
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 هنية: اعتراف اإلدارة األمريكية بالقدس عاصمة لالحتالل تجاوز لكل الخطوط الحمراء
 لمواجهة قرار ترامب المرتقب بشأن القدسيحدد خمس خطوات  أردوغان
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 استعدادات لتصعيد محتملاألمريكية للقدس.. و  نتنياهو لوزرائه: التزِموا الصمت بموضوع نقل السفارة

 على مشروع قانون لوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية باإلجماعيصوت  "النواب األمريكي"

من خطورة نقل ترامب حذر عباس ي
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 من خطورة نقل السفارة األمريكية إلى القدس على عملية السالمترامب حذر عباس ي .1
ــا نشررر   ــاء والمعلومــات الفلســطينية  وف ــة األنب ة طلالسرررئرريس  ، أنرام هللا، مررن 5/12/2017 ،وكال

مررن الرررئيس األمردكرري ع نالررد  ، اقصررا ه هاقفيرراه 5/12/2017 بررات قل،ررل، الءال رراءمحمرر ع   يةفلسررطي ال
 قرامب، حيث أطلعه  لل نيته ن،ل السفارة األمردكية من قل أبيب إلل ال،دت.

 قرراا ال رراطر الربررمي لابررة الرئابررة نبيررل أبرر  رعر ررة إن  بررات حررمر مررن  طرر رة قرردا يا  مءررل هررما 
مجردعاه  لرل   برات أضرا،، ركدرد   ا برت،رار فري الم ط،رة  العرالة. ال،رار  لل  ملية السالم  األمرن

م قف ا الءابت  الرابخ لرنن   ع لرة فلسرطي ية ع ن ال،ردت الشررقية  اهرمة لارا  ف،راه ل،ررارا  الشرر ية "
بي اهررل الرررئيس اقصرا قه مررأ قرراعة    مرراء  قرائاله:  قررالأ أبرر  رعر ررة ."الد ليرة  مبرراعرة السررالم العربيرة

 من أجل الحيل لة ع ن اقخاذ مءل همه الخط ة المرف ضة  غير الم،ب لة.العالة 
لمرا يع يره ذلر   ،إن ا   يمكن أن ن،بل ن،ل السفارة األمردكية من قل أبيب إلل ال،دت" : قاا أب  رعر ة

إن ال،ياعة الفلسطي ية  إللفي قصردح لر" فا"، إبرائيل"، مشيراه، من ا ترا، ربمي لنن ال،دت  اهمة 
دمرا درردع أبر  رعر ررة  رت المطالبرة لع،ررد قمرة  ربيررة طارئرة   اجلرة، إذا مررا قمرت الخطرر ة األمردكيرة.قرد

  اهمة لاا. "ال،دت الشرقية"ع لة فلسطي ية ع ن  لل أن   
ــدن أضررافت  ــدس العربــي، لن فرراعي أبرر  بررعدف  أدررر، الارر ر ، ن،رراله  ررن مرابررلياا 6/12/2017 ،الق

"ال،رردت العربرري" أن قعليمررا   بررات م ررم قسررردب معل مررا  اه أبلرر  فلسررطي ي اه مصرردر ، أن   عيررأ  رر ا عة
، دردردة ال ضر  ،  هري "الرمهاو نحر  التصرعيد "إبرائيلر" ن نيرة قرامرب ا  تررا، لال،ردت  اهرمة لر

 إ الميا  التحضير لابة دعبية  لل األرض حتل يشطب قرامب الفكرة".
 

 ارة األمريكية إلى القدسالفلسطينية تحذر من مخاطر وتداعيات نقل السف الحكومة .2
 مررن مخرراطر  قرردا يا  ن،ررل السررفارة األمردكيررة إلررل ال،رردت. الفلسررطي يةحك مررة الحررمر   : فررا -رام هللا

، إلررل 5/12/2017  ع ررا المتحرردر الربررمي لابررة الحك مررة ر برري المحمرر ع، فرري بيرران، مسرراء الءال رراء
عردم درر يتاا  لمخاطرهرا  لرل الم ط،رة ل التراجأ  ن محا    قح،ير أي ن ايا في هرما ا قجراه، نارراه 

 دردع المحمر ع  لرل أن السرالم  ا برت،رار فري    لل العمليرة السيابرية،   لرل مجمرل  مليرة السرالم.
الم ط،ررة رتمءررل لررا  ترا، ب ضررأ مدر ررة ال،رردت الح،ي،رري د ناررا محتلررة،  هرري مدر ررة  ربيررة فلسررطي ية 

خي  الحضرراري لشررعب ا  ألمت ررا،  ذلرر   اضررح  اهررمة فلسررطين قمءررل ال جرردان  احرر الر حرري  التررارد
 فيما قحمله مالمحاا  معالماا العربية  احبالمية  لل مر العص ر التاردخية.

 5/12/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 بيل "قرار القدس"الوفد الفلسطيني يغادر واشنطن ق   .3
د د د ر  مبع  ه للشرق األ بط غاعر الفردر الفلسطي ي، المي الت،ل مأ مستشار الرئيس جارد :الغد

،  ادر طن  لرل 5/12/2017 جيس ن جرد بال   نائبة مستشار األمن ال، مي عر را لرا ا، رر م الءال راء
 ذدرررر   ."إبرائيلر" جرررل حترررل   يشررراد ا  لرررل قررررار مرق،رررب، األربعررراء، لررر  الن ال،ررردت  اهرررمة لررر

احتجررررام ربررررمية لرررر عارة  مصرررراعر أن الرررررئيس محمرررر ع  بررررات طلررررب مررررن الفردررررر، الررررمي بررررل ة ربررررالة
 ة، الع عة إلل رام هللا.ياألمردك

 5/12/2017 ،الغد، عّمان
 

 قريع: أي قرار لالعتراف بالقدس كعاصمة لـ"إسرائيل" لن يقيم حقيقة على األرض .4
أحمررد  ،حررمر  ضرر  اللج ررة الت فيميررة لم امررة التحردررر الفلسررطي ية، رئرريس عائرررة دررك ن ال،رردت :ال،رردت

ا يا  ن،ررل السررفارة األمردكيررة إلررل مدر ررة ال،رردت  ا  ترررا، لال،رردت دعاهررمة قردررأ، مررن مخرراطر  قررد
لما قب،ل من لعض اآلماا في قح،ير  ملية السرالم  لعملية السالم  قدميراه  ذل  ق كراه  حبرائيل، معتبراه 

، أي إجرراء 5/12/2017 في بيران هرحفي هردر   ره الءال راء ، رفض قردأ العاعا  الشامل الم ش ع.
ه أن يغيرر ال ضرأ ال،رائة فري مدر رة ال،ردت،  بالترالي  لرل احعارة األمردكيرة را يرة السرالم فري من درنن

الم ط،ة العد ا  ن هما ال،رار الخاطئ  الخطيرر.  دردع  لرل أن ال،ردت هري  اهرمة ع لرة فلسرطين 
 لرررن ي،رررية ح،ي،رررة  لرررل األرض،  بررريتة "إبرائيلر" أن أي قررررار لال تررررا، لال،ررردت دعاهرررمة لررر ،األبديرررة

 التعامل معه دم قي معاعي للح، ق الفلسطي ية. 
 5/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 اشتية: القيادة لن تقبل أي خطوات تمس مكانة القدس .5

 فررا: أ ررد  ضرر  اللج ررة المردةدررة لحردررة فررتح محمررد ادررتية، أن الشررعب الفلسررطي ي  قياعقرره  -رام هللا 
لكررل الطر حررا  الترري ق ررت،ق مررن ح،رر قاة ال ط يررة المشررر  ة   اهررة ال،رردت يمتلكرر ن إراعة الرررفض 

فررري قصرررردح هرررحفي،  لرررل أن  رررةم احعارة  ، دررردع ادرررتية الشرررردا  اهرررمة ع لرررة فلسرررطين األبديرررة.
، ررردلل  لررل انحيررا  بررافر لحك مررة ا حررتالا، "إبرائيلر"األمردكيررة  لررل ا  ترررا، لال،رردت دعاهررمة لرر

ع ا العررالة لررا  ترا، بد لررة  ع رهررا د برريط  دغلررر أبرر او السررالم، مطالبرراه  ممررا يف،ررد ال  يررا  المتحرردة
  فلسطين   اهمتاا ال،دت.
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 أ ضح أن ال،ياعة الفلسطي ية لن ق،بل أي  ط ا  قمس مكانة ال،ردت الشرردا،  قعمرل لالت سرير مرأ 
  مرن درنناا إناراء الد ا العربية  احبالمية للضغط  لل احعارة األمردكية    ياا  ن اقخاذ أي قرارا

 فرص السالم.
 5/12/2017 ،األيام، رام هللا

 
 عشراوي: نقل السفارة األمريكية للقدس يؤكد إصرار ترامب على جر المنطقة لحافة الهاوية .6

قالررت  ضرر  اللج ررة الت فيميررة لم امررة التحردررر الفلسررطي ية ح رران  شرررا ي "إن إهرررار الرررئيس  :رام هللا
لل،رردت أمررر جلررل لرره قرردا يا  جسرريمة، بررتجر الم ط،ررة  العررالة برمترره إلررل األمردكرري  لررل ن،ررل السررفارة 

  شرر الءال راء ارافي بيان هحفي هراعر    ، أدار   شرا ي  مةدد من الع ي  احرهاو  التطر،".
إلل أن ابتمرار احعارة األمردكية في هرما الر اا الخطيرر ركدرد إهررار قرامرب  لرل جرر  ،5/12/2017

  دة  ن قعمد  ببر إهرار  قرهد.الم ط،ة إلل حافة الاا
 5/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" سيكون "قبلة الموت" لحّل الدولتين واشنطناعتراف  :حسام زملط .7

قراا دبيرر ممءلري م امرة التحردرر الفلسرطي ية فري  ادر طن .(: و.،.أ)"الحياة"، ر دترر ،  - اد طن 
برريك ن  "إبرائيلر"لال،ردت  اهرمة لر أ ا مرن أمرس، إن ا تررا، ال  يررا  المتحردة ربرمياه  ،ام  ملرطحسر

 أضررا،: "برريك ن هررما فعليرراه قبلررة المرر    الررد لتين للصررراس احبرررائيلي الفلسررطي ي. "قبلررة المرر  " لحررل  
 ، قكر ن لارا الد لتين".  قالأ: "إذا اقخم   ط ة دامه، فس الد لتين ألن ال،دت هي مح ر حل   لحل  

   اقب دار ية".
 6/12/2017 ،الحياة، لندن

 
 كتلة فتح البرلمانية تحذر من التوجهات األمريكية بخصوص القدس وتدعم جهود إنهاء االنقسام .8

فرري رام هللا برئابررة  ررةام األحمررد،  ، اجتما رراه 5/12/2017  ،ررد  دتلررة فررتح البرلمانيررة، الءال رراء :رام هللا
مرن الت جارا  األمردكيرة فيمرا رتعلرر ب ضرأ  لاا، بيان ، فيحمر  الكتلة   ا.ناقشت العدرد من ال،ضاي

 مدر ة ال،دت، مكددة أن أي م قي يمس ال ضأ ال،ان ني أ  السيابي للمدر ة الم،دبة، يشكل انتاا اه 
 ن احجمراس الرد لي،  أن اقخراذ أي إجرراءا   لكافة ال، انين  قرارا  الشر ية الد لية،   ر جاه   طيراه 

لال،ردت يع ري إبر،ال ال  يرا  المتحردة ألهليتارا فري ر ايرة أي  إ الن م اقي أمردكية قشكل مساباه  أ 
  ملية بالم في الشرق األ بط،  قضأ الم ط،ة برمتاا في عائرة الخطر   دم ا بت،رار.
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  لررل هررعيد ملرري إنارراء ا ن،سررام،  بررر  دتلررة فررتح البرلمانيررة  ررن ع ماررا لكافررة الجارر ع  الت جاررا  
لررل هررعيد المصررالحة  انارراء ا ن،سررام،  ق جاررت لالتحيررة  الت،رردرر إلررل مصررر الترري قر ررل  ق ا ررب  

 مسار إنااء ا ن،سام الفلسطي ي،  قح،ير ال حدة ال ط ية،  الت فيم األمين لكل ما قة ا قفاق  ليه.
 5/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 على خطوة ترامب لطة بقرار "جريء" ردا  النائب القرعاوي يطالب الس .9

قاا فتحي ال،ر ا ي، ال ائب في المجلرس التشرردعي  رن دتلرة التغييرر  احهرال  فري الضرفة  :ط لكرم
ه الغربية، إن قرار احعارة األمردكية ن،ل السفارة إلل مدر ة ال،دت المحتلة  طير،  دجرب ال قر ، ضرد  

 دردع ال،ر را ي،  رالا  هرمه الخطر ة. ذ قررارا  جردةرة ضرد  لكافة الطرق  األباليب   لل السلطة اقخا
حدرث  اص مأ "المردة الفلسطي ي ل  رالم"،  لرل أن الررع األمءرل  لرل هرما ال،ررار هر  إ راعة ال،ر ة 

  هررري ال،ر رررا ي رعة الفعرررل  لل سررريا الفلسرررطي ي  قح،يرررر ال حررردة  احبرررراس فررري  طررر ا  المصرررالحة.
 ار لالاةدلة حتل اآلن.الربمية الفلسطي ية اقجاه هما ال،ر 

 6/12/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تصل إلى غزة لبحث "التمكين" قبل أربعة أيام من الموعد الفلسطينيةحكومة ال .11
، قصرررل 10/12/2017أدرررر، الاررر ر: فررري مسرررعل حناررراء  مليرررة "التمكرررين" لشررركل دامرررل قبرررل  -غرررةة 

أ ضررائاا إلررل قطرراس غررةة، فرري مامررة قاررد، مررن حك مررة ال فرراق الفلسررطي ية، اليرر م األربعرراء، لكامررل 
 اللاررا لحررل الملفررا  الخالفيررة الترري قعترررض  مليررة برريطرقاا الكاملررة  لررل غررةة،  بررر مباحءررا  مررأ 

 مسك لين من حمات  ال،ائمين  لل ال  ارا ، لحض ر ال فد األم ي المصري.
 6/12/2017 ،القدس العربي، لندن

 
  حسب القانون األساسي الفلسطينيال شرعية لحكومة الحمد هللا :أحمد بحر .11

قراا ال ائرب األ ا لررئيس المجلرس التشرردعي الفلسرطي ي أحمرد لحرر إنره "  :  دا  الالخليا،  - غةة
دررر ية لحك مررة الحمررد هللا حسررب ال،رران ن األبابرري الفلسررطي ي".  أضررا، لحررر فرري بيرران، إنرره حسررب 

(،   يج   لرئيس الر  راء، أ  ألي 4( ف،رة )79( من ال،ان ن األبابي الفلسطي ي  الماعة )66الماعة )
 ذدررر أن  مرن الرر  راء مماربرة ماررام م صربه إ  لعررد الحصرر ا  لرل الء،ررة لره مررن المجلرس التشررردعي.

فلررة ق،ررة لمااماررا الترري دلفررت باررا،  لررة  2017، 2014حك مررة الحمررد هللا  الفررت الت افررر الرر ط ي  ررام 
، برررل  ملرررت  كرررس ذلررر  فحاهرررر  2014اق قعررررض  لرررل المجلرررس التشرررردعي لعرررد درررار حسرررب اقفررر
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الشعب الفلسطي ي،  قطعت   ه الد اء  الكارباء  الر اقب فاي حك مة   صردة لامتيا ، فال در ية 
    قان نية لاا إ  إذا أ م  الء،ة من المجلس التشردعي، حتل رتمكن المجلس من الرقالة  لياا.

 6/12/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 "حزب هللا" لقدس العربي": عباس رفض طلب السعودية بإقحام المخيمات ضدّ فلسطيني لـ"ا مصدر .12
ال اهرررة  عيررأ  رر ا عة: قرراا مصرردر فلسررطي ي مطلررأ لررر"ال،دت العربرري" إن السررع عية حي مررا ابررتد ت 
الرئيس محم ع  بات  لل  جل في الشار الماضي، لة قكتي لطر  قسر دة الصرراس بد دلرة م ة  رة 

حرةو  ألغ ار ف،رط، برل حءتره  لرل إقحرام المخيمرا  الفلسرطي ية فري لب ران ضرد  السياعة بد ن ال،دت  ا
هللا. دما أ د المصدر أن قادرد ال  يا  المتحدة للسلطة الفلسطي ية ل غالق بفارقاا في  اد طن قبل 

 لل الخلفية المرمد رة  بالت سرير برين  ادر طن  برين الردراض.  قراا المصردر إن الجانرب  أبب  ين قة  
ي ابرررتد ل  برررات  لرررل  جرررل  طرحرررت  ليررره  طرررة لتسررر دة الصرررراس لالم اف،رررة  لرررل ع دلرررة السرررع ع

هرحة مرا نشررقه هرحيفة "ني در ر   فلسطي ية بد ن ال،دت    عة الالجةرين  م ، هرة السرياعة. مكدرداه 
 قايمة"  لكن ع ن ذدر أب  عيس دعاهمة للد لة، لخال، ما نشرقه الصحيفة األمردكية.

 أن م امة  ة،رفض ذل ،  أ ضح أنه لة رتد ل في الحرو الدائرة في ب رد د ضح المصدر أن  بات 
 في م ض س الك دت  العراق  1970التحردر الفلسطي ية أ طن  حي ما قد لت في الشك ن األرعنية قبيل 

، لا تبررار أن ال،ضررية الفلسررطي ية ق،تضرري  رردم اقخرراذ م اقرري داررمه،  أن مصررلحة المخيمررا  1991 برر ة
 قرالأ "أ رار م قري الررئيس  برات حفيارة  لب  دم التد ل في الشك ن اللب انية الدا ليرة.الفلسطي ية قتط

ابررتد اء   فرري الليلررة نفسرراا قررة   الجانررب السررع عي  غرراعر ال،صررر الملكرري  بررط قرر قر  غضررب،   ح،رراه 
دفعاة لنن م قفه هما بي  فيفاه  مبط اه  جدردة  ليه  أبمع ه قادرداه   مارب ا ضغ طاه  الرئيس  بات مجدعاه 

 لتح دل ملي المخيما  الفلسطي ية في لب ان لمحمد عحالن، لكن أب  ما ن ل،ي  لل م قفه".
 6/12/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 المالية يجب أن ال يكون على حساب الخدمات المقدمة لالجئين ة "األونروا"أزم حلّ  :غازكريا اآل .13

مررأ مرردرر   دردررا اآلغررا اجتما رراه  .لسررطي ية عغررةة:  ،ررد مسررك ا ملرري الالجةررين فرري م ط،ررة التحردررر الف
األ نررر ا فرري غررةة ماقيررات دررمالي.  أ ررد اآلغررا  لررل لضررر رة ابررتمرار  مررل "األ نررر ا"   دالررة  مليررا 

عا ل المخيما    دم ق،ليصاا،  قاا "إن حل أ متاا المالية يجب أن   يك ن  لل حساو الخدما  
 أدار إلل قلر م امة التحردر من العجرة المرالي الرمي  الم،دمة لالجةين الفلسطي يين في المخيما ".
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ملي ن ع  ر ما رادع لعدم م،درقاا  60قعاني م ه الميةانية ا  تياعية لر"األ نر ا" المي  هل إلل نح  
 بت،دية  دماقاا لالجةين الفلسطي يين  هر، ر اقب م ظفياا للشار الجاري.

 6/12/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 اف اإلدارة األمريكية بالقدس عاصمة لالحتالل تجاوز لكل الخطوط الحمراءهنية: اعتر  .14
إبما يل ه ية أن إقدام احعارة األمردكية  لل ا  ترا،  ،أ د رئيس المكتب السيابي لحردة حمات

 لمدر ة ال،دت المحتلة  اهمة لد لة ا حتالا  ن،ل بفارقاا لل،دت قجا   لكل الخط ل الحمراء.
ا ربالة لعءاا لة ماء الد ا العربية  احبالمية  األمين العام لم امة المكقمر  بين ه ية  ال

احبالمية،  األمين العام لجامعة الد ا العربية،  هيةا   م اما   ربية  ع لية أن دعب ا في أما ن 
 .ق اجده دافة لن يسمح لامه المكامرة أن قمر،  بتب،ل  ياراقه مفت حة للدفاس  ن أرضه  م،دباقه

 أضا، أن احعارة األمردكية أ بتت  بر قاردخاا أناا م حا ة لالحتالا لشكل بافر، من  الا 
ال ق ، في هي أج دقه الع صردة  احجرامية ضد الشعب الفلسطي ي،   بر قب ياا لم اقي حك مة 

 ر األمة   د  ذل  قحدياه هار اه لكل الم ا ير  األ را، الد لية،  ابتفةا ا دبيرا لمشا ا حتالا.
 العربية  احبالمية،  بيك ن لمءالة إطالق درارة الغضب المي ر فجر في  جه ا حتالا.

 ددع أن ن،ل السفارة األمردكية لمدر ة ال،دت قصعيد  طير يشكل غطاء أمام حك مة نت ياه  
  أضا، ه ية أن األمة العربية المتطرفة لت فيم مخططاقاا احجرامية في قا دد مدر ة ال،دت.

 احبالمية بد لاا  حك ماقاا  مكبساقاا  دع باا مد  ة لتضطلأ لمسك لياقاا التاردخية قجاه مدر ة 
 ال،دت المحتلة،  أن ق،ي هفاه  احدا ضد م اقي احعارة األمردكية الم حا ة لالحتالا.

  ع ا إلل  دم ا  ترا، باما ال،رار الخطير  العمل  لل رفضه  قجردمه،  العمل من أجل حشد
 الم اقي العربية  احبالمية للضغط  لل احعارة األمردكية ل قي هما ال،رار.

 5/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 مروان البرغوثي يدعو إلعادة النظر في وظائف السلطة .15
ع ررا  ضر  اللج ررة المردةدررة لحردرة "فررتح" األبررير مرر ان البرغرر  ي، السررلطة ال ط يررة : الضرفة المحتلررة
جارررةة األم يرررة إلرررل قكرررردس برررياعة ال،ررران ن  احتررررام ابرررت،الا ال،ضررراء  ح،ررر ق احنسررران  الحك مرررة  األ

 المررر اطن، لاحضرررافة إلرررل إ ررراعة ال ارررر فررري  ظرررائي السرررلطة لمرررا يخررردم  د سرررجة مرررأ مرحلرررة التحررررر 
 قرراا البرغرر  ي مررن بررج ه فرري ربررالته فرري الررمدرف الءال ررين لالنتفاضررة الفلسررطي ية األ لررل:  الرر ط ي.
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ا نتفاضرررة األ لرررل فررري  قرررت مرررا  اا درررعب ا  أرضررر ا  م،دبررراق ا قرررر   قحرررت ا حرررتالا، "قرررنقي ذدررررف 
  ا بتيطان رتضا ي ر ماه لعد ر م،  دجري قا دد ال،دت،  لحصار  لل غةة ما اا مستمرا"

حيرراء الررمدرف الءال ررين لالنتفاضررة ال ط يررة الكبرررف،  احهرررار  ع ررا فرري ربررالته الشررعب الفلسررطي ي ح
 .ت،ردر مصيره  الع عة  اقامة الد لة الفلسطي ية داملة السياعة   اهمتاا ال،دتبدت  لل الحر الم،

 التمسرر  لمبرردأ  ع ررة  مسرراندة المصررالحة ال ط يررة،  ع رر ة دررعب ا إلررل حمارتاررا  قحصرري اا، ع ررا الررل 
الشررررا ة ال ط يرررة الكاملرررة فررري إطرررار )م. .،(  السرررلطة  التشرررردعي  الررر ط ي  لرررل قا ررردة التعدعيرررة 

 رئابية  قشردعية  لعض دة المجلس ال ط ي. انتخالا تت دا المصالحة ل جراء ل  ع ا،راطية، الديم
اللج ة المردةدة لحردة فرتح،  المكترب السيابري لحردرة حمرات،  بمشراردة جميرأ أ ضراءها  ما  ع ا 

للررد  ا فرري حرر ار  ميررر  دررامل  هررردح  مغلررر راررد، للخررر م ب  ي،ررة العاررد  الشرررا ة  ابررتء اءع ن 
كاملررررة فرررري إطررررار )م. .،( الترررري يشررررار  فيارررررا الجميررررأ،  قترررر لل الحك مررررة إعارة الشررررنن الررررردا لي ال

 الخرردماقي،  لررل أن يع،ررب هررما الحرر ار  ،ررد مرركقمر  ط رري للحرر ار الشررامل لمشرراردة دافررة األطرررا، 
 .السيابية  ا قتصاعية  ا جتما ية  ممءلي دافة الشرائح  ال،طا ا 

اردة فرررري الم،ا مررررة الشررررعبية السررررلمية،  ا تبررررار التصرررردي لالحرررررتالا ق برررريأ عائرررررة المشرررر أ ررررد أهميررررة 
 ا بتيطان أ ل دة م،دبة لشعب ا،  ع ر ة السرلطة  حك متارا إلرل قر فير درل م، مرا  الرد ة  المسراندة 

 .لامه الم،ا مة  الد  ة لم،اطعة جاعة  داملة للبضائأ  الم تجا  احبرائيلية،  ع ة الم تا ال ط ي
ال ارررر فررري  ظرررائي السرررلطة لمررا يخررردم  د سرررجة مرررأ مرحلرررة التحررررر الررر ط ي لتكررر ن إ ررراعة  ع ررا إلرررل 

األ ل دة الم،دبة لاا هي ق فير درل  ا تبارالسلطة جسر  ب ر للحردة  ا بت،الا  الع عة، من  الا 
م، ما   در ل الصم ع  الم،ا مة لالبرتعمار  ا برتيطان،  قكرردس درل احمكانيرا  لتح،يرر الارد، 

ة ل،طا ي الص ا ة  الةرا ة  ع ة الم ت م ال ط ي،  ق،دية الد ة للفالحرين الرمرن ي،فر ن  م ح األ ل د
في الخ دق األ ا في م اجاة ا بتيطان  مصاعرة األرض، إضرافة إلرل التمسر  ل،ررار  قري الت سرير 

المصررالحة  اقفرراقاألم رري الضررار  المرركذي للمصررالح ال ط يررة العليررا لشررعب ا،  التسررردأ لخطرر ا  ق فيررم 
لشرركل أمررين  مخلررق  عقيررر،  الشررر س بتشررغيل المعبررر  ا رراعة الكاربرراء  ب رراء الب يررة التحتيررة لل،طرراس 

 .الغادة  اطالق  ملية اح مار احبرائيلي العمل  لل رفأ الحصار 
 5/12/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 حماس تبحث مع الفصائل تطورات القدس وملف المصالحة .16

ب السيابي لحردة حمات، إبما يل ه ية، اجتما اه مأ الفصائل الفلسطي ية في  ،د رئيس المكت
 قطاس غةة لبحث التط را   لل هعيد مدر ة ال،دت المحتلة  ملي المصالحة.
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 حضر الل،اء المي جرف  صر ر م الءال اء، قائد الحردة في قطاس غةة يحيل الس  ار،  بمشاردة 
  ابعة من قاعة الفصائل.

قاعة الفصائل  لل مجردا  ا قصا    المشا را  مأ ال،اعة  الة ماء في الم ط،ة   أطلأ ه ية
لبحث قدا يا  الت جاا  األمردكية الخطيرة لا  ترا، لال،دت دعاهمة لالحتالا أ  ن،ل السفارة 

 أ ضح أنه  الا اقصاله لالرئيس  بات جرف ا قفاق  لل ق حيد الفعاليا   ق سير  األمردكية إلياا.
 ددع  لل  ج و أن نك ن  ل الجا ع، ناراه لخط رة الم قي المي قمر له ال،ضية الفلسطي ية. 

 هفاه  احداه في م اجاة المشر س األمردكي الصاي ني المي راد، إلل قا دد ال،دت.
بد ره، أطلأ الس  ار الفصائل  لل مجردا  ح ار ال،اهرة،  ما حدر في الملفا  المختلفة التي من 

 قماماا حتل العادر من عيسمبر الجاري.المفترض إ
 ددع  لل بعي الحردة لتح،ير المصالحة ع ن قراجأ، قائاله: نحترم الر اية المصردة في دل 

 .2011ال،ضايا،  ب ،دم المر نة المطل بة،  ب ،ي   د حد ع ا قفاقا  الم قعة    بيما اقفاق 
م قسلة الحك مة دامل مااماا، م بااه أن  أدار إلل أن  فد المخابرا  المصردة بيشر،  لل إقما

 التسلة الكامل يع ي حفظ دامل الح، ق للم ظفين ع ن ابتء اء.
من جانباا، أ د  الفصائل أن قضية ال،دت  ط أحمر، مشدعة  لل ضر رة م اجاة الت جاا  

 ابتراقيجية  بر   ن ع ماا لد  ة ه ية إلل قددين  طة م اجاة  األمردكية لشنن ال،دت.
 اقف،ت الفصائل  لل إطالق درارة الفعاليا  الشعبية غدا األربعاء، حيث بتبدأ  ت جاا  األمردكية.لل

 بتجمأ حادد لل، ف  الفصائل السا ة الحاعية  شرة هباحا.
 5/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 بغزة مهامها حكومةالنهاية الموعد المحدد لتسلم قبل  العقوباتتوافق أولي على رفع ": الديمقراطية" .17

مأ ممءلي الفصائل في مدر ة غةة ر م الءال اء لتدارت  ،اجتمأ  فد قياعي من حردة حمات: غةة
 الم قي لشنن قط را  ال،دت المحتلة  المصالحة ال ط ية.

 أ د  ض  المكتب السيابي للجباة الديم،راطية طالا أب  ظردفة  ،ب الل،اء أن ه ا  ق افر أ لي 
الع،ابية المفر ضة  لل قطاس غةة قبل نااية الم  د المحدع لتسلة حك مة  لل رفأ احجراءا  

 من دار عيسمبر الجاري. 10الت افر ال ط ي مااماا لغةة  ه  في 
 أ ضح أنه قة ا قفاق أن ينقي ال  راء  بتالم مااماة في غةة،  لل أن رتة ا بتعانة لالم ظفين 

م لماامه،  بالتعا ن مأ ما ه  م ج ع من الم ظفين؛ ع ن ال،دامل لن داع محد عة قسمح لل  در ال،يا
 أن يمس لم قأ  مكانة الم ظفين المرن هة  لل رأت  ملاة.
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 أ د أب  ظردفة أنه جرف ا قفاق  لل التةام حردة حمات بدفأ الجباية الدا لية المي رتة جمعاا من 
ابتح،اقا  ابتكماليه لراقب دار  الا الضرائب لحك مة الت افر ال ط ي فيما قلتةم الحك مة بدفأ 

 ديكل. 1000المرن قسل م ا -ن فمبر للم ظفين 
 أدار إلل أنه قة ا قفاق مأ حردة فتح  لل ابتكماا اللج ة احعاردة الف ية مااماا  متالعاقاا في 

 معالجة قضايا الم ظفين؛ إلل أن ق تاي من  ملاا  الا الفترة المحدعة في دار فبرارر ال،اعم.
أب  ظردفة أن حردتي فتح  حمات اقف،تا  لل قشكيل لج ة  ال ية من مصر  حمات  فتح   ذدر

 لمتالعة  ط ا  ابتالم  التسلة لل  ارا  في غةة لضمان الت،دم لملي المصالحة.
  لل هعيد التادردا  ا مردكية لا  ترا، لال،دت  اهمة لر "إبرائيل أ  التادرد ب ،ل السفارة إلل 

 قضايا رئيسية باما الخص ص. 4، قاا أب  ظردفة إن الفصائل اقف،ت  لل ال،دت المحتلة
 أ ضح أن ال،ضايا األربعة قتمءل بتعةدة الحردة الشعبية الرافضة ل جراء األمردكي  بر الحشد 

 أ د أنه قة ا قفاق  لل قشكيل . الشعبي للتن يد  لل أن ال،دت  ط أحمر  هي  اهمة لفلسطين
ة قتالأ قط را  المشاد لال،دت  ط ة لخط ة ل ضأ اآلليا  الت فيمية فيما لج ة  مل ر مي  ط ي

 أ ضح أنه قة الت افر  يخق أي قحردا  قتعلر باما الجانب لما فيه من  ط ا  نضالية قصعيدية.
 مل   لل ع ة جا ع ال،ياعة الفلسطي ية لني  ط ا  بتتخم لاقجاه مجاباة الم قي األمردكي 

 أن يك ن را ي ألي  ملية قس دة". أف،دقهالمي الم حا  لالحتالا؛ "
 5/12/2017، فلسطين أون الين

 
 انتهاء العقوبات األسبوع المقبلونأمل  البردويل: توافق شفوي مع فتح فيما يتعلق بملف الموظفين .18

 برررر  ضررر  المكترررب السيابررري لحردرررة "حمرررات" لغرررةة، هرررال  البرع درررل،  رررن أملررره لرررنن يشرررعر : غرررةة
ا  ج ع قفراهة درف ي مرأ حردرة فرتح الجميأ األبب س ا لم،بل لانتااء احجراءا  الع،ابية ضد غةة، مكدده

 لحل ملي الم ظفين.
 قرررراا البرع دررررل، فرررري مرررركقمر هررررحفي، الءال رررراء لغررررةة: "ننمررررل أن يشررررعر الجميررررأ لانتارررراء احجررررراءا  

 المفر ضة  لل قطاس غةة بداية األبب س الم،بل،  أن ر تاي ا ن،سام لألبد".
ا  لررل أن حمررات  أ ررد ال برع دررل، الت افررر دررف داه مررأ حردررة "فررتح" فيمررا رتعلررر لملرري المرر ظفين، مشرردعه

قسرررعل لحرررل ملررري المررر ظفين لمرررا يضرررمن  ررر عة دردمرررة للمررر ظفين ال،ررردامل  دحفرررظ ح،ررر ق المررر ظفين 
 قرراا: "حمررات قسررعل لتررمليل الع،بررا  فيمررا رتعلررر بتسررلة حك مررة ال فرراق  .2007المعي ررين لعررد  ررام "

 كل دامل في غةة، لما يحفظ ح، ق الم ظفين ع ن ابتء اء أحد".مااماا لش
 5/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 معة غضب من أجل القدسجحماس تدعو الشعب الفلسطيني ل .19
ع ت حردة حمات الشعب الفلسطي ي لكل فصائله  ق اه الحية  دباو ا نتفاضة لجعل ر م الجمعة 

ا، رفضا ل ،ل السفارة األمردكية لل،دت  ا الناا  اهمة للكيان ال،اعم ر م غضب في  جه ا حتال
 الصاي ني.

 أ د  الحردة في بيان هحفي لاا،  لل ضر رة الت جه إلل دل ن،ال التمات الممك ة مأ ا حتالا 
 ،ب هالة الجمعة، حيصاا ه   دعب ا لنن أي مسات لال،دت بيفجر األ ضاس  دفتحاا  لل 

 الا.مصرا ياا في  جه ا حت
 ع ت حمات الشباو الم تفض  م،ا مة دعب ا في الضفة البابلة للرع  لل ال،رار األمردكي المي 
يستاد، قدب ا لكل ال بائل المتاحة، مشيرة إلل أن ال،دت  ط أحمر،  م،ا مة دعب ا لن قرضل 

 المسات باا ماما دان.
 5/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 لى القدس انتهاك خطير للشرعية الدوليةفتح: نقل السفارة األمريكية إ .21

قالت حردة "فتح"، إن الم قي األمردكي من ن،ل بفارقاا إلل ال،دت، انتاا   طير لكل : رام هللا
 ال،رارا  الد لية،  قجا   لجميأ الخط ل الحمراء، التي من دنناا ق قير الم ط،ة لن ملاا.

ة ال، ابمي، مساء ر م الءال اء، إن ن،ل  قاا ال اطر لابة الحردة،  ض  مجلساا الء ري أبام
السفارة األمردكية إلل ال،دت،  د ان  اضح  لل ح، ق الشعب الفلسطي ي،  دكدد  دم إل،اء 

  اد طن طرفا في  ملية السالم، بل طرفا م تاكا للعملية السلمية في الشرق األ بط.
تاكت جميأ الم ا ير الد لية،  أضا، أن أمردكا ب ،ل بفارقاا لد لة الكيان المحتل قك ن قد ان

 ال،رارا  ذا  الصلة، لحل ملي ال،دت ضمن  ملية التفا ض،  هما ا  تداء األمردكي الصارخ 
بيشعل الم ط،ة لنبرها،  أ د  ج و حشد الجماهير العربية  احبالمية،  ضر رة ا لتفا، ح ا 

 ر  ط رة.ال،ياعة الفلسطي ية، لت، دة  ع ة م قفاا لم اجاة التحدي األ ء
 5/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 الحية يدعو للوحدة لمواجهة التوجهات األمريكية ضد القدس .21

ررا فرري  جرره ة: غررة  ا م يعه ع ررا  ليررل الحيررة،  ضرر  المكتررب السيابرري لحردررة "حمررات"، إلررل ال قرر ، بررد 
 ن الصاي ني.الت جاا  األمردكية الرامية لال ترا، لال،دت  اهمة للكيا
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 قرراا الحيررة فررري قصررردحا  لررره، قبيررل بررردء ل،رراء يجمررأ قررراعة الفصررائل لغرررةة مررأ قيررراعة حردررة حمرررات، 
 للتباحث لشنن ملفي ال،دت  المصالحة: إن قضية ال،دت قام ا جميعا،  هي قلب فلسطين.

 أضا،: "م ض س ال،دت  طير"، مشريرها إلرل أن حمرات قسرت اض درل الماتمرين لل،ضرية الفلسرطي ية 
 للدفاس  ن األقصل  ال،دت.

 أ ررد  جرر ع فعاليررا   دررردة لحمررات فرري الرردا ل  الخررارم ل صرررة المدر ررة، عا يررا دررل الفلسررطي يين  دررل 
 الم اهردن لل،ضية لل ق ، بدا م يعا أمام هما احجراء  ال ية األمردكية في ابتادا، ال،دت.

 5/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 القدسبشأن ة أي قرار أمريكي أن يكون هناك رد عربي وإسالمي لمجابه" تدعو لوجوب الجهاد" .22
أ د  حردة الجااع احبالمي في فلسطين، أن أي قرارا  بيتخمها الرئيس األمردكي لشنن غةة: 

 ،  ع ت ل ج و أن يك ن ه ا  رع  ربي  ابالمي لمجاباتاا.« دائية»ال،دت بتك ن 
 ل ر م »ردة  ه  ر ت،د ا نحيا  األمردكي حبرائيل  قاا عا  ع دااو مسك ا اح الم في الح

قكشي أمردكا أناا درد  دامل لالحتالا في  د انه  ارهاله  لل دعب ا  أرض ا  م،دباق ا   لل دل 
 «.أمت ا

هي من »، مكدداه أناا «ابت،رار الم ط،ة» انت،د دل من رراهن  لل أمردكا في أن قك ن مساهمة في 
 هي من قسعل لتمكين العد  الصاي ني من الت بأ »، مضيفا «لشع بااا تدف  لل األمة  نكل 

 «.ا بتيطاني في أرض ا  قا دد م،دباق ا
 6/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ترامب حول القدسباتت في حالة استنفار تام لمواجهة قرار  القيادة الفلسطينية: بو سمهدانةأ .23

الااعفة للمسات    بمادانة، من المخططا  األمردكيةمر ال،ياعي في حردة فتح  بد هللا ابغةة: ح
 هفة حدعاا »هكما  ط ة إنما قشكل  أنلمكانة مدر ة ال،دت، دعاهمة للد لة الفلسطي ية، مكدداه 

 «.حردر بيترعع هداه في الم ط،ة لن ملاا  ليس في فلسطين فحسب
في حالة ابت فار قام لم اجاة  إن ال،ياعة الفلسطي ية   لل رأباا الرئيس محم ع  بات لاقت» قاا 

 أدار إلل أن الرئيس  بات هعد من  قيرة اقصا قه السيابية،   لل «. األمردكيقرار الرئيس 
 افة الصعد  ربياه  ابالمياه  ع لياه لم اجاة قرار محتمل داما   ط رقه  لل الم ط،ة.  أضا، 

لنن قك ن غير ال،دت  اهمة  ال،دت  ط أحمر   يمكن المسات له،    ر جد فلسطي ي ي،بل»
قع ي انت،اا إعارة قرامب من »، مكددا أن الخط ة األمردكية إن قمت «للد لة الفلسطي ية المست،لة
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جانب ا نحيا  حبرائيل في جرائماا  ما ق، م له، لتصبح طرفاه في الصراس  بالتالي فاي قلغي 
 «. ج عها دراس للتس دة

 6/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 االحتاللالتجرؤ األمريكي على نقل السفارة جاء بعد حالة الهرولة للتطبيع مع ": المقاومة الشعبية" .24
ب ،ل السفارة الل ال،دت  ا  ترا، باا  ابت كر  حردة الم،ا مة الشعبية قرار احعارة األمردكيةغةة: 

 «.الصمت العربي  احبالمي المردب»،  انت،د   اهمة لالحتالا
حالة الار لة للتطبيأ مأ العد  » لل ن،ل السفارة جاء لعد « التجرؤ األمردكي» ا تبر  أن 

ربالة لألمة جمعاء  لألنامة العربية  احبالمية التي قع ا »، مشيرا إلل أن ذل  يمءل «الصاي ني
 لل أمردكا لحل قضية فلسطين، أناا قجدع انحيا ها السافر  ق اطنها مأ ديان العد  الصاي ني 

 «.عرض الحائط الح، ق التاردخية الءابتة للشعب الفلسطي ي في أرضه  م،دباقهضاربة ل
 6/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 لـ"إسرائيل"القدس عاصمة  ترامب إعالن تهديداتلبنان: الفصائل الفلسطينية تدين بشدة  .25

 إ رررررفرررري بيرررران، أ  ررررد  قيرررراعة الفصرررائل  ال،رررر ف ال ط يررررة  احبرررالمية الفلسررررطي ية فرررري لب ررران  درررا  : 
اجتما ارررا فرررري بررررفارة فلسررررطين، حرهرررراا  لررررل "ا بررررت،رار األم رررري فرررري دافررررة المخيمررررا   التجمعررررا  
الفلسررطي ية فرري لب رران،   لررل الم اجاررة الجما يررة المخلصررة  الحا مررة لكررل مررا مررن دررننه قادرررد أمررن 

  معيشة  حياة أهل ا فياا، أ  العالقة الطيبة مأ الج ار اللب اني الش،ير". 
الصرراي ني  ا حرتالا   لرل أن "ال،ردت برتب،ل  اهرمة للد لرة الفلسرطي ية المسرت،لة رغمرا  رن  دردع

الفائت،  األبب س أطل،اا احعارة األمردكية"، مدر ة "لشدة قادردا  الرئيس األمردكي ع نالد قرامب التي 
التادرردا   ال،دت  اهمة للكيان الصاي ني الغاهب"، معتبرة أن "همه إ النفياا  ةمه  لل   أ لن

الكامل لالحتالا الصاي ني،  ا تداء بافر  لرل درعب ا   لرل  األمردكيهي قعبير  قح  ن ا نحيا  
،  قحد مكش ، للشر ية الد لية التي أ د  لكرل قراراقارا ذا  الصرلة لرنن  احبالميةالشع و العربية 

 ال،دت  اهمة للد لة الفلسطي ية المست،لة".
 5/12/2017النهار، بيروت، 
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 : نقل السفارة األمريكية للقدس يفتح األبواب للمواجهةواإلسالمية برام هللاالقوى الوطنية  .26
 ،د  ال، ف  الفصائل ال ط ية  احبالمية، في م،ر التعبةة  الت اية لحردة فتح، في رام هللا : رام هللا

عب ا الفلسطي ي، ر م الءال اء، اجتما ا طارئا، ناقشت فيه الم قي األمردكي المعاعي لح، ق د
 المخالي للشر ية الد لية  لل،ان ن الد لي،  دتب ل م اقي ا حتالا،  اهة المتعل،ة ب ،ل السفارة 

 ال،دت أ  اح الن  ن ا تبارها  اهمة لد لة ا حتالا. إللاألمردكية 
ن،ل  ددع  ال، ف  الفصائل  لل أن احجراء المي ق  ي احعارة األمردكية احقدام  ليه لخص ص 

السفارة، ب ، يفتح األب او  لل مصرا ياا للم اجاة بيابياه  ميدانياه،   لل دافة المست دا  
 أ د  في بيان هدر  ن اجتما اا، رفضاا  رفض الشعب الفلسطي ي  المحلية  احقليمية  الد لية.

لشكل قام  لل  قياعقه ل جراءا  التي ق  ي احعارة األمردكية احقدام  لياا، األمر المي بي،ضي 
في التس دة السيابية،  بي ،لاا من م قأ ال بيط غير ال ةده المي   اد طنأي ع ر يمكن أن قلعبه 

 الم قأ المعاعي للشعب الفلسطي ي  األمة العربية  احبالمية. إللدغلته طيلة الس  ا  الماضية، 
 5/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 استعدادات لتصعيد محتملاألمريكية للقدس.. و  رائه: التزِموا الصمت بموضوع نقل السفارةنتنياهو لوز  .27

لعث مكتب رئيس الحك مة احبرائيلية ب يامين نت ياه  بر "قعليما  هادة حمدان:  – مجيد ال،ضماني
ألمردكية إلل ال  راء" في حك مته يطلب فياا "التةام الصمت"  قج ب التع،يب في مسنلة ن،ل السفارة ا

 بحسب م قأ " ا "، مساء الءال اء، طلب نت ياه   دم احع ء لاي قصردحا   ل يهة  إلل ال،دت.
 في همه المسنلة، "قبل الخطاو المرق،ب للرئيس األمردكي، ع نالد قرامب، غدا األربعاء".

ع ة الااقفية قكتمت المصاعر احبرائيلية  ن فح ف المحا   دان قرامب قحدر هاقفيها إلل نت ياه ، 
 بين قرامب  نت ياه .

نت ياه ، ر م اح  ين، إن األجاةة األم ية قستعد لسي ارد  قصعيد في أ ،او اح الن المحتمل  قاا 
للرئيس األمردكي، ع نالد قرامب،  ن ن،ل السفارة األمردكية من قل أبيب إلل ال،دت، أ  ا  ترا، 

لج ة الخارجية  األمن التالعة للك يست، قاا   في حدرءه في جلسة لال،دت دعاهمة حبرائيل.
 نت ياه  إنه   ر جد في همه المرحلة أية معل ما  قشير إلل قصعيد محتمل.

 نارا لك ن الجلسة مغل،ة أمام  بائل اح الم، ن،لت ال، اة احبرائيلية العادرة  ن أ ضاء د يست، 
من دتلة "المعسكر الصاي ني"،  رفض ا احدارة إلل أبمائاة، أن  ض ي الك يست نحمان داي

 ميخاا ر  دن من دتلة "ميرقس"  جاا بكا  ل ت ياه  لشنن ابتعداعا  الجيش  الشرطة حمكانية 
 حص ا قصعيد أم ي في أ ،او إ الن قرامب لشنن ال،دت.
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فا  رع نت ياه  لاحيجاو،  لك ه أ ضح أنه "  يعلة ماذا بيفعل قرامب لشنن السفارة األمردكية"، مضي
 أنه يجري ا بتعداع لكل ا حتما  .

 ن،ل  ن نت ياه  ق له إن "ق ا  األمن قعر، جيدا ما المي رت جب فعله"،  انه   ر جد أية معل ما  
 قشير إلل قصعيد محتمل.

 5/12/2017، 48عرب   
 

 أردوغان لنا بِّ أكثر من ح   تهمنا الموحدةالقدس  بينيت: .28
الرئيس التردي »ل  در نفتالي بي يت إنه لمن ع ا ي األبي أن قاا   ية المست ط ين ا: ال اهرة

رجب طيب ارع غان   يف    في الس  ا  األ يرة أي فرهة لمااجمة إبرائيل.   لل قل أبيب أن 
عائماه » أضا،: «. قدفأ نح  قح،ير أهدافاا لما فياا ا  ترا، الد لي لال،دت الم حدة  اهمة لاا

 «.اية األمر قام ا ال،دت الم حدة أ ءر من حب أرع غان ل اب جد من ر ت،د، لكن في نا
 6/12/2017الحياة، لندن، 

 
 ال تتلقى تعليمات وتهديدات من رئيس تركيا "إسرائيلكاتس: " .29

 ،ب   در ال ،ل  دك ن المخابرا  يسرائيل داقس  لل قصردح الرئيس التردي رجب طيب : ال اهرة
إبرائيل ع لة لاا »قعليما   قادردا  من رئيس قرديا،  ان رع غان لال، ا إن إبرائيل   قتل،ل أ

بياعقاا  ال،دت  اهمتاا.  ليست ه ا   ط ة أ ءر  د ه من ا  ترا، اآلن لال،دت  اهمة 
 «.حبرائيل.  قد  لت أيام السلطان  احمبراط ردة العءمانية

 6/12/2017الحياة، لندن، 
 

 ؤول ويخدم حكومة نتنياهوقرار متهور وغير مس السفارةنقل "ميرتس":  .31
ا تبر  رئيسة حةو "ميرقس"،  هافا غلك ن، أن "ال،دت احبرائيلية"  لل حد : مجيد ال،ضماني

  هفاا، هي " اهمة الد لة،  بتك ن دمل  مأ ن،ل السفارة األمردكية أ  ع ن ذل ".
ت الحالي ل ،ل السفارة ، إن الت قيءال اءم قأ " ا " اح باري احبرائيلي   اا ق لاا، مساء ال ن،ل 

 األمردكية إلل ال،دت، "بيخدم حك مة نت ياه ،  قد ركعي إلل انفجار   مبرر له".
 أضافت: "ن،ل السفارة لن رءب ت السياعة احبرائيلية في ال،دت..  أي اقفاق مأ الفلسطي يين يستد ي 

نب  احد، غير المتةام ة قس دة لشنن ال،دت في إطار المفا ضا ،  بالتالي مءل همه الخط ة من جا
 مأ مسار إقليمي دامل، بتك ن له ارقداعا   كسية،  قد ركعي إلل انفجار   لة م له".
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  هفت قرار الرئيس األمردكي، ع نالد قرامب، ب ،ل السفارة األمردكية إلل ال،دت "المي قل   
إلل ادتعاا الم ط،ة  معالمه"، لحسب قعبيرها، لننه قرار "متا ر  غير مسك ا،  من دننه أن ركعي

 برمتاا".
 5/12/2017، 48عرب 

 
 التوصيات لحماية نتنياهو قانون : النائب زوهر .31

أقر  ض  الك يست من دتلة "الليك ع"، ميكي   هر، ر م الءال اء، لنن "قان ن : هادة حمدان
الت هيا "، المي راد، إلل م أ الشرطة من ق،دية ق هيا  لشنن ل ائح اقاام ضد م تخبي 

  ر، قد نشن نتيجة  ضأ رئيس الحك مة، ب يامين نت ياه .جما
 قاا   هر في م،ابلة إذا ية "أرعنا أن ندافأ  ن السمعة الحس ة لم تخب جما ر معين،  ه  رئيس 

 أضا، أنه يعت،د أن أ ضاء الحةو )الليك ع( أ طن ا   دما لة ي، ل ا م م الي م األ ا إن  الحك مة".
لحك مة،  دحمي "ح،ه في البراءة  السمعة الحس ة، إلل حين ي،رر هما ال،ان ن يحمي رئيس ا

 المستشار ال،ضائي غير ذل ".  لل حد قعبيره.
 5/12/2017، 48عرب 

 
 نقل السفارة األمريكية إلى القدس في دقيقتين يمكن: قدسرئيس بلدية ال .32

ن،ل السفارة األمردكية  "األيام": قاا رئيس بلدية ا حتالا في ال،دت، نير بردا ، أمس، إن -ال،دت 
 في إبرائيل من قل أبيب إلل المدر ة الم،دبة يمكن أن رتة "في عقي،تين".

 قاا بردا  إن ال  يا  المتحدة لن قحتام إ  ل ،ل أحد أه لاا الحالية لالمدر ة مءل ق صليتاا 
رمة  د ،ل ناا إلل  قاا بردا  لراعر  إبرائيل: "ين م ن ف،ط ال، صلية د ال اقعة في ال،دت الغربية.

.. يمكن أن ي، م بمل  ا  ان من المارد ة األمردكيين في عقي،تين  دفسحا للسفير عيفيد  رمة السفارة
 أضا، ي، ا: "ق فيم هما ال،رار يك ن  لل الف ر  ة نبدأ  ح،اه  باد ء في  فرددمان مجا ه للجل ت".

 ما  من ال،دت".  ن،ل الم ظفين لنبل و أ ءر ق ايما للبدء في ق،دية الخد
 6/12/2017، األيام، رام هللا

 
 من االعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" إسرائيلية تحذر ترامب شخصية 25تل أبيب:  .33

دخصية إبرائيلية، بي اة  ال ة عربل مابيين بال،ين  محاضر ن  25انضمت : أ ، و - ال اهرة
ي قحمر الرئيس ع نالد قرامب من مغبة جامعي ن معر ف ن  نادط  بالم، إلل الجاا  الد لية الت
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ا ترا، ال  يا  المتحدة لمدر ة ال،دت  اهمة حبرائيل، م ضحين أن همه ال،ضية   يمكن أن 
 احبرائيلي. -ُقحسة إ  في مفا ضا  بين طرفي ال ةاس العربي 

مجم  ة العمل «   جات الشخصيا  احبرائيلية التي دكلت مجم  ة أطل،ت  لل نفساا ابة
برئابة الدربل مابي السابر ر ن ب ندا ، ربالة إلل م فد الرئيس األمردكي إلل الشرق « السيابي

األ بط جيس ن غرد بال  أ رب ا فياا  ن معارضتاة ا ترافاه أمردكياه محتماله لال،دت  اهمة 
 حبرائيل أ  ن،ل السفارة إلياا.

الرئيس قرامب ردرت لجدية اح الن  ن إن ا قل، ن جداه من األنباء ح ا أن » جاء في الربالة: 
ا ترا، أحاعي الجانب لال،دت  اهمة حبرائيل.  في رأر ا، إن مكانة ال،دت الم،دبة للديانا  

دة الءالر، هي في ج هر ال ةاس احبرائيلي  الفلسطي ي،  دجب أن ُقحسة في إطار  –السما دة الم ح ِّ
جاهل أبداه ح،ي،ة أن ال،دت هي بيت لمجتمعين إن ال  يا  المتحدة لة قت» قالعت: «. حل دامل

ق ميين. لما، فمن من دنن إ الن رئابي يعتر، لال،دت  اهمة حبرائيل  دتجاهل طم حا  
الشعب الفلسطي ي في همه المسنلة أن يعمر انعدام المسا اة بين الجانبين  دضر، لس  ا  ط دلة، 

 «.لفرص السالم،  دمكن أن ُيشعل الم ط،ة
 6/12/2017ندن، الحياة، ل

 
 يسعون إلسقاط نتنياهو "الليكود"كبار قادة  .34

قل أبيب: دشي الدبل مابي احبرائيلي ع. ر  ا  ه دا،  ن حرا  بري للغاية يجري عا ل حةو 
 الليك ع اليمي ي الحا ة، ردرره  مسة من دبار ال،اعة باد، إب،ال رئيس ال  راء ب يامين نت ياه .

لخمسة حائر ن اآلن لخص ص الكيفية  الطرد،ة التي قمك اة من  د ضح ه دا أن المسك لين ا
التخلق فياا من نت ياه ، لكن ه ال  لعض السي ارد ها  المحتملة: األ ا ربد  أ ءر م ض  ية 
 ه  ا نتاار حتل ق تاي ق هيا  الشرطة  قرارا  ال يالة العامة بت جيه  ئحة اقاام إلل نت ياه ، 

لب جادا دبيرا.  الءاني ه  ق اية ان،الو مأ ناراء هك ء ال،اعة، المرن  هما احتماا بال    رتط
يشارد ناة في الم قي، لكن همه احمكانية قبد  أ ءر  طرا من ال احية السيابية،    بيما في 

 الليك ع.
 دشير ه دا إلل أن هك ء ال،اعة الخمسة   رتجرأ ن لعد  لل ق فيم ان،الباة،  في الغالب ر تار ن 

 ق هيا  الشرطة.
 6/12/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 بتفسير سبب عدم إلغاء قانون مصادرة األراضي الفلسطينية اإلسرائيلية الحكومةتطالب " العليا" .35
رام هللا: أهدر  المحكمة العليا احبرائيلية أمرا احترا دا ضد قان ن مصاعرة أراضي الفلسطي يين. 

قفسير »ة المحكمة ال،اضية ابتر حي  ، ان  لل ع لة ا حتالا  جاء في ال،رار المي  قعته رئيس
ببب  دم إ الن الد لة  ن ال،ان ن لننه غير باري المفع ا،  لمل  يم أ العمل  ف،ا لمل   لماذا   

 أمر  ال،اضية «. رتة التحدرد ان قان ن قس دة المست ط ا  في الضفة الغربية  غ ألنه غير قان ني
فبرارر/ دبال الم،بل،  حدع  ان ال ار في  25لرع  لل ال،رار حتل م  د أقصاه ع لة ا حتالا لا

 ا لتمات ضد ال،ان ن بي اقش في قرديبة م بعة قضة قسعة قضاة.
 6/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 من سياسة ترامب بالقدساألمريكية حذر نتنياهو واإلدارة ت يةاألمن ةجهز موقع "واال": األ .36

، إن "مسك لين أم يين إبرائيليين ءال اءقالت ق،اردر إ المية إبرائيلية، مساء ال: يمجيد ال،ضمان
نت ياه   احعارة األمردكية" من أن أي قغيير في ال ضأ لال،دت ب ، رئيس الحك مة ب يامين حمر ا 

 ركعي إلل ادتعاا الحالة.
 ن،ل فيه أن األجاةة الءال اء،  هما ما جاء في ق،ردر لم قأ " ا " اح باري احبرائيلي، نشره مساء

األم ية حمر  في ربالتاا التي لعءت باا إلل "جاا  ما ية في احعارة األمردكية"، لحسب قعبير 
المصدر، ُقبيل إ الن قرامب المرق،ب لخص ص ال،دت، حمر  من أن مءل همه الخط ة، إن دان 

ي  ضأ المدنية الحالي، ب ، ا  ترا، ربميا لال،دت دعاهمة حبرائيل، ا  أي قبدرل آ ر ف
 د، ا الت،ردر إن الجاا  األم ي احبرائيلي " لل ق ا ة" لنن إ الن الرئيس  ركعي إلل ا دتعاا.

األمردكي، ع نالد قرامب  ن قغيير مكانة ال،دت في بيابة احعارة األمردكية، من  الا ا  ترا، 
ل أبيب، بيكعي إلل ادتعاا المدر ة، الربمي باا دعاهمة حبرائيل، أ   بر ن،ل السفارة من ق

  دمل  الضفة الغربية،  في الدا ل الفلسطي ي،  في البلدان المجا رة.
 دتالأ الت،ردر أن الشرطة  األجاةة األم ية، " م م أن  اع  قضية ال،دت لتتصدر مردة ا هتمام، 

 ما  السال،ة، حمر  رفعت من عرجة التنهب  الي،اة"،  أناا "ب اءه  لل عرابة ابتخباراقية لأل
 المست ف السيابي من قصعيد مكدد في ال شال احرهابي  الع ي  الشغب العام"،  لل حد قعبيرها.

 5/12/2017، 48عرب 
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 معاريف: "األنفاق والتصعيد" شبحان يطاردان مستوطني غالف غزة .37
 بر ا مخا فاة العبرد ة أن مست ط   م ط،ة غال، غةة ” معاردا“ذدر  هحيفة : الدا ل المحتل

من قادرد األنفاق،  من أي قصعيد قاعم  لل ض ء ال ج ع الكبير للجيش احبرائيلي في األيام 
من ال اضح ل ا أن “ ن،لت الصحيفة  ن أحد مست ط ي الغال، ق له  األ يرة في م ط،ة الغال،.

 ، دما قاا.”ه ا  ديء يحدر في الم ط،ة  نحن نءر لالجيش  نشعر اآلن لاألمن
، ”  يخا، من األنفاق  لك ه  ائي من التصعيد“ طن آ ر من مست ط ي غال، غةة، قاا إنه مست

 ”.نشعر ح،ي،ة أن الجيش يشعر لالخ ،  الت قر“مضيفا 
 ل األنفاق التي  جد  حتل الي م دان الاد، م اا  طي ج  ع  قتل ج  ع،  حتل “ لفت إلل أن 

 ”.دبا م اااآلن لة رتة دشي أنفاق عا ل المست ط ة أ  قر 
الخ ، األ بر إن حصل ديء فسيجر إلل قصعيد جدرد،  الخ ، من التصعيد ما “ ابتدر  لال، ا 

 ”. اا قائمها،  األمر مسنلة  قت
 5/12/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 2014عام  بجروحه خالل العدوان على غزة خان يونس: استشهاد طفل متأثرا   .38

  الي م األربعاء، طفل من بلدة ال،رارة دماا  ان ر نس ج  و قطاس ابتشاد، هبا:  ان ر نس
 .2014غةة، متن را لجر حه التي أهيب باا  الا العد ان احبرائيلي األ ير  لل قطاس غةة  ام 

( ابتشاد متن را لجر حه أ  ام 4هدا، ) أب  ذدر  مصاعر محلية لر" فا"، أن الطفل محمد هالح 
 الفترة.التي أهيب باا في قل  

 6/12/2017،  وفا  الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 إذكاء لفتنة ال تخمد نارها "إسرائيلـ"هيئة العلماء والدعاة: االعتراف بالقدس عاصمة ل .39
قالت هيةة العلماء  الد اة، إن ا ترا، رئيس ال  يا  المتحدة األمردكية ع نالد قرامب : ال،دت

أ  ن،ل السفارة األمردكية من قل أبيب إلل مدر ة ال،دت، ه  إذداء لفت ة لال،دت  اهمة حبرائيل، 
   قخمد نارها من متا ر   يعر،   اقب ما يفكر له.

 د ا  ال  يا  المتحدةهما احجراء إذا قة بيجعل من  إن أضافت في بيان هحفي، ر م الءال اء، 
مية  العربية لعامة،  بيةدل ال، اس  ن للسالم   د ا للشعب الفلسطي ي لخاهة،  لألمتين احبال

  جااا الح،ي،ي المي يكيل لمكيالين.
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 أ د أن ال،دت هي  اهمة الد لة الفلسطي ية،  هي الدم المي يجري في  ر ق العرو  المسلمين 
   يماا التراجأ  ن مءل هما  ال  يا  المتحدة   حياة لاة من ع ناا،   ليه ف نه رت جب  لل 

 تمار للشعب الفلسطي ي لخاهة  لألمتين العربية  احبالمية لعامة  لل ابتفةا  ال،رار،  ا 
 مشا رهة.

 جاء في بيان هيةة العلماء  الد اة انه "ما عامت في ا  ر ق ق بض ف ن ا ب ك ن لل،دت ال ق ع 
  المشعل المي يضيةاا  الةدت المي يشعل براجاا،  دلت أياعر ا إن ق،ا س ا  ن نصرقاا".

 5/12/2017،  وفا  الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 المطران حنا: نقل السفارة األمريكية للقدس استفزاز ولن نقف مكتوفي األيدي .41
قاا رئيس أباقفة ببسطية للر م األر  ذ دس المطران  طا هللا ح ا، إن مسنلة ا  ترا، : رام هللا

الشعب الفلسطي ي،  ابتفةا  لألمة العربية،  لمدر ة ال،دت  اهمة لد لة ا حتالا، ابتفةا  لكل
 ر درم في إطار ا نحيا   الد ة الكلي لالحتالا  بياباقه. احجراءمعتبراه هما 

 أضا، ح ا، في حدرث لبرناما "ملي الي م"  بر قلفةد ن فلسطين: نكدد رفض ا لامه الخط ة 
همة الشعب الفلسطي ي،  حاض ة أهة األمردكية ا بتفةا دة، مشدعاه  لل أن مدر ة ال،دت بتب،ل  ا

الم،دبا  احبالمية  المسيحية،  حاض ة الترار الر حي  احنساني  الحضاري احبالمي  المسيحي 
 العربي الفلسطي ي.

 قاا: نكدد أن ا لاق ن في مدر ت ا،  ان التلميح ب ،ل السفارة األمردكية إلل مدر ة ال،دت، لن رةددنا إ  
 سكاه بامه المدر ة.هم عاه   باقاه  قم

 قاا ح ا: "لن ن،ي مكت في األردي أمام هما اح الن، المي نعتبره ابتفةا ا  قطا  ه  مساباه لح، ق ا 
 الدر ية  ال ط ية في ال،دت".

 5/12/2017،  وفا  الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 "إسرائيلاألقصى هاتفين "القدس عاصمة المسجد مستوطنون يقتحمون  .41
ي م األربعاء، لاحا  المسجد الاقتحة  شرا  المست ط ين المتطرفين، هبا  ": بترا" -رام هللا  
 ".إبرائيل،  هة ررعع ن "ال،دت  اهمة المبار األقصل 

في ال،دت لمرابل )بترا( في  األقصلالعامة  دك ن المسجد  احبالمية األ قا، قاا مدرر  ام عائرة 
ت ط ين المتطرفين نفم  هبا  الي م من جاة لاو المغاربة لحرابة اقتحاما  المس إنرام هللا، 
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، قحت دعار رفعه المست ط  ن  لل يافطا  "ال،دت احبرائيليمشدعة من درطة  جيش ا حتالا 
 ".إبرائيل اهمة 

المبار  قصد ا للمست ط ين  األقصلالمرالطين  المصلين  حرات  بدنة المسجد  أن أ د الخطيب 
 المسجد أنحاءلاتافا  التكبيردة  الطرع  بط حالة من الغضب  الغليان باع  في الم،تحمين لا

  البلدة ال،ديمة لال،دت المحتلة. األقصل
 6/12/2017الدستور، عّمان، 

 
 مخطط "إسرائيلي" لتهجير أهالي أم الحيران "قسرا " .42

م مردة  دالة  جمعي ة "مخط ط ن ألجل ح، ق احنسان" احبرائيلية، ا تر  ا لج ة التخطيط قد  اضه
،  لل  طة قاجير قسري 48 الب اء ا حتاللية في م ط،ة ج  و األراضي الفلسطي ية المحتلة  ام 

 ألهالي قردة أم الحيران.
، أن بلطا  ا حتالا   قعتر، لال،ردة التي يعيش الءال اء  أ ضح  دالة، في بيان هحفي ر م

جيرهة إلل مسا ن مكقتة في م ط،ٍة  اقعٍة بين م ط،ة  امها،  قعتةم قا 60أهلاا فياا م م أ ءر من 
 ب  ا . 10نف ذ قردة ح رة  م ط،ة نف ذ "ميتار"، لمدة 

ان إلل بكٍن مكقت ر اهل ال اقأ ال،ابي المي يعيشه   جاء في ا  تراض، أن مخطط قاجير السك 
  امها. 70أهالي ال،ردة م م أ ءر من 

 5/12/2017لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 البطريرك ثيوفيلوس: أي تغيير على "ستاتيكو" القدس سينهي فرص السالم .43
حمر البطردر   ي فيل ت الءالث، لطردر  ال،دت  بائر أ ماا فلسطين  األرعن، من إحدار ": بترا"

 بي اي أي فرهة لتح،ير السالم. ألنهأي قغيير في ال ضأ ال،ائة "الستاقيك " للمدر ة الم،دبة 
، مأ  دع من الءال اء ي بيان له ح ا ل،اءاقه في العاهمة الر بية م بك ، ر مجاء ذل  ف

المسك لين الر ت في إطار ج لته الد لية للكشي  ن المخاطر المحدقة لال ج ع  الع،ارا  المسيحية 
في األراضي الم،دبة، جراء أطماس جاا  ابتيطانية متطرفة،  بعي مشر ين "إبرائيليين" لسن 

 ل ا بتيالء  لل الع،ارا  الك سية.ق انين ُقسا
 6/12/2017عّمان،  السبيل،
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 يوم 1,600السوري يواصل فرض حصاره على مخيم اليرموك منذ أكثر من  النظام": مجموعة العمل" .44
 مجم  ا  ال،ياعة العامة  الفصائل الفلسطي ية الم الية لل اام لفرض حصارها  الس ري ر اهل جيش 

ر م  لل الت الي، مما فتح لاو معاناة دبيرة  لل األهالي  1,600من  أ ءر لل مخية اليرم   م م 
الم اع الغمائية  الطبية  غيرها،  إع اافي المخية، حيث قة قطأ الماء  الكارباء  ُم أ  لل إ ره 

 ُدحار  لل األهالي الخر م أ  الد  ا من مدا ل المخية الرئيسية  التي قسيطر  لياا مجم  ا  
 لس ري  المجم  ا  الفلسطي ية الم الية لاا.من األمن ا

في حين أعف ال،صي المتكرر  الحصار المستمر إلل ق قي جميأ مشافي  مست هفا  المخية  ن 
 العمل،  قة قضاء  دع من الك اعر الطبية لفعل ال،صي لالطائرا   قمائي الاا ن.

الحرو  أحدارقض ا  الا   جئ فلسطي ي من أب اء المخية 1,333   ،ت مجم  ة العمل أبماء 
 ضحية قض ا لسبب الحصار  الج س  ن،ق الر اية الصحية. 201في ب ردة، م اة 

 4/12/2017سورية،  فلسطينيي أجل من العمل مجموعة
 

 شهادات جديدة ألسرى فلسطينيين تعرضوا للضرب والتنكيل .45
، إفاعة األبير  بد هللا أب  الءال اء ر من،لت هيةة دك ن األبرف  المحرردن الفلسطي ية، : رام هللا

رحمة من بلدة بلعين غرو رام هللا، التي رر ي من  اللاا ما قعرض له من إجراءا  قمعية ارقكبت 
 لح،ه  الا  ملية ا ت،اا ج  ع ا حتالا احبرائيلي له.

   فر بيان هاعر  ن الايةة، ف،د أ ضح أب  رحمة لمحامي الايةة لكي  كة قفاهيل ا ت،اله، مشيراه 
من الشار الماضي، لعدما عاهمت ق ا  ا حتالا م ةله لطرد،ة  حشية  20إلل أنه جرف إي،افه في 

 قلبته رأباه  لل  ،ب،  بعدها قام أحد الج  ع بتغطية أنفه بد ه من  ي يه محا  ه   ،ه،  من  ة 
 أجبره أحدهة  لل رفأ ذرا يه لي،يد ا رديه لس،ي السيارة.

مية الايةة، هبة مصالحة، ا تداءا  ج  ع ا حتالا لالضرو المبر   لل من جاة  انية،   ،ت محا
  .  دع من الفتية أ  اء  ملية ا ت،الاة من م ا لاة،  الةم باة في بجن مجد

 اماه(، 20 اماه(،  مادي البدا نة ) 16 في ذا  السياق، قعرض دل من األبرف: أحمد أب  رحمة )
 اماه( ،  ال،العين حالياه في بجن   فر احبرائيلي  67 فان ) اماه( ،  أحمد ه 59 نبيل ال تشة )

 للت كيل  المعاملة الماي ة  الا ا ت،الاة  التح،ير معاة.
 5/12/2017السبيل، عّمان، 
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 آالف العالقين من المرضى والطلبة ينتظرون فتح معبر رفح :غزة .46
جل أحد ع المصردة الفلسطي ية من ر تار اآل ، من الفلسطي يين فتح معبر رفح البري  لل ال: غةة

 قضاء ح ائجاة ب اء في العالم أ  التعلية أ  العمل أ  غيرها،  دمل  الع عة إلل قطاس غةة.
 بعد أن لا  مست،بل المةا  من الطلبة في  طر دبير،  ،ب انتااء الم ح الدرابية المم  حة لاة، 

 ف ن حياة مةا  المرضل لاقت مادعة هي األ رف لالم  .
قام العال، ن  ذ  هة بتددين هادتاغ  لل م اقأ الت اهل ا جتما ي قحت ابة: "افتح ا المعبر"،   

قال ا فيه: "نحن نصرخ دل ليلٍة  دل نااٍر  قل ب ا قحرق دل ر م  مرضانا يم ق ن ع ن قح،ير 
 أم يتاة لالشفاء لسبب ابتمرار إغالق معبر رفح".

 لين المصردن لاقخاذ التدابير ك رامي الحمد هللا  المس  طالب العال، ن رئيس ال  راء الفلسطي ي
 الال مة لفتح معبر رفح البري لشكل ابتء ائي  الا األيام الم،بلة.

 نادد العال، ن في الجانب المصري السلطا  المصردة لالعمل  لل فتح معبر رفح للسما  بد  لاة 
لمدن ال،ردبة من الحد ع مأ ال،طاس إلل قطاس غةة ل ج عهة م م فترة ط دلة في مدر ة العردش  ا

 لعدما ق،طعت باة السبل  نفد  األم اا التي دانت لح  قاة.
 5/12/2017، قدس برس

 
 مصر الثابت بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس موقفالسيسي يؤكد لترامب  .47

س األمردكي ع نالد قل،ل الرئيس  بد الفتا  السيسي الي م اقصا ه هاقفياه من الرئي: محمد الجالل
 هر  السفير لسام راضي المتحدر الربمي لابة رئابة الجما ردة لننه قة  الا ا قصاا  قرامب.

ق ا ا ال،رار المةمأ اقخاذه من قبل احعارة األمردكية لشنن ن،ل بفارة ال  يا  المتحدة إلل ال،دت، 
 فيل ضعية ال،ان نية لل،دت حيث أ د الرئيس  لل الم قي المصري الءابت لشنن الحفاظ  لل ا

إطار المرجعيا  الد لية  ال،رارا  األممية ذا  الصلة، مكدداه ضر رة العمل  لل  دم قع،يد ال ضأ 
 الشرق األ بط. فيلالم ط،ة من  الا اقخاذ إجراءا  من دنناا ق، دض فرص السالم 

 5/12/2017، اليوم السابع، القاهرة
 

 دول سفاراتها للقدس المحتلة يؤجج مشاعر المسلمينالشيخ األزهر لتوني بلير: نقل بعض  .48
ابت،بل الددت ر أحمد الطيب، ديخ األ هر، الءال اء، ق ني بلير، رئيس مكبسة ق ني : أحمد البحيري 

بلير للتغيير العالمي،  رئيس ال  راء البردطاني األببر.  ددع الطيب  لل ضر رة الت سير بين 
ربة الفكر المتطر،، من  الا ما ي،دمه األ هر من براما  جا ع األ هر  الد ا األ ر بية في محا
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قسعل لشر  هحيح احبالم،  نشر السالم  مفاهية التسامح  قب ا اآل ر، محمرا من اقجاه لعض 
 الد ا إلل ن،ل بفاراقاا إلل مدر ة ال،دت المحتلة، األمر المي بيكجا مشا ر المسلمين ح ا العالة.

 5/12/2017 ،المصري اليوم، القاهرة
 

 المنطقة في: نقل السفارة األمريكية للقدس سيؤدى لمزيد من التوتر المصري  "البرلمان"خارجية  .49
 هي طارق رض ان، رئيس لج ة الشة ن الخارجية لمجلس ال  او،  ةم الرئيس : مصطفل السيد

عة الت قر بيكعف إلل  دا الميع نالد قرامب ن،ل السفارة األمردكية لل،دت، لالتصر،  األمردكي
ا أن هما التصر، ركجا المشا ر العربية    يخدم قضية حل الد لتين.  لالم ط،ة العربية، مكدده

قصردح لر"الي م السالأ"، أن  ةم احعارة األمردكية ن،ل بفارقاا لل،دت مخالي  في أ ضح "رض ان"، 
اه  لل أن هما احجراء اقفاقية األمة المتحدة،  اقامته ع لتين  اهمتاا ال،دت، مشدع فيلما جاء 

 الم ط،ة. فيبيةدد من الت قرا   ا ضطرالا  
قجاه هما احجراء  بر   ربي ددع رئيس لج ة الشة ن الخارجية  لل ضر رة  ج ع م قي حا م 

 جامعة الد ا العربية.
 6/12/2017، اليوم السابع، القاهرة

 
 "إسرائيل"مصري ينفي إطالق صواريخ من سيناء على  أمنيمصدر  .51

نفل مصدر أم ي مصري رفيأ المست ف أمس ما قرعع  ن إطالق ه اردخ من بي اء  لل : ع و ا
 «.إبرائيل»

 قاا المصدر ل دالة األنباء األلمانية، إن ق ا  حرت الحد ع المصردة لة قرهد أي قحردا  أ  أي 
قماماه،  لة رتة مسيطر  لياا « احبرائيلية»ه اردخ انطل،ت من بي اء، مكدداه أن الحد ع المصردة 

مالحاة أ  مشاهدة أي قغيرا  أ  أدخاص أ  بيارا  غردبة في الم ط،ة.  دان الجيش 
« إبرائيل»ذدر في با ة مبكرة من هبا  أمس أن هار  ين  لل األقل أطل،ا  لل « احبرائيلي»

 .من دبه جةدرة بي اء المصردة،  أن هافرا  احنمار ع     مس مرا   لل األقل  الا الليل
 6/12/2017، الخليج، الشارقة

 
 استقرار المنطقةعلى  للقدس له انعكاسات خطيرة ةاألمريكي هللا الثاني: نقل السفارة عبد .51

قل،ل المل   بدهللا الءاني، اقصا  هاقفيا الي م الءال اء، من الرئيس األمردكي ع نالد  :بترا -السبيل
 رة ال  يا  المتحدة إلل ال،دت.قرمب، حيث اطلأ  لل نيته لالمضي قدما في ن،ل بفا
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 حمر المل ،  الا ا قصاا، من  ط رة اقخاذ أي قرار  ارم إطار حل دامل يح،ر إقامة الد لة 
الفلسطي ية   اهمتاا ال،دت الشرقية، مشدعا جاللته  لل أن ال،دت هي مفتا  قح،ير السالم 

  ا بت،رار في الم ط،ة  العالة.
يك ن له انعكابا   طيرة  لل األمن  ا بت،رار في الشرق األ بط،  أ د أن اقخاذ هما ال،رار ب

  بي، ض جا ع احعارة األمردكية  بتة ا، العملية السلمية،  دكجا مشا ر المسلمين  المسيحيين.
 ما أجرف المل ، اقصا  هاقفيا مأ الرئيس الفلسطي ي محم ع  بات، أ د  الله ع ة األرعن الكامل 

يين في الحفاظ  لل ح، قاة التاردخية الرابخة في مدر ة ال،دت،  ضر رة العمل ردا لألد،اء الفلسطي 
 احدة لم اجاة قبعا  هما ال،رار،  التصدي لما ي، ض آماا الشعب الفلسطي ي في إقامة الد لة 

 الفلسطي ية المست،لة   اهمتاا ال،دت الشرقية.
 5/12/2017، السبيل، عّمان

 
 اصل بحث سبل التعامل مع القرار األمريكي المرتقبيو األردني وزير الخارجية  .52

الءال اء مشا راقه مأ  دع من نارائه لبحث  أمس اهل   در الخارجية أيمن الصفدي  :بترا – مان 
ببل التعامل مأ قرار أمردكي مرق،ب لا  ترا، لال،دت  اهمة حبرائيل، في  ط ة قعتبرها 

 يءاق األمة المتحدة  قكردسا لالحتالا.المملكة  رقا ل،رارا  الشر ية الد لية  م
 احمارا ،  بحث الصفدي التحردا  للتعامل مأ التبعا  الخطرة لل،رار المرق،ب مأ   راء  ارجية:

  قرديا  الجةائر  المغرو  م ردتانيا.
 أ د الصفدي في محاع اقه مأ نارائه أن دل ال،رارا  الد لية  ا قفاقا  ق ق  لل أن  ضأ ال،دت 

احبرائيلية األحاعية في ال،دت  احجراءا يجب أن رت،رر في مفا ضا  ال ضأ ال اائي  قعتبر دل 
ه بيك ن مسيحية،  أن إبالميةلاطلة   غية.  أدار إلل أن ال،دت قضية فلسطي ية أرعنية  ربية 

لمحا    ق،ردر مصيرها أحاعيا قبعا   طرة.  بتد   المملكة لع،د اجتما ين طارئين لمجلس   راء 
األحد الم،بل لت سير  احبالميجامعة الد ا العربية السبت الم،بل    راء  ارجية م امة التعا ن 

 قبعا  ال،رار المرق،ب. إ اءالم اقي العربية  احبالمية 
 6/12/2017، ، عّمانالغد

 
 "بقاء القدس عاصمة فلسطين"ع عريضة لـ يوقيدعو لتجنبالط  .53

الت قيأ  لل »إلل « ق دتر»ال يابي اللب اني  ليد ج بالل  بر « الل،اء الديم قراطي»ع ا رئيس 
 «. ردضة عا مة لب،اء ال،دت  اهمة فلسطين
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ق قيعاه  لل احنترنت.  1564 أرفر ج بالل برالط لم قأ العردضة التي  قعاا دخصياه  قحتام إلل 
من المت قأ أن يعلن ع نالد قرامب ال،دت  اهمة إبرائيل األربعاء.    » جاء في نق العردضة: 

 ا حتالا الالحر للم ط،ة يعتبر غير قان ني من  1967رةاا ضة إبرائيل لل،دت الشرقية في  ام 
عا مين  4512مد  ليكة   لل جانب األمة المتحدة. با دنا في إي،ا، هما اح الن. ج بالل يعت

 «.آ ردن
 6/12/2017الحياة، لندن، 

 
 العربية لدولة فلسطين أبديةنقابة محرري الصحافة اللبنانية: القدس عاصمة  .54

مدر ة ال،دت هي العاهمة  أنن،الة محرري الصحافة اللب انية في بيان أمس"  أ ل ت :بترا -بير  
 أن ق،ام ع لة فلسطي ية بد ناا، داء من داء  أبل من أبل".األبدية لد لة فلسطين العربية،    يمكن 

السيابا  التي قتبعاا بلطا  ا حتالا احبرائيلي في األراضي العربية  أن" إللالبيان   أدار
قغيير مالمح مدر ة ال،دت   ةلاا  إللالمحتلة  احجراءا   المماربا  ا بتيطانية الامجية قاد، 

راءا   أ ماا التخردب الامجي  قمةدر  قغيير الا دة العربية للمدر ة إج أن ن محيطاا العربي،   
 أ لن البيان "قضامن األبرة  قاجير الم اط ين م اا مسيحيين  مسلمين". إللالم،دبة، قاد، 

اللب انية مأ الةمالء في ع لة فلسطين  قنريدها لكل الخط ا  التي بيتة اقخاذها برفض  اح المية
 ".هما ال،رار الغادة

 5/12/2017، عّمان ، بترا  األردنية األنباءوكالة 
 

 لمواجهة قرار ترامب المرتقب بشأن القدسيحدد خمس خطوات  أردوغان .55
بلسلة  ط ا  أ د أن بالعه بُت،دم  لياا في حاا إ الن ال  يا  المتحدة األمردكية ن،ل بفارقاا في 

 عاهمة حبرائيلإبرائيل إلل مدر ة ال،دت المحتلة، أ  ا  ترا، باا د
حدع الرئيس التردي رجب طيب أرع غان في  طاله أمام ن او حةو العدالة  الت مية لالبرلمان، : أن،رة

بلسلة  ط ا  أ د أن بالعه بُت،دم  لياا في حاا إ الن ال  يا  المتحدة األمردكية ن،ل بفارقاا في 
 حبرائيل.إبرائيل إلل مدر ة ال،دت المحتلة، أ  ا  ترا، باا دعاهمة 

  فيما رلي الخط ا  الخمسة التي حدعها أرع غان في هما احطار:
البدء بت جيه قحمرر إلل الرئيس األمردكي ع نالد قرامب من   اقب همه الخط ة حيث هر :  - 1

 "أق ا للسيد قرامب، ال،دت  ط أحمر لال سبة للمسلمين".
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ة بتنقي "بي ما يستمر نةدا عم الشعب الت جه إلل المجتمأ الد لي لا تبار أن همه الخط   - 2
الفلسطي ي،  دت اهل انتاا  ح، ق احنسان  الحردا  ه ا "،  من ه ا ف ن  اقخاذها "  يعتبر انتاا اه 

 لل، انين الد لية فحسب، بل يعد  طع ة دبيرة لل جدان احنسانية".
همه المسنلة إلل ال ااية"،  في قرديا رئيسة الد رة الحالية لم امة التعا ن احبالمي، "ب تالأ  - 3

حاا قة  احقدام  لل ق فيم همه الخط ة، بتد   "  ماء ع ا الم امة إلل اجتماس في إبط ب ا  الا 
 أيام". 10مدة أقصاها 

قرديا لن قكتفي بد  ة   ماء م امة التعا ن احبالمي إلل اجتماس باما الشنن، بل بت، م  - 4
  اية فعاليا  مامة  الا ا جتماس، ألن همه الحاع ة ليست  اعية"."بتحرد  العالة احبالمي  بر ق

قرديا بتمضي قدما في م اجاة همه الخط ة المت قعة،  قد قصل إلل "قطأ  القاق ا الدبل مابية  - 5
 مأ إبرائيل".

 6/12/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 يحالجامعة العربية: االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل عدوان صر  .56

حم ر مجلس جامعة الد ا العربية،  الا اجتما ه الطارئ أمس، من : ب بن أب  حسين -ال،اهرة
لمدر ة ال،دت  اهمة لد لة »قغيير ال ضأ ال،ان ني  التاردخي لمدر ة ال،دت،  قاا إن ا  ترا، 

ردحاه  لل ا حتالا، أ  إنشاء أي لعءة عبل مابية في ال،دت، أ  ن،لاا إلل المدر ة، يعد ا تداءه ه
 «.األمة العربية،  ح، ق الشعب الفلسطي ي  جميأ المسلمين  المسيحيين

 ع ا مجلس الجامعة  لل مست ف الم د بين الدائمين، ال  يا  المتحدة األمردكية  جميأ الد ا إلل 
مل  ا لتةام لكافة قرارا  األمة المتحدة ذا  الصلة لمدر ة ال،دت، لما فياا قرارا  مجلس األمن،  د
 اقفاقية ج يي الرالعة،  قرارا  مجلس األمن ذا  الصلة،  الفت ف ال،ان نية لمحكمة العدا الد لية.

مباعئ ال،ان ن الد لي قعتبر دل احجراءا   ال، انين احبرائيلية التي » لفت مجلس الجامعة إلل أن 
 ه دتاا  قرديبتاا قاد، قغيير ال ضأ ال،ان ني  التاردخي لمدر ة ال،دت الشرقية  م،دباقاا 

الديم غرافية،  غية  باطلة،  ق ق  لل  دم إنشاء لعءا  عبل مابية فياا أ  ن،ل السفارا  إلياا، 
أ  ا  ترا، باا  اهمة حبرائيل،  قعتبر أن ال،دت الشرقية جةء   رتجةأ من األرض الفلسطي ية 

 «.1967المحتلة  ام 
ال  يا  »ه غير العاعي لم،ر الجامعة العربية  حث المجلس في قرار أهدره في  تام اجتما 

المتحدة األمردكية  لل ا بتمرار في لعب ع ر إيجابي  نةده  محارد،  ا حتفاظ باما الد ر الب اء 
لتح،ير السالم الدائة  الشامل في الشرق األ بط، ابت اعاه إلل قرارا  األمة المتحدة ذا  الصلة، 
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،   لل أبات حل الد لتين،  مبدأ األرض 2002ة السالم العربية لعام  ق ا د ال،ان ن الد لي،  مباعر 
 «.م،ابل السالم

ا  ترا، غير ال،ان ني لال،دت  اهمة لالحتالا يشكل قادرداه جدياه للسلة » ددع المجلس  لل أن 
 األمن  ا بت،رار في الم ط،ة، إضافة إلل نسي فرص السالم  حل الد لتين،  قعةدة التطر، 

 «. الع ي
 طلب المجلس من الد ا األ ضاء،  األمانة العامة،  مجالس السفراء العربية،  بعءا  الجامعة، 
العمل  لل التصدي لفا لية ألي ق جه لخرق قرارا  مجلس األمن  ال،ان ن الد لي، لخص ص 

في  ال ضأ التاردخي  ال،ان ني لمدر ة ال،دت الشرقية المحتلة. دما دلي المجلس المجم  ة العربية
ني د ر  بدرابة الطرق الفعالة للتصدي ألي  ط ة من هما ال  س،  ذل  من  الا أجاةة األمة 

انع،اع عائة لمتالعة »المتحدة، لما في ذل  مجلس األمن.  ق،رر أن يك ن مجلس الجامعة في حالة 
أبرس  قت التط را  في هما الشنن، مأ ال ار في الد  ة  نع،اع المجلس  لل المست ف ال  اري في 

 «.ممكن، إذا اقتضت الحاجة
قمت أ »من جاته حث  أحمد أب  الغيط، األمين العام لجامعة الد ا العربية، احعارة األمردكية  لل أن 

،  حمر من « ن أي مباعرا  من دنناا أن ُقفضي إلل قغيير  ضعية ال،دت ال،ان نية  السيابية
 «.بي اا ال،دت  ط رة المسات لني من قضايا الحل ال اائي  من»

ُيخطئ من يان أن ال،ضية الفلسطي ية،  في » قاا أب  الغيط في دلمته أمام مجلس الجامعة، إنه 
ال،لب م اا مسنلة ال،دت، يمكن أن قك ن مسرحاه للتال ب، أ  مجا ه للعبث من ع ن   اقب  طيرة 

 «. لل األمن  ا بت،رار في الم ط،ة
 6/12/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 مب: نقل السفارة للقدس استفزاز لمشاعر المسلمينالملك سلمان لتر ا .57

قل،ل  اعم الحرمين الشردفين المل  بلمان بن  بد العةدة، اقصا ه هاقفيها من الرئيس  الرداض:
 جرف  الا ا قصاا لحث العالقا  بين البلدرن  قط را  األ ضاس في  مب.ااألمردكي ع نالد قر 

 الم ط،ة  العالة.
مب  الا ا قصاا أن أي إ الن أمردكي لشنن  ضأ ال،دت يسبر االمل  بلمان للرئيس قر  أ د 

ال ه ا إلل قس دة ناائية بيضر لمفا ضا  السالم  دةدد الت قر لالم ط،ة، م ضحا أن بيابة 
 السع عية دانت    قةاا عا مة للشعب الفلسطي ي  ح، قه التاردخية.
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طيرة ابتفةا  مشا ر المسلمين دافة ح ا العالة نارا لمكانة  ددع  لل أن من دنن همه الخط ة الخ
 5/12/2017، القدس الشرق األوسط، لندن

 
 غاية في الخطورة" إسرائيلـ"أمير قطر: االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة ل .58

أ د أمير قطر الشيخ قمية بن حمد آا  اني، أن ال،دت في قلب دل قطري   ربي  : فا –رام هللا 
 -إذا ما قمت-عتبرا  ط ة الرئيس األمردكي المرق،بة لا  ترا، لال،دت  اهمة حبرائيل  مسلة، م

 أناا غاية في الخط رة.
جاء ذل   الا ابت،باله، السفير الفلسطي ي في ع لة قطر م ير غ ام،  المي بلمه ربالة ربمية من 

 األ ضاسلسلبية  لل مجمل بياعة الرئيس محم ع  بات، قتعلر لخط رة الخط ة األمردكية  آ ارها ا
 في الم ط،ة.

 أدار الشيخ قمية، إلل أنه يجري اقصا   مأ احعارة األمردكية، ليحمر من  ط رة احجراء 
األمردكي، مشدعا  لل ضر رة  ،د قمة ح ا ال،دت المحتلة، ل ضأ الجميأ أمام مسك لياقه قجاه 

 ب م اا باما الشنن.المدر ة الم،دبة، مكددا جاهةدة قطر لل،يام لكل ما يطل
 5/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 خطوة لها تداعيات بالغة الخطورة "إسرائيلـ"السعودية: االعتراف بالقدس عاصمة ل .59

الرداض:  بر مصدر مسك ا ب  ارة الخارجية السع عية، الي م )الءال اء(،  ن قلر المملكة البال  
شنن  ةم احعارة األمردكية ا  ترا، لال،دت  اهمة  العمير مما رترعع في  بائل اح الم ل

 حبرائيل  ن،ل بفارقاا إلياا.
 أ ضح المصدر،  فر ما نشرقه  دالة األنباء السع عية ) ات(، أن السع عية قرف احقدام  لل همه 

لية الخط ة يعد إ ال ه دبيراه لمبدأ  دم التن ير  لل مفا ضا  الحل ال اائي،  دخالي ال،رارا  الد  
التي أ د   لل ح، ق الشعب الفلسطي ي التاردخية  الرابخة في ال،دت، التي   يمكن المسات باا، 

 أ  محا لة فرض أمر  اقأ  لياا.
قغييراه ج هرداه  انحيا اه غير مبرر في م قي ال  يا  المتحدة  -في حاا اقخاذها  - ما أناا بتمءل 

فيه الجميأ إلل أن قعمل ال  يا  المتحدة األمردكية  لل األمردكية المحارد، في ال قت المي رتطلأ 
 قح،ير احنجا  المنم ا في مسيرة  ملية السالم.

 أضا، المصدر أن همه الخط ة بتك ن لاا قدا يا  لالغة الخط رة،  اضفاء المةدد من التع،يدا  
 ء  ملية السالم.احبرائيلي،  قعطيل الجا ع الحءيءة ال،ائمة ححيا - لل ال ةاس الفلسطي ي 
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 ما أن من دنناا ابتفةا  مشا ر المسلمين في دافة ع ا العالة، في ظل مح ردة ال،دت  أهميتاا 
 ال،ص ف.

 5/12/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيلـ"قطر ترفض أي إجراءات تدعو لالعتراف بالقدس عاصمة ل .61
ر  ن رفضاا التام ألي إجراءا  أ ربت ع لة قط: الد حة ر ق ا ر   اهة ر محمد جماا   دا  

قد   لال ترا، لال،دت  اهمة حبرائيل،  أ د مصدر مسك ا ب  ارة الخارجية، في قصردح ل دالة 
األنباء ال،طردة "ق ا"، أن من دنن مءل همه احجراءا  ق، دض الجا ع الد لية الرامية إلل ق فيم حل 

ة الفلسطي ية  ح، ق الشعب الفلسطي ي الد لتين،  جدع المصدر م قي ع لة قطر الدا ة لل،ضي
  اهمتاا  1967الش،ير،  في م،دمتاا إقامة ع لته المست،لة ذا  السياعة  لل حد ع الرالأ من ر ني  

 ال،دت الشردا.
ذل ، ع ت ع لة قطر في دلمة أل،اها بعاعة السيد بيي بن م،دم الب  ي ين م د و ع لة قطر  إلل

ة في ا جتماس الطارئ لمجلس جامعة الد ا العربية  لل مست ف الدائة لدف جامعة الد ا العربي
، إلل ضر رة ال ق ، لكل حةم في م اجاة المحا    العبءية لل يل من أمسالم د بين الدائمين 

 مدر ة ال،دت  المسات لمكانتاا التاردخية  الدر ية.
 5/12/2017، الشرق، الدوحة

 
 قد يهدد أمن المنطقة "إسرائيلـ"صمة لالمغرب: قرار واشنطن االعتراف بالقدس عا .61

قالت   ارة الخارجية المغربية، إن "قرار ال  يا  المتحدة األمردكية ا  ترا، : الربال /  الد مجد و
لال،دت  اهمة حبرائيل،  ن،ل بفارقاا لاا، قد رادع أمن  ابت،رار م ط،ة قعماا أهال حالة مت،دمة 

 من ا حت،ان  الت قر".
قل،ت األناض ا نسخة م ه، الءال اء، حمر  ال  ارة من "قنجيا مشا ر الغضب  بحسب بيان 

 ددع  المملكة   اححبال  العداء  قغمية مااهر الع ي  التطر، في حالة اقخاذ هما ال،رار".
 المغربية  لل ضر رة الحفاظ  لل ال ضأ التاردخي  ال،ان ني  السيابي لل،دت.

اهة األ ضاء الدائمين لمجلس األمن الد لي، لا ضطالس  طالب المغرو "األمة المتحدة،   
لمسك لياقاة داملة، لتج ب دل ما من دننه المسات باما ال ضأ، أ  قعطيل الجا ع الد لية لتس دة 

 لفت البيان إلل أن " ط ة من هما ال،بيل قتعارض لشكل هردح مأ  ال ةاس الفلسطي ي احبرائيلي".
 قفاقيا  المع، عة  التفاهما  ال،ائمة بين الطرفين الفلسطي ي  احبرائيلي".قرارا  الشر ية الد لية،  ا 
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في بياق متصل، ا تبر  "مجم  ة العمل ال ط ية من أجل فلسطين" )غير حك مية(، أن "ن،ل 
 بفارة أمردكا لل،دت يعد لمءالة إ الن حرو مبادر  هردح ضد فلسطين  دل األمة".

ناض ا نسخة م ه، دع و األمة   لل رأباا الشعب الفلسطي ي،  ع ت المجم  ة في بيان قل،ت األ
إلل "ا لتحام  التعبةة الشاملة  لل  ط الم،ا مة،  قفعيل دل ال بائل الممك ة للدفاس  ن  ج ع 

 األمة من  الا    ان ال،دت  فلسطين،  ذل  لالتحالي مأ األحرار في العالة".
 6/12/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 غير قانوني" إسرائيلـ"يم: أي اعتراف أمريكي بالقدس عاصمة ليلدر  .62

قاا رئيس ال  راء التردي بن  لي رلدردة، إن ا ترا، ال  يا  المتحدة المرق،ب : بي ا/ ب ان أ هل 
لال،دت  اهمة حبرائيل أ  ا تةاماا ن،ل السفارة األمردكية إلياا، بيشكالن في جميأ األح اا قرارها 

 دننه قع،يد المشا ل في الم ط،ة. غير قان ني من
ر ن،  -جاء ذل  في مكقمر هحفي  ،ده رلدردة الي م األربعاء، مأ نايره الك ري الج  بي لي نا 

  الا  دارة ربمية يجرداا حالي ا إلل بي ا.
 أ ضح رلدردة أن  مة أنباء  ن ا تةام الرئيس األمردكي ع نالد قرامب، احع ء بتصردح يغي ر  د تا  

ل ضأ ال،ان ني لل،دت،  أن ال  يا  المتحدة قتحدر  ن نيتاا ن،ل بفارقاا إلل ال،دت أ  ا  ترا، ا
 أضا، قائاله "ب اء أ ان هما أ  ذا ، دال األمردن بيشكالن في جميأ  لال،دت  اهمة حبرائيل.

 األح اا قرارها غير قان ني، من دننه قع،يد المشا ل لص رة أ بر في الم ط،ة".
رئيس ال  راء التردي أهمية  دم إقدام الرئيس األمردكي  لل احع ء لني قصردح من هما ال،بيل  أ د 

 لال سبة لمست،بل الم ط،ة من جاة،  السالم العالمي من جاة أ رف.
 أدار أن فرض أمر  اقأ أ  احقدام  لل  ط ا   اطةة في هما الخص ص بي جة   ه نتائا   

ا أن إ قامة ع لة فلسطي ية مست،لة  متصلة جغرافي ا  اهمتاا ال،دت الشرقية يمكن قالفياا، مكدده
 ه  الطردر ال حيد للسالم بين فلسطين  ابرائيل. 1967ضمن حد ع 

 أ د رئيس ال  راء التردي، أن بالعه دما قدمت ع ماا لألد،اء الفلسطي يين حتل الي م، ف ناا 
 قضيته العاعلة.بت اهل ال ق ، لجانب العالة احبالمي لنبره في 

 6/12/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 
 
 



 
 
 
 

 

 35 ص             4485 العدد:             12/6/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 للعلن "إسرائيلـ"روحاني: دول إسالمية أخرجت عالقتها ب .63
قاا الرئيس احرراني حسن ر حاني إن لعض الد ا احبالمية بدأ  قتعامل لشكل مكش ، مأ 

 خفاء.إبرائيل،  قعلن ذل  لشكل هردح، لعدما دان قعاملاا معاا في السابر رتة في ال
أن الشع و احبالمية لن  -في دلمة لمكقمر ال حدة احبالمية الم ع،د في طاران- أ د ر حاني 

 قسمح بمل ،  بتُرفشل همه المكامرة،  فر قعبيره.
 قاا الرئيس إن "ال،سة المكلة  المر في ما يجري ببعض ع ا الم ط،ة  العالة احبالمي ه  أناة 

كيان الصاي ني" مشيرا إلل أناة "يسع ن إلل قبدرل هما الم كر يعل  ن لشكل  اضح ق،رباة إلل ال
 الكبير إلل معر ،،  بد ن د  ف ن المسلمين لن يسمح ا بمل   بيفشل ن هما المخطط".

 حث ر حاني المسلمين  لل إفساع "مكامرة" مجم  ة من الد ا التي لة يسماا في الم ط،ة لب اء 
  القا  مأ إبرائيل.

 5/12/2017، حةالجزيرة نت، الدو 
 

 وكاالت األمم المتحدة تتغيب عن مؤتمر حول حقوق أطفال فلسطينأبو الغيط:  .64
 لل ربالة لعءاا أحمد أب  الغيط، األمين « الشرق األ بط»حصلت : ب بن أب  حسين -ال،اهرة

العام للجامعة العربية، إلل األمين العام لألمة المتحدة أنط ني  غ قيردش لشنن أطفاا فلسطين، 
  انتاا  إبرائيل اقفاقيا  ح، ق الطفل.

 ابتال أب  الغيط ربالته لالحدرث  ن  قائأ المكقمر الد لي ح ا معاناة األطفاا الفلسطي يين في 
من  13  12ظل انتاا  إبرائيل اقفاقية األمة المتحدة لح، ق الطفل، المي  ،د في الك دت ر مي 

 ير ع لة الك دت  جامعة الد ا العربية.ن فمبر )قشردن الءاني( الماضي، قحت ر اية أم
مح ة األطفاا الفلسطي يين عا ل األراضي » أضا، أب  الغيط أنه قة  ،د المكقمر لل ار في 

الفلسطي ية المحتلة نتيجة ب ء المعاملة التي رتعرض ن لاا  لل رد السلطا  احبرائيلية،  الار ، 
لي،  قد بدأ  ا بتعداعا  لاما المكقمر الماة م م ال،ابية التي ر اجا ناا لسبب ا حتالا احبرائي

أ ءر من  شرة أدار، لمشاردة داملة من  دا   األمة المتحدة  برامجاا المختصة، لما في ذل  
الي نيسيي  المف ضية السامية لح، ق احنسان،  البرناما احنمائي،  األ نر ا ) دالة األمة المتحدة 

طي يين(  الي نيسك   المف ضية السامية لشك ن الالجةين،  دمل  حغا ة  قشغيل الالجةين الفلس
 «.اللج ة الد لية للصليب األحمر

لكن لألبي ف ن غالبية همه ال دا    البراما لة قشار  في المكقمر، أ  » قالأ أب  الغيط مستدردا: 
ضية السامية لألمة في أي من فعالياقه،  لة ق،دم أي قفسير لغياباا،  لة ق جد لالمكقمر ب ف المف  



 
 
 
 

 

 36 ص             4485 العدد:             12/6/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

المتحدة لشك ن الالجةين  األ نر ا،  ان لة يكن  لل المست ف الرفيأ الم ابب، دما أن األ نر ا لة 
 «.قشار  إ  نتيجة لجا ع مستفيضة مأ إعارقاا العليا

الغياو الملح ظ دان مصدر قلر جميأ من حضر ا المكقمر، لما » أدار األمين العام إلل أن هما 
ل  الحك ما   المجتمأ المدني،  األهة من ذل  األطفاا الفلسطي يين المرن جاء ا في ذل  ممء

للتحدر  ن مح تاة، دما أ ار أيضا ال،لر لشنن الد افأ السيابية المحتملة لاما السل   من جانب 
 «. دا   األمة المتحدة  برامجاا المع ية

 6/12/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 المساس بالمكانة السياسية والتاريخية للقدس المحتلةالبرلمان العربي يرفض  .65
جدع  اللج ة الت فيمية لالقحاع البرلماني العربي، التن يد  لل ع ة حر الشعب :  فا -الربال

الفلسطي ي في م،ا مته  نضاله المشر س للتخلق من ا حتالا احبرائيلي،  ل يل دافة ح، قه في 
،  رفض أية 1967متاا ال،دت  لل حد ع الرالأ من حةدران  ام الع عة  اقامة ع لته المست،لة   اه

م،ترحا  أ  محا    لفرض حل م ، ص  لل الشعب الفلسطي ي   رلبي الحد األعنل من ح، قه 
 التي  نصت  لياا قرارا  الشر ية الد لية.

ي العاهمة للج ة الت فيمية لالقحاع البرلماني العربي، ف 22جاء ذل ، في أ ،او اجتماس الد رة 
المغربية الربال، الي م الءال اء،  بر   الله  ن رفضاا المطلر لمحا لة المسات لالمكانة ال،ان نية 
 السيابية  التاردخية لمدر ة ال،دت الفلسطي ية المحتلة، معتبرة أن أي ا ترا، من ال  يا  المتحدة 

ائيلي أ  ن،ل لسفارقاا إلياا لاطل األمردكية لمدر ة ال،دت المحتلة دعاهمة لد لة ا حتالا احبر 
 غير قان ني،  ه   د ان بافر  لل ح، ق الشعب الفلسطي ي في  اهمة ع لته الفلسطي ية، 
  ق ، مأ ا حتالا  ا بتيطان، بيدمر دليا فرهة إحالا السالم ،  انتاا ا هار ا لل،ان ن الد لي 

 ي ي. ل،رارا  الشر ية الد لية التي دفلت ح، ق الشعب الفلسط
 5/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 على تهويد القدس ترامب يتحدى العالم ويصر   .66

أ لن البيت األبيض أن الرئيس األمردكي ع نالد قرامب قحدر هاقفيا مأ الرئيس الفلسطي ي محم ع 
مب إلل ال،دت، دما هاقي قرا« قل أبيب» بات، حيث أطلعه،  لل نيته ن،ل السفارة األمردكية من 

« احبرائيلي»العاهل األرعني  بد هللا الءاني،  الرئيس المصري  بد الفتا  السيسي  رئيس ال  راء 
 ب يامين نت ياه   بحث معاة ال ضأ في ال،دت.
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إلل « إبرائيل» أبل  قرامب العاهل األرعني نيته المضي قدما في ن،ل بفارة ال  يا  المتحدة في 
 . ال،دت

 6/12/2017، الخليج، الشارقة
 

 على مشروع قانون لوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية باإلجماعيصوت  "النواب األمريكي" .67
الءال اء  لل مشر س قان ن ل قي مسا دا   لاحجماس اد طن: ه   مجلس ال  او األمردكي 

  لعائال  فلسطي يين حكمت  لياة إبرائيل أ األم ااأمردكية للسلطة الفلسطي ية طالما  اهلت عفأ 
  ق س ا تداءا  ضد م اط ين إبرائيليين  أمردكيين. إ را ت،لتاة 

التص دت  ليه بد ن أي  أن ما  اا رتعين  لل مجلس الشي خ ال ار في مشر س ال،ان ن، غير 
 هما الم ض س. لشننمعارضة ياار الت افر الم ج ع عا ل الك نغرت بين الديم،راطيين  الجما ردين 

من   ارة الخارجية  قي مسا دا  أمردكية للفلسطي يين، إلل حين قن يد  دطلب نق مشر س ال،ان ن 
قعطياا لفلسطي يين ُبج  ا لعد محا مة ” عفعا  مالية أ قفت“  در الخارجية أن السلطة الفلسطي ية 

 أ  لعائالقاة.
/ ارآذ أطلر  لل مشر س ال،ان ن ابة قارل ر ف رت قكردما لاما األمردكي المي ُقتل  الا رحلة في 

 لل رد فلسطي ي دان ربل  الحاعية  العشردن من  مره قامت الشرطة  أبيبإلل قل  2016مارت 
  ح،ا ل،تله.

 أبرداءالسلطة الفلسطي ية قدفأ ر اقب للفلسطي يين المرن رااجم ن “ر دس  إع قاا ال ائب الجما ري 
 ”.قارل ر أمءاا

 6/12/2017، لندن، القدس العربي
 

 حذر من الخطوة األمريكية تجاه القدساالتحاد األوروبي ي .68
فيدرردكا م غيرد ي، "إن  األ ر بيقالت الممءلة العليا للسيابة الخارجية  األم ية لا قحاع :  دا  

باد، قفعيل حل الد لتين، "قك ن  األ بطا قحاع األ ر بي رد ة ابتة ا،  ملية السالم في الشرق 
 ال،دت  اهمة مشتردة لاما مست،بال"".

ردكس  األمردكيضافت م غيرد ي في مكقمر هحفي مشتر  الي م الءال اء، مأ   در الخارجية  أ
 بيلة لحل   ايجاعقيلرب ن  ،ب ل،اء بي اما: "نرف ضر رة قج ب أي  مل ي، ض همه الجا ع 

 ال ضأ المست،بلي لل،دت دعاهمة لكلتا الد لتين".
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ع نالد قرامب ا  ترا، لمدر ة ال،دت  دكياألمر  جاء  أق اا م غيرد ي قع،يبا  لل نية الرئيس 
بت اقش هما  أناا أ د   ال،دت. إلل اهمة لد لة ا حتالا، أ  ن،ل السفارة األمردكية من قل أبيب 

 الم،بل. األبب سمأ رئيس ال  راء احبرائيلي ب يامين نتانياه   الا  دارقه إلل بر دسل  األمر
 5/12/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "إسرائيلـ"كندا لن تنقل سفارتها إلى القدس وال تعترف بالقدس عاصمة ل :الحكومة الكندية .69

أ د  الحك مة الفيدرالية الك دية أناا لن ق ،ل السفارة الك دية في إبرائيل إلل ال،دت  :بترا -أ قا ا   
  اهمة حبرائيل.  بتب،ي  لل بفارقاا في قل أبيب، دما أ د  أناا ما  الت   قعتر، لال،دت

 قاا المتحدر لابة الخارجية الك دية آعم أ بتن في بيان له الي م "إن م قي د دا من ال،دت لة 
رتغير"، مبي ا إن م قي د دا ه  أن  ضأ ال،دت   يمكن حله إ  دجةء من قس دة  امة لل ةاس 

تعاقبة الليبرالية  المحافاة الفلسطي ي احبرائيلي دما أ ضح أن همه هي بيابة الحك ما  الك دية الم
 أضا، "إن ا ملتةم ن لشدة لالاد، من السالم الشامل  العاعا  الدائة في الشرق   لل الس اء.

 األ بط لما في ذل  إقامة ع لة فلسطي ية قعيش ج با إلل ج ب في بالم  أمن مأ إبرائيل".
 6/12/2017، الدستور، عّمان

 
 على حل الدولتين بي ما يزال قائما  وزير خارجية إيطاليا: النهج األورو  .71

قاا   در الخارجية احيطالي أنجيلي   ألفان ، "أ دنا مجدعا أن ال اا األ ر بي ما رةاا قائما : بر دسل
 األ يرة لل حل الد لتين،  أن  ضأ ال،دت يجب أن ردرم في المفا ضا  التي بدأ  في الس  ا  

 اجه  لل مسار آ ر".لكن لألبي ع ن نتائا ناائية،    يمكن إعر 
ر م الءال اء، ح ا  ملية السالم في الشرق األ بط  لل هامش غداء غير جاء ذل  في قع،يب له، 

ربمي لالقحاع األ ر بي مأ   در الخارجية األمردكي قيلرب ن في بر دسل،  فر بيان هاعر  ن 
 ال، صلية احيطالية في ال،دت.

 5/12/2017، فا وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  و 
 

 واشنطن تحذر رعاياها من زيارة البلدة القديمة بالقدس والضفة الغربية .71
أهدر  ال، صلية األمردكية في ال،دت، مساء الي م الءال اء، قحمررا  : ال،دت/ بعيد  م ري 

لم ظفياا  م اط ياا لعدم الت جه للبلدة ال،ديمة لالمدر ة، أ  الضفة الغربية؛  حتماا نش و 
 اجاا   أ ماا دغب"."م  
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جاء ذل  في بيان هدر  ن ال، صلية،   هل األناض ا نسخة م ه،  بط ق قر في األراضي 
المحتلة   لل الساحة الد لية،  لل  لفية ا تةام الرئيس األمردكي، ع نالد قرامب، ا  ترا، لال،دت 

 ائالقاة بةدارة البلدة  جاء في البيان: "  يسمح لم ظفي الحك مة األمردكية     اهمة حبرائيل.
ال،ديمة من ال،دت،  الضفة الغربية لكامل م اط،اا،  ذل  في إطار قدابير أم ية إضافية،  ذل  حتل 

 أضا،: " ما يجب  لل م ظفي الحك مة األمردكية قج ب الم اطر التي قكءر فياا  إدعار آ ر".
 الحش ع،  ال ج ع العسكري".

 5/12/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 الصحف الفرنسية تحذر من نقل السفارة األمريكية للقدس .72
أجمعت الصحي الفرنسية الصاعرة الي م األربعاء  لل أن ن،ل السفارة األمردكية إلل ال،دت رادع 
لصب الةدت  لل نار ال ضأ المتفجر أهال في األراضي الفلسطي ية المحتلة. دما  ل،ت  لل 

 ما فضال  ن م اضيأ أ رف مت   ة.اليمن ما لعد "عدتاق ره الما ر"، ه
هحيفة ل فيغار  قالت في أحد ق،اردرها األربأ ح ا احتماا ن،ل السفارة األمردكية إلل ال،دت إن 
"الفلسطي يين  احبرائيليين رترقب ن لحمر احتماا قفجر ال ضأ" في حالة ق فيم الرئيس األمردكي 

حبس الدبل مابي ن أنفاباة في انتاار دلمة ع نالد قرمب   ده ا نتخابي باما الخص ص، فيما "ي
 قرمب األ يرة لشنن ن،ل السفارة األمردكية إلل ال،دت"، دما جاء في هحيفة ليةدك .

 ا تار  هحيفة ل م ند لت،ردر قصدر هفحتاا الرئيسية    ان: "قحمررا  لترمب من مغبة ال ،ل 
المية الم،دبة، م ضحة أن من دنن اقخاذ المحتمل للسفارة األمردكية ل برائيل إلل  الث المدن احب

 مءل هما احجراء أن رةدد الطين بلة في الصراس احبرائيلي الفلسطي ي.
 قد ذهبت ليبرايسي ن  ل فيغار  ألعد من ذل ، فحمرقا من أن هما ال ،ل "رادع لصب الةدت  لل 

ل فيغار ،  ص ها أن ال ار" في هما الصراس المع، د، إذ إن همه "مسنلة جد حسابة" حسب قعبير 
 .1980   لضماا لاا  ام  1967المجتمأ الد لي لة يعتر، لاحتالا إبرائيل لل،دت  ام 

بل "إنه  ط أحمر"  "قرار  طير"  دار ة دبيرة"، حسب  بارا  الشجب التي  لر باا بابة العالة 
األ بط  التي  هة يحمر ن من اقخاذ مءل همه الخط ة، " حتل السع عية، حليي أمردكا لالشرق 

قعيش دار  سل مأ إبرائيل،  بر   ن قل،اا العمير من احتماا ن،ل السفارة األمردكية إلل 
 ال،دت"  لل حد قعبير ل فيغار .
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 لفتت الصحيفة في ق،ردر آ ر إلل "ال هن المي أهاو المل  األرعني  بد هللا الءاني في ع ره دراس 
اقه أن قعبيره "المتكرر  ن ال،لر" لشنن همه المسنلة لألما ن الم،دبة لال،دت" مبر ة في ال قت ذ

 يجعله مت،دما في م قفه  لل ال،اعة العرو اآل ردن المرن ما قةاا رع ع أفعالاة محتشمة نسبيا.
 6/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : العجز المالي الحالي هو األكبر منذ سنوات"القدس العربي"مستشار األونروا لـ .73

لر ال،دت العربي، أن همه الم امة « األ نر ا»أ د مسك ا في  دالة «: العربيال،دت » –غةة 
الد لية، قعاني من  جر مالي دبير، يف ق ذل  العجة المي دان قائما في الس  ا  الماضية،  أن 
المف ض العام ربما حاليا جا عا دبيرة للحص ا  لل قم دل إضافي قبل نااية العام الحالي،  ذل  

عفأ ر اقب م ظفياا للشار الحالي، حاا ابتمر « األ نر ا»ال ،او  ن  دم قدرة  لعد أن دشي
 العجة.

، إن العجة المالي «ال،دت العربي»لر « األ نر ا» قاا  دنان أب  حس ة المستشار اح المي لر 
 ملي ن ع  ر. 126ملي ن ع  ر،  فتا إلل أنه دان قبل أدار قليلة  60الحالي ربل  حاليا 

« األ نر ا«سعل للتغلب  لل همه األ مة المالية الكبيرة، ي، ا أب  حس ة إن المف ض العام لر في م
ي، م حاليا لج لة لعدة ع ا مانحة،  فتا إلل أنه رت اجد حاليا في بردطانيا، لعد أن  هلاا من 

 إررل دا، في ببيل الحص ا  لل أم اا ع ة إضافية.
لسد هما العجة المالي الكبير، « اللحاا  األ يرة»حتل ب ، قت اهل « األ نر ا» أ د أن جا ع 

، دما أ ضح بال،ا «األ نر ا»التي من دنن ابتمرارها أن قك ر  لل  ملية عفأ ر اقب م ظفي 
 دما  هحية  قعليمية  اجتما ية، « األ نر ا»مسك ا  مليا  همه الم امة في قطاس غةة. ق،دم 

طاس غةة  الضفة الغربية  األرعن  ب ردا  لب ان. لالجةين الفلسطي يين في  مس م اطر هي ق
الكءير من « األ نر ا»  الا الس  ا  الماضية،  بسبب ابتمرار العجة في الم ا نا ، قلصت 

أ مالاا، لحيث دملت الت،ليصا   مليا  الت ظيي،  طالت الكءير من الخدما  الصحية 
 الالجةين. التعليمية، ما أ ر  لل دكل الخدما  الم،دمة لمالرين 

 6/12/2017، لندن، القدس العربي
 

 كيين يتعاطفون مع القضية الفلسطينيةيمن األمر  %66: أمريكي استطالع .74
 شي ابتطالس أجري في أمردكا  ن انخفاض ملم ت في قنريد نسبة الشبان األمردكيين  قل أبيب:

  اما، حبرائيل. 35احنجيليين، قحت بن 
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ب من قاعة احنجيليين المكددرن حبرائيل في أ بال الطلبة  حسب ا بتطالس، المي أجري لطل
همه ال سبة بت خفض أ ءر  الا الع،د ال،اعم، إذا لة رتة بما جا ع قء،يفية لتغيير »احنجيليين، ف ن 

،  لما لنن نسبة احنجيليين في ال  يا  المتحدة قبل  نح  ربأ السكان، «م اقي الشبان احنجيليين
في المائة  58أ بر مجم  ة عر ية أمردكية مكددة حبرائيل.   ف،ا لالبتطالس، ف ن  دعتبر ن الي م 

 %76 اما، أبد ا م اقي إيجابية إ اء إبرائيل، م،ابل قنريد نسبة  35ف،ط من احنجيليين قحت بن 
  اما فما ف ق. 65من الجيل الكبير من احنجيليين، المرن قتجا   أ مارهة 

 لل المسيحيين بما مةدد » اما، إن  35حنجيليين، المرن ق،ل أ مارهة  ن في المائة من ا 66 قاا 
، م،ارنة مأ قنريد هما الم قي من قبل «من الجا ع حظاار الحب  ا هتمام إ اء الشعب الفلسطي ي

 اما. فيما قاا أ ءر من نصي احنجيليين  65في المائة من احنجيليين المرن قةدد أ مارهة  ن  54
في المائة ف،ط  41، م،ابل «ليس له حر قاردخي في أرض إبرائيل»ن الشعب الفلسطي ي الكبار، إ

 من احنجيليين الشباو.
 6/12/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 لالحتالل كاملدارة ترامب: شريك إ .75

 هاني المصري 
ا،  ن ن،ل السفارة أ  ا  ترا، لال،دت دعاه مة إذا أ لن الرئيس األمردكي ع نالد قرامب، غده

حبرائيل أ  لة يفعل ذل ، ف نه   يغير من ح،ي،ة أن إعارقه ق ت،ل من ا نحيا  األمردكي التاردخي 
حبرائيل إلل الشرا ة الكاملة معاا. فمن دبه المكدد أن ي،دم قرامب  لل همه الخط ة أ  قل  أ  

إلل حل قضية ال،ضايا  لتاهما قبل انتااء فترقه الرئابية، لسبب لسيط أنه  طاقمه المكلي لالت هل 
)ال،ضية الفلسطي ية( هاار ة،  أ ءر من مكددرن حبرائيل،  د افس ن الصاار ة المتطرفين  لل 

 قطرفاة.
 قد قعاد قرامب إلان حملته ا نتخابية ب ،ل السفارة  جعل همه المسنلة مردةدة في برنامجه،  حكمه، 

األمردكية في حمالقاة للحص ا  لل  ليس مجرع قكرار ل  د قدمه مختلي المردحين للرئابة 
 أه ا  الل بي المكدد حبرائيل  نس ه لعد ف  هة في ا نتخالا  حعرا اة قدا ياقه الكبيرة.

في هما السياق،  اهل قرامب م م ق ليه بدة الحكة همه السيابة  أ د التةامه باا،  دغل العالة في 
ن ر نسبي قنجيل همه الخط ة لكي يعطي هاره بداية حكمه لمسنلة ن،ل السفارة، إلل أن قرر لعد ق

جاردد د د ر فرهة لع،د "هف،ة الصف،ا "، التي إذا لة يع،دها د د ر فلن يستطيأ أحد غيره إبراماا 
  ما قاا قرامب غداة جل به  لل م،عد الرئابة األمردكية.
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من ال، مي، من   اع من احتماا إقدامه  لل همه الخط ة إقدام مايكل فلين، مستشاره السابر لأل
قغيير دااعقه لص رة ددع  الخ اق  لل قرامب  جعلته لحاجة إلل الل بي الصاي ني لد مه أ ءر. 
لما يجب  لل الفلسطي يين  العرو  أهدقاء ال،ضية الفلسطي ية  لل امتداع العالة،  جميأ 

ل السفارة أ  الحردصين  لل األمن  ا بت،رار  السالم في الم ط،ة أن رتعامل ا مأ احتماا ن،
ا أن الفلسطي يين  العرو  ا  ترا، لال،دت دعاهمة داحتماا جدي   يمكن ا بتاانة له،  ص هه
ا تف ا لالتحمرر من  ط رة همه الخط ة إذا حد ت،  لة يحدع ا لالضبط  بشكل ربمي ماذا بيفعل ن 

ا  لياا إذا قح،،ت.  رعه
ا لتةام المكجل  ليس قخليها   اا، فال  ال،   حتل إذا أج ل قرامب همه الخط ة فسيك ن  لل طرد،ة

 لل المبدأ بين أردان إعارقه  انما  لل الت قيت،  نارها لتحمرر الكءير من المحيطين له من أضرار 
ا في  قت  ق فيم همه الخط ة اآلن  لل المصالح األمردكية في الم ط،ة،   لل حلفائاا،  ص هه

رض التصر،  دنن  همه الخط ة،  أب أ م اا، مءل ق،دية قد ل فيه الم ط،ة مرحلة جدردة. فالمفت
،  المفر ض ا بتعداع  هف،ة مسم مة لتصفية ال،ضية الفلسطي ية، قاعمة   محاا،  اجاله أم آجاله

  التصدي لاا  احباطاا،  ليس التعامل معاا  دنناا قدر   راع  له.
ا بت كار  التحمرر من الف ضل،  من إذا دانت رعة الفعل الفلسطي ية  العربية بت حصر لالشجب   

، فاما يع ي أنه يمكن التعايش معاا  احت اؤها. َ مِّمَّا يشجأ  قدمير  ملية السالم غير الم ج عة أهاله
 لل اقخاذها الحاا العربي البائس  دع ر السع عية  من ي،ي معاا من العرو أناة لحاجة مابة 

 رراني".للتحالي مأ إبرائيل ضد ما يسم نه "الخطر اح
 مأ ذل ،   يمكن ا تبار أن احقدام  لل همه الخط ة، ب اء لال ،ل أ  ا  ترا،، ا حتماا ال حيد، 
بل ه ا  احتماا آ ر   ي،ل  ن بال،ه مفاعه أن قرامب يمكن أن ركجل مرة أ رف احقدام  لل همه 

األمردكية الجاري ا نكباو الخط ة، مأ ق،دية التةام جدرد بت فيمها لعد فترة محدعة ح طاء الخطة 
 لل إ داعها فرهة لل جا .  دترعع م م أدار  لل لسان مسك لين أمردكيين أناا بت،دم  الا 
أبابيأ،  ها هي األدار قمر  ق،ترو المدرف الس  دة األ لل   تالء قرامب بدة الحكة من ع ن 

 ق،ديماا.
الماضي في م تدف بالان: "إن قرامب جا ة  لكن قدر  احعارة األمردكية دما قاا د د ر ر م األحد 

حاله لل،ضية من ع ن قحدرد م  د لمل ،  أن إبرائيل لحاجة إلل السالم قبل قشكيل قحالي مأ العالة 
العربي، ألن مختلي ال،اعة العرو، لمن فياة العاهل السع عي   لي  اده، أ د ا  لل أ ل دة حل 

 ال،ضية الفلسطي ية".
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حقدام  لل ن،ل السفارة أ  ا  ترا، لال،دت ح،ي،ة أن ال،يام بمل  بي،ضي إن ما يمكن أن رك ر ا
  لل فرهة نجا  "هف،ة ال،رن" قبل أن ق لد.

في الح،ي،ة إن ا  ترا، لال،دت دعاهمة م حدة حبرائيل أب أ من ن،ل السفارة، ف ،لاا مجرع مسنلة 
ا  من الضفة إلل إبرائيل،  دفتح ق، ية، أما ا  ترا، فيشر ن ا حتالا  ا بتيطان،  ضة مساح

 الطردر لضماا  ح،ها،    ترافا  ع لية أ رف.
في دل األح اا، إن احعارة األمردكية التي لة قعد قلتةم لالم اقي األمردكية الت،ليدية إ اء الحل 

،  اقامة الد لة الفلسطي ية   اهمته ال،دت الشرقية،  الم قي من 76 ا نسحاو إلل حد ع 
طان المي لة قعد قعتبره غير قان ني مءل بال،اقاا،  قب ت الر اية الصاي نية داملة ح ا أهل ا بتي

الصراس  مراحله  قط راقه،  ه  ه إلل ال ضأ الراهن؛ ق ت،ل من م قأ ا نحيا  األمردكي التاردخي 
الع صري حبرائيل إلل م قأ الشرد  الكامل لاا في احتاللاا  ابتعمارها ا بتيطاني  قمييةها 

 جرائماا   د اناا المستمر.  لعل  ط ة ق،ييد  مل مكتب الم امة في  اد طن لعد إغالقه،  ة 
إ اعة فتحه لعد ق،ييده   ضعه قحت المراقبة، في محا لة  بتةا  ال،ياعة الفلسطي ية لدفعاا لت،دية 

  اة.المةدد من الت ا   .  ان إ اعة طر  ن،ل السفارة مجرع د اهد  لل اآلقي األ
األهة في ال ااية: ديي بيتعامل الفلسطي ي ن مأ همه التط را  في الم قي األمردكي، هل من 
 الا ا  تفاء برعة فعل مكقتة بر ان ما ق تاي مأ ل،اء  اقأ ا  ترا، األمردكي الجدرد  قعم ر 

اقأ ال،ان ني التغيير في الم قي األمردكي من ا نحيا  إلل الشرا ة، مأ أن هما دله لن يغير ال  
ا محتلة  م ط،ة ع لية   يمكن ق،سيماا أ  ق حيدها أ  ا بتيالء  لياا،  الد لي لل،دت ب هفاا أرضه
أم  بر در مسار جدرد مختلي ج هردها  ن المسار المتبأ م م ق قيأ اقفاق أ بل  المي ر خفض 

قضيته،   لل الشع و ب،فه الم خفض أهاله لابتمرار. مسار رراهن  لل الشعب الفلسطي ي   دالة 
 العربية،   لل ع ة األحرار  ال،ل،ين من قده ر ابت،رار الم ط،ة  أم اا  لل امتداع العالة؟

يمكن  دجب إذا أقدمت إعارة قرامب  لل ن،ل السفارة، أ  ا  ترا، لال،دت الم حدة  اهمة 
نمردكا د بيط حبرائيل، أ  طرحت  طة مسم مة لتصفية ال،ضية الفلسطي ية، بحب ا  ترا، ل

 راٍس لما يسمل " ملية السالم"،  ما ي،تضيه ذل  من بحب البعءة الفلسطي ية من  اد طن إلل حين 
التراجأ األمردكي  ن همه الخط ا ،  ق،دية دك ف إلل مجلس األمن لحر أحد أ ضائه الدائمين 

 دة.ممن يملك ن حر الفيت   نتاا ه مباعئ ال،ان ن الد لي  قرارا  األمة المتح
أبل  رع فلسطي ي  لل أي  ط ة أمردكية ق ت،ق من الح، ق ال ط ية، لما في ذل  طر   طة قرامب 
التي طاا انتاارها  التي بتاد، إلل قصفية ال،ضية مرة  احدة، أ   لل مراحل؛ ه  المضي في 

د ال، ا بة قح،ير ال حدة ال ط ية الح،ي،ية من  الا ا قفاق  لل البرناما ال ط ي المي يجس 
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المشتردة،   لل أبس الشرا ة السيابية الكاملة،  ليس ابتمرار الغرق في هراس   ر تاي  لل 
السلطة مأ أناا  اقعة قحت ا حتالا،  في قضايا فر ية مءل قمكين الحك مة  الم ظفين،  من 
 الا العمل من أجل إطالق حملة دبرف لحل ال،ضية الفلسطي ية في إطار مكقمر ع لي مستمر 

 مل الصالحيا ، راد، إلل قطبير ال،ان ن الد لي  قرارا  األمة المتحدة  ليس التفا ض ح لاا. دا
ق، م  لل العمل  لل قغيير م ا دن  ابتراقيجية حتل يسمأ العالة نداء الفلسطي يين يجب أن يعتمد ا 

ا حبرائيل  من رد ماا.  ال، ف ليصبح ا حتالا مكلفها جده
ال حدة  لل "حمات" أن قستكمل إنااء بيطرقاا ا نفراعية  لل قطاس  في هما السياق، لكي قتح،ر

غةة  قمضي في الطردر أ ءر من حل اللج ة احعاردة  قسلية المعابر  مغاعرة الحك مة، لتصل إلل 
مغاعرة الحكة.  في الم،ابل  لل الرئيس  "فتح" إنااء الايم ة  التفرع لالم امة  السلطة/الد لة، 

 يابية ح،ي،ية. قجسيد درا ة ب
 5/12/2017ستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات اال

 
 المخطوفة األحمدطائرة عزّام  .76

 معين الطاهر
أ ار قصردح  ض  اللج ة المردةدة لحردة فتح،  مسك ا ملي المصالحة مأ حردة حمات،  ةام 

السخردة  لل م اقأ الت اهل ا جتما ي األحمد، لنن غةة لمءالة طائرة مخط فة، م جة دبيرة من 
عة لما نطر له األحمد، في ق له إن  "غةة  التي حفلت لالتغرددا  السا رة  رب م الكاردكاقير الم د 
طائرة مخط فة،    قفا ض مأ الخاطفين،  الي م ه ا  قا دة في العالة أن ه يجب  دم التفا ض مأ 

الطائرة".  في قصردحاٍ  أ رف مص رة له، قاا  ة ام األحمد الخاطفين، ف م ا أن يستسلم ا أ  ُقااَجة 
 إن ه حتل مأ قطأ الا اء  ن غةة،  هما رأيه م م البداية. 

  قاد، الم،الة إلل قتبأ رع ع الفعل السا رة أ  الغاضبة  لل همه التصردحا ،  هي غيض من 
 ا لعد حس  الفكاهة،  لل الرغة فيض،  بعضاا رمد ر  لنن  أهل غةة،  الفلسطي يين  م مها، لة يف،د

 من أني الحصار  ا حتالا  ظلة ذ ي ال،ربي. 
الالفت أن   ة ام األحمد ه  مسك ا ملي المصالحة مأ حردة حمات، م م أن بدأ  محا    
عنا ع مها في دل محا لة فادلة  عة في   اهة  ربية،  قد قع   المصالحة  ج  قاا  ه  قاا المتعد 

أن قطالع ا الصحي لص رقه مبتسمها  معان،ها رفي،ه في همه الرحلة الط دلة ال،ياعي  بال،ة للمصالحة
في "حمات"، م بل أب  مر  ق،  قجر   ا قصردحاقه المضللة المتفائلة لحد ر المصالحة أ  
ا آ ر لة ننلفه م ه من  ا قتراو م اا لعد دل ج لة  في أ  ائاا، فما المي قغي ر،  جعله ُررد ا  جاه
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؟ مأ أن  األمل في قح،ير مصالحة فلسطي ية همه المرة أق ف من المرا  السال،ة  أ ءر  اقعية. قبل
 في الحد  األعنل، قد يصل الفرد،ان إلل معاعلٍة قتيح لاما إعارة ا ن،سام، لانتاار جالء ملي التس دة 

ة إلل ال،دت،  قجر س  المباعرة األمردكية التي هل ت قباديرها بتسردباٍ   ن ن،ل السفارة األمردكي
ا من قفاهيلاا لدف  دارقه أ يرا الرداض. فضاله  ن انتااٍر مش و  الرئيس محم ع  بات لعضه
لال،لر  الحمر من قرقيبا  إقليمية قتعل ر لفلسطين،  قمس  لاألرعن، من ع ن أن يعلة الطرفان أ  

 يشاردا في هياغتاا. 
 ن السياق العام لتصردحا   مالئه في السلطة   يمكن قحليل قصردحا   ة ام األحمد في معةا 

ا  ن مسار الح اعر التي أع   إلل ر اية ال اام المصري اقفاق المصالحة بين  الفلسطي ية،  بعيده
ن فمبر/ قشردن الءاني الماضي،  ر ارته قبل ذل  الح ارا   الل،اءا   12حردتي فتح  حمات في 

لمصردة، بين حردة حمات  ال،ياعي المفص ا من التي جمعت، ل درا، من المخابرا  العامة ا
حردة فتح، محمد عحالن، في ال،اهرة،  التي أبفر   ن قفاهما  بين الطرفين،   ن ق ردد 
ر  السلطة الفلسطي ية  قفاا ضمن  ، با  الرئيس  للمحر قا  المصردة بد ه من مءيلتاا التي قر 

 50رهد  لاا احمارا  العربية المتحدة   بات  لل ال،طاس،   ن قنليي لج ة مصالحة مجتمعية
 ملي ن ع  ر أمردكي. 

 اضح قمامها أن  السلطة الفلسطي ية ف جةت لالمباعرة المصردة،  بد  ة  فدها إلل ال،اهرة للت قيأ  لل 
اقفاق مصالحة أُ د  بلفها.  أن  الرئيس محم ع  بات ف جئ لنن   م ة م اف،ة أمردكية  لل   عة ال اام 

إلل الملي الفلسطي ي،  ف جئ أ ءر لالطرد،ة التي قعامل فياا ال اام المصري مأ هما  المصري 
ا   ُلبس فيه  لل  ال،رار، أ ان ذل  لا نفتا   لل حردة حمات أم بتصد ر محمد عحالن المشاد، رع 

دها داماله الع، با  التي فرضاا  لل قطاس غةة. لحيث بدا ألهل ال،طاس أن   م ة اقفاقها عحالنيها حمسا  
حعارة األم ر بر اية مصردة،  أن  مءل هما ا قفاق المد  م لالماا احماراقي بُيخف ي من  طنة 
الحصار  ان،طاس الكارباء،  دفتح معبر رفح، دردان غةة،  لل العالة الخارجي، قبل أن رتراجأ 

ُقبحر في اقجاه آ ر، عحالن  ن المشاد،  ُق،حة فيه السلطة الفلسطي ية التي دانت في ذل  ال قت 
فاي لعد أن اطمننت إلل أن  مسا ي الربا ية العربية ح اعة عحالن إلل المشاد السيابي الفلسطي ي 
قد قراجعت،  بد  من أن يسعل أردان السلطة، لعد مكقمر بير   للفصائل الفلسطي ية، إلل قعةدة 

د، ف، د انساق ا، لعد ا نتخالا  األمردكية، إجراءا  ال حدة ال ط ية،  قفعيل احطار ال،ياعي الم ح 
 راء ا قجاه العربي الدا ي إلل قجردة جما ة اح  ان المسلمين،  ا تبار "حمات" حردة إرهابية 
ضمن مسلسل ال،رارا  الدا ية إلل حصار قطر، حيث ظ   ا أن  الفرهة م اقية اآلن لعةا "حمات" 

  لتشدرد الحصار  لل غةة. 
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طة ما  الت مرقبكة لشنن المصالحة التي قمت أ يرا، بل  قت جس م اا  قعجة  اضح أن  قياعة السل
 ن قفسيرها، فاي ما  الت مسك نة لنن  ه ا  اقجاها  اما في الم ط،ة لضرو احبالم السيابي، 
ا م ه. لة قدر  السلطة في رام هللا أن  مصر قد  اع  لُتمس  لالملي   هي  طد  نفساا لتك ن جةءه

أن اا قسعل لعةا حردة حمات  ن "اح  ان المسلمين"،  قردد م اا أن قضمن حد ع الفلسطي ي،   
ا لن  غةة مأ بي اء،  أن قضمن أن   قصبح غةة قا دة  لفية للمتطر فين العاملين في بي اء،  قطعه
قحصل مصر  لل مباردة بع عية  اماراقية،  قف دض أمردكي  ابرائيلي، من ع ن قعادها لضبط 

ةة،  ضمان هد ء جباتاا مأ الصاار ة،  احت اء بال  الم،ا مة  بر قح دل جةٍء م ه األم ر في غ
لألمن الدا لي  حرابة الحد ع،  ب،اء الجةء اآل ر في المست ع ا .  هي قرقيبا    ي،ة الصلة لما 

ا لمرحلة ما لعد الرئي س ه  قاعم ضمن مباعرة الرئيس األمردكي، ع نالد قرامب،  لعل اا قتعل ر أيضه
 محم ع  بات. 

نتيجة هما الخ ،  الت جس،   دم ال،درة  لل قفسير الح اعر، جاء  رعة فعل السلطة مرقبكة،  بر 
قراراقاا  قصردحا  قاعقاا، لغرض  ضأ  راقيل أمام المصالحة، فع، با  الرئيس لة ُقرفأ،   م ة 

ر  ن أن  السال  ال احد أ  ا المصردين، ما حمل الرئيس محم  ع  بات  لل إهدار حدرث متكر 
قرار لم أ احع ء لني قصردحاٍ  قتعل ر لالمصالحة. إضافة إلل ال،رارا  العش ائية لع عة الم ظفين، 
 طر  دعار التمكين بد   ن الشرا ة، لحيث بدا أن   م ة اقجاها  اضحا لعرقلة المصالحة رةعاع ر مها 

صفية حسالا   ابتسالم دامل، دما لعد آ ر أ  لفرض در ل ق، م  لل مبدأ غالب  مغل و،  ق
يفترض  ة ام األحمد في قصردحه  ن الطائرة المخط فة،  ما ع ن ذل  فال دل  الءب ر   اائة 

 األم ر. 
ا    يمكن فاة ذل  دله إ   من لاو العجة  ن رؤدة ال اقأ دما ه   المتغي را  الم ج عة فيه،   ِّ ضه

،  دستخدم ن معاناة الشعب الفلسطي ي لفرض در ل  ن قر  الملي الفلسطي ي يعبث له اآل ر ن 
قابية  ليه، في بعي عؤ ٍو من أجل قر دضه  ا ضا ه لشر طاة في  ملية التس دة، رتحتة  لل 
الحردتين،  في ظل قادردا  قرامب ب ،ل السفارة األمردكية من قل أبيب إلل ال،دت،  ما قسر و  ن 

ي ال،ب ا باا، قجا   ذل  دله  السعي نح  إ اعة مباعرقه التي يصعب  لل أي فلسطي ي أ   رب
 ب اء المشر س ال ط ي الفلسطي ي.

 6/12/2017، ، لندنالعربي الجديد
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 العتراف أمريكا بالقدس عاصمة إلسرائيل القانونيةاآلثار  .77
 محمد الشاللدة

ُيعتبر  -ئيليمن انتاا ا  جسيمة قرقكباا ق ا  ا حتالا احبرا-إن ما يجري اآلن في مدر ة ال،دت 
 رقا فاحشا لمباعئ  ق ا د ال،ان ن الد لي  ال،ان ن الد لي احنساني،  ذل  نارا لمحا    إبرائيل 

 فرض بيابتاا المخالفة لل،ان ن الد لي.
 ه  ما رتطلب م قفا  آليا  قان نية فلسطي ية   ربية  ع لية،  بر التن يد  لل ال،يمة ال،ان نية 

لكافة أجاةقاا الرئيسية  الفر ية،  التي   قعتر، لالسياعة احبرائيلية  لل ل،رارا  األمة المتحدة 
مدر ة ال،دت،    لاحجراءا  احبرائيلية التي قاد، إلل قغيير ال ضأ ال،ائة من  الا ضة مدر ة 

 ال،دت ل،رار من الك يست.
قعتبر لاطلة،     -المتخمة من قبل إبرائيل دد لة محتلة- دل همه احجراءا  في مدر ة ال،دت 

 .1949 اقفاقية ج يي الرالعة لعام  1907قترقب  لياا أية آ ار قان نية  ف،ا  قفاقية  هاي لعام 
إن ا حتالا احبرائيلي   يمكن أن ررقب لسلطاقه أية ح، ق أ  آ ار  لل حر السياعة األهلي 

ا ب ،ل السياعة  لل ال، دت إلل الد لة المحتلة، ألنه مكقت للشعب الفلسطي ي، ألن ا حتالا   يخ  ِّ
  محد ع األجل  ف،ا ل،رارا  األمة المتحدة.

 ابت اعا إلل احجراءا  احبرائيلية الباطلة في مدر ة ال،دت،  قرار بلطا  ا حتالا لضة المدر ة، 
 23 بسبب قن ير الحردة الصاي نية العالمية؛ ف،د أهدر مجلس الشي خ األمردكي )بتاردخ 

 ( قراراه ب ،ل السفارة األمردكية إلل ال،دت.1995ردن األ ا أ ت بر/قش
 ُدعتبر هما ال،رار ا ترافا من ال  يا  المتحدة ل،رار ا حتالا احبرائيلي ضة مدر ة ال،دت المحتلة 
إلل إبرائيل،  حاليا ق، م احعارة األمردكية برئابة ع نالد قرمب ل  الن  ةماا ا  ترا، لال،دت 

 يل،  ن،ل بفارقاا من قل أبيب إلل ال،دت. اهمة حبرائ
ُيعتبر مخالفا لل،رارا  الصاعرة  ن الجمعية العامة لألمة  -إن هدر لالفعل-إن هما ال،رار األمردكي 

المتحدة  مجلس األمن لشنن األرض المحتلة  م اا ال،دت،  مخالفا  قفاق أ بل  بين م امة 
 التحردر الفلسطي ية  ابرائيل.

ل مباعئ  ق ا د ال،ان ن الد لي  ال،ان ن الد لي احنساني؛ بنبدي همه المالحاا   ابت اعا إل
ال،ان نية لشنن ال،رار األمردكي المحتمل ب ،ل السفارة  ا  ترا، لال،دت  اهمة حبرائيل؛  ذل  

  لل ال ح  التالي:
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إبرائيل،  هما قجسيد أ  ه: إن ال،رار األمردكي ُيعتبر ا ترافا من  اد طن لنن ال،دت  اهمة ع لة 
م حدة لصفتاا  اهمة  -لشطرداا الغربي  الشرقي- قكردس لل،ان ن احبرائيلي ال،ائل لنن ال،دت 

 أبدية حبرائيل.
 انياه: إن ال،رار األمردكي يعتبر مخالفا لميءاق األمة المتحدة  ال،ان ن الد لي، المي يحرم احتالا 

 جرع التادرد لابتخدام ال، ة في العالقا  الد لية.أراضي الغير لال، ة، بل  دحرم الميءاق م
 الءاه: ال،رار األمردكي يعتبر مخالفا ل،رار الت،سية الصاعر  ن الجمعية العامة لألمة المتحدة بتاردخ 

،  ال،اضي ل،يام ع لتين )را عية  فلسطي ية(  م ح ال،دت  ضعاه 1947ن فمبر/قشردن الءاني  29
 األمة المتحدة.قان نياه  اهاه قحت  هاية 

رالعاه: ال،رار األمردكي مخالي ل،رارا  مجلس األمن  الجمعية العامة لألمة المتحدة،  لما لنن ه ا  
العدرد من ال،رارا  التي قخق ال،دت دنرض  ربية محتلة،  ق ق  لل قحردة  الطاا احجراءا  

 :التي قتخمها ع لة إبرائيل لشنن ال،دت.  أذدر ه ا لعض قل  ال،رارا 
 ن الجمعية العامة،  المي ر ق  لل ع  ة إبرائيل إلل إلغاء  1967الصاعر  ام  2253قرار رقة  -

 التدابير المتخمة لتغيير  ضأ مدر ة ال،دت.
لنلسط  أ ضح -المي ي، ا: "ركدد المجلس  1971ببتمبر/أرل ا  25قرار مجلس األمن بتاردخ  -

بت ردة التي قتخمها إبرائيل لتغيير معالة المدر ة، لما أن دل احجراءا  التشردعية  الد -ه رة ممك ة
في ذل  مصاعرة األراضي  ن،ل السكان،  اهدار التشردعا  التي قكعي إلل ضة الجةء المحتل من 

 المدر ة إلل إبرائيل؛ دل ذل  لاطل    أ ر له،    يمكن أن يغير  ضأ المدر ة".
 ن الجمعية العامة،  1995عيسمبر/ ان ن األ ا  4)ألي، لاء( الصاعر بتاردخ  50/22قرار رقة  -

 المتضمن "دجب انت،اا البعءا  الدبل مابية إلل ال،دت،  ا اعة قن يد معاهدقْي  هاي  ج يي  لل 
 الس ري". الج  ن

  امساه: ال،رار األمردكي المحتمل مخالي  قفاقية أ بل   المعاهدا  العربية احبرائيلية.
مخالي للرأي ا بتشاري لمحكمة العدا الد لية لخص ص الجدار،  المي أ د باعباه: هما ال،رار 

 انطباق اقفاقية ج يي الرالعة  لل األرض الفلسطي ية المحتلة، لما فياا ال،دت الشرقية.
بالعاه: إن ا  ترا، األمردكي لال،دت  اهمة حبرائيل راد، إلل قسايل مماربة السياعة 

ت المحتلة،  باما   يج   ن،ل السياعة  لل ال،دت المحتلة إلل إبرائيل احبرائيلية  لل مدر ة ال،د
أن ق، م  اد طن لا ترافاا لال،دت  اهمة حبرائيل،  - فر ال،ان ن الد لي- د لة محتلة.    يج   

  د لة محتلة قمارت ألشأ ا نتاا ا  الجسيمة ضد الشعب الفلسطي ي في ال،دت.
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ائيل المسك لية ال،ان نية الد لية من جراء انتاا اقاا لح، ق السكان  بالتالي؛ بد  من قحميل إبر 
 المدنيين لمدر ة ال،دت؛ ف ناا قكافن لا  ترا، األمردكي لال،دت  اهمة لاا.

 بد  من ا  ترا،؛   بد من اقخاذ احجراءا  ال،ان نية لسحب ا  ترا، لالكيان الصاي ني، لسبب 
حدة  مباعئ ال،ان ن الد لي  ال،ان ن الد لي احنساني، في دافة األرض انتاا اقه ل،رارا  األمة المت

 الفلسطي ية المحتلة لما فياا ال،دت الشرقية.
 ام اه: إن ا  ترا، األمردكي لال،دت  اهمة حبرائيل يع ي احل،اء  لل ال ضأ الراهن ال،ائة  لل 

ل،رار ضة المدر ة الصاعر  ن الك يست  ا حتالا،  ق حيد المدر ة قحت السياعة احبرائيلية ق فيما
احبرائيلي،  احقرار لضة األراضي لال، ة؛  ه  أمر ر اقض مباعئ ج ا  ا تساو األقالية  ن طردر 

 الحرو.
قابعاه: إن ن،ل السفارة األمردكية إلل ال،دت يعة   دد ة السياعة احبرائيلية  لل ال،دت الشرقية 

احبرائيلي لضة المدر ة لصفتاا "العاهمة األبدية" حبرائيل،  ف،ا   الغربية، ب اء  لل قرار الك يست
 لم،ررا  المكقمرا  الصاي نية العالمية.

ما أقامته إبرائيل من ابتعمار ابتيطاني  -من ناحية قان نية- ادراه: ن،ل السفارة األمردكية يشر س 
لشنن اقفاقية إيجار بين  في ال،دت،   اهة أن ه ا  مباحءا  بين ال  يا  المتحدة  ابرائيل

الطرفين قتعلر لالسفارة األمردكية،  هما بيك ر  لل أمال  الالجةين الفلسطي يين في المدر ة. 
 ا  ترا، األمردكي  ن،ل السفارة ر اقض ا لتةاما   التن يدا  الصاعرة  ن جميأ احعارا  

 األمردكية السال،ة.
حبرائيل مخالي لمبدأ  دم ا  ترا، لاأل ضاس  حاعي  شر: ا  ترا، األمردكي لال،دت  اهمة

احقليمية غير المشر  ة،  هما المبدأ ركدد  لل جميأ ع ا العالة  دم ا  ترا، لني قصر، 
مخالي لمباعئ ال،ان ن الد لي،  ه  التةام  لل ع ا العالة لا مت اس  ن ا  ترا، لني مكابب 

 إقليمية غير مشر  ة.
العامة لألمة المتحدة في اح الن المتعلر لالعالقا  ال عية  التعامل بين  هما ما أ دقه الجمعية 

؛ ف،د جاء فيه أن "أية مكابب إقليمية قة الحص ا  لياا  ن طردر 1970الد ا،  الصاعر   اا  ام 
 ابتخدام ال، ة أ  التادرد لابتخداماا   يمكن ا  ترا، لشر يتاا".

الح، ق المشر  ة للشعب الفلسطي ي،  دُح ا ع ن قمكي ه   اني  شر: إن ال،رار األمردكي يخالي
من حر ق،ردر المصير ل قامة ع لته المست،لة   اهمتاا ال،دت.  هما الم قي يعتبر حالة من 

في األمة المتحدة -حا   انتاا  ق ا د ال،ان ن الد لي،  د بغي أن قتكاقي جميأ الجا ع الد لية 
 ل قفه. - الم اما  احقليمية
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ث  شر: إن قرار ا  ترا، األمردكي لال،دت  اهمةه حبرائيل يفتح الباو أمام ع ا العالة  ال
 المساندة حبرائيل لاقخاذ قرارا  مما لة لما اقخمقه ال  يا  المتحدة.

 الم،ترحا :
ع  ة الجمعية العامة  مجلس األمن إلل اقخاذ قرار لعدم ا  ترا، لال،رار األمردكي لك ن ال،دت  -1

 همة حبرائيل،  م أ الد ا من ن،ل لعءاقاا الدبل مابية إلل ال،دت. ا
ع  ة جامعة الد ا العربية  م امة التعا ن احبالمي  م امة ع ا  دم ا نحيا   دافة  -2

 الم اما  احقليمية  الد لية؛ إلل اقخاذ آليا  قان نية  قرارا  حلطاا ال،رار األمردكي.
ة للضغط  لل ال  يا  المتحدة لكي قلتةم بتعاداقاا السال،ة المتعل،ة ع  ة البرلمانا  العالمي -3

 لمدر ة ال،دت،  فر قرارا  الشر ية الد لية.
ع  ة الد ا األطرا، السامية في اقفاقية ج يي الرالعة إلل إلةام إبرائيل لاحترام همه ا قفاقية،  -4

 الشرقية. قطبي،اا  لل األرض الفلسطي ية المحتلة لما فياا ال،دت 
مطالبة الجمعية العامة لألمة المتحدة لاقخاذ قرار لعدم ا  ترا، لال،رار األمردكي إن هدر،  -5

 الطلب من محكمة العدا الد لية ق،دية رأي ابتشاري لشنن مدف قان نية ا ترا، ال  يا  المتحدة 
 لال،دت  اهمة لد لة إبرائيل  ن،ل بفارقاا إلل ال،دت.

 5/12/2017، ةالجزيرة نت، الدوح
 

 القضية الفلسطينية تسويةسيناء في مشاريع  .78
 حسن نافعة

 الا مشاردتاا في مكقمر ع لي لتد ية مكانة المرأة، ُ ،د أ يراه في ال،اهرة، أعلت   درة المسا اة 
ا جتما ية في حك مة إبرائيل غيال غلم ئيل، لحض ر  ف ع من مصر  األرعن  المغرو، بتصردح 

ق هلت مرا ة التفكير احبرائيلية إلل نتيجة مفاعها أن بي اء هي المكان األنسب ل،د »قالت فيه: 
،  ه  األمر المي أغضب   ارة الخارجية المصردة التي احتجت ربمياه لدف «حقامة ع لة فلسطي ية

 قل أبيب.
  ائر   مت أن الرئيس المصري األببر « بي بي بي»  ،ب ذل ، بءت هيةة احذا ة البردطانية 

حس ي مبار   افر م م أ ءر من  ال ة  ، ع  لل ق طين الفلسطي يين في مصر، لك ه ادترل أن رتة 
احبرائيلي،  أدار  إلل أنه  -الت هل مسب،اه إلل اقفاق ح ا إطار  ام لتس دة داملة للصراس العربي

 اقشر، حين  ب ر  ن م قفه هما في محاع ا  أجردت مأ رئيسة ال  راء البردطانية آنما  مارغردت 
ق قي في ل دن  ه  في طرد،ه  ائداه من  اد طن  ،ب ل،ائه ه ا  الرئيس األمردكي ر نالد ردغان. 
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 بد ره، أهدر مبار  بياناه نفل فيه م اف،ته في أي  قت  لل ق طين فلسطي يين في مصر، مجدعاه 
 رفضه ال،اطأ الت ا ا  ن حبة رمل  احدة من قراو مصر.

همرن الحاع ين، غصت  بائل اح الم المصردة  العربية بتحليال   ق،اردر في بياق التعلير  لل 
أدار  فياا إلل المحا    احبرائيلية الرامية إلل اقتطاس جةء من دبه جةدرة بي اء، قصل مساحته 

«.  طن بدرل للفلسطي يين»إلل مةا   دة من الكيل مترا  المربعة، في إطار بعياا إلل إنشاء 
حليال  أن المحا    احبرائيلية  لل هما الصعيد ع لت مرحلة جدردة   طرة في  أ د  همه الت

في إطار ما يسمل « قس دة إقليمية لل،ضية الفلسطي ية»اآل نة األ يرة لعد قجدع الحدرث  ن 
ع نالد قرامب بيطرحاا في مكقمر ع لي يعتةم الد  ة  نع،اعه  إن الرئيسالتي ي،اا « هف،ة ال،رن »

« ال طن البدرل للفلسطي يين في بي اء»عام الم،بل في  اد طن.   لل رغة أن قضية في هيي ال
 ليست جدردة، إ  أن   عة الحدرث   اا مجدعاه،  بامه الكءافة، أمر رءير الردبة.

 دالحظ أن الجدا المي  ار ح ا همه ال،ضية انط ف، في ق،درري،  لل  لط متعمد بين  ال ة ألعاع 
. البعد األ ا رتعلر لح،ي،ة  ج ع  طط إبرائيلية لت بيأ مساحة قطاس غةة  لل رتعين الفصل بي اا

حساو بي اء،  ما إذا دانت همه الخطط، في حاا  ج عها، هي مجرع أفكار  اجتااعا  قمءل  جاة 
نار أهحاباا أم أناا قح لت إلل بيابة ربمية. البعد الءاني رتعلر لال اا المي بلكته إبرائيل 

الخطط،  ما إذا دانت طرحت في   ائر ن قشت في مفا ضا  ربمية، أم أن احفصا  لتس در همه 
  اا رتة لطرد،ة غير ربمية باد، جس ال بض  التعر، إلل رع ع الفعل. البعد الءالث: رتعلر 

 لم قي مصر من قل  الخطط.
م م  من ط دل  في ما رتعلر لالبعد األ ا، أ ت،د أنه لة يعد ه ا  مجاا للش  في أن إبرائيل قسعل

،  قعاملت «الم   عة»أ  « التاردخية»إلل ق طين الفلسطي يين  ارم ما قعتبره حد ع ع لتاا  أرضاا 
مأ بي اء لا تبارها المت فس الطبيعي ل،طاس غةة المكتظ لالسكان  المي قعجة مساحته الضي،ة 

ألن إبرائيل   قةاا قصر  م ارعه المحد عة  ن ق فير حياة دردمة أ  ضمان مست،بل  اهر لسكانه.   
 لل ابتمرار ب اء المست ط ا  في الضفة،  قرفض   عة الالجةين إلل عيارهة  ف،اه ل،رار الجمعية 

درطاه مسب،اه للت هل إلل قس دة، فمن « ع لة لليا ع»،  قطالب لا  ترا، باا 194العامة رقة 
للفلسطي يين،  أن قك ن بي اء « درل طن ب»الم ط،ي أن قاتة إبرائيل، ربمياه  دعبياه، لالبحث  ن 

في م،دم الم اطر المستادفة لاما الغرض.  ب بأ أي لاحث ماتة أن يعءر في الم اقأ احلكتر نية 
أ  « رؤف » لل  شرا   ربما مةا  األلحار  الت،اردر التي ق ا لت همه المسنلة  قضم ت 

، «الم،ترحة لل،ضية الفلسطي يةبي اء في مخططا  التس دة »إبرائيلية متبار ة ح ا « طر حا »
أي أن المطر   ليس «. قباعا األراضي»لك اا جميعاه قتمح ر ح ا فكرة مردةدة قد ر ح ا 
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 طن فلسطي ي قابل للحياة » لل مساحة من بي اء  ضماا إلل قطاس غةة لتشكيل « ا بتيالء»
ل إيجاع قس دة ما لل،ضية ،  انما قباعا األراضي بين مصر  ابرائيل لطرد،ة قسا د  ل« ا بتمرار

الفلسطي ية.  دالحظ ه ا أن مساحة األراضي الم،تر  قباعلاا قختلي من أطر حة إلل أ رف،  قترا   
دلة مربأ بين رفح  العردش  دفترض أن قت ا ا   اا مصر لتسايل  ملية التس دة،  720  600بين 

هحراء ال ،ب  دفترض أن قت ا ا دلة مربأ ق،أ في  200  150م،ابل م ط،ة قترا   مساحتاا بين 
 ابر لل ،ب رتة الت ا ا   ه ليصبح طرد،اه برداه «   ردد ر»  اا إبرائيل إلل مصر، إضافة إلل 

رربط بين ما قب،ل من أراض فلسطي ية في الضفة الغربية  بين الد دلة المةمأ إنشاؤها في قطاس غةة 
فةة، ق،تر  األطر حا  المختلفة قع دض  ألن مساحة األراضي المتباعلة ليست متكا«. الم بأ»

بلي ن ع  ر لمسا دقاا  لل الخر م من أ متاا  150إلل  100مصر لمع نا  مالية قترا   بين 
ا قتصاعية الراه ة، لاحضافة إلل ق فيم مشر  ا  أ رف دءيرة في مجا   الطاقة  قحلية مياه 

 البحر.
ع  لم ا ما يشير إلل أن إبرائيل طرحت م،ترحا  من  في ما رتعلر لالبعد الءاني،   ر جد في حد  

هما ال  س في مفا ضاقاا الربمية مأ أي من األطرا، المع ية،  ص هاه في المراحل األ لل من 
همه المفا ضا . يصدق هما  لل مفا ضاقاا مأ مصر في دامب عيفيد  دمل  في المفا ضا  

لدرن، دما يصدق  لل مفا ضاقاا مأ م امة التي أفضت إلل إبرام معاهدة بالم م فرعة بين الب
التحردر الفلسطي ية  التي أفضت إلل إبرام اقفاقية أ بل . ف،د قردة الاد، احبرائيلي  الا قل  
المراحل التفا ضية المبكرة  لل قجةئة الصراس  رفض الد  ا في أي مفا ضا  جما ية مأ الد ا 

البداية. لما فضلت إبرائيل ناا المفا ضا  العربية لتج ب البحث  ن أبس الحل الشامل م م 
الء ائية مأ دل طر،  ربي  لل حدة، حضعا، مصر أ  ه، ل  راجاا من المعاعلة العسكردة 
للصراس،  ة م امة التحردر الفلسطي ية، ل ب،ال  يار الكفا  المسلح ناائياه من ابتراقيجيتاا.  حين 

ة للحدرث  ن أبس لتس دة داملة، بدأ  إبرائيل أهبحت البيةة احقليمية  الد لية أ ءر مالءم
قفصح  ن نياقاا قجاه بي اء في محاع ا   ل،اءا  ربمية، مأ الحرص في ال قت نفسه  لل  دم 
ق،دية   ي،ة مكت بة.  من ال اضح أناا بدأ  قفكر جدياه في بي اء د طن بدرل للفلسطي يين م م قرار 

غةة، بل ربما اقخم هما ال،رار ضمن ابتراقيجية  دار ن لا نسحاو األحاعي الجانب من قطاس
 الضغط في اقجاه إقامة  طن  1967متكاملة ق، م  لل رفض قيام ع لة فلسطي ية مست،لة في حد ع 

بدرل للفلسطي يين في بي اء.  قد ذدر مبار  نفسه، في البيان المي نشره رعاه  لل ما جاء في   ي،ة 
 .2010مبادرة في هما الم ض س  ام ، أن نتانياه  قحدر معه «بي بي بي»
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 في ما رتعلر لالبعد الءالث، ف،د رفض رؤباء مصر السال، ن ق طين الفلسطي يين في بي اء  لة 
ر قأ أي م اة أي   ي،ة قتضمن التةاماه مصرداه باما الخص ص،  ذل  لسبب لسيط  ه  أن ال،ضايا 

لل حل م،ب ا في دنناا، فضاله  ن أن احدكالية األ رف، لخاهة قضية ال،دت، لة رتة الت هل إ
الفلسطي يين أنفساة ررفض ن من حيث المبدأ فكرة ال طن البدرل.  مأ ذل ،  لي ا أن ن تبه إلل أن 
ال قت الراهن مختلي  ن دل ما بب،ه،  أن العالة العربي في أضعي حا قه، لما ربد  أن الضغط 

 .احبرائيلي  األمردكي في هما الصدع بيتجدع حتماه 
 6/12/2017، الحياة، لندن

 
 األمن اإلسرائيلية تتأهب النفجار العنف في المناطق أجهزة .79

 ليكس فيشمانأ
يستعد جاا  األمن حمكانية انفجار   ي فلسطي ي في إبرائيل،   بيما في ال،دت، في أ ،او 

اح الن  ن  األنباء  ن إ الن الرئيس األمردكي ع نالد قرامب ا ترافه لال،دت  اهمة إبرائيل أ 
ن،ل السفارة األمردكية من قل أبيب. دما أن احعارة األمردكية هي األ رف أمر  ممءلياقاا  بيما 
ال، صليا   السفارا  في الشرق األ بط لتشدرد الي،اة   فها من المااهرا  ضدَّ المكبسا  

 األمردكية.
الم ط،ة ال بطل، قد جر  في   دانت مدا    ق، دة ال ضأ، لمشاردة الشرطة، المخابرا   قياعة

األيام األ يرة باد، ا بتعداع إلل م جة إ الا لال اام  العمليا  المضاعة، مءل العمليا  التي 
  قعت لعد نصب الب الا  احلكتر نية في الحرم في قم   من هما العام.

خط ة األمردكية في جاا  األمن يشدع ن  لل أن التصردحا  الحاعة من ال،ياعة الفلسطي ية ضدَّ ال
الم،بلة   قةاا في همه المرحلة لة قتجا   الخط، لتدفأ الشارس نح  الع ي.  لك اة ي، ل ن ه ا  إن 
هما الخط يمكن أن رتة قجا  ه لغمضة  ين، حتل من ع ن حث السلطة، مءلما حصل قبل  مسة 

م م اآلن ر حتل قبل  أدار. فاألج اء الحمابية في  بائل اح الم الفلسطي ية من دنناا أن قشجأ
 اح الن األمردكي ر  لل إرهاو األفراع، ضاربي السكا ين  الخاليا المست،لة.

 في ال،ياعة الفلسطي ية   رةال ن ينمل ن أن قم أ م ا مة الضغ طا  التي قمارباا الد ا العربية 
مصاعر  المعتدلة  لل البيت األبيض الرئيس قرامب  ن اح النا  في م ض س ال،دت.  أ د 

عبل مابية في  اد طن، هحيح حتل ر م أمس، أن ال،رار في هما الم ض س لة رتخم لعد.   لل حد 
للتعاد ب ،ل السفارة إلل « البدائل احبدا ية»ق لاة، ف ن الفردر ال،ردب من الرئيس أ د جملة من 

 ال،دت،  لكن أحدا   يعر، ما بي،رره الرئيس حتل الي م األربعاء.
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حرضت م م الي م لكل ال، ة الشارس الفلسطي ي، دجةء من ابتعداع الم امة  حتفا    دانت حمات 
دان ن األ ا،  لكن إ النا  14الءال ين ب ة  لل قنبيساا. فالتنردخ الربمي حقامة حمات ه  

أمردكيا يغير ال ضأ الراهن في ال،دت، بيشكل حسب مصاعر أم ية في إبرائيل بببا ح ارة 
شارس  قح دل ا حتفا   إلل بلسلة أيام غضب   مليا . في إبرائيل ي،در ن أن الخ اطر في ال

حمات بتبما جادا ابتء ائيها لت فيم  ملية ذا  مغةف للتصدي للص رة التي نشن  لاا في غةة ر 
م امة ق جات إلل المسار السيابي، ق،ربت من مصر  السع عية، ا تار  بيابة معتدلة قجاه 

ن الكفا  المسلح ر  لل  لفية م أ الجااع احبالمي من ق فيم أ ماا ضدَّ إبرائيل إبرائيل  ق ا لت  
  لل ببيل ا نت،ام لتفجير ال فر.

من  لي الجا ع لت فيم  مليا    يفة في أ  اء احتفا   حمات ق،ي أجاة الم امة في الخارم، 
عد أن طرع  ظاهرا من   لل رأباا قياعة حمات العسكردة في قرديا، التي ق اهل العمل حتل ل

ه ا ،  ددررها هال  العار ري. رتبين أن العار ري المي  جد ملجن في لب ان، ي،ضي معاة  قته 
لالما  في قرديا  في ع ا الخليا، حيث ر اهل قفعيل الخاليا  ن،ل األم اا لرجاا حمات في 

تي قتشكل من محرري الضفة.  بالت ا ي قحا ا ال،ياعة التي قفعل حمات في الضفة من غةة ر  ال
 هف،ة داليط ر ق فيم  مليا  في الم اطر.

 بت،درر محافل األمن في إبرائيل، بيجد ا حتجام الفلسطي ي قعبيره ب اء في نشال الم اما  
المكطرة أم في قصا د  مليا  األفراع، التي هبطت في اآل نة األ يرة.  م م اآلن يمكن مالحاة أن 

العمل  لل التحردض ضد الخط ة األمردكية المرق،بة لا قجاه الدر ي. المكبسة الفلسطي ية قحا ا 
ا لالمسجد األقصل.  دان  أي أن دل  ط ة أمردكية قغير ال ضأ الراهن ح ا ال،دت بتاار مسه
ا حتجام الشعبي ضد الب الا  احلكتر نية قاعه الة ماء الدر ي ن في ال،دت: مفتي ال،دت  ن 

الشيخ  كرمة هبري المي يمءل الحردة احبالمية  الشيخ  مر السلطة الشيخ محمد حسين، 
الكس اني، مدرر المسجد األقصل  ن األ قا،.  قتصدر همه الءال ية مجم  ة دبيرة من رجاا الدرن 
من دل األن اس  األه ا،  قك ر في الشارس أ ءر من ال،ياعة السيابية.  بت،ي همه المجم  ة ر 

األمردكية المحتملة.  بالم،ابل، في همه  اح النا دل الخط ة ضد  حسب ق،درر إبرائيل ر  لل رأت
 إعارة حدر   يي م،  ن   دم ال ه ا إلل ف ضل. إللالحالة أيضا بتسعل السلطة الفلسطي ية 

 5/12/2017 ،يديعوت
 6/12/2017، ، لندنالقدس العربي
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