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 45 :كاريكاتير

*** 
 

 "إسرائيل"البيت األبيض: ترامب يؤجل قراره بشأن نقل السفارة األمريكية في  .1
االثنين، أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أجل قراره  أعلن البيت األبيض،: واشنطن / أثير كاكان

بشأن نقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس، على أن يتخذ القرار في هذا الشأن "خالل األيام 
جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث البيت األبيض هوغان غيدلي، لوسائل اإلعالم  القليلة القادمة".

 رحلة العودة من والية يوتاه إلى عاصمة البالد واشنطن. التي رافقت الرئيس ترامب في
وقال غيدلي، إن ترامب سيعلن "خالل األيام القليلة القادمة" ما إذا كان سيوقع قرارا بوقف تنفيذ نقل 

 السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس أم ال.
سالمية من مغبة وكان من المتوقع أن يسلم ترامب موقفه للكونغرس االثنين، وسط تحذي رات عربية وا 

 اتخاذ قرار بنقل السفارة.
 5/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 سابقة مع اإلدارة األمريكيةالسيحررنا من التفاهمات  القدسعباس: أي قرار بشأن  .2

 يغغغاد أبغغغو عمغغغرو، نيابغغغة عغغغن الغغغرئيس محمغغغود عبغغغاس،  الفلسغغغطيني أبلغغغا نائغغغب رئغغغيس الغغغو راء :رام هللا
ألمريكغغي فغغي القغغدس العغغام دونالغغد بلغغوم أن نقغغل السغغفارة األمريكيغغة إلغغى القغغدس أو االعتغغراف القنصغغل ا

مغغن قبغغل اإلدارة األمريكيغغة "هغغو أمغغر مرفغغوض وينطغغو  علغغى مخغغاطر ال  "إسرائيلغ"بالقغغدس كعاصغغمة لغغ
ول ، رفغض د4/12/2017 خالل استقباله بلوم في رام هللا، يوم االثنين ،وأكد أبو عمرو تحمد عقباها".

 فلسطين أ  إجراء أو قرار تتخذه اإلدارة األمريكية للمس بالوضع القائم في مدينة القدس.
واعتبغر إقغدام اإلدارة األمريكيغغة علغى إجغراء مغغن هغذا النغوس، "عمغغالي مسغتهجناي ويتعغارض مغغع دور اإلدارة 

االسغغتمرار فغغي األمريكيغغة كوسغغيط وراسم لعمليغغة السغغالم ويخرجهغغا مغغن هغغذا الغغدور، ويغلغغ  كغغل بغغاب أمغغام 
 عملية سالم جادة، ويدفع بالمنطقة برمتها بالم يد إلى التوتر وعدم االستقرار".

عمغرو إن نقغغل السغفارة إلغغى القغغدس أو االعتغراف بهغغا كعاصغمة يحغغرر القيغادة الفلسغغطينية مغغن  أبغغووقغال 
ية عغن التغداعيات وحّمل أبو عمرو اإلدارة األمريكية المسؤول األمريكية. اإلدارةأ  تفاهمات سابقة مع 
، وطالبها بمراجعة موقفها "للحفغاظ علغى مغا تبقغى مغن فغري لتحقيغ  السغالم ذلكالخطيرة الناجمة عن 

 على أية خطوة من شأنها تهديد هذه الفري". اإلقداموعدم 
 4/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لمنع نقل السفارة األمريكية إلى القدسل الفرنسي بالتدخ والرئيسيطالب أمير الكويت  عباس .3

أرسغغل الغغرئيس الفلسغغطيني محمغغود عبغغاس، أمغغس، رسغغالة خطيغغة إلغغى أميغغر دولغغة  :كفغغاز  بغغون - رام هللا
الكويغغغت الشغغغي  صغغغباز األحمغغغد الجغغغابر الصغغغباز، طالبغغغه فيهغغغا بالتغغغدخل لمنغغغع اعتغغغراف أمريكغغغا بالقغغغدس 

، كمغغغا أرسغغغل رسغغغالة خطيغغغة أخغغغر  لنظيغغغره القغغغدس األمريكيغغغة إلغغغى أو نقغغغل السغغغفارة "إسرائيلغ"عاصغغغمة لغغغ
 الفرنسي إيمانويل ماكرون للغرض نفسه.

 5/12/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 سالم ترعاها اإلدارة األمريكية إذا نفذ ترامب قراره بشأن القدس عملية شعث: لن نقبل بأي ِّ  .4
نه في حال أقدم الرئيس إبيل شعث قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعالقات الدولية ن :رام هللا

، أو نقغل سغفارته "إسرائيلغ"األمريكي دونالد ترامب علغى تنفيغذ قغراراه بشغأن االعتغراف بالقغدس عاصغمة لغ
إلغغغى القغغغدس، فغغغنحن لغغغن يكغغغون لنغغغا أ  اسغغغغتعداد للقبغغغول بغغغأ  عمليغغغة سغغغالم ترعاهغغغا الواليغغغات المتحغغغغدة 

اليوم" الذ  يبث عبر تلف يغون فلسغطين، إلغى  في حديث لبرنامج "ملف النظر، شعث لفتو  األمريكية.
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نه يريد تحقي  )صفقة القغرن،، وهغو القغادر علغى تحقيغ  إأن الواليات المتحدة ترامب قالت على لسانه 
 اآلنبغغين الفلسغغطينيين واإلسغغرائيليين، وسغغيكون راعيغغاي ووسغغيطاي ن يهغغاي، وهغغو  األوسغغطالسغغالم فغغي الشغغر  

تنا ل عن أهم حقو  الشعب الفلسطيني، مؤكداي أن تنفيذ ترامغب قبل أن يقدم على فعل أ  شيء هو ي
نهغاء أل  إمكانيغة للتعامغل معغغه  الخطغوتين يعنغي إلغغاء أل  ادعغاء أمريكغي بأنغه وسغيط أمغين ون يغه، وا 

 كراعي لعملية السالم.
 4/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 معون في القاهرة السبت المقبل لبحث القرار األمريكيسيجت العربوزراء الخارجية  :المالكي .5

قغغغال و يغغغر الخارجيغغغة الفلسغغغطيني ريغغغاض المغغغالكي إن و راء الخارجيغغغة العغغغرب  :محمغغغد يغغغونس -رام هللا 
سغغيجتمعون فغغي القغغاهرة السغغبت المقبغغل للبحغغث فغغي القغغرار األمريكغغي بشغغأن االعتغغراف بالقغغدس عاصغغمة 

وقغغغال المغغغالكي إن  عقغغغد قمغغغة عربيغغغة. إلغغغىدس، وربمغغغا تغغغتم الغغغدعوة ، أو نقغغغل سغغغفارته إلغغغى القغغغ"إسرائيلغ"لغغغ
االجتماس حدد السبت لمعرفة ما سغيعلنه الغرئيس دونالغد ترامغب األربعغاء، واتخغاذ القغرارات الال مغة بنغاء 
علغى ذلغغك. ورجغغح أن يقغغر و راء الخارجيغة العغغرب عقغغد مغغؤتمر قمغة عربغغي لمواجهغغة الموقغغف األمريكغغي 

وقغغال المغغالكي إن الغغرئيس محمغغود  ."إسرائيلغ"ن ترامغغب أن القغغدس عاصغغمة لغغمغغن القغغدس، فغغي حغغال أعلغغ
ردوغغغان عقغغد قمغغة للغغدول اإلسغغالمية، فغغي حغغال إعغغالن أعبغغاس طلغغب مغغن الغغرئيس التركغغي رجغغب طيغغب 

 ، وأن الرئيس التركي رحب باالقتراز."إسرائيلغ"ترامب القدس عاصمة ل
 5/12/2017 ،الحياة، لندن

 
لميثاق األمم المتحدة وللسلم  تحد    "إسرائيلـ"بالقدس عاصمة ل المتحدة الوالياتاألغا: اعتراف  .6

 الدولي
 اإلدارةاعتبغغغر عضغغغو اللجنغغغة التنفيذيغغغة لمنظمغغغة التحريغغغر الفلسغغغطينية  كريغغغا األغغغغا، أن اعتغغغراف  :رام هللا

حغغرب علغغى الشغغعب الفلسغغطيني  إعغغالنليهغغا، إنقغغل سغغفارتها  أو "إسرائيلغ"األمريكيغغة بالقغغدس عاصغغمة لغغ
نهغاءعملية السغالم،  إنهاء أن هذه الخطوة تعني عملياي  إلى ، مشيراي واإلسالميةوعلى األمتين العربية   وا 

فغغي  أ  دور ألمريكغغا فغغي حغغل النغغ اس العربغغي والفلسغغطيني اإلسغغرائيلي، وسغغتكون لهغغا نتغغائج خطيغغرة جغغداي 
 نغغغغه االثنغغغغينفغغغغي بيغغغغان صغغغغادر ع ،المنطقغغغغة وعلغغغغى رأسغغغغها تهديغغغغد األمغغغغن واالسغغغغتقرار. وأضغغغغاف األغغغغغا

لميثغغا  األمغغم المتحغغدة وقغغرارات الشغغرعية  القغغدس يعتبغغر تحغغدياي شغغأن األمريكغغي ب القغغرار، أن 4/12/2017
 الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراس العربي اإلسرائيلي.

 4/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ونقل السفارة إليها سيهدم فرص السالم "يلإسرائـ"عشراوي: االعتراف بالقدس كعاصمة ل .7

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشغراو  إن االعتغراف بالقغدس  :رام هللا
، سغيهدم فغري السغالم وسيشغعل المنطقغة "لقدس الشرقيةغ"اونقل السفارة األمريكية ل "إسرائيلغ"كعاصمة ل

وأضغافت عشغراو ، فغي بيغان صغحفي، يغوم  ات الخطيغرة لهغذا القغرار.برمتها، محغذرة وبشغدة مغن التغداعي
، إنه "إذا ما قام الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم األربعاء المقبل باإلعالن عن 4/12/2017 االثنين

هذا القرار، فإنه بذلك يرسل رسالة للعالم أجمع يعلن فيها سيطرة منط  السلطة والقوة والعنجهية على 
 الة والشرعية".منط  العد

 4/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 2011لتطبيق االستحقاقات األمنية التفاق المصالحة  دعويالنائب إسماعيل األشقر  .8
طالب النائب في المجلس التشريعي الفلسغطيني إسغماعيل األشغقر، خغالل جلسغة اسغتماس عقغدتها  :غ ة

، لمغغدير 4/12/2017 كغغم المحلغغي" البرلمانيغغة التغغي يترأسغغها األشغغقر، االثنغغينلجنغغة "الداخليغغة واألمغغن والح
بتطبيغغ  الشغغ   ،قغغو  األمغغن الغغداخلي بغغغ ة توفيغغ  أبغغو نعغغيم، بمشغغاركة عغغدد مغغن قغغادة األجهغغ ة األمنيغغة

، بكافغغغة بنغغغودها علغغغى اعتبغغغار أنغغغه "الضغغغامن إلنجغغغاز 2011األمنغغغي فغغغي اتفغغغا  القغغغاهرة للمصغغغالحة لعغغغام 
خغالل الجلسغة علغى أن األمغن  التأكيغد وقال األشقر في حديثه لغغ"قدس بغرس"، "تغمّ  نية".المصالحة الوط

ولية جماعيغغة ويتحمغغل مسغغئوليتها بشغغكل مباشغغر و ارة الداخليغغة واألمغغن الغغوطني التغغي قامغغت علغغى ؤ مسغغ
وطالغغب بغغدمج ودعغغم  مغغدار العشغغر سغغنوات الماضغغية بمجهغغود كبيغغر فغغي حمايغغة األمغغن فغغي قطغغاس غغغ ة".

منيغغغغة بغغغغغ ة لتمي هغغغغا فغغغغي أداء مهامهغغغغا وحفغغغغظ األمغغغغن وتغغغغوفير األمغغغغان للمغغغغواطنين ومكونغغغغات األجهغغغغ ة األ
 المجتمع الفلسطيني ومهنيتها العالية التي تمتعت بها بشهادة الجميع.

 4/12/2017 قدس برس، وكالة
 

 الزعنون ينعى عبد المحسن القطان .9
س األسب  للمجلس عبد المحسن القطان نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم ال عنون الرئي: بترا

 .عاماي  86في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناه   4/12/2017االثنين الذ  وافته المنية 
 4/12/2017 ،السبيل، عم ان
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قمة إسالمية لبحث ليدعو القدس واألخير سالتوجه األمريكي نحو  لبحثهنية يهاتف أردوغان  .11
 األمر

الرئيس التركي  االثنين إسماعيل هنية، صباز يوم ،سي لحركة حماسهاتف رئيس المكتب السيا
رجب طيب أردوغان، وذلك في إطار سلسلة اتصاالت مع القادة وال عماء لبحث التوجهات األمريكية 

 تجاه مدينة القدس.
وحذر خالل اتصاله بأردوغان من خطورة التوجهات األمريكية لالعتراف بالقدس كعاصمة لالحتالل 

ل السفارة األمريكية إليها، داعيا إلى ضرورة تداعي دول القمة اإلسالمية لبحث تطورات هذا أو نق
وأشار هنية إلى أن قضية القدس تشكل عنصر إجماس واهتمام لد  األمة، وخاصة  األمر وخطورته.

قليمية في العالم العربي واإلسالمي.  الجمهورية التركية لما تملك من مكانة دولية وا 
أن خطورة هذا التوجه األمريكي نابعة من أمرين، أولهما السماز لالحتالل اإلسرائيلي  هنيةواعتبر 

باالستيالء على القدس وتهويدها، والثاني كونه قد يكون ج ءا مما يسمى بصفقة القرن التي تستهدف 
 تصفية القضية الفلسطينية.

فاعل وتحركات عديدة من أجل من جانبه أبد  الرئيس أردوغان حرصه الشديد على القيام بدور 
مدينة القدس، وقال لهنية إنه سوف يقوم بسلسلة من الخطوات العاجلة، حيث سيدعو إلى قمة 
إسالمية لبحث هذا األمر، كما سيجر  اتصاال مع الرئيس األمريكي دونالد ترمب لحثه على عدم 

 القيام بهذه الخطوة وتبيان خطورتها وتداعياتها.
 4/12/2017زة، موقع حركة حماس، غ

 
 الوفد المصري لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحةبهنية يلتقي  .11

التقغغى رئغغيس المكتغغب السياسغغي لحركغغة حمغغاس، إسغغماعيل هنيغغة وأعضغغاء مغغن المكتغغب السياسغغي : غغغ ة
الوفد األمني المصر  برئاسة اللواء سامح نبيغل والقنصغل العغام المصغر  بللحركة، مساء يوم االثنين، 

 ميد همام أبو  يد.خالد سامي والع
وأفاد مراسلنا بغ ة، أنه لم يَتح للصحفيين تغطيغة اللقغاء، فيمغا و س مكتغب رئغيس حمغاس، خبغريا مقتضغبا 

 عن استقبال الوفد وصوريا لالجتماس.
ووصل إلى قطاس غ ة، ظهر يوم االثنغين، وفغد أمنغي مصغر  لمتابعغة تطبيغ  اتفغا  المصغالحة، الغذ  

 في القاهرة، مطلع أكتوبر المنصرم.وقعته حركتا "فتح" و"حماس" 
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وأفغغاد مراسغغل "المركغغ  الفلسغغطيني لنعغغالم"، أّن الوفغغد الغغذ  يرأسغغه اللغغواء سغغامح نبيغغل، مسغغؤول الملغغف 
، عبغر معبغر بيغت االثنغين الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية، وصل إلى قطاس غغ ة ظهغر يغوم

 من الداخلي بغ ة، اللواء توفي  أبو نعيم.حانون/ إير ، وكان في استقباله، مدير عام قو  األ
 4/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بالقاهرةمكتوب بعد يومين من الحوارات الساخنة وفتح لم تتوصال إلى أي ِّ اتفاق  حماس"الحياة":  .11

لغم تتوصغال إلغى أ  اتفغا  جديغد « حمغاس»و« فغتح»أن حركتي « الحياة»علمت : فتحي صّباز -غ ة
 بعد يومين من الحوارات الساخنة في العاصمة المصرية.مكتوب 

النقغغغاب عغغغن أن الحغغغوارات بغغغين وفغغغدين قيغغغاديين « الحيغغغاة»وكشغغغفت مصغغغادر فلسغغغطينية موثغغغو  فيهغغغا لغغغغ 
وأضغافت المصغادر «. لغم تكغن مجديغة»يمثالن الحغركتين علغى مغد  يغومي السغبت واألحغد فغي القغاهرة 

م كتابة أ  اتفا  أو بيان، باستثناء بعض النقاط، من بينها لم يتم االتفا  على أ  شيء، ولم تت»أنه 
تعهغغد وفغغد فغغتح بغغدفع رواتغغب مغغوظفي حمغغاس فغغي غغغ ة وفقغغاي التفغغا  القغغاهرة فغغي تشغغرين األول )أكتغغوبر، 

 «.الماضي
وقالغغغغت المصغغغغادر إن وفغغغغد  الحغغغغركتين لغغغغم يلتقيغغغغا السغغغغبت، بغغغغل عقغغغغدا اجتماعغغغغات منفصغغغغلة مغغغغع وكيغغغغل 

وأضافت أن وفد  الحغركتين اجتمعغا مغرتين األحغد  ية اللواء مظهر عيسى.االستخبارات العامة المصر 
 في حضور اللواء عيسى، موضحة أن االجتماعين شهدا خالفات حادة وساخنة جداي.

بعقغغد اجتماعغغات »برئاسغغة رئيسغغها فغغي القطغغاس يحيغغى السغغنوار طالغغب « حمغغاس»وأشغغارت إلغغى أن وفغغد 
أعضاء من غ ة، ودفع رواتب موظفيهغا علغى أن تتخغذ قراراتهغا  اللجنة اإلدارية القانونية بمشاركة ثالثة

 «.بالتواف ، وبإلغاء العقوبات المفروضة على القطاس، ووقف تصريحات قادة فتح التوتيرية
برئاسغة عضغو لجنتهغا المرك يغة مسغؤول ملغف المصغالحة فيهغا عغ ام األحمغد « فتح»ولفتت إلى أن وفد 

 «.ء في القطاس، بما فيها الضرائبطالب بتمكين الحكومة وتسليم كل شي»
 «.اتفقا على وقف التصريحات التوتيرية واستبدالها بتصريحات وخطاب إيجابي»وقالت إن الوفدين 

 5/12/2017الحياة، لندن، 
 

 البطش: يجب تمكين المقاومة بالضفة وعدم ربط مسؤوليات الحكومة بالمصالحة .11
-لجهاد اإلسالمي خالد البطش، حكومة الحمغد هللا طالب القياد  في حركة ا: يحيى اليعقوبي -غ ة 

بالمباشرة باإليفاء بالت اماتها تجغاه المغواطنين وأال تغربط بغين  -طالما استلمت و اراتها بغ ة بشكل كامل
 تلبية حاجاتهم بالتفاهمات مع حماس وتطورات المصالحة.
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بغغات عغغن غغغ ة، وأشغغار إلغغى أن وقغغال إن المصغغالحة تواجغغه خطغغراي حقيقيغغاي جغغدياي فغغي ظغغل عغغدم رفغغع العقو 
القغغو  الوطنيغغة الفلسغغطينية تغغدرس تشغغكيل "جبهغغة إنقغغاذ وطنغغي" أو تشغغكيل لجنغغة وطنيغغة لمتابعغغة تنفيغغذ 

 المصالحة ومنع تعطيلها.
وأضغغاف الغغبطش فغغي حغغوار خغغاي مغغع صغغحيفة "فلسغغطين"، أمغغس: "ال يمكغغن اسغغتمرار مراهنغغة السغغلطة 

ق بغغالهم علغغى المصغغالحة، دون أن تكغغون هنغغغاك علغغى مغغد  صغغبر وحسغغن أخغغال  اآلخغغرين )حمغغاس، وا 
خطغغوات مقابلغغة مغغن السغغلطة وحركغغة فغغتح"، مطالبغغا بتمكغغين المقاومغغة بالضغغفة حتغغى تحمغغي النغغاس هنغغاك 

  وليس العكس.
وعد اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لالحتالل أو نقغل سغفارتها مغن )تغل أبيغب، للقغدس المحتلغة، موقفغا 

مريكيغة تضغغع مصغغالحها ومصغالح الشغغعب األمريكغغي فغي خنغغد  العغغداء منحغا اي لالحغغتالل وأن اإلدارة األ
 للشعب الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية.

 5/12/2017فلسطين أون الين، 
 

 خانيونس على دفع المصالحة وعدم العودة للوراءفي إجماع فصائلي  .11
ة خغانيونس جنغوب أجمعغت فصغائل العمغل الغوطني واإلسغالمي بمحافظغ: نغور الغدين الغلبغان-خغانيونس

قطاس غ ة، على ضرورة دفع عجلة المصالحة، وعدم العودة للوراء، مشددين على أن يتبع ذلغك البغدء 
 الفعلي في انعقاد اإلطار القياد  لمنظمة التحرير وانعقاد المجلس الوطني في أقرب وقت.

ع الفور  للعقوبات ودعت الفصائل خالل لقاء تواصلي عقدته حركة حماس يوم االثنين، الحكومة للرف
واإلجغغراءات األخيغغرة عغغن قطغغاس غغغ ة، وتهيئغغة األجغغواء لسغغير المصغغالحة دون أ  عوائغغ  أو تلكغغؤ مغغن 

 الحكومة في تقديم خدماتها للمواطنين في قطاس غ ة.
 4/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اآلخرى حساب لن يكون هناك ملف علو  المصالحة المجتمعية جزء من خمسة ملفاتأبو النجا:  .11

أنهغغم انهغغوا كافغغة بغغغ ة كشغغف إبغغراهيم أبغغو النجغغا رئغغيس لجنغغة المصغغالحة المجتمعيغغة : خغغاي معغغا – غغغ ة
التشكيالت واألعمال الخاصة باللجنغة وتبقغى فقغط بسغط الحكومغة نفوذهغا علغى القطغاس لتفغتح حسغابات 

 اآلخغغغر،سغغغاب النجغغغا لمراسغغغلة "معغغغا":" لغغغن يكغغغون هنغغغاك ملغغغف علغغغى ح أبغغغووقغغغال  خاصغغغة للمتضغغغررين.
 األمن، االنتخابات". ،"المنظمة، الحكومة المصالحة المجتمعية ج ء من خمسة ملفات هي

وفغي معغرض رده علغغى سغؤالنا هغغل يتغوفر المغغال لغد  الحكومغغة لغدفع التعويضغغات الخاصغة للمتضغغررين 
ك ولكغغن هنغغا الحكومغغة،النجغغا أنغغه ال يتغغوفر المغغال لغغد   أبغغوضغغمن ملغغف" المصغغالحة المجتمعيغغة" أكغغد 
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جهغغغات اسغغغتعدت لتقديمغغغه مثغغغل مؤسسغغغة الغغغرئيس الراحغغغل نيلسغغغون منغغغديال ومؤسسغغغة الغغغرئيس األمريكغغغي 
الجامعغة العربيغة اسغتعدت بغأن تتحغرك فغي اتجاهغات  إنغيغر انغه قغال  األسب  جيمغي كغارتر والمغغرب.

لهغا عديدة لتأمين المبلغا ويبقغى للحكومغة دور فغي التحغرك باتجغاه القغو  والجهغات التغي يمكغن أن تقغدم 
 شيئا لصندو  المصالحة المجتمعية.

"ال دخل لنا بها وال  النجا: أبو أكدلبعض العائالت في قطاس غ ة  اإلماراتوحول المبالا التي دفعتها 
إنهغغاء  إلغغىنتعامغغل بهغغذه الطريقغغة" مشغغددا أن المصغغالحة المجتمعيغغة ليسغغت قضغغية بسغغيطة ألنهغغا تحتغغا  

  جذور المشكلة.
 4/12/2017وكالة معا اإلخبارية، 

 
 للتوجه األمريكي نحو القدس للتصديوطنية ومؤسساتية  فعالياتاجتماعات مع فتح تعقد  .11

عقغغغد جمغغغال محيسغغغن مفغغغوض التعبئغغغة والتنظغغغيم لحركغغغة فغغغتح اجتماعغغغات  فغغغاد  ابغغغو سغغغعد : –رام هللا 
 دونالغد الغرئيس األمريكغي إنمتواصلة مغع فعاليغات وطنيغة ومؤسسغاتية للتحضغير لنجغراءات التغي قيغل 

التغغي تسغغتهدف  خطغغورة هغغذه اإلجغغراءات إلغغىبصغغدد إعالنهغغا األربعغغاء المقبغغل، ونظغغر االجتمغغاس  ترامغغب
ستنهي دور الواليات المتحدة فغي  أنهاوأكدوا  مدينة القدس، من خالل االعتراف بها عاصمة إلسرائيل

ربغغغغي عمليغغغغة السغغغغالم بشغغغغكل كامغغغغل وتكسغغغغر أدواتهغغغغا فغغغغي المنطقغغغغة وتخغغغغل بعالقاتهغغغغا مغغغغع العغغغغالمين الع
 واإلسالمي. 

سالمية لمواجهة التهديدات المحتملة ضد مدينة  وتحضر الفعاليات لهبة جماهيرية فلسطينية وعربية وا 
القغغغدس، حيغغغث سغغغتكون مسغغغيرات جماهيريغغغة حاشغغغدة فغغغي العغغغالم بالتنسغغغي  مغغغع فعاليغغغات دوليغغغة وعربيغغغة 

سغغالمية.  ال يجغغو  لواشغغنطن وال القغغدس هغغي واحغغدة مغغن قضغغايا الحغغل النهغغائي، و  أنوشغغدد المجتمعغغون وا 
 لغيرها القيام بأ  خطوة تؤثر على نتائج مفاوضات الوضع النهائي.

 5/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 اإلدارة األمريكية على نقل سفارتها لمدينة القدس إقدامتحذر من  األحرارحركة  .11
ل سغفارتها لمدينغة القغدس علغى نقغ إقدامهاحذرت حركة األحرار الفلسطينية، اإلدارة األمريكية من : غ ة

واالعتراف بها عاصمة لغ"إسرائيل"، محملة إياها كامل تداعيات ذلغك، ومعتبغرة أن هغذه الخطغوة سغتمثل 
 إعالن حرب على شعبنا الفلسطيني وحقوقه وعلى أمتنا.

وشغغددت الحركغغة أن هغغذه "الرغبغغة الشغغديدة لغغد  اإلدارة األمريكيغغة علغغى نقغغل السغغفارة هغغي مسغغاعي مغغن 
مكافأة وكسب اللوبي الصهيوني الذ  قدم له كامل الدعم في االنتخابغات الرئاسغية وهغي تأكيغد ترامب ل
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علغى كامغل االنحيغغا  لالحغتالل، موضغغحة بغأن انشغغغال العغرب واإلسغغالم وصغمتهم الغغذ  يشغكل وصغغمة 
عار عما يجر  لشعبنا من قبل االحغتالل والهرولغة نحغو التطبيغع والتعغايش معغه هغو مغن شغجع اإلدارة 

مريكية على الحديث عن تنفيذ هذه الجريمة التي تعتبر صفعة لفري  أوسلو الذ  ال ال يراهن على األ
 اإلدارة األمريكية الستعادة حقو  شعبنا أو تحقي  ما يسمى السالم الم عوم مع الصهاينة".

 4/12/2017، فلسطين أون الين
 

 حماس تشيد بموقف الرئيس الصومالي رفضه لقاء نتنياهو .11
حركة حماس بمواقف الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو برفضه لقاء رئيس و راء  أشادت

 االحتالل بنيامين نتنياهو.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مر و ، إن الرئيس محمد عبد هللا فرماجو رئيس 

 ورفض لقاء نتنياهو.جمهورية الصومال رغم األمن المفقود في القرن األفريقي وقف في وجه الظالم 
وأكد أبو مر و  أنه بأمثال هؤالء ال عماء يصبح للمواقف قيمة ومعنى، ولبالدهم االحترام والتقدير، 

 ولشعبهم الع ة والكرامة.
كما أعرب عضو المكتب السياسي للحركة ع ت الرش  عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس محمد عبد 

 و في كينيا.هللا فرماجو لرفضه لقاء المجرم نتنياه
 وكان فرماجو رفض حضور اجتماس رؤساء دول أفريقية بنتنياهو خالل  يارته إلى كينيا قبل يومين.

 4/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 "األمريكية للقدس "فرصة تاريخية لتصحيح الظلم السفارةليبرمان: احتمال نقل  .99
يغدور ليبرمان، يوم اإلثنين، أن احتمال نقل اعتبر و ير الدفاس اإلسرائيلي أف: سعيد عمور  - القدس

الواليات المتحدة لسفارتها في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس، "فرصة تاريخية لتصحيح 
 الظلم".

، لح ب "إسرائيل بيتنا" )يمين، الذ  يوم االثنينجاء ذلك في تصريحات لليبرمان خالل اجتماس عقده 
مان، اإلسرائيلي، بحسب بيان صادر عن الح ب، اطلعت عليه يت عمه، في مقر الكنيست )البرل

 األناضول.
 وقال الو ير اإلسرائيلي: "يوجد فرصة تاريخية لتصحيح الظلم"، في إشارة إلى نقل السفارة األمريكية.

وأضاف: "آمل كثيرا أن يكون قرار الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة نهائيا، وآمل أن ار  سفارة 
 نا في القدس األسبوس المقبل أو الشهر المقبل". أمريكية ه
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وأكد ليبرمان على أن "إسرائيل مستعدة للتعامل مع أ  اضطرابات جديدة، في حال قرر ترامب نقل 
 مقر السفارة".

 4/12/2017، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 
 

 مشروع قانون إسرائيلي ينص على عدم اعتبار األراضي الكردية كأرض عدو .22
تّم تقديم مشروس قانون في الكنيست من المتوقع طرحه للتصويت عليه في   هير أندراوس: - ناصرةال

األسابيع المقبلة يهدف إلى استثناء جميع المناط  الخاضعة لسيطرة األكراد في الشر  األوسط من 
 ول عدو.القوانين التي تحظر على اإلسرائيليين السفر إليها أْو القيام بأعمالم تجارّيةم في د

وأعلنت عضو الكنيست كسينيا سفيتلوفا )المعسكر الصهيوني، عن اقتراحها خالل مؤتمر نادر أجر  
في الكنيست حول العالقة بين إسرائيل والشعب الكرد . وقالت إّن مشروس القانون يهدف إلى تسهيل 

هناك ألغراضم  الوصول إلى األراضي تحت السيطرة الكردية لنسرائيليين الراغبين بأْن يكونوا
 أكاديمّيةم أْو تجارّيةم، أْو  يارة قبور أع ائهم، على حّد قولها.

وتابع أّن مشروس القانون ال ُيمّي  بين المناط  الخاضعة للسيطرة الكردية في العرا ، ما ُتعرف باسم 
أخر ، ، حيث يمكن لنسرائيليين السفر بأمان إلى حدّم ما، ومناط  كردية ”حكومة إقليم كردستان“

 سواء كان ذلك في شمال سورّية أْو في إيران.
 4/12/2017، رأي اليوم، لندن

 
 بـ"إسرائيل" جاء ليضرب حرية ومكانة األقليات "القوميةقانون : "سابقة" الالعليا"رئيسة  .29

وجهت رئيسة المحكمة اإلسرائيلية العليا دوريت بينيش، التي أنهت واليتها : برهوم جرايسي - الناصرة
نحو شهر، انتقادات الذعة لقانون "القومية" العنصر ، الذ  دخل مسار التسريع منذ تسعة قبل 

أشهر، مؤكدة أن إسرائيل ليست بحاجة له، وهو جاء ليضرب حرية ومكانة األقليات، وتمنت أن ال 
 يتم سن القانون نهائيا.

 5/12/2017، الغد، عم ان
 

 انطالما أنه ليس موجها ضد ال يخيف ي بالمنطقةالروس العسكريالوجود  ية:سرائيلالخارجية اإل .22
أعلنت إسرائيل أنها ال تر  مبررا للقل  من الوجود العسكر  الروسي في الشر  األوسط طالما أنه 

  ليس موجها ضدها، مشيرة في األثناء إلى خالف مع موسكو بشأن الوجود اإليراني في سوريا.
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إن الوجود  -في تصريحات لصحفيين روس-ن وقال المتحدث باسم الخارجية إيمانويل ناشو 
 العسكر  لموسكو بالمنطقة ال يخيف، ووصفه بأنه مشروس وموجه لحماية المصالح الروسية.

وأضاف أنه من وجهة النظر اإلسرائيلية فإن المصالح الروسية مشروعة بشكل مطل ، وليس هناك 
 تعارض بين المصالح الروسية واإلسرائيلية.

أشار إلى نقاط خالفية بين إسرائيل وروسيا في مقدمتها الدور العسكر  الذ  تقوم بيد أن المتحدث 
به إيران في سوريا. وتقول حكومة بنيامين نتنياهو إنها لن تسمح إليران بإنشاء قواعد دائمة في 

 سوريا.
 5/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ة ضد االحتاللمسؤولون إسرائيليون يهاجمون االتحاد األوروبي بسبب فعالي .23

هاجم مسؤولون إسرائيليون، يوم اإلثنين، االتحاد األوروبي، وذلك بسبب مشاركة : هاشم حمدان
عاما على االحتالل  50ممثلي االتحاد في إسرائيل في فعالية لمنظمة "بتسيليم" بمناسبة مرور 

 اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاس غ ة..
ئيلية، عمانويل نحشون، ممثلي االتحاد األوروبي، وقال إنهم وهاجم المتحدث باسم الخارجية اإلسرا

 "يعتقدون أن الطري  إلى قلوب اإلسرائيليين هي من خالل البص  في وجوههم" على حد تعبيره.
كما وجهت الحكومة اإلسرائيلية انتقادات لالتحاد األوروبي، حيث صرحت نائبة و ير الخارجية، 

روبي ال يفحي وضع التعليم في السلطة الفلسطينية، الذ  ينتج تسيبي حوتوفلي إن "االتحاد األو 
وأضافت أن "من يريد فحي حقو   أطفاال على استعداد لقتل مواطنين أبرياء"، على حد  عمها.

وقال و ير المعارف، نفتالي بينيت إن "جها   اإلنسان، عليه أن يبدأ بجها  التعليم الفلسطيني".
 صة لكي يلسع إسرائيل".االتحاد األوروبي ال يفوت فر 

المعرض كي بأما منظمة "بتسيليم" فقالت إنها توجه الدعوة لبينيت وحوتوفيلي ونحشون للمشاركة 
 50، الذين تصادر منهم إسرائيل حقو  اإلنسان منذ 1967وجوه البشر، وجميعهم مواليد بينظروا 
 عاما".

 4/12/2017، 48عرب 
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وعالقاتنا مع دول عربية .. تتزايد فرصها "حزب هللا"مع  هةالمواجواشنطن: ب يسرائيلاإلسفير ال .24
 تتحسن

مع السفير اإلسرائيلي « بوليتكو»في مقابلة أجرتها سو ان غليسر المحررة في مجلة : إبراهيم درويش
ترامب االعتراف بالقدس دونالد لكنها أشارت إلى أن خطة الرئيس « متفائل»رون ديرمر قال إنه 
جاريد  صعبة وقد تخرب على جهود« الصفقة الكبر »ل من مهمة تحقي  عاصمة إلسرائيل تجع

حتى من أجل إعادة مسار « متواضعة إلى عالية»كوشنر. ومن هنا يقول ديرمر أن فري النجاز 
 «.مهغ لة»المفاوضات من جديد. ومع ذلك اعتبر ديرمر عدم االعتراف بالقدس كعغاصمة بغ 

وعندما «. تت ايد»إسرائيل وح ب هللا المدعوم من إيران  فري المواجهة بين أنوحذر ديرمر من 
ال أريد القول لك إن الفرصة تت ايد بغضون عام »سألت عن مواجهة في سوريا أم في لبنان أجاب: 

أو أشهر بل بأسابيع ألنهم كلما دفعوا أكثر ع  نا خطوطنا الحمر، ومن هنا فعندما نقوم باتخاذ عمل 
 «. ال نعرف ماذا سيحدث ولكنها أكبر مما يفكر الكثير من الناسنقوم بالدفاس عن أنفسنا و 

للتعامل مع جيرانها العرب خاصة « نافذة فرصة«وقال السفير إن إسرائيل تنظر إلى العملية كغ
هل ستجتا  القيادة »السعودية وليس الفلسطينيين المتشككين من الجهود األمريكية. وقال ديرمر 

عترف بوجود إسرائيل الدائم؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الكبير وأعتقد أن الفلسطينية جسر روبيكون وت
 «.هناك الكثير من الدول مستعدة الخترا  الجسر. وال أعرف إن كان لد  الفلسطينيين هذا االستعداد

 5/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 لتدريسالزبارقة: وزارة المعارف تقحم الرواية الصهيونية في كل مناهج االنائب  .25
قال النائب في التجمع الوطني الديمقراطي، جمعة ال بارقة، في بيان عمم على وسائل : نواف رضوان

اإلعالم يوم اإلثنين، إّن و ارة التربية والتعليم تسعى لغ"صهينة األقلية الفلسطينية العربية في إسرائيل 
الرواية الفلسطينية في مناهج من خالل إعطاء مكانة هامة ومرك ية للرواية الصهيونية على حساب 

 التعليم".
وتابع ال بارقة في بيانه، إّن محاوالت طمس الوعي واألسرلة، لم تب  حكريا على كتب المدنّيات أو 
التاري  والجغرافيا، بل تعدت إلى كتب الرياضيات، بينما ترفض و ارة المعارف، إدرا  أشعار محمود 

 حديث عن تاريخنا". درويش في المناهج الدراسّية، وتمنع أ ّ 
 4/12/2017، 48عرب 
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 إسرائيليون يحرضون على قتل مزيد من الفلسطينيين .26
حرض إسرائيليون على قتل م يد من المواطنين الفلسطينيين في تعليقاتهم على موقع  :رام هللا

التواصل االجتماعي "الفيسبوك"، عقب إصابة مواطن من قرية قصرة جنوب محافظة نابلس، بجروز 
رجة، بعد إطال  قوات االحتالل اإلسرائيلي النار عليه خالل تصديه وأهالي القرية لهجوم من قبل ح

 مستوطنين، الذين كانت تحميهم قوات االحتالل، يوم االثنين.
 4/12/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 التحقيقاتمن رغم بالياهو يتغلب على لبيد وغباي ناستطالع: نت .27

اله ات التي ه ت االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، مؤخرا، وملفات الفساد المتراكمة رغم : هاشم حمدان
تباعا، فقد بّين استطالس جديد أن تو يع المقاعد في الكنيست ال يتغير كثيرا، واألمر نفسه بالنسبة 

 لدعم بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة.
من معهد "مدغام" وشمل عينة مؤلفة من  وبحسب االستطالس، الذ  أجراه مانو غيفاس ومينا تسيماز

في االتجاهين، فإن ح ب "الليكود"  %4.4عاما، بنسبة خطأ تصل إلى  18شخصا فو  جيل  525
 مقعدا لغ"يش عتيد" برئاسة يئير لبيد. 22مقعدا، مقابل  24يحصل على 

ا، بينما مقعد 18واحتل المكان الثالث، بحسب االستطالس، "المعسكر الصهيوني" حيث حصل على 
 مقعدا. 12حصل "البيت اليهود " على 

مقعدا، ويحصل كل من "ميرتس"  12كما بين االستطالس أن "القائمة المشتركة" تحصل على 
مقاعد فقط  5مقاعد لغ"كوالنو"، و 6مقاعد، مقابل  7و"يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" على 

 لغ"شاس".
لحكومة، نتنياهو أم لبيد، حصل االول على نسبة ولد  سؤال المستطلعين عن األنسب لرئاسة ا

 إنهم ليسوا مع أ  منهما. %30بغ"ال أعرف"، وقال  %14للبيد، بينما أجاب  %20، مقابل 35%
، %39وردا على سؤال بشأن األنسب لرئاسة الحكومة، نتنياهو أم آفي غبا ، حصل األول على 

 قالوا إنهم ليسوا مع أ  منهما. %25ل أجابوا بغ"ال أعرف"، مقاب %17لغبا ، و  %19مقابل 
 4/12/2017، 48عرب 

 
 تعليمات للشرطة بفحص شبهات فساد ضد داني دانون .28

أصدر المدعي اإلسرائيلي العام شا  نيتسان، تعليمات للشرطة بالبدء بفحي شبهات : هاشم حمدان
ناة الثانية تم بثه ضد مندوب إسرائيل في األمم المتحدة، داني دانون، وذلك في أعقاب تحقي  للق
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وعلم أنه وضعت، األسبوس الماضي، طلبات على طاولة المستشار القضائي  األسبوس الماضي.
للحكومة، أفيحا  مندلبليت، تطالب بفتح تحقي  جنائي ضد دانون، وضد المقرب منه في ما يسمى 

 "المجلس الصهيوني"، يعكوف حجوئيل، في أعقاب تقرير القناة الثانية.
ل لناشطي "الليكود"، والتي كتطر  تحقي  القناة الثانية إلى منظومة وظائف بماليين الشواوكان قد 

أقامها دانون على حساب أموال الجمهور في جمعية "نصنع الصهيونية سوية"، مع حجوئيل، وكان 
 الهدف منها الدفع بمكانة دانون داخل الليكود، مقابل عرض وظائف على المقربين وأبناء عائالتهم.

وبعد بث التحقي ، والذ  تضمن تسجيالت ومراسالت تؤكد وجود المنظومة التي أقامها دانون، 
من جهته ادعى دانون أن "المجلس الصهيوني"  طالبت المعارضة بإعادته إلى البالد والتحقي  معه.

 هو هيئة داخل الليكود، ما يعني أنه لم ينف االدعاءات التي وردت في التحقي .
 4/12/2017، 48عرب 

 
 أضعاف اليهود ـ"إسرائيل"معدل وفيات العرب بوزارة الصحة اإلسرائيلية:  .29

كشف تقرير صادرة عن و ارة الصحة اإلسرائيلية النقاب عن معدالت الوفيات في البالد، : محمد وتد
ونشر التقرير، يوم اإلثنين، ضمن فعاليات مؤتمر "التحد  الوطني للحد من عدم المساواة في النظام 

لصحي"، إذ يقدم التقرير صورة صعبة وقاتمة بشأن االختالفات في متوسط العمر المتوقع ومعدالت ا
 الوفاة بين المرك  والضواحي وبين اليهود والعرب.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن التقرير الذ  يتمحور حول النظام الصحي، يقدم صورة 
سط العمر المتوقع ومعدالت الوفيات في البالد، قاتمة ومعطيات مقلقة عن االختالفات في متو 

خاصة بين منطقة المرك  والضواحي وبين اليهود والعرب، علما أن متوسط العمر المتوقع في جميع 
 أنحاء البالد آخذ في االرتفاس.

وحسب تقرير و ارة الصحة، فإن معدل الوفيات في الضواحي والمناطقة الريفية والنائية أعلى مما هو 
 أضعاف معدل وفيات اليهود. 3في منطقة المرك ، إذ يبلا معدل وفيات الرضع بين العرب  عليه

واستعرض التقرير أبر  المعطيات حول معدل العمر والتي كانت على النحو التالي، في عام 
سنة  0.6سنة للرجال، أ  ب يادة قدرها  80.7، بلا متوسط العمر المتوقع في إسرائيل 2016

 عن العام الساب . 0.1بين النساء، ب يادة قدرها 84.2 الساب  و مقارنة بالعام
تبين دراسات حول متوسط العمر المتوقع في إسرائيل مقارنة ببلدان منظمة التعاون والتنمية في و 

الميدان االقتصاد  أن متوسط العمر المتوقع بين الرجال في إسرائيل هو التاسع بين البلدان المتقدمة 
 .13ا كان متوسط العمر المتوقع للمرأة في ذلك العام في المرتبة والمتطورة، فيم
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مقارنة  2016ويبين التقرير التو يع حسب فئات السكان  يادة في متوسط العمر المتوقع في العام 
 بالعام الساب  في كال الوسطين اليهود  والعربي، والرجل والمرأة على السواء.

   وبلا  2016في عام  0.3المتوقع للنساء العربيات بمقدار  ودلت النتائج إلى ارتفع متوسط العمر
 سنة. 77.2سنة، فيما ارتفع متوسط العمر المتوقع للرجال العرب بنفس المعدل إلى    81.4

، 84.7سنة، وبلغت  0.2أما بين أوساط السكان اليهود في الفترة الموا ية، كانت هناك  يادة قدرها 
 .81.5بين الرجال، إلى  0.6و يادة 

للنساء. ووجد خالل تقسيم  4.2للرجال، و 5.9شخي  1000وتبلا معدالت الوفيات اإلجمالية لكل 
 2016حسب المجموعات السكانية أن معدل الوفيات بين الرجال اليهود من جميع األعمار في عام 

في . وكان معدل الوفيات بين السكان العرب 4.1لكل ألف شخي وبين النساء اليهود،  5.7كان 
 في النساء. 5.5في الرجال و 7.5ذلك العام 

وأظهر التقسيم حسب المناط  أن أعلى معدالت الوفيات سجلت هذا العام في بئر السبع وعكا، 
وأقلها في بتاز تكفا ورحوفوت، وفي المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، كما وسجلت  يادة كبيرة 

في  5.4إلى  2015لكل ألف شخي في عام  5من  في معدل الوفيات في منطقة الجوالن المحتل،
 3.8إلى  4.2. أما في المستوطنات بالضفة الغربية، فقد سجل أكبر انخفاض من 2016عام 

 خالل نفس الفترة.
      والدة. بين اليهود، كان المعدل  1000حالة لكل  3.1، بلا معدل وفيات الرضع 2016وفي عام 

 14، تحتل إسرائيل المرتبة 2015رنة دولية، اعتبارا من عام . وفي مقا6.2وبين العرب في  2.2
في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد . إذ أن معدل وفيات الرضع في إسرائيل 

 أقل من المتوسط في الدول الغربية.
 في الشمال 2014-2016ومن بين الوسط اليهود ، كان أعلى معدل وفيات للرضع في السنوات 

،. ومن بين القطاعات 1.7والدة، وأدنى معدل في منطقة المرك ) 1000حاالت لكل  3والجنوب، 
مولود، بينما  1000حالة لكل  11بالمجتمع العربي، كان أعلى معدل للوفيات في النقب والجنوب 

 ،.4أدنى معدل وفيات سجلت في منطقة حيفا )
 4/12/2017، 48عرب 

 
 من تدني أعداد المتجندين الجيش اإلسرائيلي قلقتقرير:  .32

عبر جيش االحتالل اإلسرائيلي عن قلقه من التدني الكبير بالدافعية لد   وديع عواودة: –الناصرة 
جنوده في الخدمة في وحدات قتالية. ويستدل من نتائج نشرها أمس أن هناك تراجعا في نسبة 
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نخفاض بالدافعية للخدمة في المتجندين المتدينين أيضا. ويتضح من هذه المعطيات أن دالة اال
من الجنود الذين طلب منهم االنخراط  %79حيث واف  وقتها  2011وحدات قتالية بدأت منذ

 .%67بوحدات قتالية، وهذا العام انخفضت النسبة إلى 
ويوضح الجيش أن تدني الدافعية مرتبط جدا بالتربية في البيوت ومرده البحث عن الراحة والخدمة 

واالبتعاد عن الخطر والبحث عن خدمة في وحدات تكنولوجية تتيح لهم االنخراط  قريبا من البيت
من الخدمة في وحدات مشاة قتالية مثل وحدة  هناك انتقاالبالعمل في مهن مربحة. كما أوضح أن 

 إلى وحدات قتالية أخر  مثل الجبهة الداخلية وهي أقل خطورة.« جوالني»
من السكان اليهود، ومن بين الذين  %72نيد الحالي للرجال وحسب جيش االحتالل يبلا معدل التج

استفادوا من اإلعفاءات  %7منهم أنهم يكرسون أنفسهم لدراسة التوراة و %15لم يتجندوا أعلن 
غير مناسبين للتجنيد. وأما في صفوف النساء فتشير  %3يتواجدون في الخار ، و  %3الطبية، و 

تم إعفاؤهن ألسباب  %3تم إعفاؤهن دينيا، و %35دهن، ومنهن تم تجني %58المعطيات الى ان 
 لسن مناسبات للتجنيد. %1بسبب ال وا ، و  %1يتواجدن في الخار ، و  %2طبية، و 

فمنذ بدء العام وحتى  –كما يستدل من المعطيات أن ظاهرة سجن الجنود تحافظ على أعداد كبيرة 
كله، سجن  2016ا، بينما تم خالل عام جندي 10,618تم سجن  الماضي،اكتوبر/ تشرين األول 

من هؤالء الجنود في سجون عسكرية الرتكابهم مخالفات الفرار  %47جنديا. وتم سجن  14,051
سجنوا  %12ارتكبوا جرائم جنائية، و  %7بسبب ارتكاب مخالفات تأديبية، و  %34من الخدمة، و 

صابة مدنيين فلسطينيين رغم تأكيد الجرائم  ألسباب أخر  ولم يبلا عن اعتقال جنود تورطوا بقتل وا 
 هذه من قبل منظمات حقوقية.

ورغم حدوث انخفاض طفيف، فإن ظاهرة التسرب بين الجنود ما  الت واسعة االنتشار، ويجد الجيش 
من الجنود يتسربون خالل الخدمة،  %14.8صعوبة في التعامل معها. وحسب المعطيات فإن 

جند  وجندية من الخدمة  7000م الماضي، تسرب أكثر من من النساء. وفي العا %7.6مقابل 
خالل أقل من عام ونصف من تجنيدهم. ويعتقد الجيش أن مرد ا دياد التهرب من الخدمة أو 

 التسرب منها هو حالة الهدوء األمني عالوة على البحث عن المصلحة الذاتية.
لتجنيد، فقط، عندما كان المجندون وقرر الجيش هذا العام إجراء استبيان حول المحف ات في يوم ا

الجدد يتوجهون إلى الوحدات والقواعد التي تم إرسالهم إليها. وفي استطالس أجر  على اإلنترنت 
بأنهم ال يرغبون في الخدمة كمقاتلين  %23لمجندين في سالز المدرعات في يوم تجنيدهم، أجاب 

 عات، والباقي لم يردوا.إنهم يريدون الخدمة في المدر 64.8% في المدرعات، وقال 
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ومن المتوقع ان يعاني الجيش االسرائيلي خالل السنوات الثالث المقبلة من نقي ضئيل يصل الى 
شهرا التي  30آالف جند  في كل عام بعد إصالز يقضي بتقصير خدمة الرجال لمدة  5 حوالي

المقاتلة الجديدة  ستجر  على مرحلتين. ويعتقد الجيش انه يمكن تعويض النقي بواسطة الوحدات
ضافة عدد الجنود في الخدمة الدائمة في المهن  التي تم تشكيلها مؤخرا، ومن خالل تجنيد االحتياط وا 

 الداعمة للقتال.
أنه ال ينجح، للسنة الخامسة على التوالي،  أمسويستدل من معطيات نشرها الجيش االسرائيلي، 
ويتبين من المعطيات ان عدد الجنود الذين تم  بتحقي  الهدف المحدد في مسألة تجنيد المتدينين.

جنديا. ورغم تسجيل ارتفاس في عدد المتجندين المتدينين،  2,850، يصل الى 2017تجنيدهم في 
جنديا مقارنة بالعام الماضي، إال أن ذلك ال يقترب من السقف الذ  حدده الجيش خالل العامين  50

ن أوساط المتدينين اليهود األرثوذكس )الحريديم، ال يشار الى أ متجند متدين. 3,200 –األخيرين 
 وبدال من الجيش يذهب أبناؤها لمدارس دينية لتعلم التوراة. دينية،تخدم بالجيش بدوافع 

 5/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 مع االحتالل غرب جنين مواجهاتحاالت اختناق في  .39
خالل مواجهات مع قوات  ،وم االثنينمساء ي ،أصيب عدد من المواطنين بحاالت اختنا : جنين

 االحتالل اإلسرائيلي في بلدة كفردان، غرب جنين.
وأفادت مصادر محلية، لغ"وفا، بأن قوات االحتالل اقتحمت البلدة، ما أد  الندالس مواجهات أطل  

 .خاللها الجنود قنابل الغا  المسيل للدموس، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحاالت اختنا 
 4/12/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 من عدة مناطق في الضفة والقدس مواطنا   20 تعتقلقوات االحتالل  .32

اعتقلت السلطات اإلسرائيلية أمس، عشرين : رويتر ، أ ف ب -القدس المحتلة، رام هللا، نابلس 
محامين. وأوضحت هيئة شؤون األسر   فلسطينياي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم ثالثة

مدير الدائرة القانونية في الهيئة  اإلثنينقوات االحتالل اعتقلت فجر »والمحررين في بيان، أن 
 «.والمحامي إياد مسك من من له في كفر عقب قضاء القدس

، إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن فلسطينياي ُأصيب برصاي الجيش اإلسرائيلي اإلثنين
بعد اندالس مواجهات في قرية شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي 
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لقاء الحجارة على قوات »أن  عشرات الفلسطينيين وصلوا إلى منطقة قصرة وبدأوا بإحرا  اإلطارات وا 
 «.األمن

 5/12/2017الحياة، لندن، 
 

 صىاألق المسجد من حراس أربعةاالحتالل يعتقل  .33
 من حراس المسجد األقصى في القدس المحتلة. أربعةاعتقلت قوات االحتالل، يوم االثنين، ": بترا"

بالقدس الشي  ع ام  األقصىالعامة وشؤون المسجد  اإلسالمية األوقافوقال مدير عام دائرة 
سيما  الوالمسيحية  اإلسالميةاالستهداف "اإلسرائيلي" ضد القدس وسكانها ومقدساتها  إنالخطيب، 
 المبارك، متصاعد ومستمر. األقصىالمسجد 

 4/12/2017، عم ان، السبيل
 

 وتتحرك لمنع تسريب جديد القوى والفعاليات في رام هللا والبيرة تهاجم ثيوفيلوس .34
أعلنت القو  الوطنية والشعبية في مدينة رام هللا أنها عقدت اجتماعيا طارئيا على ضوء : رام هللا

التي تشهدها قضية تسريب أراضي الكنيسة األرثوذكسية، وما يرد يوميا من  التطورات المتسارعة
خالل المتابعة الحثيثة عن صفقات جديدة يتم بموجبها بيع وتسريب العقارات واألراضي الوقفية لدولة 
االحتالل بأبخس األثمان على يد المدعو ثيوفيلوس بطريرك األرثوذكس و مرته، وهو ما يمثل مج رة 

لها تداعياتها الخطيرة على مجمل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، ينبغي التصد  لها حقيقية 
 بكل ح م وقوة، وعلى كافة المستويات السياسية والشعبية والقانونية.

اعتبار تسريب األراضي والعقارات الوقفية وغير الوقفية »وأقر االجتماس الذ  عقد في رام هللا 
يمكن تبريره، ويجب التعاطي معه على هذا النحو وعلى الجميع اتخاذ كافة لالحتالل عمال خيانيا ال 

اإلجراءات للتصد  لهذه الممارسات الخيانية بأقصى درجات الح م والشدة، وتنفيذ عقوبات رادعة 
اعتبار ثيوفيلوس ومجمعه وكل من »، وكذلك «لكل من تسول له نفسه اإلقدام على مثل هذه األعمال

يدافع عنه خارجا عن الصف الوطني وفي خانة أعداء شعبنا، ويجب محاربتهم  أويسير في فلكه 
والتصد  لهم، ومطالبة الكنائس بعدم ذكر البطريرك في الصلوات، ومطالبة المؤسسات الوطنية 
بعدم استقباله باعتباره خائنا لألمانة ويجب إسقاطه شعبيا ورسميا، واستبداله بلجنة وطنية وكنسية 

األرثوذكسي وحصر األمالك  الوقفية لتحديد ما تسرب منها الستعادته والحفاظ على ما  إلدارة الوقف
 « . تبقى

 5/12/2017، لندن، القدس العربي
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 الوفاق بااللتزام بصرف الرواتب حكومةموظفو غزة يطالبون  .35

احتشد عشرات الموظفين في ساحة الجند  المجهول وسط مدينة غ ة، :، وكاالت«الخليج» - غ ة
تنديداي بتنصل حكومة الوفا  من الت اماتها، وعدم « الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غ ة»دعوة من ب

صرفها رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية. وقال الناط  باسم الحملة مهد  مشتهى إن إعالن 
 ألف موظف من 40صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن الشهر الماضي واستثناء نحو 

بمثابة إعالن حرب على الموظفين وأسرهم وتجاو  صارخ وصريح للمصالحة «موظفي غ ة لهو
 «.الوطنية

جاء »واعتبر مشتهى في كلمة خالل الوقفة االحتجاجية، أن استثناء حكومة الوفا  لموظفي غ ة 
وطن  على قاعدة التميي  واإلصرار على تكريس االنقسام و رس الفتنة والبغضاء بين الموظفين في

 «. واحد
وشدد مشتهى على رفض موظفي غ ة كل محاوالت القف  عن المصالحة الوطنية وتنفيذ بنود اتفاقات 

 «. رس الفتنة والبغضاء بينهم» غالقاهرة، مؤكداي أن الموظفين لن يسمحوا بأ  حال من األحوال ب
 5/12/2017الخليج، الشارقة، 

 
 ام سفارات الواليات المتحدةيدعو العتصام أم أوروبافي  االتحاد الوطني .36

 إلىكافة الجاليات الفلسطينية والمؤسسات  أوروبادعا االتحاد الوطني الفلسطيني في : معا -أوبساال
ترامب  إدارةتنظيم االعتصام أمام سفارات الواليات المتحدة األمريكية، تعبيرا للرفض والضغط على 

 مدينة القدس. إلىالتي تنو  نقل سفارتها 
محاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة  أ تحاد أن وأكد اال

عاصمة دولة فلسطين، يفرض على مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة مسؤولية عاجلة لحماية 
ت قراراتها المتعلقة بحقو  الشعب الفلسطيني في مدنية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية التي نص

 .2334عليها عشرات القرارات الدولية وأخرها القرار 
وطالب االتحاد األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا والصين وجميع دول العالم بتوضيح وا عالن 

ت امواقفها من معاداة منظومة القانون الدولي، مطالبا الواليات المتحدة بااللت ام بمواقف اإلدار 
االحتالل  إنهاءالحتكام إلى لغة القانون الدولي وتنفيذ القرارات والعمل على األمريكية المتعاقبة، وا

 واالعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
 4/12/2017اإلخبارية،  معا   وكالة
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 ملتقى للعلماء والشخصيات بصيدا في لبنان: ال بديل عن فلسطين .37

األحد، في بلدية صيدا  يومفي لبنان،  أقامت هيئة علماء المسلمين، ورابطة علماء فلسطين: بيروت
بلبنان، ملتقى للعلماء والشخصيات، بمناسبة الذكر  المئوية لوعد بلفور المشؤوم وخمسينية احتالل 

 ". القدس وذكر  استشهاد الشي  ع  الدين القسام، تحت عنوان "ال بديل عن فلسطين
تح  أن تستنهض األمة كل طاقاتها وأكد مدير الملتقى، الشي  حسن ذياب، أن القدس وفلسطين تس

 لتحريرها من الصهاينة المعتدين.
لة، من جهته، ذّكر خطيب المسجد األقصى المبارك، الشي  عكرمة صبر  بأن ، في رسالة مسجَّ

القدس محتلة واألقصى في خطر، مشدديا على أن أهل القدس سيدافعون عنها بكل ما أوتوا من قوة 
 حتى الرم  األخير.

 القدَس  الواليات المتحدة األمريكيةس رابطة علماء فلسطين الشي  بسام كايد، من إعالن وحذر رئي
 عاصمة للكيان الصهيوني، داعيا علماء األمة ليأخذوا دورهم في معركة التحرير.

 4/12/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 للقدس اعتداء وقح على فلسطين األمريكيةأبو حلبية: نقل السفارة  .38
يوم االثنين، إن إعالن رئيس ، قال رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين أحمد أبو حلبية: غ ة 

مب نيته نقل سفارة بالده من "تل أبيب" إلى مدينة القدس االواليات المتحدة األمريكية دونالد تر 
ا على الحقو  الو  ا ووقحي طنية والتاريخية المحتلة واالعتراف بها عاصمةي لغ "إسرائيل" يعد اعتداءي صارخي

 للشعب الفلسطيني.
، 1948وأكد أبو حلبية في بيان لمؤسسة القدس الدولية، أن القدس بشطريها الغربي الذ  احتل عام 

 ، هي حٌ  تاريخي خالي للشعب الفلسطيني.1967والشرقي الذ  احتل عام 
 4/12/2017، فلسطين أون الين

 
 سسات وشخصيات القدس القانونيةلتقليم أظافر مؤ  محاوالتكمال الخطيب: الشيخ  .39

 ،48أكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل عام : أحمد المصر  -أم الفحم/ غ ة 
كمال الخطيب، وجود محاوالت لد  سلطات االحتالل اإلسرائيلي لما أسماه "تقليم أظافر  الشي 

 مطامع سياسية خطيرة.وقصقصة أجنحة" مؤسسات وشخصيات مدينة القدس القانونية خدمة ل
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وقال الخطيب لصحيفة "فلسطين"، إن مؤشرات اعتقال قوات االحتالل لعدد من المحامين المنتمين 
لمؤسسات حقوقية مقدسية، ال تخر  عن كونها محاولة للتضيي  على هذه الشخصيات والمؤسسات 

 التي تدافع عن مدينة القدس المحتلة.
  بارقة خالد للمحامين االحتالل اعتقال من أمس، من أول  جر  ما على تعقيبا يأتي الخطيب حديث
ياد صالز، رائد الشي  محامي  والمحررين، األسر  شؤون هيئة في القانونية الدائرة مدير مسك وا 
 .اإلنسان لحقو  الميثا  مؤسسة مدير الصباز وفراس

اإلدارة األمريكية برئاسة  ورأ  الخطيب أن االعتقاالت تأتي ت امنا مع الحملة العالمية التي تقودها
دونالد ترامب وعدد من الدول العربية للتضيي  على القدس، ومحاولة تمرير مشاريع تسوية تصب في 

 مصلحة "المشروس الصهيوني" وليس في مصلحة شعبنا.
 5/12/2017، فلسطين أون الين

 
 القدس علىبالتواطؤ  العربيةمقدسيون يتهمون الدول  .42

م لضعف وغياب الموقف العربي الداعم والمناصر لمدينة القدس، معتبرين عّبر مقدسيون عن غضبه
األمريكية األنظمة السياسية شريكة في التفريط بالمدينة وا عطاء ضوء أخضر للواليات المتحدة 

 بها عاصمة إلسرائيل. لالعتراف
دثين وخالل استطالس آلراء الشارس المقدسي في بث مباشر لصفحة القدس، وصف عدد من المتح

مب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل بأنها ااألخبار المتداولة عن اعت ام الرئيس األمريكي دونالد تر 
أخبار سيئة، معبرين عن رفضهم أل  تغيير ال يؤد  إلى  وال االحتالل وا عالن القدس عاصمة 

 لفلسطين.
وقف العربي الرسمي وبدت عالمات الغضب واضحة في وجوه كثيرين عند سؤالهم عن رأيهم في الم

أن العرب منشغلون بقضاياهم وهمومهم ولم تعد قضية القدس مثار اهتمام بالنسبة  ورأواوالشعبي، 
 لهم.

سالميا على المستو  الشعبي، مؤكدين أن  ومع ذلك توقع بعض المتحدثين غضبا فلسطينيا وعربيا وا 
مواجهات عنيفة وسيالن دماء في  المقدسيين لن يسكتوا أو يسلموا بالواقع الجديد، غير مستبعدين

 معركة رفض تغيير واقع القدس.
 4/12/2017ة.نت، الدوحة، الجزير 
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 منظمة حقوقية إسرائيلية توثق تنكيل االحتالل بأطفال فلسطينيين .49
صابة آخر بجروز حرجة إثر اشتباكات مع قوات االحتالل  تل أبيب: بالت امن مع مقتل فلسطيني وا 

اإلسرائيلية لحقو  « بتسيلم»تحمها الجيش ومستوطنون، أمس، نشرت منظمة في بلدة قرب نابلس اق
اإلنسان، أربعة أشرطة مصورة لحوادث وقعت خالل الشهرين الماضيين، تظهر كيف ينكل جنود 

 جيش االحتالل بتالميذ المدارس بالتعاون مع المستوطنين.
 التنكيل بطالب مدرسة  ياد حمودةوتظهر األشرطة التي عرضتها المنظمة أمام الصحافيين كيف تم 

 جابر االبتدائية في مدينة الخليل، وا عاقة حركتهم ومنعهم من الوصول إلى المدرسة. 
 5/12/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية يصل غزة .11

مصرية اللواء سامح وصل، ظهر االثنين، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة ال: غ ة
 قطاس غ ة، عبر حاج  بيت حانون. إلىنبيل 

وكان في استقبال اللواء نبيل مدير قو  األمن الداخلي اللواء توفي  أبو نعيم، حيث من المتوقع أن 
يتم استكمال خطوات المصالحة بين فتح وحماس، ومتابعة تنفيذ اتفا  القاهرة، وتمكين الحكومة 

 بإشراف مصر  مباشر.
 4/12/2017، الة الرأي الفلسطينية لإلعالموك

 
 "إسرائيل"إطالق صاروخين على األقل من سيناء على  .11

د ب أ: ذكر جيش االحتالل اإلسرائيلي في ساعة مبكرة من صباز الثالثاء أن صاروخين على 
األقل أطلقا على إسرائيل من شبه ج يرة سيناء المصرية، وأن صافرات اإلنذار دّوت خمس مرات 

بأنه لم ترد أنباء ” تايم  أوف إسرائيل“وأفاد الجيش في بيان نقلته صحيفة  ى األقل خالل الليل.عل
وقال الجيش إنه لم يتضح على الفور  عن وقوس إصابات أو أضرار مادية جراء إطال  الصاروخين.

س الواقع على حدود قطا” اشكول“ اإلقليميما إذا كان أ  من الصاروخين قد سقطا في المجلس 
 غ ة.

 5/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 26 ص             4484 العدد:             12/5/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني بالقدس يجب: األردني وزير الخارجية .11

بحث و ير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد  وو ير الخارجية األميركي : بترا –السبيل 
قة بالقضية الفلسطينية في ريكس تيلرسون مساء أمس المستجدات في المنطقة، وخصوصا تلك المتعل

 ضوء أنباء تحدثت عن احتمال اتخاذ الرئيس األميركي قرارا باالعتراف بالقدس عاصمة لغ"إسرائيل".
وشدد الصفد  خالل مكالمة هاتفية أجراها مع تيلرسون على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي 

 إلىالوضع. وأشار و ير الخارجية قرار يستهدف تغيير هذا  أ والقانوني في القدس، وعدم اتخاذ 
التداعيات الخطرة أل  قرار باالعتراف بالقدس عاصمة لغ"إسرائيل" في ضوء المكانة الدينية والتاريخية 
والوطنية الخاصة للقدس ليس فقط عند الفلسطينيين واألردنيين ولكن على امتداد العالمين العربي 

 واإلسالمي.
قرار يقوض الجهود السلمية ويدفع المنطقة نحو الم يد من   أخطورة اتخاذ  إلىوأشار الصفد  

التوتر، وضرورة معالجة وضع القدس في إطار مفاوضات الوضع النهائي وف  جميع القرارات 
 الدولية ذات الِصلة.

 4/12/2017، السبيل، عم ان
 

 دسللق يةمريكاألسفارة ال: على الحكومة الوقوف بوجه قرار نقل في األردن "اإلخوان" .11
قالت جماعة اإلخوان المسلمين إن اإلقدام على نقل السفارة األمريكية إلى القدس يناقض : السبيل

جميع القرارات الدولية التي تعتبر الكيان سلطة احتالل وليس دولة شرعية، معتبرة ذلك امتداداي 
 لسياسات الكيل بمكيالين ودعم الكيان المحتل في إجرامه.

لها اليوم االثنين، أنها كما حال كل األحرار في العالم ترفض أ  مساس  وأضافت الجماعة في بيان
 بح  األمة العربية واإلسالمية في القدس وأنه شرعنة آلخر استعمار غاشم.

ودعت الجماعة الحكومة األردنية إلى الوقوف بوجه هذا القرار وتع ي  رفضها لنقل السفارة، بدعم 
 أبناءيرة إلى أنها ستجد معها كل أبناء الوطن وكل الشرفاء من الجبهة الداخلية الرافضة لذلك، مش

 في العالم، بما يحفظ الرعاية األردنية للمسجد األقصى والمقدسات في القدس. واألحرار األمة
 4/12/2017، السبيل، عم ان

 
سالمي لمواجهة إجراءات واشنطن ضد القدس .11  استنفار عربي وا 

سالمية من مغبة إقدام الواليات المتحدة على  حذرت دول: ، وكاالت«الخليج»عواصم: عربية وا 
وطالب سامح شكر  و ير الخارجية المصر ، الواليات «. إسرائيل»االعتراف بالقدس عاصمة ل
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المتحدة بعدم نقل سفارتها إلى القدس، محذراي من أن هذا القرار سيؤد  إلى تأجيج التوتر في 
مساء أول أمس، مع ريكس تيلرسون و ير الخارجية المنطقةا وذلك خالل اتصال هاتفي أجراه، 

األمريكي، تم خالله مناقشة مسار العالقات الثنائية بين البلدين، وتطورات األوضاس اإلقليمية، على 
 «.إسرائيل»خلفيه ما تردد إعالمياي بشأن احتمال إعالن واشنطن، اعتبار القدس عاصمة ل

مرتبطة باتخاذ الواليات المتحدة مثل هذا القرار، وتأثيراته وتناول شكر ، خالل االتصال، التعقيدات ال
 السلبية الُمحتملة على الجهود األمريكية الستئناف عملية السالم. 

وحّذر و ير الخارجية األردني أيمن الصفد ، خالل محادثات مع نظيره األمريكي ريكس تيلرسون 
 «.اإلسرائيلي»عاصمة أبدية للمحتل من خطورة نقل سفارة واشنطن إلى القدس، واالعتراف بها 

وأعلنت الخارجية األردنية، أنها أعلمت جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، دعوة 
األردن إلى عقد اجتماعين لمجلس الجامعة الو ار ، وو راء خارجية الدول اإلسالميةا لمناقشة سبل 

 التعامل مع أ  قرار أمريكي بهذا الخصوي.
أن البيان الختامي، الذ  سيصدر عن االجتماس الطارئ سيتضمن تحذيراي عربياي « الخليج»وعلمت 

واضحاي لندارة األمريكية من اإلقدام على هذه الخطوةا لكونها تضر بالعالقات العربية مع واشنطن، 
للتصد  وتؤثر سلباي في مصالحها االستراتيجية في المنطقة، كما سيتضمن تحديداي للخيارات العربية 

لها في حال اإلعالن عنها في الخطاب المرتقب للرئيس دونالد ترامب غداي، كما يؤكد مساندته لجهود 
القيادة الفلسطينية في التصد  لهذه الخطوة، ورفض أ  مساس بوضعية القدس، التي ستظل 

 عاصمة لدولة فلسطين المستقلة. 
 5/12/2017، الخليج، الشارقة

 
 ان عرض على عباس خطة لدولة عاصمتها "أبو ديس"نيويورك تايمز: بن سلم .11

األمريكية أمس، أن ولي العهد « نيويورك تايم »كشفت صحيفة «: القدس العربي» –الناصرة 
السعود  محمد بن سلمان طرز على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خالل  يارته العاجلة 

 تتطاب  مع مقترحات إسرائيل. للرياض في الشهر الماضي، خطة جديدة لتسوية الصراس تكاد
وفي إطار الخطة السعودية المقترحة يتم استبدال القدس بأبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية واإلبقاء 

 على معظم المستوطنات والتنا ل عن ح  العودة.
الرئيس عباس الخطة السعودية الجديدة،  فقد رفضونقال عن مصادر فلسطينية، عربية وأوروبية، 

 ها إنها تخدم إسرائيل أكثر من أ  مقترز قدمه رئيس أمريكي.وقال عن
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ومن بين هذه المصادر الواردة في التقرير عضو الكنيست اإلسرائيلي أحمد الطيبي، والشي  حسن 
يوسف أبر  قادة حماس في الضفة الغربية المحتلة. كما تقضي الخطة السعودية بإقامة دولة 

عن مصدر لبناني « نيويورك تايم »وتنقل  يادتها منقوصة.فلسطينية ستكون متقطعة األوصال وس
 قوله إن بن سلمان اقترز استبدال القدس بالبلدة المجاورة للقدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

وعوضا عن أراض في الضفة الغربية تستولي عليها المستوطنات تقترز السعودية ضم أج اء من 
المذكورة فقد أصيب الرئيس  وحسب المصادرا مصر. سيناء لقطاس غ ة، وهذه فكرة سب  ورفضته

عباس بالصدمة والذهول والغضب من المقترز السعود ، خاصة أن الرياض قد هددته بأنه في حال 
 «.مقتدر آخر»عدم قبول الخطة خالل شهرين ستمارس عليه ضغوط كي يقدم استقالته لقائد 

يا سخيا للسلطة الفلسطينية ولجيب الرئيس وتشمل الخطة حسب المصادر المذكورة دعما ماليا سعود
 عباس شخصيا.

وفي حديث لنذاعة اإلسرائيلية العامة نفى النائب الطيبي ما نسب له، وقال إنه قال فقط إن ما 
عرض على الرئيس عباس غير مالئم. ونفى البيت األبيض ما نشر حول الخطة السعودية الجديدة. 

كما نفت الحكومة السعودية ما نسب للمملكة  االتفا .ورة مسودة وقال إنه قد تبقى شهر حتى إنهاء بل
«« نيويورك تايم « من مقترحات. واعتبر الناط  بلسان السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ما نشرته

 ، نافيا مضمون تقريرها هذا.«أنباء كاذبة
مريكية بهدف نيل أن مقترحات بن سلمان جاءت خدمة ودعما للخطة األ« نيويورك تايم »وترجح 

بن سلمان إعجاب البيت األبيض، أو أن واشنطن استأجرت خدماته كي يمارس الضغوط على 
الرئيس عباس، أو من أجل القيام بعالقات عامة لها من خالل طرز خطة سيئة تبدو من بعدها 

 الخطة األمريكية متطورة وسخية أكثر.
ونتيجة لتراجع قوته يلمح إلى أنه يتعرض  أيضا أن الرئيس عباس« نيويورك تايم »وال تستبعد 

 مستقبال. مع إسرائيللضغوط سعودية، وذلك من أجل تبرير تليين موقفه في المفاوضات 
 5/12/2017، القدس العربي، لندن

 
 كوارث جديدةإلى قد تؤدي  "إسرائيلـ": االعتراف بالقدس عاصمة لاتركي .11

لتركية بكر بو داغ، اليوم اإلثنين، أّن موقف تركيا حيال أّكد المتحدث باسم الحكومة ا: أنقرة/ إدا أو ن
وضع مدينة القدس، ثابت ولن يتغير، وأنقرة لن تقبل باألمر الواقع تجاه محاوالت تغيير الوضع القائم 

 فيها.
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بو داغ خالل اجتماس مجلس الو راء التركي، رّد فيه على أنباء 
الم أمريكية، حول ع م الرئيس األمريكي دونالد ترامب، االعتراف بالقدس "عاصمة تناقلتها وسائل إع

 موحدة وأبدية إلسرائيل". 
وأوضح بو داغ أّن االتفاقات والقرارات األممية توجب على هيئة األمم المتحدة، الحفاظ على الوضع 

 ت  األمم المتحدة.القائم في القدس، ال سيما أّن حماية وضع القدس، مسؤولية منوطة على عا
وأعرب عن أمله في أاّل يتم اتخاذ أ  خطوات حيال الوضع في القدس، قد تؤد  إلى اشتباكات 

 وكوارث جديدة في المنطقة.
 4/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 مركزا للبحوث العلمية بجمرايا قرب دمشقمن جديد تقصف  "إسرائيل" .14

ائيلي غارات جوية استهدفت مرك ا للبحوث العلمية قرب قرية نفذ الطيران الحربي اإلسر : محمد وتد
 جمرايا، في منطقة قدسيا بمحافظة ريف دمش  جنوبي سورية بحسب ما أفادت وسائل إعالم أجنبية.

وه ت انفجارات ضخمة جمرايا بعد قصف عنيف للمنطقة التابعة للبحوث العلمية، حيث تعرضت 
سرائيل، فيما تعرض مرك  البحوث العسكرية لهجوم إسرائيلي المنطقة للقصف أكثر من مرة من قبل إ

 .2013ساب  عام 
وتحدثت أنباء عن وقوس إصابات بين المدنيين في المنطقة نتيجة القصف المنسوب إلى إسرائيل التي 

 تلت م الصمت وتمتنع التعقيب على األخبار التي تفيد ضلوس طيرانها بالقصف.
لتابعة للنظام، إن دفاعات الجوية التابعة لجيش النظام السور  تصدت وقالت وكالة "سانا" السورية ا

استهدفت منطقة جمرايا بريف دمش ، مبينة أن الصواري   6للصواري  وأسقطت ثالثة من أصل 
 أرض جو تم إطالقها من مطار الم ة العسكر .

ات من جهة جمرايا، من جهتها نقلت وكالة "رويتر " عن شهود عيان، أنهم سمعوا دو  ثالثة انفجار 
 في وقت متأخر من مساء االثنين، وأن دخانا كثيفا يتصاعد فو  المنطقة.

 5/12/2017، 48عرب 
 

 "إسرائيلـ""التعاون اإلسالمي" تحذر من االعتراف بالقدس عاصمة ل .11
حذرت منظمة التعاون اإلسالمي من االعتراف بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل، السلطة : جدة

حتالل، أو إنشاء أ  بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها للمدينة، باعتبار ذلك اعتداء القائمة باال
صريحا على األمتين العربية واإلسالمية، وعلى حقو  المسيحيين والمسلمين، والحقو  الوطنية 
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للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه بتقرير المصير، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي واتفاقية جنيف 
لة، بما فيها القرار األخير ا  ،.2016) 2334لرابعة، وقرارات مجلس األمن ذات الصِّ

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن االجتماس االستثنائي على مستو  المندوبين الدائمين للدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، الذ  انعقد في مقر األمانة العامة للمنظمة في جدة 

كة العربية السعودية، اليوم اإلثنين، للنظر في توجهات اإلدارة األميركية تغيير الوضع القانوني بالممل
 والتاريخي لمدينة القدس الشريف.

وأكد البيان الطابع المرك   لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة لألمة اإلسالمية 
نظمة التعاون اإلسالمي، مشددا على الهوية العربية جمعاء، باعتبارها المقر النهائي والدائم لم

 واإلسالمية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.
 :ني البيان الختاميولالطالس على 

&lan=ar1129&t_ref=17096oci.org/topic/?t_id=-https://www.oic 
 4/12/2017، منظمة التعاون اإلسالمي

 
 األزهر وجامعة الدول العربية: القدس عاصمة فلسطين األبدية .11

جددت مشيخة األ هر وجامعة الدول العربية التأكيد على أن القدس هي عاصمة فلسطين : القاهرة
 األبدية، وال لالعتراف بها عاصمة للمحتل اإلسرائيلي.

وة التي عقدتها المشيخة وجامعة الدول العربية، اليوم االثنين، في مرك  جاء ذلك خالل الند
المؤتمرات باأل هر الشريف في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان "التطّرف وأثرة السلبي على 

 التراث العربي".
لفلسطيني وقال عميد مؤسسة إحياء التراث، الوكيل في و ارة األوقاف والشؤون الدينية، رئيس الوفد ا

المشارك خليل قراجة الرفاعي، إن الندوة خرجت بتوصيات ونتائج عدة أهمها كان رفض التهديدات 
باالعتراف بالقدس عاصمة للمحتل كونها العاصمة األبدية لدولة فلسطين، وضرورة االستجابة الفعلية 

 لقرارات "اليونسكو" واحترامها.
 4/12/2017، (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 
 
 

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=17096&t_ref=9112&lan=ar
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 "الدولي لالتصاالت"اتفاق عربي لدعم عضوية فلسطين في  .11
القاهرة: أعلن مجلس و راء االتصاالت العرب دعمه وتبنيه لطلب فلسطين من أجل الحصول على 

، حتى تقديمها مشروس القرار بهذا المعنى في «االتحاد الدولي لالتصاالت»العضوية الكاملة في 
 يما دعت مصر إلى تعاون عربي في مواجهة اإلرهاب اإللكتروني. الوقت الذ  تراه، ف

، التي عقدت في 21وطالب مجلس و راء االتصاالت العرب، في بيان أمس، في ختام دورته العادية 
القاهرة، برئاسة مصر، بمواصلة جهوده ومتابعة اتصاالته مع األمين العام لالتحاد الدولي 

قرارات االتحاد الخاصة بفلسطين لما يمثله تعطيل تنفيذ هذه  لالتصاالت من أجل متابعة تنفيذ
 القرارات من خر  للحقو  للشعب.

 5/12/2017، الخليج، الشارقة
 

 "إسرائيل"االستخبارات األمريكية: السعودية تتغير وتتعاون مع  .11

دية تعاون السعو " ،، مايك بومبيو، عما وصفه بغCIAتحدث مدير وكالة االستخبارات األمريكية )
سرائيل السنو  للدفاس جنوب كاليفورنيا، والتي نقلتها ” ريغان“أشاد بومبيو في ندوة له بمنتد  و  ”.وا 
اإلسرائيلية بالتحوالت التي طرأت على السياسة السعودية في اآلونة ” جيرو اليم بوست" صحيفة
تطالب به أمريكا  هناك تحوالت عديدة تحدث في السعودية، وهذا أمر كانت“وقال بومبيو:  األخيرة.

 ”.على مد  عقود، لقد بدأوا اآلن بها، لذا علينا أن نحييها ونشجعها وندعمها
السعودية مستعدة للعمل بجانب شركائنا الخليجيين بصورة قوية، كما رأيناهم مع “ وتابع، قائال:

ن نحاول يمكننا أ“ومضى، بقوله:  ”.اإلسرائيليين للتصد  لنرهاب في جميع أنحاء الشر  األوسط
تطوير تلك العالقات، وأن نعمل جنبا إلى جنب معهم لتصبح منطقة الخليج وجميع أنحاء الشر  

 ”.األوسط أكثر أمنا
 4/12/2017رأي اليوم، لندن، 

 
   "إسرائيلـ"كي بالقدس عاصمة لير بغداد تنديدا بنية االعتراف األممظاهرات حاشدة في  .11

، مظاهرات حاشدة في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية انطلقت صباز اليوم االثنين :وفا -بغداد
بغداد، منددة بالتوجه األمريكي لنقل سفارتهم للقدس أو االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل 

 اإلسرائيلي.
وحذر المشاركون في التظاهرة من أن اتخاذ الرئيس األمريكي ترامب لهذه الخطوة سيشعل األرض 

 ة الدول العربية واإلسالمية بما فيها العرا .ضد األمريكيين في كاف
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وكان ال عيم العراقي مقتد  الصدر، قد دعا لهذه لمظاهرات اليوم كرسالة تحذير لندارة األمريكية 
 من مغبة نقل سفارتها للقدس.

 4/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "إسرائيلـ"حدة بالقدس عاصمة  لماكرون يعبر لترامب عن قلقه من احتمال اعتراف الواليات المت .11
قال مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في بيان، إنه أبلا نظيره األميركي، دونالد ترامب، 
اليوم االثنين، بأنه قل  من إمكانية أن تعترف الواليات المتحدة بصورة أحادية بالقدس عاصمة 

 إلسرائيل.
ون ترامب: "عّبر الرئيس الفرنسي عن قلقه من إمكانية وجاء في البيان الذ  صدر بعدما هاتف ماكر 

 أن تعترف الواليات المتحدة بشكل أحاد  بالقدس عاصمة إلسرائيل". 
وأضاف: "جدد السيد إيمانويل ماكرون التأكيد على أن مسألة وضع القدس يجب التعامل معها في 

ة دولتين.. إسرائيل وفلسطين.. إطار مفاوضات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين بهدف إقام
 تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن".

 5/12/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 ضربة للسالم   "إسرائيلـ"برلماني أوروبي: اعتراف ترامب بالقدس عاصمة ل .11

أكد عضو كتلة اليسار في البرلمان األوروبي في بروكسل فابيو أماتو أن إقدام  :وفا -بروكسل
األميركي دونالد ترامب على االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل "سيمثل ضربة للسالم، الرئيس 
، وللمجتمع والقانون الدوليين ولحقو  الشعب الفلسطيني، حيث أن القدس الشرقية هي واإلنسانية

 عاصمة دولة فلسطين".
روبا ستقوم بالحشد وأعلن أماتو في حوار مع "صوت فلسطين"، اليوم الثالثاء، أن قو  اليسار في أو 

 اإلسرائيليلتنظيم مظاهرات في بروكسل يوم الحاد  عشر من الشهر الجار  ضد رئيس الو راء 
بنيامين نتنياهو، ومن أجل القول للعالم أن عليه أال يسمح لترامب بتدمير إمكانية تحقي  السالم، 

قرون بالقدس عاصمة للشعب على هذه الخطوة، ألن األمم المتحدة والعالم ي اإلقداموكي يمنعه من 
 الفلسطيني.

وأشار إلى توجيه رسالة عبر العديد من أعضاء البرلمان األوروبي يطالبون فيها موغيريني التحرك 
بهذا الشأن، والتأكيد على كل قرارات األمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مشددا على 

وقت بالذات، وقال "بدأنا فعال بالحشد، لكن ضرورة أن تتخذ موغيريني هذا الموقف في هذا ال
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المشكلة أن البرلمان األوروبي ال ينعقد إال مرة واحدة في الشهر، وسنلتقي األسبوس القادم في 
ستراتفورد، ولهذا بعثنا الرسالة اليوم إلى موغيريني للتحرك قبل األربعاء، وسنستمر في أنشطتنا 

 لوبة أمام المؤسسات األوروبية".للتأكيد على ذلك، وسنقوم بالحمالت المط
 4/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
رنا جميع أراضي سوريبوتين .11  ونتواصل مع منظمات يهودية إلعادة بناء معابدهم ة: حر 

موسكو غ د ب ا: أكد الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، أن جميع أراضي سوريا تقريبا، بما في ذلك 
 تحريرها من اإلرهابيين.حيث يقطن المسيحيون، تم 

الكثير من الكنائس »وقال خالل اجتماس مع رؤساء وفود الكنائس األرثوذكسية المحلية أمس اإلثنين 
واألديرة تم نهبها وتدميرها. الوضع في البالد يتغير بشكل تدريجي. القوات السورية بدعم من 

ا في ذلك المناط  التي يعيش فيها العسكريين الروس حرروا جميع أراضي البالد من اإلرهابيين، بم
 ، حسب وكالة سبوتنيك.«المسيحيون

وكشف الرئيس الروسي أن روسيا على تواصل مع ممثلي المنظمات اليهودية في سوريا، بما في 
نحن سنساعد ممثلي الطوائف األخر ، بمن في ذلك ممثلو اإلسالم، الذين »وتابع:  ذلك األمريكية.

سنساعد اليهود أيضا. لقد »وذكر  «.ن العصابات واإلرهابيين والمتطرفينكما نعلم عانوا الكثير م
طلبت منا عدة منظمات يهودية المساعدة في إعادة إعمار األضرحة اليهودية، ونحن على تواصل 

 «.مع ممثلي اليهود في سوريا وبالتحديد مع بعض المنظمات اليهودية األمريكية
 5/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 وماسيون أوروبيون يزورون قرية سوسيه جنوب الخليلدبل .11

 ارت اليوم االثنين، شخصيات دبلوماسية من االتحاد األوروبي لد  القدس ورام هللا، قرية : الخليل
سوسيه في جنوب الخليل، وأطلعت على الظروف الصعبة التي يعيشها األهالي هناك، والمشاكل 

 التضيي  عليهم وترحيلهم. إلىالهادفة  اإلسرائيلية ءاتواإلجراالتي تواجههم في ظل الممارسات 
والتقى الدبلوماسيون بوجهاء وفعاليات سوسيه، باإلضافة إلى محامي األهالي والمنظمات اإلنسانية 

 التي تقدم المساعدة ألهالي التجمع السكني.
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منا ل والترحيل، وأفاد بيان، بأنه وألكثر من عقد من ال من عاش أهالي سوسيه تحت تهديد هدم ال
حيث باءت جميع المحاوالت للحصول على موافقات على الخطط الهيكلية وتراخيي البناء بالفشل 

 .اإلسرائيليةبعد رفضها من السلطات 
 4/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مليون يورو 53ألمانيا تدعم الحكومة الفلسطينية ب  .14

لمانيا االتحادية في رام هللا بيتر بيرفيرث، تقديم حكومة أمكتب تمثيل جمهورية أعلن رئيس : رام هللا
وأكد خالل تقديمه رسالة من حكومة  مليون يورو للحكومة الفلسطينية. 53بالده دعما ماديا بقيمة 

األلمانية لو ير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، استمرار الدعم المقدم من الحكومة األلمانية 
 للحكومة الفلسطينية.

 4/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مع الشعب الفلسطيني ا  تضامني ا  يوقعون بيان وعربيا   دوليا   ا  حزب 153: بكين .11
ح بيا من الدول المشاركة في مؤتمر أعمال الحوار بين الح ب الشيوعي  153وقع : صفا –بكين 

لف العالم المنعقد في بكين، على بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني الصيني ووفود ح بية من مخت
 ضد القرار األميركي بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

وقال الموّقعون على البيان التضامني: "نؤكد بأن الحل العادل الذ  يضمن الحقو  الثابتة للشعب 
قامة الدولة الفلسطينية المستق  1967لة على حدود الرابع من ح يران الفلسطيني بتقرير مصيره وا 

وأكدوا على ضرورة تطبي  قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية  وعاصمتها القدس".
 الفلسطينية، معتبرين أن هذا حجر األساس لضمان األمن واالستقرار في المنطقة.

 4/12/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 "يوم تاريخي"استسالمه وزعيمهم يحتفل بـ الحوثيون أعدموا صالح بعد  .11

المؤتمر »عبدهللا صالح،  عيم ح ب  عليّ ُقتل الرئيس الساب  ": الحياة" –الرياض، عدن، نيويورك 
، على يد الحوثيين شركائه في سلطة األمر الواقع حتى يوم األربعاء الماضي. وكان «الشعبي العام

ادر في موكب حراسة محدود ال يتجاو  ثالث سيارات صالح وعدد من القيادات الرئيسة في ح به غ
العاصمة صنعاء قبل ظهر أمس. وفجرت ميليشيات الحوثي ظهر أمس، من ل صالح الواقع في 
شارس صخر، بجوار مرك  الكميم التجار ، عقب اقتحامه بعد معارك شرسة دارت مع حراسة صالح 
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ة قبل الماضية، سقط فيها عشرات القتلى رافقتها معارك مماثلة في أحياء عدة منذ منتصف الليل
 والجرحى من الطرفين.

وقالت و ارة الدفاس اليمنية عبر موقعها اإللكتروني، إن الحوثيين نصبوا كميناي في منطقة سنحان 
لعلي صالح بعد مغادرته صنعاء، وكان برفقته نجله صالز واألمين العام للمؤتمر الشعبي عارف 

ساعد ياسر العواضي ومحمد عبدهللا ناجي القوسي. وتداول ناشطون على ال وكا واألمين العام الم
شبكات التواصل االجتماعي صوراي ومقاطع فيديو توضح مقتل صالح، فيما لم تظهر صور لنجله أو 

 للعواضي وال وكا والقوسي.
حت وأصدر  عيم الحوثيين عبدالملك الحوثي أوامره لميليشياته في صنعاء والمحافظات الواقعة ت

سيطرتهم، باقتحام كل مقرات ح ب صالح واعتقال كل من يعترض على الخطوات التي سيقوم بها 
 من قبل مؤيديهم.« المؤتمر»الحوثيون خالل األيام والساعات القادمة، لجهة االستيالء على ح ب 

ّجه وسادت صنعاء وكل مناط  اليمن حالة من الذهول لمقتل صالح بهذه الطريقة البشعة، ومن التو 
االنتقامي للحوثيين من خصومهم، بخاصة أن صالح كان ال ي ال شريكاي معهم إلى أيام مضت، غير 
أنه كان يدرك منذ انقالب الحوثيين واقتحامهم صنعاء قبل ثالث سنوات أن الحوثي يتربي به، وأن 

 تحالف الضرورة معه هو من أجل تنفيذ قرار تصفيته.
تماماي بعد إعالن مقتل الرئيس الساب ، وحري  عيم الميليشيات والالفت أن مواجهات صنعاء توقفت 

اليوم »االنقالبية على الظهور أمس، وتوجيه خطاب إلى أنصاره وصف فيه اغتيال صالح بغ 
، ودعا «المجرم و عيم ميليشيا إجرامية خائنة لوطنها»، ووصف علي صالح بغ «التاريخي واالستثنائي

الشراكة من أجل الدفاس عن »صالح إلى االستمرار في ما سّماها  في ح ب« الشرفاء»من وصفهم بغ 
 «.اليمن

 5/12/2017الحياة، لندن، 

 
 والقدس أخيرا   والقدس ثانيا   القدس أوال   .11

 مصطفى البرغوثي د.
التفاوض األمريكي  إن فري من أخطر ما يتسرب عن مالمح ما يسمى "بصفقة القرن" التي يقال 

الحلول المقترحة، وااللتفاف على اإلجماس الفلسطيني والعربي والدولي  القدس من استثناءيعدها، 
 بكونها عاصمة لدولة فلسطين المنشودة.

التهويدية في القدس، وقرارات  االستيطانوتتراف  تلك التسريبات مع التصاعد الهستير  ألنشطة 
ثل جبل البابا والتجمعات ، مE1التطهير العرقي للتجمعات السكانية الفلسطينية في ما يسمى منطقة )
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البدوية المطلة على األغوار، والهدف التطوي  الكامل للقدس وفصلها عن محيطها في الضفة 
 الغربية.

لفصل التجمعات  إقراراهاوبالتوا   مع ذلك أعلنت اللجنة الو ارية في حكومة نتنياهو االحتاللية 
مدينة القدس، تمهيدا لسلب ح   السكانية الفلسطينية في مناط  مخيم شعفاط وكفر عقب عن
 اإلقامة والهوية المقدسية من عشرات آالف الفلسطينيين المقدسيين.
موعد نقل السفارة األميركية  باقترابوتراف  ذلك مع تصريحات رعناء لنائب الرئيس األميركي سبنس، 

 صمة إلسرائيل.ترامب سيعلن االعتراف بالقدس عا األميركيإلى مدينة القدس، وبوعود بأن الرئيس 
ولعل ما يشجع بعض المروجين الغربيين لشطب موضوس القدس من البنيان الفلسطيني األوهام التي 
ترافقت مع تمرك  مؤسسات السلطة الفلسطينية في مدينة رام هللا بسبب منعها من التواجد في القدس، 

 المبالا فيه في تلك المدينة. واالستهالكيوالتوسع العمراني 
ب تلك األوهام ال يدركون ما الذ  تعنيه مدينة القدس ليس فقط لثالثة عشر مليون لكن أصحا

فلسطيني، بل وما تعنيه ألكثر من ثالثمئة مليون عربي وما ي يد عن مليار وستمائة مليون مسلم، 
ا وما تعنيه لمليارين ومئتي مليون مسيحي، بل وما تعنيه كمدينة تاريخية مقدسة لكل البشرية بملياراته

 السبعة.
ولن يوجد قائد أو مسؤول فلسطيني يمكن أن يتجرأ على التخلي  يوجد،وال أعتقد أنهم يدركون أنه لم 

ذلك التخلي، ضمن  بإمكانيةعن مدينة القدس كعاصمة لفلسطين. وان من يتجرأ على مجرد التلميح 
 لعرب المسلمين.أو مشروس سياسي قادم، سيوصم بالخيانة من قبل كل الفلسطينيين وا اتفا أ  

 وأخطر وأقسى من تهمة الخيانة. أبشعوال توجد تهمة 
أفكار خطيرة لفصل القدس عن أهلها الفلسطينيين استجابة للمشاريع  اقترازومن يتجرأ على 

الصهيونية التي ترو  لها الحكومة اإلسرائيلية، ال يدرك المغ   التاريخي لما مرت به القدس في 
رك بالتأكيد قدرتها على النهوض مجددا بعد كل احتالل، وبعد كل غ و، تاريخها الطويل، وال يد

 .واالحتاللمهما عظمت أو طالت قدرات وفترات الغ و 
انتهى  أو امتالكهاالسيطرة على القدس  احتكاروفي التاري  عبر كثيرة تشير إلى أن كل من حاول 

لى االخ تفاء في غياهب النسيان، وبقيت به األمر إلى حر  أيديه في شوارعها وعلى أسوارها وا 
 القدس ألهلها والصامدين فيها، وعلى تخومها، وفي أكنافها.

ومن ال تكفيه عبر التاري  عليه أن يأخذ العبرة مما اجترحه أهالي القدس البواسل في شهر تمو  
بعشرات اآلالف من ضد إجراءات نتنياهو وقيوده على الدخول للمسجد  انتفضواالماضي عندما 
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قصى، فأجبروه على التراجع مخذوال، وصنعوا بكفاحهم ومقاومتهم الشعبية ما عج ت عن صنعه األ
 البيانات بعد أن غدت عاج ة عن األفعال. إصدارحكومات ودول، ومنظمات دولية امتهنت 

أهل القدس وأهل فلسطين لن يمرروا، ولن يسمحوا بتصفية القدس، ولن يقبلوا بأ  حل ال يضمنها 
بهم، وكل شعوب المنطقة التي تسامحت أكثر مما يجب مع ما ارتكب من مظالم عاصمة لشع

بحقها، لن تتسامح بأ  حال مع المس بمقدساتها الدينية والتاريخية في مدينة القدس وما تمثله 
 بالنسبة لها.

ألنها كفيلة بحر  مخططاتهم  بالقدس،فليلعب الواهمون في مالعب أخر ، وليبتعدوا عن المس 
 لم ولن يتخيلوها. بصورة

 القدس بالنسبة لفلسطين كانت وستبقى أول الحديث وآخره، شاء من شاء وأبى من أبى.
 3/12/2017، وكالة معا  اإلخبارية

 
 مصالحة بين رحى الصواريخ والطائرات .11

 حافظ البرغوثي
إلسالمي دخلت المصالحة الفلسطينية نفقاي ولم تخر  منه حتى اآلن، منذ تفجير نف  حركة الجهاد ا

على حدود غ ة، حيث هددت الحركة باالنتقام من االحتالل لكن حركة حماس تدخلت بقوة وطلبت 
من الجهاد التهدئة وعدم الرد، إال أن نتائج حوار القاهرة المتواضعة، ومحاولة المضي قدماي في تنفيذ 

ين حكومة بنود المصالحة اصطدمت بتنامي الرفض في صفوف حركة حماس لتنفيذ ما يسمى تمك
عادة طواقمها إلى الو ارات.  الوفا  من إدارة شؤون غ ة، ورفضها السماز للحكومة بم اولة أعمالها وا 
وهنا التقت مصالح المعسكر الذ  يضم التيار المتشدد في حماس مع الجبهة الشعبية وحركة 

ارتباطاي  أكثرآلن الجهاد، واألخيرة ال تمارس السياسة وتعارض المصالحة وترفع لواء الجهاد وهي ا
 بالموقف اإليراني الداعم لها مادياي ومعنوياي.

وقد اكتسب التيار المعارض للمصالحة في حماس  خماي بتبنيه قضية موظفي حكومة حماس بدالي 
من الشعار الساب  وهو التمسك بسالز المقاومة، ألن شعار الموظفين يكسبه دعماي في الشارس، مع 

طبقا لبنود المصالحة إلى لجنة إدارية فنية تبحث أوضاعهم لتجد له العلم أن موضوعهم يخضع 
 الحلول، وتنتهي مهلة اللجنة لحسم مصيرهم في فبراير/شباط المقبل. 
تأثيراي في مسيرة المصالحة  أكثروبعيداي عن تفاصيل قضية الموظفين يبدو أن الوضع اإلقليمي بات 

دوراي حاسماي في إفشالها، ثم تولت قطر وتركيا هذه مما كان في الساب ، حيث لعبت إيران وسوريا 
المهمة الحقاي. ومع تضاؤل الدور القطر  بر  مجدداي الدور اإليراني الذ  يحاول االستحواذ على 
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ن عارضت « إسرائيل»ورقة المقاومة الفلسطينية ضمن أوراقه في المرحلة الحالية.  من جانبها، وا 
دارة الرئيس ترامب، المصالحة علناي، إال أنها فضلت عد م العمل ضدها حتى ال تثير غضب مصر وا 

وتركت للقو  اإلقليمية، وللصراس بين الفصائل الفلسطينية مهمة إفشالها، وهو ما يحدث حالياي، حيث 
مهلة تسلم الحكومة  وأجلتتداركت مصر الوضع وأرسلت وفداي أمنياي إلى غ ة لن س فتيل األ مة، 

يسمبر/كانون األول، بعد فشل الحكومة في تسلم مسؤولياتها. لكن ما لمهامها حتى العاشر من د
 الت الشكوك قائمة في إمكانية ممارسة الحكومة لمهامها، أو التوصل إلى حل لقضية رواتب 

 موظفي حماس.
وكانت سويسرا أعدت منذ فترة طويلة اقتراحاي بآلية لدفع رواتب من يستغنى عنه من موظفي حماس، 

 أشهرء الحوار في الدوحة اقترحت قطر أن تتولى دفع الرواتب لمدة ما بين أربعة إلى ستة والحقاي أثنا
إلى حين إيجاد حل دائم، ولكن قطر انسحبت من معمعان المصالحة منذ ا متها مع دول الجوار في 
الخليج ومصر، وارتضت اللعب من وراء الستار لفرض رأيها عن طري  التيار المقيم عندها في 

ولعب هؤالء دوراي في توتير الوضع قبل حوار القاهرة عن طري  إطال  تصريحات استف ا ية  حماس،
 قبل الحوار وبعده.

أما إيران فلها وسيلة أخر  وهي االعتماد على الجهاد التي ال تعترف ضمن مبادئها إال بالعمل 
التيار المسلح وتهدئ الوضع تحت ضغوط شديدة تمارسها حماس عليها، ولكن هل يستطيع 

 المتصالح االستمرار في هذه السيطرة على الجهاد والتيار المعارض للمصالحة في حماس؟ 
حركة حماس منذ البدء وضعت خريطة طري  للمصالحة بحيث تنفذ وفقاي لمصالحها وأهدافها، وليس 

ركة وفقاي للمصلحة الوطنية العليا، وتلقت نصائح خارجية بهذا الشأن، لكن في المقابل لم تضع ح
فتح، أو حكومة الوفا  خريطة موا ية، بل ذهب مسؤولو السلطة إلى غ ة ومعهم خريطة طري  إلى 
 مطاعم السمك في غ ة، أ  من دون استراتيجية موحدة للتمكين وعادوا بخفي حنين، وبحسك السمك.
المشهد اآلن ما  ال قاتماي، ولعل ظهور صاروخ كورونيت الروسي بيد الجهاد في قصف تجمع 

يعمل في كشف األنفا ، وبناء سد تحت األرض لمواجهتها، وهذا يعني « اإلسرائيلي»هندسي للجيش 
من حماس، ولديها  أكثرأن احتماالت التصعيد قائمة، فالجهاد اإلسالمي تملك أسلحة نوعية 

تماسكاي، ولم تشهد هروباي نحو جماعات  أكثرصواري  إيرانية متوسطة المد ، وبنيتها العسكرية 
تطرفة مثلما حدث في حماس، حيث انضم عدد غير قليل من عناصرها إلى جماعات سلفية م

اضطرت حماس إلى أن  2014سنة « إسرائيلي»ومتطرفة في سيناء وفي غ ة. وفي آخر عدوان 
للتأكيد على قدرتها على مواصلة القتال قبل اتفا  « تل أبيب»تقترض صاروخاي من الجهاد لقصف 

جهاد القصف باسم حماس. ولهذا نشطت حماس منذ ذلك التاري  في تصنيع التهدئة، وتولت ال
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صواريخها، لكن ليس بقوة صواري  الجهاد التي تعتمد على تهريب أسلحة من الخار . فاألنفا  
العسكرية ما  الت تعمل كما يبدو، رغم قيام السنوار بردم أنفا  كثيرة، لكن تبقى هناك أنفا  

ر  لتهريب البضائع لبعض متنفذ  حماس. فالمصالحة اآلن بين صواري  استراتيجية ال تمس، وأخ
 وأنفا  الفصائل وطيران االحتالل.. فهل تنجو؟

 5/12/2017، الخليج، الشارقة
 

 الديموغرافيا وجدران إسرائيل العنصرية .11
 نبيل السهلي

مناحيها، تقدم  بغرض فرض "يهودية دولة االحتالل"، بعد جعل حياة األقلية العربية هامشية في كل
أخيراي بمشروس واحد من أخطر القوانين، "قانون القومية"، عضوا الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي،  ئيف 
إلكين، من "الليكود"، وأيليت شاكيد من "البيت اليهود ". وبذلك لم يعد مصطلح "يهودية دولة 

إلى تنفيذ مخططاتم لتهويد كل االحتالل" مجّرد فكرة، حيث تسعى المؤسسات اإلسرائيلية المختلفة 
مناحي الحياة داخل "الخط األخضر" والقدس. ففكرة يهودية دولة االحتالل التي كانت دائماي إحد  
ركائ  الفكر الصهيوني، وبغض النظر عن أن درجة هذه اليهودية وبعض مضامينها كانت مثار 

بير لهذه المقولة المتجّددة، خصوصا جدل بين تيارات معينة في الحركة الصهيونية، إال أن ال خم الك
بعد تولي رئيس الحكومة الحالية، بنيامين نتنياهو، الحكم في دولة االحتالل، إنما ينطو  على أبعاد 
مهمة وجوهرية، وفي المقدمة منها مضامين عنصرية ضد األقلية العربية داخل الخط األخضر، 

 فلسطين التاريخية وفي المنافي القريبة والبعيدة. والالجئين الفلسطينيين في أماكنهم المختلفة، داخل
قراراي بضرورة تعمي  فكرة "يهودية الدولة" وتعميمها  2003وكان "الكنيست" قد اتخذ في يوليو/ تمو  

على دول العالم، ومحاولة انت اس موقف فلسطيني مع القرار الذ  قّدم مشروعه آنذاك أعضاء كتلة 
تشريعه بعد التصويت عليه. وقد تضّمن أيضاي أن قطاس غ ة والضفة  الليكود في "الكنيست"، وتمَّ 

الغربية ليسا منطقتين محتلتين، ال من الناحية التاريخية، وال من ناحية القانون الدولي، وال بموجب 
 االتفاقيات التي وقعتها إسرائيل. ودعا القرار إلى 

" في الجانب الديموغرافي لم تفلح إلى حد "المحاوالت الحثيثة لترسي  فكرة "يهودية دولة االحتالل
لى التمسك بالسيادة المطلقة على القدس، بشقيها  كبير" مواصلة تع ي  المستوطنات وتطويرها، وا 

 ، واالحتفاظ كذلك بالمناط  األمنية.1967و 1948الغربي والشرقي المحتلين في 
ة داخل "الخط األخضر"، وضعت وفي محاولةم لتهويد ما تبقى من أراضم في حو ة األقلية العربي

السلطات اإلسرائيلية مخّططاتم لتهويد منطقة الجليل والحّد من الترك  العربي فيها، عبر أسماء 
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. إضافة إلى 2020مختلفة، مثل ما يسمى مشروس تطوير منطقة الجليل، ومشروس نجمة داود لعام 
من مساحة فلسطين التاريخية،،  %50ظهور مخّططات للحّد من الترك  العربي في منطقة النقب )

ألف  200ألف دونم، وتجميع عرب النقب )نحو  800ومنها مخطط برافر الذ  يسعى إلى مصادرة 
من مساحة صحراء النقب.  %1ألف دونم، أ  على أقل من  100نسمة،، في مساحة هي أقل من 

ية ر مة قوانين للسيطرة والالفت أنه خالل السنوات القليلة الماضية استصدرت الحكومات اإلسرائيل
على م يد من األراضي المتبقية مع الفلسطينيين، وقوانين من شأنها تع ي  فكرة "يهودية إسرائيل"، 
ومن أخطرها "قانون القومية" الذ  أقّرته حكومة نتنياهو أخيرا بما يتضّمنه من أبعاد ديموغرافية 

ظر على العرب إحياء ذكر  نكبة الشعب وجغرافية، وكذلك قانون الجنسية وقانون النكبة الذ  يح
الفلسطيني، فضالي عن قوانين تمنع الت او  بين أفراد منهم داخل "الخط األخضر" مع الفلسطينيين في 

 الضفة الغربية وقطاس غ ة، بغرض الحد من التواصل الديموغرافي.
ف، من خالل القسم، ولم يكن قانون "المواطنة والوالء" الذ  يفرض على األقلية العربية االعترا

بغ"يهودية دولة االحتالل" قبل الحصول على الجنسية اإلسرائيلية أقّل خطورة. وأخطار القوانين 
التهويدية التي تسارعت وتيرة صدورها في ظّل حكومة نتنياهو بتداعياتها المستقبلية على وجود 

ن في الداخل هو السياسات األقلية العربية. وقد يكون التحّد  األهم الذ  سيواجهه الفلسطينيو 
 اإلسرائيلية الرامية إلى  ع عة وجودهم أقلية في أرضها، بغية طردهم في نهاية المطاف. 

ولهذا، يتطلب األمر الكشف عن المستور من تلك السياسات وأخطارها، باالعتماد على خطاب 
رضها، عبر أشكال فلسطيني وعربي مدروس، حيث يعتبر مجرد استمرار وجود األقلية العربية في أ

الدعم المختلفة، رصيداي ديموغرافياي ووطنياي له داللة مباشرة على الهوية العربية لألرض التي قامت 
. وقد يكون ذلك هو الرّد الحقيقي على مخططات المؤسسة اإلسرائيلية 1948عليها دولة االحتالل في 

، سواء في القدس أو في منطقة الجليل أو الرامية إلى ترسي  فكرة "يهودية" الكيان، عبر تهويد المكان
 المثلث أو النقب.

وعلى الرغم من السيطرة اإلسرائيلية المباشرة على النسبة الكبر  من أراضي الفلسطينيين، إال أن 
المحاوالت الحثيثة لترسي  فكرة "يهودية دولة االحتالل" في الجانب الديموغرافي لم تفلح إلى حد 

، وف  2020طينيون غالبيةي في وطنهم التاريخي فلسطين بحلول عام كبير، حيث سيصبح الفلس
سرائيلية. ولهذا ستسعى دولة االحتالل إلى فرض األمر الواقع التهويد ، بقلب  دراسات فلسطينية وا 

 المي ان الديموغرافي لمصلحة تطلعاتها التهويدية.
 5/12/2017، العربي الجديد، لندن

 



 
 
 
 

 

 41 ص             4484 العدد:             12/5/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 ان؟أيهما أعدى.. إسرائيل أم إير  .11
 أحمد عمر
سالميا.. هي مي ان، ومسطرة واقعية، وسردية  تعّد إسرائيل معيارا لقياس القسوة والظلم، عربيا وا 
تاريخية أيضا، فقصة موسى مع بني إسرائيل هي األكثر ورودا في القرآن. وكان هللا تعإلى قد 

ف. وأظن أنهم ما ي الون فّضلهم على العالمين، امتحانا لهم وابتالء. وكلما  اد الفضل  اد التكلي
عدادهم  يقتاتون بالفاضل من ذلك الفضل، وتكرار قصة بني إسرائيل في القرآن، توعية للمسلمين، وا 
للخالفة الكبر . ويضرب بهم المثل في عداوة المؤمنين، وكفر النعمة والجحود، وقتل األنبياء، 

، والحسد، ونقض المواثي  والعهود، وتحريف كالم هللا، واتخاذ اآللهة، والشرك، والفتنة، والفساد
 واالسته اء بالدين، والربا والسحت، وقسوة القلب، والجبن، وحب الدنيا.

ولذلك يقيس المسلمون، ومنهم السوريون، بمسطرة إسرائيل، فيحصون ضحايا إسرائيل، وضحايا 
، وبقيت كفة األسد، فيجدون الكفة مرجوحة، بل إنهم ال يجدون كفة، فقد طاشت كفة الشعب وطارت

 السيد الرئيس.
أكبر المجا ر التي سبحنا في دمها، في المدارس، هي كفر قاسم دير ياسين، أما صبرا وشاتيال، 
ذا قسنا الخسائر كميا وحسابيا، نجد النظام السور  يقتل يوميا ما  فكان فيها أدوات طائفية أخر . وا 

 قتلته إسرائيل في حروب كاملة.
ترة، أّن وفودا من درعا في أول الثورة، طالبت األسد باستخدام الرصاي وجاء في األخبار المتوا

المطاطي، فتذرس األسد بأن الخ ينة مفلسة، والرصاي المطاطي أغلى من الرصاي المعدني. 
وجاء في األخبار أن خادم الحرمين، الملك عبد هللا، عرض على األسد، وكأنه أحد والته، مبلغا 

األسد المبلا، أو أنه استكثر اإلصالحات.. القتل أرخي، وفيه متعة  إلجراء إصالحات، فاستقلّ 
 وتطهير وانسجام ومجانسة، وفروس المخابرات كثيرة، وأكثر من الجامعات في سوريا.

كان األسد سيسقط لوال ح ب هللاا الذ  أكد أكثر من مرة أن سالحه للعدو اإلسرائيلي فقط، ثم 
مت وادعت، ثم دخلت مباشرة بقوات يقودها قاسم سليماني، تدخلت إيران عبر مستشارين، كما  ع

يران إلى جوار روسيا، تتقاسمان القرار والسيادة على سوريا المحتلة التي تخدم سيدين، وتنام في  وا 
فراشين: إيراني للمتعة في النهار، وروسيا إلكثار البذار، واالستحمام بعد إكثار البذار في مياه البحر 

 ، في الليل.المتوسط الدافئة
وقد انتشرت في اآلونة األخيرة تغريدات لموسى أبو مر و ، وجمال ريان، وسواهما، تدافع عن 
إيران، وتمدحها، وتتغ ل بها، أو تحاول تفضيلها على إسرائيل. وانتفض ع ام التميمي في مقال، 

ي مرابط، ويقال فاختار الوقوف إلى جانب ح ب هللا في حال االعتداء عليه، وسا  حججه. الفلسطين
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إنه أقدر على تميي  العدو من الصدي  أكثر من غيره، لكنه يعاني من بطش االحتالل اإلسرائيلي، 
 وأسير وجريح ومحاصر، والقاضي غير القضية.

وقد حوصرت حماس، فرفعت الراية إليران.. ونقل الناشطون تغريدة لقياد  من حماس، ُسئل عن 
فتهرب منا، وتلح  بنا إيران، ونهرب منها". وقد حكم الحصار إيران، فقال: "نلح  بالسعودية، 

 بمالقاتها أخيرا مالقاة الحبيب الغائب.
السور  ير  غير ذلك، فهو يعاني من االحتالل اإليراني وبطشه، وقد حطمْت مساجده، وتحّول 

إني أر  السور  األموّ  إلى مسجد لّلطم. ويشتهي أن يكسر الفخاُر اإلسرائيلي الفخاَر اإليراني، بل 
يفضل العدو اإلسرائيلي الظاهر على العدو الباطني الفارسي. وكانت إيران قد احتلت أربع عواصم 
عربية من غير خيل وال ركاب، هي دمش ، وبغداد، وصنعاء، وبيروت.. فهي دولة محتلة بطريقة 

ائضة، والتشييع، ودعم أذكى من طريقة إسرائيل. احتلت إيران هذه العواصم بطريقة تصدير الثورة الف
الحركات المذهبية القريبة من مذهبها، وقد اقتربت من الكعبة. فثاني القبلتين على وشك الوقوس تحت 

 االحتالل اإليراني، فالحوثيون يهددونها.
عداوة إيران الفارسية، أحدث من عداوة إسرائيل اليهودية، فهي تمتد إلى ألف وثالثمائة سنة، بينما 

كما تقول العلوم  -ودية أبعد  منا. والعداوة األحدث أنكى وأشد، والعداوات بين األقارب العداوة اليه
أشد. ثم إن عداوة إسرائيل هي عداوة احتالل ومال وشهوة، أما عداوة إيران، فهي  -االجتماعية 

يران أقرب إلينا جوارا وعقيدة، فهي تؤمن باهلل، لكنها تختلف  في األصل عداوة انتقام وحقد وعقائد. وا 
 الثاني، في النبوة، فمثال:

هي تحتفل بوفاة النبي أيضا، وهذه مفاجأة! وفي االحتفاالت، كانت تعل  الفتات على السفارة 
اإليرانية في دمش ، وهي أغنى السفارات في سوريا، وأكثرها نشاطاا تقول فيها: الجمهورية اإلسالمية 

ابن عمه النبي محمد.. وهذا يعني أن عليا هو  اإليرانية تع   اإلمام علي بن أبي طالب بوفاة
األصل، وهو الحّي، وأن الرسول هو ابن العم، وهو الميت.. وهذا يعني أن إيران مهتمة بتغيير 
العقيدة، بطريقة دس السم في العسل. أما إسرائيل، فهي ال ت ال دولة الذ  يهمه األرض والمال 

 والشهوات.
والمذهبي، فهذا من طبائع االختالف.. المشاحة هي في االعتداء ال مشاحة في االختالف العقائد  

ثارة الضغائن. وأظن أننا يمكن أن نتعلم من إسرائيل أشياء كثيرة مثل حسن اإلدارة،  والعدوان وا 
والتقدم العلمي، فمن بين أفضل مئة جامعة في العالم، منها خمس جامعات إسرائيلية، ويمكن أن 

واطنيها اليهود، وتغيير الحكومات وكأنها كلينكس. فإسرائيل تغير حكوماتها نتعلم منها الغيرة على م
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بمعدل حكومة كل سنتين، بينما حكوماتنا راسخة إلى األبد أو أدنى. نذكر بأن أولمرت محبوس في 
 قضايا فساد، أما الفرس اإليرانية، فليس لديها ما تقدمه لنا سو  اللطم والح ن واألحقاد.

ذا كانت إيران مشغولة بت غيير عقائد الشعب، أما إسرائيل، فتهّمها النخبة الحاكمة اإلسالمية. وا 
إسرائيل احتاللية لألرض، فإن إيران احتاللية توسعية وحلوليه العقيدة. وتسعى نحو التهام العقيدة. لقد 
عادت فارس في صورة إيران، وعاد الروم في صورة إسرائيل، وشهوة إسرائيل للدم أقل، أو هي 

سرائيل تميل إلى عقيدة م قنعة، فهي متحصنة، وجبانة، كما أسلفنا، بينما شهوة إيران للتمدد أكبر، وا 
الجيتو والتحصن، واليهود  ال يحب تهويد شعوب أخر ، بينما تعمل إيران على التشييع الصفو ، 

يران شجاعة، فهي تؤمن مث لنا بالشهادة واالنتقام لكسر  وأ دشير، وسو  ذلكا أن إسرائيل جبانة، وا 
والجنة، وقد استطاعوا مواجهة العراقيين األشداء، إبان حكم صدام حسين، بالعمليات االنتحارية 

 ومفاتيح الجنة.
 

 وفجور إيران يظهر من هذين المثالين:
ال أعرف عدد مؤتمرات الحوار والتقارب بين السنة والشيعة، وقد يئس القرضاو  أخيرا منهم، ومال 

لحجا ، وجر  مرة حوار بينه وبين رفسنجاني على الهواء، فكّشه القرضاو  كشة إلى رأ  علماء ا
ملك الشطرنج، عندما قال له: في كل بالد السّنة مساجد للشيعة، فلَم ليس للسّنة في إيران مساجد؟ 

 فسكت رفسنجاني، ولم يحر جوابا.
الح ، ووب  شمعون بيري  المثال الثاني من دافوس، وهو اللقاء الشهير الذ  صدس فيه أردوغان ب

ذلك التوبي ، وانسحب من القاعة. والغريب أن شمعون بيري  سكت، وأظنه خجل من الدم، ولم يدافع 
ن هذا كذب، بينما عملت تلف يونات إيران على ت وير  عن نفسه، كأن يقول: إن المذبحة مفبركة، وا 

 خطاب مرسي وخطاب أردوغان على رؤوس األشهاد.
ذا كانت إيران شاعة الحلولية. وا  سرائيل مختلقة ووافدة، فهذا ال يبيح إليران االحتالل وا   من المنطقة، وا 

 َفَعَلى أّ  َجاِنَبْيَك َتِميُل؟
 4/12/2017، 21موقع عربي 

 
 قانون تقسيم القدس؟! .11

 موشيه آرنس
د الو ير  ئيف الكين والو ير نفتالي بينيت يعمالن على سن قانون يمكن الحكومة من تغيير حدو 

القدس البلدية، بحيث تصبح منطقة كفر عقب ومخيم شعفاط لالجئين، التي كانت على مد  
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بلدية منفصلة خار  حدود القدس. لقد عارض  أجسامالخمسين سنة الماضية ضمن حدود البلدية، 
بسرعة البر  في  إجا تهالو يران في الساب  بشدة تقسيم القدس: رغم ذلك، القانون الذ  يريدان 

ست يتمثل في تقليي حدود بلدية عاصمة إسرائيل. عمليا، هذا يعتبر تقسيما للقدس. وليس الكني
 مستغربا أن رئيس بلدية القدس، نير بركات، يعارض ذلك.
للجريمة. الجريمة كانت  إهانة إضافة األمربالنسبة للسكان في كفر عقب ومخيم شعفاط يعتبر 

قة تسود فيها الجريمة. وقبل بضع سنوات عندما في ضائ أحياءإلى  أحياءهمالذ  حول  إهمالهم
فعليا من قبل البلدية والدولة وتحولت  إهمالهاعن القدس، فقد تم  األحياءبنيت جدران فصلت هذه 

سكان هذه المناط  يتمتعون بمكانة مقيم في القدس، من حقهم الحصول  أغلبيةإلى منطقة حرام. 
 اآلن من القدس. إخراجهمالكين وبينيت يريدان هي أن  اإلهانةعلى الجنسية اإلسرائيلية. 

يبدو أن دافع هذه الخطوة البائسة هو الوضع الديمغرافي المتوقع في القدس. ولكن مثلما تم دحض 
، أ  تغيير األحوالهذا التوقع سيتم دحضه. على كل  أيضاتوقعات ديمغرافية كثيرة في الساب ، ربما 

توقعات كهذه بعيد عن أن يكون الطريقة الموصى بها  اسأساعتباطي لحدود بلدية المدينة على 
 .أخر يتعل  بالقدس أو أ  مدينة  األمرالمدينة، سواء كان  إلدارة
ينبع من ترك سكانها لها على مد   األمركانت القدس تعاني من عدم توا ن ديمغرافي، فهذا  إذا

بينيت أو ورثتهم في المنصب طر  لوقف هذا الع وف فسيضطر الكين و  إيجادلم يتم  إذاسنوات. 
 إلى تقليي حدود القدس في المستقبل أكثر فأكثر.

من الواضح أن القانون والتعديالت التي ستأتي في أعقابه ستؤثر على حياة سكان الحيين. هل يهم 
أحد ما هو رأيهم حول ذلك؟ من المناسب أن تقوم لجنة الكنيست التي تفحي هذا القانون المقترز 

سكان من كفر عقب ومخيم شعفاط إلى النقاشات لمنحهم فرصة التعبير عن موقفهم.  بأن تستدعي
 .أخالقياتنفيذ تغيير كهذا بصورة تتجاهل مشاعر السكان الذين سيتأثرون منه هو أمر غير مناسب 

جا تهعمليا، هناك محاولة لتسريع القانون  . لماذا اصبح هذا ملحا أيامفي الكنيست خالل بضعة  وا 
 ؟.اإلهماله الدرجة بعد خمسين سنة من إلى هذ

بدال من االنشغال بحدود القدس البلدية، مطلوب من الو راء بالتعاون مع رئيس بلدية القدس المبادرة 
شرقي القدس. حقيقة أن مخيم شعفاط لالجئين الذ  كان  أحياءتأهيل جميع  إلعادةإلى وضع خطة 

ية، يوجد في وضع مهمل كهذا، هو أمر غير على مد  خمسين سنة داخل حدود إسرائيل السياد
 أحياء إهمالمحتمل. حكومات إسرائيل على اختالفها، سواء حكومات العمل أو الليكود، مسؤولة عن 

 شرقي القدس.
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إلى خار  حدود  األحياءعدد من  إخرا لقد حان الوقت لتغيير هذا الوضع، والحل ال يكمن في 
 ت كبيرة خالل سنوات، لكنه هو الطري  الصحيح.القدس. الحل الحقيقي يتطلب استثمارا

في نفس الوقت يجب دعوة و ارة الداخلية إلى التوقف عن التباطؤ في عال  العدد المت ايد من طالبي 
سكان شرقي القدس. هذا هو حقهم حسب القانون اإلسرائيلي، ويجب  أوساطالجنسية اإلسرائيلية في 

 م.أن ال نسمح أل  موظف بأن ي عج أ  منه
تم اتخاذها، ستحول القدس إلى مدينة موحدة. مدينة لكل اإلسرائيليين، اليهود  إذاكل هذه الخطوات 

 والعرب يمكنهم التفاخر بها.
 "هآرتس"

 5/12/2017األيام، رام هللا، 
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