف �لعمادي عن تخ�صي�ص 

قطر 11 مليون ريـال )نحو 3 ماليني دوالر( لدعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني، م�صري�ً �إىل �أن 

.
195

هذ� �ملبلغ �صيتم توجيهه يف دعم قطاعات �ل�صحة و�لتعليم و�لب�مج �الإن�صانية

�عتمدت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، باأغلبية �الأ�صو�ت، قر�ر�ً يوؤكد حّق �ل�صعب �لفل�صطيني   •

ريا�ص  �ل�صفري  �ملتحدة  �الأمم  لدى  فل�صطني  لدولة  �لد�ئم  �ملر�قب  وقال  م�صريه.  تقرير  يف 

من�صور �إن �جلمعية �لعامة �صوتت باأغلبية 176 دولة ل�صالح �لقر�ر، فيما �صوتت 7 دول �صّده 

ونريو،  وميكرونيزيا،  مار�صال،  وجزر  وكند�،  و“�إ�رش�ئيل“،  �الأمريكية،  �ملتحدة  )�لواليات 

.
196

وباالو( و�متنعت 4 دول عن �لت�صويت )�لكامريون، وهندور��ص، وتوغو، وتوجنا(

م�صت�صار  �صعث،  نبيل  مع  لقائه  خالل  الفروف،  �صريجي  �لرو�صي  �خلارجية  وزير  �أعلن   •

بالده  �عتز�م  مو�صكو،  يف  �خلارجية،  �ل�صيا�صة  ل�صوؤون  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص 

�لعمل من �أجل تهدئة �ملوقف يف �ل�رشق �الأو�صط بعد �إعالن تر�مب. وقال الفروف: “�صنفعل 

�أن  �أنه لي�ص م�صموحاً الأحد  �أجل توجيه �ملوقف يف م�صار�ت بناءة“، م�صيفاً  كل ما يلزم من 

.
197

ياأخذ خطو�ت �أحادية �جلانب ت�صتبق نتيجة �ملفاو�صات
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االأربعاء، 2017/12/20

هّدد �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب بقطع �مل�صاعد�ت �الأمريكية عن �أي دولة ت�صّوت ل�صالح   •

تر�مب:  وقال  �لقد�ص.  حول  قر�ره  يرف�ص  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  يف  قر�ر  م�رشوع 

�جلمعية  �أو  �الأمن  جمل�ص  يف  �صّدنا  ت�صوت  ثّم  ومن  �أمو�لنا،  تاأخذ  �لتي  �لدول  تلك  “جميع 
“ح�صناً  وتابع  �صّدنا“.  وي�صوتون  �لدوالر�ت،  ومليار�ت  مليونات  منا  ياأخذون  �لعامة... 

يهمنا  وال  �لكثري...  علينا  �صيوفر  هذ�  �صدنا،  ي�صوتون  دعوهم  �أ�صو�تهم...  نر�قب  نحن 

.
ذلك“198

لـ“خطف  ُتخطط  كانت  حما�ص  حلركة  تابعة  خلية  باأن  �لعبية  معاريف  �صحيفة  زعمت   •

وقتل“ �ملتحدث با�صم جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أفيخاي �أدرعي، وع�صو �لكني�صت �ليميني 

�ملتطرف يهود� جليك. وقالت �ل�صحيفة �إن �ملحكمة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية قدمت الئحة �تهام 

.
199

�صّد �أع�صاء �خللية

�أعلنت وز�رة �لبناء و�الإ�صكان ووز�رة �لزر�عة، �الإ�رش�ئيليتان، و�ل�صندوق �لقومي �ليهودي   •

نحو تزيد  �أن  يفرت�ص  جديدة  م�صتعمر�ت  �إقامة  ت�صمل  �الأردن،  غور  لتطوير  خطة   عن 

�ل�صفة  �رشق  �لغور،  منطقة  يف  يعي�صون  �لذين  �الإ�رش�ئيليني،  �إىل  �إ�رش�ئيلي  �آالف  ع�رشة 

�عتماد  �أو  �مل�صتعمر�ت  هذه  �إن�صاء  على  �مل�صادقة  �ملرحلة  هذه  يف  يتم  مل  �أنه  غري  �لغربية. 

.
200

�مليز�نيات �لالزمة لتنفيذ �خلطة

�أ�صدرت �حلكومة �لعر�قية �لقر�ر رقم 76 ل�صنة 2017؛ �ألغت مبوجبه جملة من �لقر�ر�ت حول   •

معاملة  على  ين�ص  و�لذي   ،2001 ل�صنة   202 �لقر�ر  بينها  ومن  �لعر�ق،  يف  �ملقيمني  �الأجانب 

�لعلم، و�حلقوق  �لعر�قي با�صتثناء �جلن�صية، وخدمة  �ملو�طن  �لفل�صطيني باملثل مع  �لالجئ 

.
�ل�صيا�صية. ومن �ملقرر �أن يبد�أ �لعمل بالقر�ر مع بد�ية �صنة 2012018

قال وزير �خلارجية �لرتكي مولود جاوي�ص �أوغلو �إن بالده تنتظر دعما قوياً حول م�رشوع   •

.
202

قر�ر �لقد�ص �ملعرو�ص على �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة

ر�جيثا  �لفل�صطينية   - �ل�رشيالنكية  �لبملانية  �ل�صد�قة  جمعية  رئي�ص  �ل�صحة  وزير  قال   •

جميع  الأن  �رشعي  غري  �لقد�ص  ب�صاأن  تر�مب  �إعالن  �إن   Rajitha Senarathne �صينار�تني 

و“ب�صاأن  قائالً:  وتابع  فيها.  مرغوب  غري  م�صاكل  �أوجد  والأنه  تعار�صه،  �الأوروبية  �لدول 

�إعالن �لرئي�ص �الأمريكي بخ�صو�ص �لقد�ص، ب�صكل و��صح جد�ً رف�صت بالدنا ذلك، و�أعلنّا 

�أبيب عا�صمة الإ�رش�ئيل وهذ� هو موقف  تل  �لقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل، ونقبل  لن نقبل  �أننا 

.
�الأمم �ملتحدة �أي�صاً“203
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اخلمي�س، 2017/12/21

�أو �إجر�ء�ت يق�صد بها  �أكدت فيه �أن �أي قر�ر�ت  �عتمدت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة قر�ر�ً   •

تغيري طابع مدينة �لقد�ص �أو و�صعها �أو تكوينها �لديوجر�يف لي�ص لها �أثر قانوين، وُتعّد الغية 

128 دولة،  �لقر�ر  �أيدت  �ل�صلة.  �الأمن ذ�ت  لقر�ر�ت جمل�ص  �متثاالً  �إلغاوؤها  وباطلة، ويتعني 

و“�إ�رش�ئيل“،  وهندور��ص،  جو�تيماال،  هي:   9 وعار�صته  �لت�صويت،  عن   35 �متنعت  فيما 

.
204

و�لواليات �ملتحدة، وجزر �ملار�صال، ومكروني�صيا، ونارو، وباالو، وتوغو

ووعيدها  تهديد�تها  هايل  نيكي  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �صفرية  كررت   •

للمجتمع �لدويل، خالل جل�صة �لت�صويت على قر�ر �لقد�ص. وبد�أت هايل كلمتها بانتقاد مو�قف 

�لرئي�ص  قر�ر  �إن  �ل�صالم.  جهود  ي�رش  ال  “�لقر�ر  وقالت:  “�إ�رش�ئيل“.  ب�صاأن  �ملتحدة  �الأمم 

موؤكدة  �صفارتنا“،  موقع  �ختيار  يف  كدولة  وحقنا  �الأمريكي  �ل�صعب  �إر�دة  يعك�ص  )تر�مب( 

“�لواليات �ملتحدة �صتتذكر  �أن  �إىل �لقد�ص“. و�صددت هايل على  “�أمريكا �صتنقل �صفارتها  �أن 

هذ� �ليوم �لذي هوجمت فيه يف �جلمعية �لعامة ملجرد ممار�صة حّقها باعتبارها دولة تتمتع 

بال�صيادة. و�صنتذكر هذ� �ليوم عندما تتم دعوتنا لتقدمي �أكب م�صاهمة يف �لعامل لالأمم �ملتحدة. 

نفوذنا  ن�صتخدم  �أو  �الأمو�ل  لندفع  دوماً،  تفعل  كما  كثرية،  دول  تاأتينا  عندما  و�صنتذكره 

.
مل�صلحتها“205

ك�صفت م�صادر يف �ملجل�ص �لرئا�صي �لثالثي جلمهورية �لبو�صنة و�لهر�صك �أن ممثل �لب�صناق   •

�مل�صلمني بكر عزت بيجوفيت�ص Bakir Izetbegović �قرتح �لت�صويت ل�صالح �لقر�ر �لد�عم 

 .
206

للقد�ص يف �الأمم �ملتحدة، لكّن �لع�صوين �الآخرين قرر� �المتناع عن �لت�صويت

رحبت رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية بالقر�ر �ل�صادر عن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �ملتعلق   •

“�إن هذ� �لقر�ر  �أبو ردينة  �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة نبيل  مبدينة �لقد�ص �ملحتلة. وقال 

.
يعّب جمدد�ً عن وقوف �ملجتمع �لدويل �إىل جانب �حلّق �لفل�صطيني“207

�صاحقة  باأغلبية  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  ت�صويت  �إن  لها،  بيان  يف  فتح،  حركة  قالت   •

 .
208

ل�صالح م�رشوع قر�ر ب�صاأن �لقد�ص، متثل “�صفعة“ الإعالن تر�مب

يف  “خطوة  يعّد  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  �إن  لها:  ٍ بيان  يف  حما�ص،  حركة  قالت   •

على  وتاأكيد�ً  تر�مب،  الإعالن  ون�صفاً  �لفل�صطينية،  للحقوق  و�نت�صار�ً  �ل�صحيح،  �الجتاه 

�حلّق �لفل�صطيني يف �ملدينة �ملقد�صة“. ودعت حما�ص �إىل ترجمة هذ� �لقر�ر عملياً وفعلياً على 

.
209

�الأر�ص، و�إنقاذ �لقد�ص من �لتهويد و�حلفريات و�ال�صتيطان

�ملتحدة حول  �لعامة لالأمم  �أهمية ت�صويت �جلمعية  نتنياهو من  بنيامني  �لوزر�ء  قلل رئي�ص   •

مكانة �لقد�ص، و�صدد على �أن �ملدينة �صوف تبقى عا�صمة “�إ�رش�ئيل“ بغ�ص �لنظر عما تقوله 
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�أكاذيب“. كما و�صف �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي لدى  بـ“بيت  �الأمم �ملتحدة، وو�صف �الأمم �ملتحدة 

“�لقد�ص هي عا�صمة  �الأمم �ملتحدة د�ين د�نون �جتماع �جلمعية �لعامة بـ“�ملعيب“، وقال �إن 

للقر�ر  تاأييد�ً  �صوتو�  �لذين  �الأع�صاء  د�نون  ونعت  �ل�صطر“.  على  ونقطة  �إ�رش�ئيل  دولة 

.
بـ“�لدمى“، و�أن “م�صري �لقر�ر �إن متت �ملو�فقة عليه هو مزبلة �لتاريخ“210

د�ن حزب �ملوؤمتر �لوطني �الإفريقي �حلاكم يف جنوب �إفريقيا باالإجماع، وب�صكل ال لب�ص فيه،   •

�خلطوة �ال�صتفز�زية من قبل �لواليات �ملتحدة حول �لقد�ص، وحّث �إد�رة تر�مب على �لرت�جع 

�إىل  �إفريقيا  جنوب  يف  �حلكومة  توجيه  باالإجماع،  �حلزب،  قرر  كما  قر�رها.  عن  �لفوري 

خف�ص م�صتوى �لتمثيل �لديبلوما�صي ل�صفارة جنوب �إفريقيا بـ“�إ�رش�ئيل“ �إىل مكتب �ت�صال، 

فور�ً ودون �رشط، �ن�صجاماً مع �لقيم و�ملبادئ �لتحررية للحزب، ون�رشة ل�صعب فل�صطني 

.
211

وق�صيته �لعادلة

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �إن “�مل�صاحلة �لفل�صطينية تنهار، ومن   •

يرى غري ذلك فهو �أعمى“. ودعا �ل�صنو�ر، يف لقاء له هو �لثالث مع �ل�صباب يف غزة، للتدخل 

.
212

�لفوري الإنقاذ �مل�صاحلة

و�لتجمعات  �ملخيمات  يف  و�مل�صاكن  لل�صكان  �لعام  لـ“�لتعد�د  �لر�صمية  �لنتيجة  �أظهرت   •

الجئاً.   174,422 يتجاوز  ال  لبنان  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  �أن  لبنان“  يف  �لفل�صطينية 

 %55l ن�صبة  �أن  وتبني  �صنة.   70 منذ  فل�صطيني   - لبناين  ر�صمي  بقر�ٍر  يتم  تعد�د  �أول  وهو 

من �لالجئني �لفل�صطينيني يقيمون خارج �ملخيمات، و�أن 3,707 �أ�رشة �لزوج فيها فل�صطيني 

الجئة.  فل�صطينية  و�لزوجة  لبناين  فيها  �لزوج  �أ�رشة   1,219 و�أن  لبنانية،  و�لزوجة  الجئ 

 %18.4l ميُّون، و�أن ن�صبة �لبطالة
ُ
وت�صري �الإح�صاء�ت �إىل �أن 7.2l% من �لالجئني �لفل�صطينيني �أ

.
213

من �الأفر�د �مل�صمولني يف �لقوى �لعاملة

اجلمعة، 2017/12/22

خطرية،  حالة  يف   3 بينهم  بالر�صا�ص  �آخرين   123 و�أ�صيب  فل�صطينيان،  �صابان  ��صت�صهد   •

�الحتالل  مع  مو�جهات  خالل  للدموع،  �مل�صيل  بالغاز  �الختناق  حاالت  ع�رش�ت  �إىل  �إ�صافة 

.
214

�الإ�رش�ئيلي يف قطاع غزة

عقد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص جل�صة مباحثات مع �لرئي�ص �لفرن�صي �إيانويل   •

�لدولتني“، ورف�ص  كاأ�صا�ص حلّل  �لقد�ص  “و�صع  و�تفقا على  باري�ص،  �لعا�صمة  ماكرون يف 

�إعالن تر�مب. وَحَمَل عبا�ص على �لواليات �ملتحدة، �لتي �صدد على �أنها “مل َتعد و�صيطاً نزيهاً 

يف عملية �ل�صالم، و�أن �لفل�صطينيني لن يقبلو� �أي خطة ت�صدر عنها ب�صبب �نحيازها وخرقها 

.
�لقانون �لدويل“215
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قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إن “عدة دول �إ�صافية تدر�ص حالياً، وب�صكل   •

جدي، نقل �صفار�تها من تل �أبيب �إىل �لقد�ص“. و�صدد نتنياهو على �أن قر�ر �لواليات �ملتحدة 

.
�الأمريكية �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ هو �عرت�ف بـ“�حلقيقة �لتاريخية“216

�الإ�رش�ئيلية بنيامني  �ليون�صكو. و�أمر رئي�ص �حلكومة  �ن�صحابها من منظمة  �إ�رش�ئيل  �أعلنت   •

 Carmel Shama-Hacohen نتنياهو مندوب “�إ�رش�ئيل“ لدى �ملنظمة كرمل �صاما هكوهني

.
217

باأن يقدم �إخطار�ً ر�صمياً ملديرية �ليون�صكو، بقر�ر �الن�صحاب من �ملنظمة

تقّدم رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي جنيب رز�ق Najib Razak �آالف �ملتظاهرين �لذين �حت�صدو� يف   •

�لعا�صمة �الإد�رية لبالده، بوتر�جايا، وذلك ت�صامناً مع مدينة �لقد�ص، وقال �إن “بالده �صتفعل 

كل ما بو�صعها الإنقاذ �لقد�ص... لن نخاف من �لواليات �ملتحدة، وال من عالقتنا �لوثيقة مع 

�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب“. وتابع قائالً: “نعم، زرت �لبيت �الأبي�ص، و�أعرف تر�مب 

.
معرفة جيدة، لكن لن نتنازل عن حرمة �الإ�صالم“218

مليون   23.15 تبلغ  �إجمالية  بقيمة  �الأملاين  �لتنمية  بنك  مع  �تفاقيتني  �الأونرو�  وكالة  وقعت   •

27.47 مليون دوالر( مقدمة من وز�رة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية �الأملانية.  يورو )نحو 

و�صيتم تخ�صي�ص 18.15 مليون يورو )نحو 21.54 مليون دوالر( لبنامج �الأونرو� الإعادة 

�إ�صافية  5.93 ماليني دوالر(  ��صتخد�م خم�صة ماليني يورو )نحو  �الإعمار يف غزة. و�صيتم 

�إىل  ت�صاف  �ملنحة،  هذه  غزة.  قطاع  يف  لالأونرو�  تابعتني  مدر�صتني  وتو�صعة  بناء  لغايات 

تبعات �صابقة مببلغ 57 مليون يورو )نحو 67.65 مليون دوالر( قدمتها �حلكومة �الحتادية 

 .
�الأملانية لبنامج �الأونرو� �لطارئ للم�صاكن و�إعادة �الإعمار منذ �صنة 2192014

ال�صبت، 2017/12/23

ولن  يقبل  لن  “�صعبنا  �إن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •

بتق�صيمها“.  �لتفريط ب�صيء منها و�لقبول  �أو  �لقد�ص و�لتنازل عنها  بالتفاو�ص على  ي�صمح 

�أن ما يقوم به �الحتالل باطل وز�ئل، وال يكن �أن يغري �حلقائق �لتاريخية  �إىل  و�أ�صار هنية 

�إىل  �لبحر  67، بل فل�صطني و�حدة موحدة من  و�جلغر�فية، و“ال نقول فل�صطني على حدود 

�لنهر وهي ]�لقد�ص[ عا�صمة فل�صطني �الأبدية“. و�أكد �أن “حما�ص م�صتمرة يف معركة �لقد�ص 

.
حتى �لنهاية مهما كلفنا ذلك من ت�صحيات“220

للرئي�ص  �أكدو�  �لفل�صطينية  �لكنائ�ص  من  مكوناً   14 �إن  �لبكري  جبين  حلم  بيت  حمافظ  قال   •

.
221

حممود عبا�ص وقوفهم �صّد �إعالن �لرئي�ص �الأمريكي ب�صاأن �لقد�ص
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قال �ملجل�ص �لع�صكري �لعام لكتائب �لق�صام �جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص �إن “�صالحنا هو   •

�رشف �أمتنا و�صمام �الأمان ل�صعبنا وق�صيتنا، و�إننا �ليوم رغم كل معطيات �الإحباط و�لف�صل 

عب  �صيدناها  �لتي  �لع�صكرية  �لقوة  و�أور�ق  �ل�صالح  هذ�  نحمل  �أمتنا  يف  و�ل�صعف  و�لهو�ن 

.
�صنو�ت طويلة، وحميناها باأرو�حنا ودمائنا، و�صنظل كذلك حتى نحرر �لقد�ص“222

جي�ص  �أن  مردخاي  يو�آف  �لفل�صطينية  �ملناطق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عمليات  من�صق  زعم   •

 .2017/12/15 يف  ثريا،  �أبو  �إبر�هيم  �ملقعد  �ل�صهيد  قتل  جرية  عن  م�صوؤوالً  لي�ص  �الحتالل 

وقال مردخاي، على �صفحته على �لفي�صبوك: �إنه “بعد �لتحقيق مل تظهر �أي معلومات ت�صري 

�إىل �أن �أبو ثريا مات نتيجة �إطالق �لنار عليه من قبل �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، ومل يتم �لعثور على 

�لنار عليه ب�صورة مبا�رشة  باإطالق  �لكاذبة حول قيام قنا�ص  للتقارير  تاأكيد�ت و�أ�ص�ص  �أي 

.
ومتعمدة“223

تقدمي  �رشوط  وت�صعيب  �ملالية،  للم�صاعد�ت  �إيقافها  �لدمناركية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   •

قبل  من  عليها  مور�صت  �صغوط  �أعقاب  يف  �حلكومية،  غري  �لفل�صطينية  للمنظمات  �الأمو�ل 

.
224

جهات �إ�رش�ئيلية

االأحد، 2017/12/24

زعم رئي�ص جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي ند�ف �أرغمان �أنه مّت �إحباط 400 عملية نوعية منذ بد�ية   •

13 عملية تفجري، و8 عمليات خطف، و94 عملية  �أنه كان من �صمن �لعمليات  2017، وزعم 

فد�ئية. وزعم �أن �ل�صاباك قد �أحبط 1,100 عملية كان من �ملحتمل �أن ينفذها �أ�صخا�ص ب�صكل 

فردي، و�أ�صاف: “على �لرغم من �إحباط هذ� �لعدد �إال �أنه جنحت 54 عملية يف هذ� �لعام على 

.
غر�ر �لعام �ل�صابق، حيث بلغ عدد �لعمليات �لناجحة 108 عمليات“225

ي�صمها  مل  عربية  دوالً  بحر  �أحمد  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  �تهم   •

لـ“�إ�رش�ئيل“.  عا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  �الأخري  بقر�رها  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  بـ“�لتاآمر“ 

وقال بحر، خالل موؤمتر �أكاديي يف غزة، �إن �الإعالن �الأمريكي ب�صاأن �لقد�ص “يعبِّ عن حلقة 

.
�صمن خمطط �صيا�صي لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية وبتاآمر من دول عربية“226

�أن �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني  ك�صف م�صوؤول ملف �مل�صاحلة يف حركة فتح عز�م �الأحمد   •

�صيبحث خالل �جتماعه �ملرتقب قبل منت�صف كانون �لثاين/ يناير 2018، “�إعالن �الأر��صي 

“�صيجري  �إن �ملجل�ص �ملركزي  1967 دولة حتت �الحتالل“. وقال  �لفل�صطينية �ملحتلة عام 

ك�صف  كما  فل�صطينياً“.  �ملطلوبة  و�خلطو�ت  �ل�صالم  مل�صرية  �صاملة  �صيا�صية  مر�جعة 

بري،  نبيه  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  عب  حلما�ص،  طلباً  رف�صت  “�لقيادة  �أن  �الأحمد 
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�هلل،  ر�م  يف  �صيُعقد  “�الجتماع  �أن  على  م�صدد�ً  بريوت“،  يف  �ملركزي  �ملجل�ص  �جتماع  بعقد 

.
و�صتتم دعوة �جلميع �إليه“227

�أعلن وزير �الإ�صكان �الإ�رش�ئيلي يو�آف جاالنت �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تخطط لبناء مليون   •

منها   %30l–20 �ملقبلة،  �صنة  �لع�رشين  خالل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  جديدة  ��صتيطانية  وحدة 

�صتقام مبدينة �لقد�ص. وقال جاالنت، يف ت�رشيحات للقناة �الإ�رش�ئيلية �لعا�رشة، �إن �لبناء لن 

ي�صمل حدود �لقد�ص �حلالية، بل مناطق يف م�رشوع “�لقد�ص �لكبى“ و�لقد�ص �لغربية، مثل 

.
228

م�صتعمر�ت معاليه �أدوميم، وغو�ص عت�صيون، وجفعات زئيف، وعناتوت

�أرييه  �لد�خلية  وزير  ملنح  قانون  م�رشوع  “�إ�رش�ئيل“  يف  للت�رشيع  �لوز�رية  �للجنة  ناق�صت   •

دينو�  �ملحتل  �جلوالن  يف  �صوريني  ومن  مقد�صيني  من  �الإقامة  ل�صحب  �صالحيات  درعي 

.
بعمليات “معادية“ �أو بـ“عدم �لوالء للدولة“229

قالت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية �إنها ��صتكملت بناء نحو 90l% من �لعائق �لتكنولوجي �مل�صمم   •

.
230

الكت�صاف �أنفاق قطاع غزة، و�إنه �صيكتمل �لبناء يف غ�صون �أربعة �أ�صهر

ذكر نادي �الأ�صري �لفل�صطيني �أن قّو�ت �الحتالل �عتقلت 163 قا�رش�ً على �الأقل منذ �ندالع   •

�الحتجاجات على �إعالن تر�مب، فيما �رتفع عدد �لقا�رشين يف �ملعتقالت �إىل نحو 350. و�أّكد 

بال�رّشب  �ل�صديد  للتّعذيب  تعّر�صو�  �عتقالهم  جرى  �لذين  �لقا�رشين  من   %60l �أن  �لنادي 

جميع  تعّر�ص  فيما  �أّيام،  لعّدة  �أج�صادهم  على  و��صحة  ظلت  �لتّعذيب  وعالمات  �ملبح، 

�لقا�رشين �ملعتقلني ل�صنف �أو لعّدة �أ�صناف من �لتّعذيب �لنف�صي و�نتهاك �لقو�نني �خلا�صة 

.
231

بالقا�رشين

على  �الحتالل  قو�ت  �عتد�ء�ت  ير�صد  تقرير�ً  �لفل�صطينيني  �ل�صحفيني  نقابة  �أ�صدرت   •

 110 �العتد�ء�ت  ح�صيلة  وبلغت  �لقد�ص.  ب�صاأن  تر�مب  �إعالن  منذ  �لفل�صطينيني  �ل�صحفيني 

�صحفياً   68 �إ�صابة  �أبرزها  كان  �لفل�صطينية،  �ملحافظات  خمتلف  يف  ر�صدها  مّت  �عتد�ء�ت، 

.
232

ب�صكل مبا�رش خالل تغطيتهم لالحتجاجات

وّقع �مل�صاركون يف “موؤمتر حتديات مكافحة �الإرهاب و�لتعاون �الإقليمي“، �لذي ��صت�صافته   •

�لعا�صمة �لباك�صتانية �إ�صالم �آباد، بياناً م�صرتكاً �أكد على بطالن قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي ب�صاأن 

�لقد�ص. و�صارك يف �ملوؤمتر روؤ�صاء برملانات �صّت دول، هي: تركيا، وباك�صتان، و�أفغان�صتان، 

.
233

ورو�صيا، و�ل�صني، و�إير�ن
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االإثنني، 2017/12/25

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية “�إن حما�ص لي�صت نادمة على ما قدمته   •

من مرونة جتاه �مل�صاحلة، و�إنها عاقدة �لعزم على �ال�صتمر�ر بامل�صاحلة“، منبهاً �إىل �أن قطاع 

غزة �ليوم حتت حكم حكومة �حلمد �هلل بكل ما تعنيه �لكلمة، وعليها و�جبات بعد ت�صلمها كافة 

.
234

�لوز�ر�ت و�ملعابر، لكن هذه �حلالة حتتاج �إىل ت�صويب وتقومي ومر�جعة

“�إ�رش�ئيل“  يف  بالده  �صفارة  �أن   Jimmy Morales مور�لي�ص  جيمي  غو�تيماال  رئي�ص  �أعلن   •

�صتنتقل �إىل �لقد�ص. و�أورد مور�لي�ص، على �صفحته يف موقع �لفي�صبوك، �أنه بعد �إجر�ء حمادثة 

“�أحد �ملو��صيع �الأكرث �أهمية كان عودة  مع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو فاإن 

�صفارة غو�تيماال �إىل �لقد�ص“ من تل �أبيب حيث هي موجودة �ليوم. ومن جهته، �أعلن نتنياهو 

 .
235

�أن مور�لي�ص �ت�صل به و�أبلغه �أن بالده قررت �ل�رشوع بنقل �صفارتها �إىل �لقد�ص

ك�صف نبيل �صعث، م�صت�صار رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية للعالقات �لدولية، �لنقاب عن مو�فقة   •

�الحتكار  ينهي  �ل�صالم“  لـ“عملية  دويل  �إطار  �إن�صاء  على  ورو�صيا  �ل�صني  قبل  من  مبدئية 

.
236

�الأمريكي، ولكنهما تطالبان مبزيد من �لبحث يف �آلية هذه �لرعاية

�أكد رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �أن قائد فيلق �لقد�ص يف �حلر�ص �لثوري   •

�إير�ن  وقوف  و�أكد  �لقد�ص  و�رش�يا  �لق�صام  كتائب  مع  “تو��صل  �صليماين  قا�صم  �الإير�ين 

و�حلر�ص �لثوري بكل ما يلكان �إىل جانب �ملقاومة �لفل�صطينية“. وقال �ل�صنو�ر �إن �صليماين 

“مل ي�صرتط �أي �صيء على �ملقاومة �لفل�صطينية، بالتو�زي مع تقدمي كل �لدعم �إليها يف معركة 
�لدفاع عن �لقد�ص“. كما �أعلن �ل�صنو�ر ��صتعد�د حما�ص الأي حتالف يخدم �نتفا�صة �ل�صعب 

.
237

�لفل�صطيني من دون �أي عو�ئق

غري  ��صتيطانية  بوؤرة   17 �أن�صاأو�  يهود�ً  م�صتوطنني  �أن  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  �صحيفة  �أفادت   •

.
�رشعية يف �ل�صفة �لغربية بدعم خفي من �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية منذ �صنة 2382011

�ألغت �لطو�ئف �مل�صيحية �لفل�صطينية يف �صائر �لبلد�ت �مل�صيحية يف فل�صطني مظاهر �الحتفال   •

يف �صاحة كني�صة �ملهد و�الحتفاالت �لفنية �الأخرى مبنا�صبة �أعياد �مليالد، و�الكتفاء بال�صعائر 

عا�صمة  �لقد�ص  �عتبار  تر�مب  قر�ر  على  �حتجاجاً  وذلك  �لليل،  منت�صف  وقد��ص  �لدينية 

.
لـ“�إ�رش�ئيل“239

بادرت جمموعة من قوى �ليمني �ليهودي �ملتطرف، بقيادة ع�صو �لبملان عن حزب �لليكود   •

�أورن حز�ن Oren Hazan �إىل �عرت��ص حافالت �أهايل �الأ�رشى �لفل�صطينيني �ملتوجهني لزيارة 

�أبنائهم يف �صجن ر�مون، وذلك بدعوى �لت�صامن مع �جلنود �الإ�رش�ئيليني �الأ�رشى يف قطاع 

بـ“معلومات  �أمام حركة �حلافالت لنحو �صاعتني، مطالبني  �لطريق  غزة. وقد قامو� باإغالق 
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حول �جلنود �الإ�رش�ئيليني يف غزة“. و�صعد حز�ن �إىل �حلافلة �لتي تقل ذوي �الأ�رشى ور�ح 

زيارته  ت�صتطيعي  ولن  كلب  �بنك  “�إن  �أ�صري:  لو�لدة  وقال  وي�صتمهم.  وجوههم،  يف  ي�رشخ 

.
ثانية �إال من حتت �الأر�ص“240

�أعلنت �لواليات �ملتحدة خف�صاً يف مو�زنة �الأمم �ملتحدة، فيما بد� تنفيذ�ً لتهديد�ت �أطلقتها على   •

بلغت  مو�زنة  تبنت  �لعامة  �جلمعية  وكانت  �لقد�ص.  ب�صاأن  �لعامة  �جلمعية  ت�صويت  هام�ص 

5.396 مليار�ت دوالر ل�صنتي 2018–2019، ما ي�صكل خف�صاً ب�صيطاً عن تلك �لتي كان �الأمني 

�لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص ي�صعى �إىل �حل�صول عليها وتقدر بـ 5.4 مليار�ت دوالر. 

وبد� الفتاً للنظر �إ�صادة �ل�صفرية �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل باخلطوة �لتي عّدتها “يف 

�أن  �أو  �الأمريكي  �ل�صعب  با�صتغالل �صخاء  �الآن  “لن ن�صمح بعد  �ل�صحيح“، وقالت:  �الجتاه 

.
يبقى من دون تدقيق“241

مدينة  يف  دبلومات  فندق  �الأمريكية  �حلكومة  �رش�ء  عن  عبية  �إعالمية  م�صادر  ك�صفت   •

يقع �لفندق  �إن  �لعبية  �ل�صابعة  �لقناة  وقالت  �إليه.  �الأمريكية  �ل�صفارة  لنقل  متهيد�ً   �لقد�ص؛ 

جنوب �رشق �لقد�ص �ملحتلة، وتعمل فيه د�ئرة �لهجرة و�ال�صتيعاب �الإ�رش�ئيلية. و��صتندت 

�لقناة ملعلوماتها نقالً عن ع�صو �لكني�صت ك�صينيا �صفيتلوفا �لتي �أكدت �أن �الإد�رة �الأمريكية 

.
242

��صرتت موؤخر�ً مبنى �لفندق

الثالثاء، 2017/12/26

�الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  �أن  من  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  حذر   •

دونالد تر�مب ُيعد جزء�ً من خمطط لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، وو�صفه بـ“�صفعة �لع�رش“، 

�أي تباطوؤ بامل�صاحلة �صيكون له نتائج وخيمة. وجدد حديثه  �أن  حمذر�ً يف �لوقت نف�صه من 

ب�صاأن وجود معلومات تفيد باأن �الأمريكان يعر�صون على �ل�صلطة ومن له عالقة بالق�صية، 

مع  باالأق�صى،  يربطها  ج�رش  هناك  يكون  و�أن  دي�ص“  “�أبو  منطقة  يف  عا�صمة  ينحوهم  �أن 

بع�ص  ياأخذ  �أن  يكن  غزة  قطاع  يف  �صيا�صي  كيان  و�إيجاد  �أق�صام،  ثالثة  �إىل  �ل�صفة  تق�صيم 

.
243

�المتياز�ت �ملعينة

�أكد ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أحمد جمدالين لـ“�حلياة“، �أن �لقيادة   •

�لعملية  من  نن�صحب  “مل  جمدالين:  وقال  �أمريكية،  برعاية  �صيا�صية  عملية  �أي  �إىل  تعود  لن 

عدة،  و�إقليمية  دولية  قوى  مع  �ت�صاالت  �أجرينا  �آخر...  م�صار  عن  نبحث  لكننا  �ل�صيا�صية، 

للعملية  دولية  رعاية  يف  �مل�صاركة  على  و�فقت  �لدول  وهذه  وغريهما،  ورو�صيا  �ل�صني  مثل 

.
�ل�صيا�صية“244
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فيها:  قال  �ل�صهيوين  للعدو  ر�صالة  عبيدة  �أبو  �لق�صام  كتائب  با�صم  �لع�صكري  �لناطق  وّجه   •

تارة، ودفع عائالت �جلنود  �أفعاالً �صبيانية  ليمار�صو�  ب�صفهائكم  و�لزّج  من �خل�صة،  “بدالً 
�مل�صللة تارة ليجرتو� ما لقنتموهم من رو�يات ��صتغفلتموهم بها، لتكن لديكم �جلر�أة لفتح 

�لن�صاء“.  على  �ال�صتقو�ء  من  بدالً  ب�صجاعة  �مل�صاألة  ولتحلُّو�  �ملنا�صب،  �ملكان  يف  �مللف  هذ� 

“�أدخلتم جنودكم غزة يف معركة وتركتموهم للمجهول، وبدالً من مو�جهة  و�أ�صاف قائالً: 

�حلقيقة و�لت�رشف ب�رشف ورجولة �خرتمت طريق �جلبناء، تن�صالً من م�صوؤولياتكم وهروباً 

�الحتالل  “عنجهية  باأن  �ل�صابرة  وعائالتهم  �الأ�رشى  عبيدة  �أبو  وطماأن  �لثمن“.  دفع  من 

.
م�صريها �ل�صقوط وفجر �حلرية �آت اٍل حمالة“245

�لوز�ري  للمجل�ص  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قادة  حتذير  عن  �الإ�رش�ئيلية  �لثانية  �لقناة  ك�صفت   •

�مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )�لكابينت( من خطورة تدهور �الأو�صاع يف قطاع غزة 

�لفل�صطينية. وح�صب  �ملقاومة  �ندالع مو�جهة ع�صكرية مع ف�صائل  �إمكانية  �ملحا�رش، ومن 

�لكابينت مطلع �الأ�صبوع، حيث قّدم قادة �جلي�ص  �لتحذير�ت خالل جل�صة  �لقناة فقد جاءت 

باأن �الأو�صاع يف غزة على حافة �النفجار و�لتدهور وهي ت�صبه  ورقة تقييمات ذكرو� فيها 

.
�لظروف و�الأو�صاع ما قبل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �الأخري �صيف 2462014

ع�رشين  من  �أكرث  �إجر�ء  عن   Edy Cohen كوهني  �إيدي  �الإ�رش�ئيلي  و�لكاتب  �لباحث  ك�صف   •

.
م�صوؤول عر�قي زيارة �رشّية �إىل “�إ�رش�ئيل“247

بالده  يف  �خلارجية  وز�رة  فريدمان  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �ملتحدة  �لواليات  �صفري  طالب   •

�لغربية.  �ل�صفة  �إىل  لالإ�صارة  �لر�صمية  �لوثائق  يف  “حمتلة“  كلمة  ��صتخد�م  عن  بالتوقف 

�أنه  غري  �لطلب،  رف�صت  �الأمريكية  �خلارجية  �أن  �لعامة،  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  وذكرت 

تفا�صيل دون  قريباً،  �لق�صية  مناق�صة  على  و�فقت  عليا،  م�صتويات  من  �صغوط   ب�صبب 

.
248

�إ�صافية

االأربعاء، 2017/12/27

�أمريكي(،  11 مليون دوالر  40 مليون �صيكل )نحو  �الإ�رش�ئيلية تخ�صي�ص  قررت �حلكومة   •

للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية. وجاءت �مل�صادقة بعد يوم و�حد من لقاء نتنياهو 

.
249

مع جمموعة من �حلاخامات �ملت�صددين �لذين طلبو� منه منح �أولوية لال�صتيطان

�جلبهة  يف  �لقيادية  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ع�صو  �عتقال  �الحتالل  �صلطات  مددت   •

�ل�صعبية لتحرير فل�صطني خالدة جر�ر ملدة �صتة �صهور �أخرى. من جهتها، د�نت �جلبهة �ل�صعبية 

.
250

لتحرير فل�صطني، يف بيان لها، قر�ر �الحتالل متديد �العتقال �الإد�ري للقيادية جر�ر
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حّذر رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو حركة حما�ص من �أي “ت�صعيد“ ع�صكري،   •

مهدد�ً با�صتخد�م “كل �لو�صائل“ للدفاع عن “�إ�رش�ئيل“. كما �أعلن نتنياهو �أن “�إ�رش�ئيل“ لن 

.
ت�صمح لـ“قو�ت ع�صكرية �إير�نية باإقامة قو�عد يف �صورية ملهاجمتنا“251

�صادق وزير �ال�صتخبار�ت و�ملو��صالت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص على تو�صية من �للجنة   •

�ملوجهة يف �صلطة �لقطار�ت باإن�صاء حمطة “�جلد�ر �لغربي“ )حائط �لب�ق( يف �لبلدة �لقدية 

تكرياً  تر�مب،  جون  دونالد  ��صم  �جلديدة  �ملحطة  على  يطلق  �أن  كات�ص  وقرر  �لقد�ص.  من 

 .
للرئي�ص �الأمريكي العرت�فه بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“252

على   2017 �صنة  خالل  عملت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �لعبية  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  قالت   •

�إىل فل�صطني �ملحتلة. وبح�صب  �لعامل  �أنحاء  28,651 م�صتوطناً جديد�ً من خمتلف  ��صتجالب 

�ملعطيات �لتي ن�رشتها �ل�صحيفة فاإن �لعدد �الأكب من �مل�صتوطنني �جلدد و�صل من رو�صيا 

.
253

)7,046(، تلتها �أوكر�نيا )6,881(، ثم فرن�صا )3,356(، و�لواليات �ملتحدة )3,314(

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع نظريه �لتون�صي   •

“بالده وتون�ص تعتب�ن �أن �لقد�ص خّط  �لباجي قايد �ل�صب�صي، يف ق�رش قرطاج بتون�ص، �إن 

للقد�ص  �لتاريخي  �لو�صع  تغيري  بخ�صو�ص  خطوة  �أي  قبول  يكن  وال  لنا،  بالن�صبة  �أحمر 

.
وقد�صيتها“254

�للهجة قر�ر غو�تيماال  بعبار�ت �صديدة   Evo Morales �إيفو مور�لي�ص  بوليفيا  �نتقد رئي�ص   •

نقل �صفارتها لدى “�إ�رش�ئيل“ من تل �أبيب �إىل �لقد�ص. وو�صف مور�لي�ص، يف تغريدة من�صورة 

.
255

على ح�صابه يف تويرت، خطوة غو�تيماال باأنها �إهانة �صارخة للمجتمع �لدويل

“تعزيز  على  �صيعمل  �إنه   Sebastian Kurz كورت�ص  �صبا�صتيان  �لنم�صاوي  �مل�صت�صار  قال   •

�ل�صيا�صي  “�لبنامج  �أن  على  و�صدد  �ليهودية“،  �جلالية  ومع  �إ�رش�ئيل  مع  طيبة  عالقات 

لهذه �حلكومة، حتت قيادتي، هو �الأول يف تاريخ �لنم�صا ليعرتف �رش�حة بالطابع �ليهودي 

الإ�رش�ئيل“. وقال كورت�ص �إن حكومته و�صعت هدفاً لت�صهيل ح�صول ن�صل �ل�صحايا �لنازية 

على �جلن�صية �لنم�صاوية. وقال “�إنني �أدرك متاماً �أنه ب�صبب تاريخنا، فاإننا نتحمل م�صوؤولية 

.
كبرية، �أريد �لتم�صك بها“256

اخلمي�س، 2017/12/28

مدينة  معامل  تغيري  على  يعمل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أن  �لدولية  �لقد�ص  موؤ�ص�صة  �أكدت   •

ب�صكل  حتّكمه  �إطار  ويف  خمتلفة،  ثقافية  �أو  دينية  تغيري�ت  �إحد�ث  �إطار  يف  �ملحتلة،  �لقد�ص 

لت�صهيل عمل  �أن �خلطة تهدف  �الأمنية عليها. وبينت  �لقدية وت�صديد قب�صته  بالبلدة  �أكب 
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فد�ئية  عمليات  �أي  ومنع  �ملنطقة،  يف  و�ملو�جهات  للمظاهر�ت  �لت�صدي  يف  �الحتالل  �رشطة 

.
257

�لفل�صطينيني لل�صبان 

با�رشت وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية ت�صليم �صكوك �الن�صمام لـ 22 �تفاقية ومعاهدة دولية   •

.
258

كان �لرئي�ص حممود عبا�ص قد وّقع عليها، �إىل �جلهات �ملعنية بتلك �التفاقيات و�ملعاهد�ت

�أعلن ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، مفو�ص �لعالقات �لوطنية عز�م �الأحمد، �أنه �جتمع   •

�التفاق بني حركتي فتح وحما�ص.  �ملكلّفني مبتابعة تنفيذ  �مل�صوؤولني �مل�رشيني  مع عدد من 

وقال �الأحمد �إنه “مّت �التفاق مع �جلانب �مل�رشي على ��صتمر�ر �لتو��صل و�لتن�صيق الإجناز 

ما مّت �التفاق عليه، ونحن نقدر �لدور �مل�رشي �ملتو��صل بهذ� �ل�صاأن“. وذكر �الأحمد �أنه كان 

�أمام  و�لعقبات  �مل�صاعب  جميع  لتذليل  �لقاهرة،  يف  تو�جده  خالل  حما�ص  مع  �ت�صال  على 

.
259

م�صرية �إنهاء �النق�صام

�لعام  �لر�أي  يف  يحدث  “تغيري�ً  هناك  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �دعى   •

ودولة  �ملنطقة  دول  بني  �لتعاون  حالياً  “ن�صهد  �إننا  وقال  باإ�رش�ئيل“.  يتعلق  فيما  �لعربي 

.
�إ�رش�ئيل �لذي مل ي�صبق له مثيل يف �أي فرتة م�صت“260

ووزير  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  �إىل  رفعوها  عري�صة  على  �إ�رش�ئيلياً  �صاباً   63 وّقع   •

�آيزنكوت وغريهم من  �أركان �جلي�ص �جلرن�ل غادي  �أفيجدور ليبمان ورئي�ص هيئة  �لدفاع 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  وقمع  �حتالل  يف  “�خلدمة  رف�صهم  فيها  �أعلنو�  �مل�صوؤولني، 

.
وتكري�ص هذ� �الحتالل“261

قررت جلنة �أولياء �أمور طالب مد�ر�ص �لقد�ص �إطالق حملة لتطهري مد�ر�ص �لقد�ص من �ملنهاج   •

.
262

�الإ�رش�ئيلي، من خالل خطة ي�صرتك فيها جميع �ملوؤ�ص�صات و�ملرجعيات يف مدينة �لقد�ص

.
هدمت جر�فات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قرية �لعر�قيب يف �لنقب للمرة �لـ 263123  •

�أقّر �لبملان �لعربي خطة جلنة فل�صطني للت�صدي لرت�صيح “�إ�رش�ئيل“ ملقعد يف جمل�ص �الأمن   •

�لعربي و�ملجال�ص  �لبملاين  �لتن�صيق مع �الحتاد  2019–2020، و�لتي ت�صمل  ل�صنتي  �لدويل 

و�لبملانات �لعربية، الإدر�ج بند طارئ ب�صاأن عدم �مل�صا�ص بالو�صعية �لتاريخية و�لقانونية 

ملدينة �لقد�ص على جدول �أعمال �الحتاد �لبملاين �لدويل يف دورته �ملقبلة �لـ 138، �ملقرر عقدها 

.
يف جنيف من 24–2642018/3/28

�لهادئ،  �ملحيط  يف  ناورو  جزيرة  ل�صالح  �ملجاري  مياه  ملعاجلة  نظاماً  “�إ�رش�ئيل“  ��صرتت   •

�لقد�ص.  ب�صاأن  �ملتحدة  �لعامة لالأمم  �أ�صبوعني فقط من ت�صويتها �صّد قر�ر يف �جلمعية  قبل 

فقد �صادقت جلنة �ملناق�صات يف وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية على �رش�ء حمطة معاجلة مياه 

.
265

�ل�رشف �ل�صحي بتكلفة قدرها 71.9 �ألف دوالر بدون مناق�صة
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�عرت�ف  على  �لفل�صطيني  �لرد  �أن  فريدمان  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  �دعى   •

يتعلق  وفيما  لل�صامية“.  ومعاد  و��صتفز�زي  “قبيح  لـ“�إ�رش�ئيل“  عا�صمة  بالقد�ص  تر�مب 

�إنه  برف�ص �لفل�صطينيني الأي و�صاطة �أمريكية فيما ي�صمى بـ“عملية �ل�صالم“، قال فريدمان 

“لن تكون هناك عملية �صالم دون تدخل و��صنطن، ال توجد و�صيلة لتجاوز �لواليات �ملتحدة. 
ذلك،  على  وعالوة  �أخرى.  و�صاطة  �أي  حتت  مفاو�صات  جتري  لن  �أنها  �أو�صحت  �إ�رش�ئيل 

�إىل �تفاق �صالم  فاإن �لواليات �ملتحدة وحدها هي �لتي تتمتع بامل�صد�قية �الإقليمية للتو�صل 

.
تاريخي“266

اجلمعة، 2017/12/29

�أنذرت كتائب �لق�صام �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بالرد بال�صو�ريخ، “يف حال مل تتوقف عنهجيته“.   •

مو�صيقى  �صتكون  منها  ت�صتكون  �لتي  �الإنذ�ر  “�صافر�ت  �إن  لها:  ر�صالة  يف  �لكتائب  وقالت 

.
�صاحرة مقارنة مبا �صت�صمعونه �إذ� مل توقفو� عنجهية �حلكومة“267

لقر�ر تر�مب ون�رشة  نظمت حركة حما�ص يف مدينة غزة م�صرية جماهريية غا�صبة رف�صاً   •

�إ�صماعيل هنية وعدد  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �الأق�صى، مب�صاركة رئي�ص  للقد�ص و�مل�صجد 

.
268

من قادة حما�ص و�لف�صائل �لفل�صطينية

للمقاومة �رشق قطاع غزة، و�أحلقت  �الإ�رش�ئيلي، موقعني تابعني  ق�صفت مدفعية �الحتالل   •

على  رد�ً  جاء  �ملوقعني  ق�صف  �أن  �الحتالل  جي�ص  با�صم  �لناطق  وزعم  بهم.  بالغة  �أ�رش�ر�ً 

.
269

�إطالق �صو�ريخ من قطاع غزة جتاه �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية بغالف غزة

�لعامة  �ملديرة  وقالت  �ليون�صكو.  منظمة  من  لالن�صحاب  ر�صمي  بطلب  “�إ�رش�ئيل“،  تقدمت   •

للمنظمة �أودري �أزوالي “ب�صفتي مديرة عامة للمنظمة، ت�صلمت �ليوم �الإ�صعار �لر�صمي من 

.
�حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ملتعلق بان�صحاب �إ�رش�ئيل �عتبار�ً من 2018/12/31“270

عمل وزير �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية جلعاد �أرد�ن على مترير قر�ر حكومي الإقامة   •

ت�صويه  “حماوالت  �صّد  ومن�صقة  �رشيعة  �إجابات  يوفر  م�صرتك،  مدين   - حكومي  ج�صم 

تتحمل  دوالر،  مليون   75 نحو  ر�صد  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  وت�صعى  �لعامل“.  يف  �إ�رش�ئيل  �صورة 

�أرجاء  من  لـ“�إ�رش�ئيل“  وموؤّيدون  د�عمون  �الآخر  �لن�صف  يتحمل  فيما  ن�صفها،  �حلكومة 

.
�لعامل، ال �صيّما يهود �لعامل، من �أجل حت�صني �صورة “�إ�رش�ئيل“271

�أفرجت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن �الأ�صرية مالك حممد يو�صف �لغليظ )14 عاماً( من   •

.
272

خميم �جللزون. و�لغليظ هي �أ�صغر �أ�صرية، ق�صت ثمانية �صهور يف �صجون �الحتالل

�لقد�ص  �إن من يفرط يف  �الأق�صى،  �ل�صيخ عكرمة �صبي، عقب �صالة �جلمعة بامل�صجد  قال   •

�لقد�ص. هذ�  “�نقلو� عني و�ن�رشو� موقفي من  �ل�صيخ عكرمة:  يفرط يف مكة و�ملدينة، وقال 
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وال دي�ص  �أبو  ولي�ص  فل�صطني  عا�صمة  هي  �لقد�ص  �إن  �لعامل:  كل  يف  ين�رش  �أن  يجب   �لكالم 

مع  عالقاتها  قطعت  دولة  “ال  �لعربية:  �لفعل  ردود  عن  عكرمة  �ل�صيخ  وقال  حنينا“.  بيت 

�ل�صفري  ��صتدعت  حتى  دولة  وال  �لعالقات،  م�صتوى  خف�صت  دولة  وال  �ملتحدة،  �لواليات 

�لقتال. وهذ� هو  �ملوؤمنني �رش  �أو �صجب وكفى  ببيانات رف�ص  �كتفو�  �حتجاج قوي.  لتقدمي 

.
�لتفريط بالقد�ص“273

حّذر �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و“�إ�رش�ئيل“ من �تخاذ   •

خطو�ت و�إجر�ء�ت جديدة من �صاأنها ت�صعيد �لتوتر حول ق�صية �لقد�ص. و�أّكد �أردوغان، يف 

ر�صالة بعثها �إىل موؤمتر �لد�ئرة �الإ�صالمية الأمريكا �ل�صمالية و�جلمعية �الإ�صالمية �الأمريكية 

 Muslim American Society and Islamic Circle of North America )ما�ص-�إكنا( 

�أجل  من  �لكفاح  �صتو��صل  تركيا  �أن  �الأمريكية،  �صيكاغو  مبدينة  �ل�صنوي   )MAS-ICNA(l

.
274

�لقد�ص، ب�صفتها رئي�صة �لدورة �حلالية ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي

ال�صبت، 2017/12/30

فتح  حركة  قيادة  �إن  �لعاروري  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  قال   •

�لقائمة على  غري قادرة على تطبيق �مل�صاحلة باملعايري �لوطنية �ملبنية على �لوحدة �لوطنية 

مو�جهة �الحتالل. وجدد �لعاروري، يف مقابلة تلفزيونية مع قناة �لقد�ص �لف�صائية، �لتاأكيد 

على �أن حما�ص م�رشة على خيار �مل�صاحلة وبناء �لوحدة �لوطنية �إىل ما ال نهاية، ولن ترت�جع 

�مل�صاحلة  �إجناح  �أجل  تنازالت من  لتقدمي  “م�صتعدون  �لعاروري:  �لقر�ر. و�أ�صاف  عن هذ� 

.
�لد�خلية �لفل�صطينية، لكنا لن نقبل بتقدمي تنازالت مل�صلحة �الحتالل ك�صالح �ملقاومة“275

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن “�إطالق ثالث قذ�ئف �صاروخية �أمر خطري   •

“متكنّا  وتابع  �الأنفاق.  عب  �صيناء  من  �لقطاع  �إىل  تهريبها  مّت  �لقذ�ئف  هذه  �أن  وزعم  جد�ً“، 

قدرتها  فقدت  حما�ص  �أن  �مل�صكلة  ع�صكرية،  مبو�جهة  معنيني  غري  وهم  حما�ص،  ردع  من 

على ردع جمموعات �صلفية متطرفة مدعومة من �إير�ن، هذه �ملجموعات تتلقى �لدعم �ملادي 

.
و�الأيديولوجي من ف�صائل جهادية حول �لعامل ومن �إير�ن“276

مّت تخ�صي�ص 1.5 مليون دينار �أردين )نحو 2.11 مليون دوالر( من م�رشوع قانون �ملو�زنة   •

.
ل�صنة 2018 لتنفيذ خّط �لغاز مع “�إ�رش�ئيل“277

Ahmad Zahid Hamidi �إن وقوف  قال نائب رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي �أحمد ز�هد حميدي   •

حقوقية.  العتبار�ت  �أي�صاً  بل  فح�صب،  �لدينية  ملكانتها  لي�ص  �لقد�ص  ق�صية  مع  �لعامل 

�أمام �جلمعية �لعامة  “م�رشوع �لقر�ر �ملتعلق ب�صاأن �لقد�ص، و�لذي ُطرح  و�أ�صاف حميدي 
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الأن  �لعامل،  �أقره  �إمنا  فح�صب،  �الإ�صالمية  �لبلد�ن  على  قبوله  يقت�رش  مل  �ملتحدة،  لالأمم 

.
�ملو�صوع هنا يتعلق بحقوق �الإن�صان“278

االأحد، 2017/12/31

�ل�صيادة  فر�ص  �إىل  يدعو  قر�ر  م�رشوع  ل�صالح  �الإ�رش�ئيلي  �لليكود  حزب  مركز  �صّوت   •

فيها مبا  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  على  �ملقامة  �مل�صتعمر�ت  كافة  على   �الإ�رش�ئيلية 

�رشقي �لقد�ص، وذلك خالل موؤمتر للحزب هو �الأول من نوعه بعد “خطة فك �الرتباط“ مع 

جميع  ُيلزم  لليكود  �ملركزية  �للجنة  قر�ر  فاإن  �حلزب،  للو�ئح  وطبقاً  �ملحا�رش.  غزة  قطاع 

ممثلي �حلزب يف �لكني�صت و�حلكومة، �لعمل من �أجل دفع �القرت�ح ل�َصنِّه كقانون. وقال رئي�ص 

�للجنة �ملركزية لليكود حاييم كات�ص �إن “�عرت�ف مركز �لليكود يف يهود� و�ل�صامرة و�لقد�ص 

جزء ال يتجز�أ من دولة �إ�رش�ئيل، �صنطبق �لقو�نني �الإ�رش�ئيلية ولن نحتاج �إىل ت�رشيح لبناء 

.
مدر�صة �أو الإنارة �مل�صابيح“279

م�صتعمر�ت  ب�صّم  �لليكود  حزب  قر�ر  �إن  حما�ص،  حركة  با�صم  �لناطق  برهوم،  فوزي  قال   •

�لفل�صطيني،  �حلّق  على  �العتد�ء  �صيا�صة  يف  �إمعان  �الإ�رش�ئيلي  للكيان  و�لقد�ص  �ل�صفة 

�صو�بية  على  تاأكيد  هذ�  �أن  و�أكد  �خلطري،  تر�مب  و�إعالن  �الأمريكية  للمو�قف  و��صتغالل 

لتنفيذ  كبرية  فر�صة  �الحتالل  منحت  �لتي  �لت�صوية  وم�صاريع  �أو�صلو  من  �حلركة  مو�قف 

.
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�صيا�صته �لعن�رشية �ملتطرفة

عّبت حركة فتح عن رف�صها و��صتنكارها و�إد�نتها لت�صويت �أع�صاء مركز �لليكود، لب�صط   •

�ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية على �أر��صي �ل�صفة �لغربية. وقالت فتح، يف بيان لها، �إن هذه �خلطوة 

 .
281

هي مبثابة ن�صف لكل �التفاقات �ملوقعة، و��صتفز�ز ال يكن �ل�صكوت عنه

جدد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �الأحد تاأكيده �أن �لقد�ص )�ل�رشقية( هي عا�صمة   •

.
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لل�صعب �لفل�صطيني، وذلك يف �لذكرى �لـ 53 النطالق �لثورة �لفل�صطينية وحركة فتح

�ملركزي  �ملجل�ص  �نعقاد  عن  �لزعنون،  �صليم  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  �أعلن   •

�لفل�صطيني يف دورته �لـ 28، يف مقر �لرئا�صة بر�م �هلل يومي �الأحد و�الإثنني 14 و2018/1/15، 

ب�صدد �إجر�ء مر�جعة �صاملة للمرحلة �ل�صابقة بكافة جو�نبها، و�لبحث يف ��صرت�تيجية عمل 

وطنية ملو�جهة �لتحديات �لتي تو�جه �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني. و�أكد �لزعنون �أنه �صيقوم 

بتوجيه �لدعو�ت �لر�صمية لكافة �أع�صاء �ملجل�ص، مبن فيهم �أع�صاء حركة حما�ص، كما �صيتم 

.
283

توجيه دعوة ر�صمية حلركة �جلهاد �الإ�صالمي للم�صاركة يف �أعمال هذه �لدورة
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كانون الأول/ دي�سمرب 2017

ك�صفت معطيات �صادرة عن مكتب �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي حول �ل�صكان يف “�إ�رش�ئيل“   •

حيث  ن�صمة،  ماليني   8.8 بلغ  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ل�صكان  عدد  �أن  عن  �لنقاب   ،2018 �صنة  ع�صية 

�صجلت نحو 180 �ألف والدة خالل �صنة 2017. ووفقاً للمعطيات، تبني �أن 74l% من �ل�صكان 

هم من �ليهود و21l% من �لعرب. فيما هاجر �إىل �لدولة خالل �صنة 2017 نحو 27 �ألف �صخ�ص، 

.
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معظمهم من رو�صيا، و�أوكر�نيا، وفرن�صا، و�لواليات �ملتحدة

و�أردنياً،  فل�صطينياً  98 �صهيد�ً  2017 �صجلت �رتقاء  �أن �صنة  “�النتفا�صة“  ذكر تقرير ملوقع   •

�إ�رش�ئيلياً خالل عمليات ومو�جهات يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �ملحتلتني وقطاع   22 ومقتل 

عملية   213 منها  و�مل�صتوطنني،  �الحتالل  �صّد  عمليات   404 �صجلت  �لتقرير  وح�صب  غزة. 

عبوة   96 وتفجري  نار،  �إطالق  و51  طعن،  عملية  و32  دع�ص،  عملية  و12  حجارة،  ر�صق 

.
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نا�صفة

6,742 فل�صطينياً �عتقلتهم �صلطات �الحتالل  ك�صفت موؤ�ص�صات تعنى ب�صوؤون �الأ�رشى، �أن   •

�الإ�رش�ئيلي من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة خالل �صنة 2017. و�أو�صحت �ملوؤ�ص�صات، وهي 

لرعاية  �ل�صمري  وموؤ�ص�صة  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  ونادي  و�ملحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة 

�الأ�صري وحقوق �الإن�صان، ومركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، �أن من بني �الأ�رشى 1,467 طفالً، 

عدد  �أن  وذكرت  �صحفياً.  و25  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  نائباً  و14  �مر�أة،  و156 

�الأ�رشى بلغ حتى نهاية �صنة 2017 نحو 6,500 �أ�صري، منهم 350 طفالً قا�رش�ً، و58 �أ�صرية، 

.
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بينهّن 9 فتيات قا�رش�ت، و450 معتقل �إد�ري، و22 �صحفياً، و10 نّو�ب

وثقت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية 3,628 �صحية من �لالجئني �لفل�صطينيني   •

�ل�صوريني منذ بد�ية �الأحد�ث يف �صورية �صنة 2011 وحتى نهاية �صنة 2017، بينهم 463 �مر�أة. 

.
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وذكرت �ملجموعة �أن عدد �ملعتقلني �لفل�صطينيني بلغ 1,644 معتقالً، بينهم 106 ن�صاء

 25,628 �إىل   2017 �صنة  يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو�  �لذين  �مل�صتوطنني  عدد  و�صل   •

Yeraeh Organization �ل�صهيونية، �لتي ت�صجع  “يري�أه“  م�صتوطناً، وذلك بح�صب منظمة 

�قتحامات �مل�صتوطنني لباحات �الأق�صى يف �لبلدة �لقدية بالقد�ص �ملحتلة. و�صهدت �صنة 2017 

�رتفاعاً حاد�ً باقتحامات �مل�صتوطنني للم�صجد �الأق�صى، بن�صبة و�صلت �إىل 75l%، مقارنة مع 

�صنة 2016، وبح�صب معطيات �ملنظمة �ل�صهيونية فاإن عدد �مل�صتوطنني يف �صنة 2016 و�صل 

.
288ً

�إىل 14,626 م�صتوطنا

قال مركز �أبحاث �الأر��صي �لتابع جلمعية �لدر��صات �لعربية �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

يف  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من   )
2
كم  9.784( دومناً   9,784 على   2017 �صنة  خالل  ��صتولت 

�صحفي  موؤمتر  خالل  �لعملة  جمال  �ملركز  مدير  و�أو�صح  �لقد�ص.  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة 
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500 م�صكن  يف وز�رة �الإعالم باخلليل، �أن �صلطات �الحتالل هدمت خالل �ل�صنة ذ�تها نحو 

ومن�صاأة، وهددت بهدم 855 م�صكناً ومن�صاأة، و�أقامت 8 بوؤر ��صتيطانية جديدة، و�أعلنت عن 

�مل�صجد  على  �عتد�ء   900 وّثق  �ملركز  �أن  �إىل  م�صري�ً  جديدة،  ��صتيطانية  وحدة   3,122 �إن�صاء 

.
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�الأق�صى و�مل�صلني فيه

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إّن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية تتبنّى �لديوقر�طية   •

.
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عندما جتري �الأمور وفقاً مل�صلحتها، وت�صتغني عنها حينما ت�صري �الأمور بعك�ص رغباتها

قال تقرير ل�صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية )�أمان( �إن “فر�ص حدوث �حتكاكات   •

و�مللي�صيات  �هلل  حزب  من  وكل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  بني  �صاملة  حرب  �إىل  تف�صي  �أن  يكن 

�ل�صيعية �ملتمركزة يف �صورية ولبنان، �أو مع حما�ص يف �جلنوب خالل 2018 تعاظمت �إىل حّد 

.
كبري“291

�ملت�صددين  �ليهود  �ملتدينني  �أعد�د  �إن  له،  تقرير  يف  للديوقر�طية،  �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد  قال   •

ي�صكلون �الآن  و“هم   ،2017 �صنة  نهاية  يف  �ملليون  تخطت  “�إ�رش�ئيل“  يف   )�الأرثوذك�ص( 

�الأرثوذك�صيني  قطاع  ي�صل  �أن  يتوقع   ،2030 “بحلول  و�أ�صاف:  �ل�صكان“.  عدد  من   %12l

�صكان  �إجمايل  ثلث  �لعدد  هذ�  �صي�صكل   ،2065 عام  وبحلول  �ل�صكان،  جمموع  من   %16l �إىل 

.
�إ�رش�ئيل و40l% من �صكانها �ليهود“292






