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*** 
 

رهاب .1  القدس ولن نسمح باستهداف أردوغان: "إسرائيل" دولة احتالل وا 
قال الرئنس التركي رجب طنب : إلكاي غودر ،ر جوخدارعاشو  ،/ مراسلو اسطيبول-تركنا سنواس

أردوغا ، النوم األحد، إ  مدنية القدس هي مسرى اليبي محمد، خاتم المسلمن ، وأماية الصحابي 
 عمر ب  الخطاب، مشددا على أيه ل  نسمح بتيفنذ مخططات الستهدافها.

ط تركنا، وأكد خاللها على أ  جاء ذلك في كلمة أنثياء افتتاح مشارنع تيمونة بوالنة سنواس وس
رهاب"؛ حنث "تحتل األراضي الفلسطنينة ميذ   ".1947"إسرائنل دولة احتالل وا 

"نبطل إعال  إسرائنل  1980أغسطس/آب  20الصادر في  478ولفت إلى أ  قرار مجلس األم  رقم 
 القدس عاصمة لها".

ء الماضي، االعتراف بالقدس المحتلة وفي تعلنقه على قرار الرئنس األمرنكي دويالد ترامب، األربعا
عاصمة إلسرائنل ويقل سفارة بالده إلنها، شدد الرئنس التركي على أ  ترامب "غنر مخول" بإلغاء 

 القرار األممي المذكور، الذي نؤكد مجدًدا على عدم مشروعنة االستنالء على األرض بالقوة. 
إلغاء هذا القرار بشكل ايفرادي؟، هل  وخاطب أردوغا ، ترامب متسائال باستيكار: "هل نحق لك

 تملك هذه الصالحنة؟".
وجّدد الرئنس التركي تأكنده أ  "القدس خط أحمر باليسبة للمسلمن "، مشددا على أ  بالده "ل  

وأشار إلى أ  "إعال  أمرنكا القدس عاصمة إلسرائنل ويقل  تسمح بتيفنذ مخططات تستهدف القدس".
ج تلك المخططات". واعتبر أ  "اتخاذ هذا القرار، رغم إدراك مدى سفارتها إلنها هو آخر يماذ

 حساسنة العالم اإلسالمي تجاه القدس، نعّد تحرنضا ضد سالم وطمأينية وأم  الميطقة المتعنثرة".
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وأفاد الرئنس التركي بأ  جمنع الفلسطنينن ، بأطفالهم ويسائهم وشنوخهم، نتعرضو  لسناسنات جائرة 
 لطات اإلسرائنلنة تستهدف تهجنرهم.مميهجة م  قبل الس

وأضاف: "نا ترامب، نا يتيناهو )رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو(، حتى ولو أقدمتم على 
 هذه األفعال، يح  ل  يسقط في هذا العجز الذي سقطتم أيتم فنه؛ ألييا أكنثر وقارا وكرامة".

الصمت حنال ما نحدث في القدس؛ "ألييا ال وأكد أيه ال نمك  ألحد أ  نيتظر م  تركنا التزام 
ولفت أردوغا ، في هذا الصدد، إلى أ  القدس هو المكا   يستطنع أ  يحمل هذا العار على جبنييا".

المقدس الذي عرج ميه اليبي محمد، خاتم المرسلن ، في رحلة اإلسراء والمعراج، وهي أماية 
  م(. 637فتحها في عهد خالفته عام  الصحابي عمر ب  الخطاب لألمة اإلسالمنة )حنث تم

ولفت إلى مباحنثته مع بابا الفاتنكا   وأضاف أ  القدس مدنية مقدسة باليسبة للمسنحنن  أنضا.
 فريسنس في هذا اإلطار قبل أنام، مبنيا أ  البابا شاركه اآلراء يفسها حنال القدس.

بصورة وحشنة للطفل الفلسطنيي  استيكر أردوغا  بشّدة اعتقال جيود إسرائنلنن م  ياحنة أخرى، 
جيوبي الضفة الغربنة المحتلة، أنثياء احتجاجه على قرار  نل،عاما(، بمدنية الخل 14) نديفوزي الجي

 واشيط  االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل.
بتداول واسع عبر وسائل اإلعالم المحلنة  نتالتي التقطتها كامنرا "األياضول"، وحظ الصورة،

 جيدنًا إسرائنلنًا. 23ظهر الطفل الجيندي معتقال وهو معصوب العنين ، ومحاط بـوالعالمنة، ت
على تلك الصورة المؤنثرة، قال أردوغا ، في كلمة خالل مؤتمر لحزب "العدالة والتيمنة" بوالنة  ومعلقا

 عاًما، وهو 14"سنواس" )وسط تركنا(: "ايظروا كنف نجّر هؤالء اإلرهابنو  طفاًل نبلغ م  العمر 
 معصوب العنين ".
أدا  متحدث الرئاسة التركنة، إبراهنم قال ، النوم األحد، بشدة تصرنحات رئنس م  جهة أخرى، 

وأضاف قال  في بنا   الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، حول الرئنس التركي رجب طنب أردوغا .
سطنينة بدال م  مهاجمة بالديا له، إ  "على المسؤولن  اإلسرائنلنن  أ  نيهوا احتالل األراضي الفل

وتابع، إ  "م  نتوهمو  بأ  نجعلوا مدنية القدس أولى قبلة للمسلمن  عاصمة لدولة محتلة  ورئنسيا".
 عبر فرض سناسة األمر الواقع، نحاولو  عبنثا".

وشدد البنا  على أ  "إسرائنل التي تتجاهل القايو  الدولي وتحتل أراضي الشعب الفلسطنيي وتيتهك 
وأفاد أيه "م  غنر الممك   ارات األمم المتحدة بشكل مميهج نيبغي أ  ُتحاسب على أفعالها أواًل".قر 

األخذ بعن  االعتبار بادعاءات واتهمات عقلنة قتلت آالف الفلسطنينن  األبرناء، وحولت األراضي 
 الفلسطنينة لسج  مفتوح، م  أجل إسكات الشعور بالذيب".

 10/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 المقبلة في منتهى الخطورة وتتطلب قرارات فلسطينية عربية جريئة المرحلةأبو ردينة:  .2
يبنــل أبــو ردنيــة إ  المرحلــة المقبلــة فــي  الســلطة الفلســطنينة قــال اليــاطق باســم رئاســة :القــاهرة ،القــدس

  والمطلـوب اآل  أ  القـدس مدنيـة فلسـطنينة والقـرار األمرنكـي مرفـوض ومـدا ميتهى الخطورة، موكـداً 
، 10/12/2017 وأوضـح أبـو ردنيـة لــ"وفا"، األحـد قرارات فلسـطنينة وعربنـة جرنئـة فـي المرحلـة المقبلـة.
رئنس المصــري عبــد الفتــاح السنســي ســنتطرق الــأ  اللقــاء المزمــع عقــده بــن  الــرئنس محمــود عبــاس، و 

 لعربنة المشتركة.إلى مواضنع عدندة، خاصة فنما نتعلق بالقضنة الفلسطنينة والقضانا ا
 10/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بحر: شهداء المقاومة يرسمون لنا طريق النصر نحو القدسأحمد  .3

: إ  شـــهداء المقاومـــة الفلســـطنيي اليائـــب األول لـــرئنس المجلـــس التشـــرنعي ،قـــال د. أحمـــد بحـــر :غـــزة
خـــالل  ،وأكـــد بحـــر مـــع االحـــتالل، يحـــو القـــدس". "نرســـمو  ليـــا طرنـــق اليصـــر فـــي المعركـــة القادمـــة

مشاركته في تشننع شهداء التصعند األخنر، وزنارة بنوت العزاء، بمشاركة يواب، أ  ما قدمه الشهداء 
فـــي كتائـــب القســـام، وفصـــائل المقاومـــة الفلســـطنينة األخـــرى، نقـــرب إلـــى اليصـــر والتحرنـــر، ونفـــرض 

نفرضه االحـتالل علـى قطـاز غـزة، وسنشـكل مفاجـ ت معادالت قوى جدندة خالل أي عدوا  مقبل قد 
كمــا شــدد بحــر علــى ضــرورة وحــدة أمتيــا العربنــة واإلســالمنة ومســايدة ودعــم قضــانا  جدنــدة لالحــتالل.

األمـــة بمـــا فنهـــا القضـــنة المركزنـــة قضـــنة فلســـطن ، والقـــدس لمـــا تتعـــرض لـــه مـــ  مخـــاطر كبنـــرة بعـــد 
 اعتراف أمرنكا بها كعاصمة لالحتالل. 

 10/12/2017 ،أون الينفلسطين 
 

 للفلسطينيينالقدس ستبقى و  ...إلى مزابل التاريخ ترامب أنقرة: فليذهب قراربسفير فلسطين  .4
قال السفنر الفلسطنيي لدى أيقـرة، فانـد مصـطفى، إ  الـرئنس : األياضول ،صهنب قاللوة - إسطيبول

 قــراره األخنـرة بشــأ  القــدس". األمرنكـي دويالــد ترامـب "أراد دخــول تـارنة الحركــة الصـهنوينة مــ  خـالل
، 10/12/2017 فــي الكلمــة االفتتاحنــة للمظــاهرة الحاشــدة التــي ايطلقــت ظهــر األحــد ،واعتبــر مصــطفى

وقــال  أ  "ترامــب بقــراره هــذا دخــل التــارنة مــ  أســوأ أبوابــه". بمنــدا  "نيــي كــابي" فــي مدنيــة إســطيبول،
لقـــــدس كايـــــت ومـــــا زالـــــت وســـــتبقى ليـــــا مخاطبـــــا ترامـــــب: فلنـــــذهب قـــــرارك إلـــــى مزابـــــل التـــــارنة، أل  ا

وأضـاف "القـدس لنسـت عاصـمة إسـرائنل. بـل  )كفلسطنينن (، ول  تقرر مراسنمك وقراراتـك مصـنرها".
 إيها استولت على الجزء الشرقي ميها بالحرب والقوة واالحتالل".



 
 
 
 

 

 8 ص             4490 العدد:             12/11/2017 ثنينال  التاريخ: 

                                    

فاز وشكر السفنر الفلسـطنيي "شـعب تركنـا ورئنسـها رجـب طنـب أردوغـا  علـى مواقفـه الصـلبة فـي الـد
كمــــا شــــكر األحــــزاب التركنــــة وللميظمــــات والجمعنــــات واالتحــــادات وممنثلــــي  عــــ  فلســــطن  والقــــدس".

 المجتمع المديي، "على مواقفهم الواضحة في رفض القرار".
 10/12/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 السفير الفلسطيني بموسكو: نرفض رسميًا الوساطة األمريكية في عملية السالم .5

، 10/12/2017 قال السفنر الفلسطنيي لدى روسـنا عبـد الحفـنظ يوفـل، نـوم األحـد :أبوراسعبد الجبار 
إ  القنادة الفلسطنينة ترفض رسمنًا الوسـاطة األمرنكنـة فـي عملنـة السـالم سـواًء فـي الوقـت الحـالي أو 

وقفــة  وأكــد يوفــل، فــي كلمــة لــه يقلتهــا قيــاة روســنا النــوم عبــر موقعهــا اإللكترويــي خــالل فــي المســتقبل.
احتجاجنة أمام السفارة الفلسطنينة في موسكو، رفـض القنـادة الفلسـطنينة الكامـل للقـرار األمرنكـي بكـل 

 تداعناته، وتوقع اإلسراز في تحقنق المصالحة الفلسطنينة على وقع األحداث األخنرة.
 10/12/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 لية القمع" تتحمل مسؤو إسرائيل: ""الخارجية الفلسطينية" .6

دايت وزارة الخارجنة الفلسطنينة عملنات التيكنل والقمع واسعة اليطـاق التـي تمارسـها قـوات : وكاالتال
أبيـاء الشـعب الفلسـطنيي الـذن  نخرجـو  فـي مسـنرات سـلمنة، لتأكنـد تمسـكهم بحقـوقهم  االحتالل بحقّ 

األراضي الفلسطنينة المحتلـة  الوطينة في القدس، بصفتها عاصمة دولتهم المستقلة وجزًء ال نتجزأ م 
وحملـت . كمـا دايـت الـوزارة االعتـداءات التـي تتعـرض لهـا الطـواقم اإلعالمنـة والطبنـة .1967 سيةميذ 

الــوزارة الحكومــة اإلســرائنلنة وأذرعهــا القمعنــة المســؤولنة عــ  عملنــات التصــعند وتــداعناتها كمــا حملتهــا 
دي فــي المدنيــة المقدســة، بمــا فــي ذلــك شــروعها المســؤولنة عــ  تبعــات تصــعندها االســتنطايي التهونــ

بتيفنـــذ مخططاتهـــا لبيـــاء عشـــرات اآلالف مـــ  الوحـــدات االســـتنطاينة الجدنـــدة فـــي القـــدس ومحنطهـــا. 
وقالــت: "إ  اســتفراد االحــتالل العينــف بالشــعب الفلســطنيي وأرضــه وحقوقــه يــاتج عــ  تخلــي المجتمــع 

 الشعب الفلسطنيي الذي نرزح تحت االحتالل".  الدولي ع  مسؤولناته األخالقنة والقايوينة تجاه
 11/12/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 الفلسطيني لشعبلاالعتذار بو  زار القدس وفد بحريني ةبحر يطالب البرلمان البحريني بمحاسبأحمد  .7

ــــة ــــس  ،اســــتيكر د. أحمــــد بحــــر: أحمــــد المصــــري - غــــزة، القــــدس المحتل ــــرئنس المجل اليائــــب األول ل
وطالب بحـر، فـي  بإنعاز م  العاهل البحرنيي.إلى القدس زنارة الوفد البحرنيي  نيي،الفلسط التشرنعي
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، البرلما  البحرنيي بمحاسبة الوفد الزائر لالحتالل، والوقوف على 10/12/2017األحد  نوم له تصرنح
إطـار مـ  خطـورة الزنـارة التـي تـأتي فـي  مالبسات الزنارة، واالعتذار لشعبيا ع  هـذه الخطنئـة، محـذراً 

التطبنع مع االحتالل في ظل استمراره بايتهاكاته ألرض فلسـطن  ومقدسـاتها وتهونـد القـدس واسـتمرار 
وطالـــب بحـــر جامعــة الـــدول العربنـــة وميظمـــة التعـــاو   االســتنطا  وتوســـنعه فـــي جمنـــع مــد  الضـــفة.

ذه الزنــارات اإلسـالمي بتجـرنم إقامـة أي عالقـة مــع االحـتالل، وكـذلك تحـرنم زنارتــه، معتبـرا أ  منثـل هـ
 تسايد وتدعم االحتالل في االستمرار بجرائمه ضد شعبيا الفلسطنيي.

 10/12/2017 ،فلسطين أون الين
 

 القدسوزارة التربية الفلسطينية ترفض استقبال وفد بحريني زار  .8
ن ، أعليــت وزارة التربنــة والتعلــنم العــالي الفلســطنينة، النــوم االنثيــ :األياضــول ،قــنس أبــو ســمرة - رام هللا

فـــي بنـــا  صـــحفي، إيهـــا تـــرفض  ،. وقالـــت الـــوزارةالقـــدسرفضـــها المطلـــق اســـتقبال وفـــد بحرنيـــي زار 
استقبال الوفد في أي م  مدارسها أو مؤسسات الوزارة، في الضفة الغربنة وقطاز غزة. ودعت الـوزارة 

مـر ال عالقـة لتحـذو حـذوها، مؤكـدة علـى أ  هـذا األ األويروابقنة المؤسسات التعلنمنة ومدارس وكالة 
 له باالحترام الكبنر الذي نحمله الشعب الفلسطنيي للبحرن  وأهلها. 
 11/12/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 المحمود ينفي أي أنباء تتحدث عن تعديل حكومي أو تغيير في المناصب .9

 التــي تــمّ نوســف المحمــود األيبــاء  الفلســطنينة يفــى المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة :رام هللا ،القــدس
وقـال  إشاعتها في الساعات األخنرة حـول تعـدنل حكـومي أو إقالـة أو تغننـر فـي المياصـب الحكومنـة.

 المحمود إ  كل ما صدر بهذا الخصوص هو م  قبنل الشائعات وال نمت للحقنقة بصلة. 
 10/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بدء عودة موظفي السلطة إلى غزة .11

غزة: عـاد مئـات مـ  مـوظفي السـلطة الفلسـطنينة، صـباح أمـس، للـدوام فـي مقـرات وزاراتهـم فـي قطـاز 
وحســـب مصـــادر  ســـيوات مـــ  االيقســـام، وبترحنـــب ووجـــود لمـــوظفي الحكومـــة الســـابقة. 10غـــزة بعـــد 

اختنـار المـوظفن  مـ  قبـل الـوزراء وبعـض معـاوينهم، وتوجنـه أوامـر  تحدنثت إلى "الشرق األوسط"، تـمّ 
م بالدوام بتعلنمات مباشرة مـ  وزرائهـم. وأشـارت المصـادر إلـى أ  العـودة تمـت بـالتوافق مـع وكـالء له

 حكومة السابقة.الالوزراء المحسوبن  على 
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كادرًا م  الفئات الفينة التي ايقطعـت عـ  العمـل، عقـب  512وأعليت وزارة الصحة في غزة ع  عودة 
 ،م  مجمـل الميقطعـن  عـ  العمـل %25ا العدد نمنثل . وأشارت إلى أ  هذ2007أحداث االيقسام في 

موظفـــًا إلـــى وزارة اليقـــل والمواصـــالت،  35كمـــا عـــاد يحـــو  موظفـــًا ســـنعودو  تـــدرنجنًا. 1990وعـــددهم 
موظفـًا فـي وزارة التربنـة والتعلـنم، فنمـا ستسـتكمل  313موظفًا إلى وزارة الزراعة. وسبق ذلـك  20ويحو 

 تدرنجنًا وفق قرارات الوزراء ومعاوينهم. عودة الموظفن  في بقنة الوزارات
 11/12/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 إلى "رام هللا" توقف تحويل أموال الضرائب "وزارة المال في قطاع غزة: ""الحياة" .11

علمــــت "الحنـــاة" أ  وزارة المـــال فــــي قطـــاز غـــزة أوقفــــت أمـــس تحونـــل أمــــوال  :فتحـــي صـــّباح -غـــزة 
فـي عـدد مـ  البيـوك المحلنـة. وكشـفت مصـادر مونثوقـة فـي رام هللا األم الضرائب إلى حسابات الوزارة 

 لـ"الحناة" أ  الوزارة أوقفت التحونل ردًا على عدم رفع العقوبات، التي تفرضها الحكومة في القطاز.
 11/12/2017 ،الحياة، لندن  

  
 للنائب عطونجدد االعتقال الداري وي يومًا عن القدس 21االحتالل يبعد النائب أبو زنيد  .12

ذكرت مصادر حقوقنة، أ  قوات االحتالل قررت إبعاد عضو المجلس التشرنعي ع   :القدس المحتلة
خـالل  9/12/2017نـوم السـبت عـ  مدينـة القـدس، بعـد اعتقالهـا  نومـاً  21حركة فـتح، جهـاد أبـو زينـد، 

 تعلق بالمدنية المحتلة.مسنرة شارز صالح الدن ، في القدس، التي خرجت تيدندًا بالقرار األمرنكي الم
وأضــافت المصــادر أ  ســلطات االحــتالل جــددت االعتقــال اإلداري لليائــب المبعــد عــ  مدنيــة القــدس 

 أشهر للمرة النثالنثة على التوالي. 4أحمد عطو  
 10/12/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ميجاوات من كهرباء غزة المفصولة 50أبو شهال: خالل أيام ستعود  .13

خـــالل حفـــل افتتـــاح "أســـبوز  ،10/12/2017األحـــد ل وزنـــر العمـــل مـــأمو  أبـــو شـــهال، مســـاء قـــا: غـــزة
منجـاوات مـ   50رعانة رئنس السلطة محمـود عبـاس فـي غـزة، إ  بفلسطن  التكيولوجي الرابع عشر" 

 الكهرباء المفصولة ع  قطاز غزة ستعود خالل أنام فقط.
 10/12/2017 ،فلسطين أون الين
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 لتحرير القدس مستمرةمعركتنا و ... الل سيدفع ثمن عدوانه: االحت"القسام" .14

أكدت كتائب القسام الذراز العسكرنة لحركة حماس، أ  االحتالل الصهنويي سندفع نثم  عدوايه 
وجرائمه بحق أبياء شعبيا، مشددة أ  المعركة مع االحتالل مستمرة فوق األرض وتحتها تجهنزًا 

لها األحد، إّ  دماء شهداء شعبيا ومجاهدنه األبطال وقالت الكتائب في بنا   لمعركة تحرنر القدس.
ل  تذهب هدرًا، ول  يفرط فنها، وسندفع العدو فاتورة حساب عسنر على ما اقترف م  عدوا  وغدر 

جرام بحق شعبيا وأهليا. وأضاف البنا  أ  االحتالل سندفع نثم  كسر قواعد االشتباك مع المقاومة  وا 
 عدو عظنم خطئه وسوء تقدنره إلرادة وتصمنم المقاومة.في غزة، وستنثبت قادم األنام لل

وأشارت الكتائب أ  على قادة العدو وصياز القرار لدنه أ  ندركوا حجم الحماقة التي ندنرو  بها 
وتوجهت الكتائب في بنايها بالتحنة ألبياء شعبيا في ايتفاضته المستمرة  المواجهة مع المقاومة.

قصى، ورفضًا للقرارات العدواينة الباطلة التي تعطي للصهانية حقًا في والممتدة؛ ايتصارًا للقدس واأل
ودعت شعبيا لالستمرار في هذه االيتفاضة، وتفعنل كل سبل مقاومة االحتالل  بالديا وقدسيا.

 ومواجهته، حتى زوال االحتالل ع  أرضيا ومقدساتيا.
 10/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 بجروح خطيرة إثر عملية طعن في القدسإصابة حارس أمن إسرائيلي  .15

فاطمة أبو سبنتا : ُأصنب حارس أم  إسرائنلي بجروح خطنرة، إنثر تعرضه للطع   - القدس المحتلة
، في مدنية القدس الغربنة، حسب موقع صحنفة "شارز نافا"قرب محطة الباصات المركزنة بميطقة 

 ."ندنعوت أحريوت"
وأشار إلى أ  الشرطة  في األجزاء العلونة م  جسده. وقال الموقع إ  الحارس تعرض للطع 

 ولم نتبن  بعد فنما إذا كايت العملنة على خلفنة أمينة أو جيائنة. اإلسرائنلنة اعتقلت الميفذ.
ويقل موقع صحنفة معارنف، ع  مستشفى شعاري تسندق اإلسرائنلي، قوله إ  حالة المصاب البالغ 

 ."نقاتلو  م  أجل الحفاظ حناته"ألطباء عاما، حرجة جدا وا   ا 25م  العمر 
وقالت الشرطة  ."اإلرهابي"وقالت الشرطة اإلسرائنلنة إ  الهجوم تم على خلفنة قومنة، واصفا إناه بـ

في بنا  لها، إ  شابًا وصل المدخل الرئنس لمحطة الحافالت المركزنة في القدس، حنث استّل 
وأضافت إ  الشاب حاول الهرب، إال أ  أحد   .سّكنيًا، وطع  بها أحد حراس األم  في المكا
وأوضحت الشرطة أ  الشاب الفلسطنيي م  سكا   عياصر الشرطة اإلسرائنلنة تمك  م  اعتقاله.

 عامًا، وتم يقله للتحقنق في أحد مراكز الشرطة اإلسرائنلنة. 24الضفة الغربنة ونبلغ م  العمر 
 11/12/2017القدس العربي، لندن، 
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 لن عن اكتشاف نفق لحماس جنوب قطاع غزةيع االحتالل .16
رام هللا: أعل  الجنش اإلسرائنلي، األحد، ع  اكتشاف يفق قال إيه نتبع لحركة حماس، جيوب قطاز 

قامت قوات جنش الدفاز  "وقال الياطق باسم الجنش، أفنخاي أدرعي، في تصرنح صحافي: غزة.
 اإلسرائنلنةة حماس اإلرهابنة خرق السنادة بإحباط وتحنند يفق إرهابي تابع لحرك األحد صباح نوم

 ايطالقًا م  ميطقة خا  نويس. اإلسرائنلنة األراضيداخل  إلىواجتاز 
تم اكتشاف اليفق قبل عدة أسابنع م  خالل قدرات خاصة تربط تكيولوجنا واستخبارات  "وأضاف:

 ."وقدرات عملناتنة حنث تم التحقق فنه ودراسته حتى إحباطه اآل 
، يقاًل ع  ياطق آخر بلسا  "ندنعوت أحريوت"السناق، كشف الموقع اإللكترويي لصحنفة  وفي ذات

الجنش وجد أيظمة اتصاالت  "وأضاف: .األحد الجنش، لم تسمه أ  الجنش فّجر اليفق صباح نوم
وأشار إلى أ  الجنش اكتشف اليفق في  ."وغنرها ونعتقد أ  حماس استنثمرت وقتًا طوناًل في حفره

راعنة، تبعد كنلومتر واحد، ع  مجمعات سكينة إسرائنلنة مجاورة لمدنية خاينويس )جيوب ميطقة ز 
 شرق قطاز غزة(.

 11/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 األحمد: الحكومة هي التي تعلن استالمها صالحياتها وليس الفصائل .17
زام األحمد، نوم األحد، صرح عضو اللجية المركزنة لحركة فتح، مفوض العالقات الوطينة ع :رام هللا

"كيا يأمل أ  ال تصدر حركة حماس أمس )التاسع م  كايو  أول(، بنايها الذي أعليت فنه  بما نلي:
أ  الحكومة استلمت كل شيء بما في ذلك جبانة الموارد المالنة، أل  ذلك م  مهام الحكومة يفسها، 

لحكومة بعد ايتهاء نوم ولنس حركة فتح أو حماس، وم  المفترض أ  نتم ذلك م  قبل ا
10/12/2017." 

وأضاف األحمد: "برزت عراقنل النوم، وآمل أ  ُتحل قبل مساء النوم، حتى نشعر أبياء شعبيا بأ  
وأوضح األحمد: "بعد إعال  الحكومة، تجتمع  فصائله الوطينة صادقة بما اتفقت علنه وتعهدت به".

هرة بحضور ورعانة الراعي المصري، لتقننم في القا 12/10/2017حركتا فتح وحماس، وفق اتفاق 
 حتى نيتقلوا للمربع النثايي". إيجازهما تم 

 10/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بانتفاضة الشارع التركي من أجل القدسيشيد هنية  .18
"، بعث رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس: زهراء ملك تشات، صفاء موطلو - إسطيبول

إسماعنل هينة، نوم األحد، رسالة صوتنة إلى التجمع الجماهنري "القدس لإلسالم"، الذي ُيظم بمدنية 
 إسطيبول، رفضا العتراف أمرنكا بمدنية القدس عاصمة إلسرائنل. 

ميظمة مدينة أبرزها ميظمة اإلغانثة  120وشارك مئات اآلالف في التجمع الذي دعا له أكنثر م  
(، إضافة إلى حزب السعادة )أسسه رئنس الوزراء الراحل يجم الدن  IHH) اإليساينة التركنة

 أربكا (. 
وأكد هينة أ  حركة حماس "ل  تعترف أبدا" بدولة إلسرائنل عاصمتها القدس. وأضاف أ  القدس 

 هي شرف لجمنع المسلمن  وعزتهم، وسنحمويها. 
  قضنة القدس قضنة ال تعيي وأشاد بايتفاضة الشارز التركي م  أجل القدس، مشددا على أ

 الفلسطنينن  فقط؛ بل قضنة مشتركة لجمنع المسلمن  وحتى المسنحنن . 
يما تعرضت لهجمات وعملنات احتالل م  قبل  وقال إ  القدس لم تفقد حرنتها على مر التارنة وا 

 فنها.  قاومت جمنع محاوالت االحتالل واالعتداءات، وايتصرتها المغول والصلنبنن . وشدد على أي
 10/12/2017وكالة األناضول لألنباء، 

 
 لالحتاللتستنكر زيارة وفد بحريني  فصائل فلسطينية .19

حركة حماس استيكرت زنارة وفد م  مملكة  أ ، 10/12/2017موقع حركة حماس، غزة،  ذكر
البحرن  العربنة للكنا  الصهنويي، وخاصة في الوقت الذي نرتكب فنه جرائم فظنعة وجرائم ضد 

يساينة وحمالت تطهنر عيصري بحق شعبيا الفلسطنيي ومقدساته، وفي ظل تصاعد حالة الغضب اإل
واعتبر  واعترافه بالقدس عاصمة لما نسمى بإسرائنل. ترامبضد قرار الرئنس األمرنكي دويالد 

الياطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصرنح صحفي هذه الزنارة جرنمة بحق شعبيا وقضنتيا 
ومسًا بمشاعر العرب والمسلمن  ومحبي القضنة الفلسطنينة، وتشجنعا للكنا  الصهنويي  ومقدساتيا،

 على اإلمعا  في جرائمه وايتهاكاته والتجرؤ على الدم الفلسطنيي.
حركة ، أ  أحمد المصريع  مراسله م  غزة ، 10/12/2017، فلسطين أون الينوجاء في موقع 

البحرنيي للقدس تأتي في الوقت الذي تشتعل فنه االيتفاضة  الجهاد اإلسالمي، قالت إ  زنارة الوفد
رفًضا لقرار الرئنس األمرنكي وفي مواجهة العدوا  واإلرهاب اإلسرائنلي، وفي الوقت الذي تعلو فنه 

 أصوات أحرار العالم والشعوب العربنة واإلسالمنة الرافضة للقرار.
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دة سـببها التطبنـع الخلنجـي المخـزي مـع االحـتالل ، الزنـارة، "طعيـة جدنـلهـا واعتبرت الحركة، فـي بنـا 
 الصهنويي"، مدنية بشدة هذه الزنارة اآلنثمة، ومعتبرة إناها ايحراًفا وخروًجا ع  قنم العروبة واإلسالم.

أشــادت الجبهــة الدنمقراطنــة لتحرنــر فلســطن  بــالموقف الشــجاز لــدائرة األوقــاف وأهليــا فــي مــ  جهتهــا 
 البحرنيي وميعه م  دخول المسجد األقصى المبارك.القدس المحتلة، بطرد الوفد 

وأكد عضو المكتب السناسي للجبهة زنـاد جرغـو ، أ  الزنـارة "مدايـة ومرفوضـة"، مشـدًدا علـى رفضـه 
ـــة االحـــتالل، فنمـــا دعـــا الشـــعوب العربنـــة لتحمـــل  لكافـــة دعـــوات التطبنـــع العربـــي واإلســـالمي مـــع دول

 لفلسطنينة.مسؤولناتها القومنة يحو القدس والقضنة ا
 

 "أوسلوـ"تطالب بسحب االعتراف بو إصالح منظمة التحرير بالسلطة  مماطلةتدين "الديمقراطية"  .21
 و"إسرائيل"

طالبت الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن ، ميظمة التحرنر الفلسطنينة، بسحب : رام هللا -غزة
ك االرتباط معها ووقف التيسنق االعتراف باتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب االعتراف بـ)إسرائنل(، وف

 األميي ومقاطعة االقتصاد اإلسرائنلي وتحرنر االقتصاد الفلسطنيي م  التبعنة لالحتالل.
، 1987في الذكرى النثالنثن  اليطالق ايتفاضة القدس عام  األحد ودايت في بنا  لها يشر نوم

تعطنل اجتماعات اللجية التيفنذنة سناسات التسونف والمماطلة التي تتبعها قنادة السلطة الفلسطنينة و 
 ي وتداعناته.مرنكفي ميظمة التحرنر، ودعتها لالجتماز فورًا لبحث القرار األ

ودعت الدنمقراطنة، إلى اإلعال  ع  يهانة العملنة التفاوضنة بالرعانة األمرنكنة الميفردة، وتبيي 
اضة والمقاومة الشعبنة الشاملة وبكل االستراتنجنة الوطينة الجدندة والبدنلة، وهي استراتنجنة االيتف

 الوسائل في المندا ، وتدونل القضنة والحقوق الوطينة والقومنة الفلسطنينة.
ودعت أنضًا لجية تفعنل ميظمة التحرنر، إلى اجتماز عاجل؛ لتوحند الصف الوطيي م  الفصائل 

راتنجنة الوطينة البدنلة ورسم الفلسطنينة والقوى السناسنة داخل ميظمة التحرنر وخارجها، وتبيي االست
 آلناتها اليضالنة، بما نستجنب للتصدي الستحقاقات المرحلة القادمة.

 10/12/2017، فلسطين أون الين
 

 نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب لم يرتِق لمستوى الحدث أو مستوى المسؤولية"الشعبية":  .21
لتحرنــر فلســطن ، أّ  يتــائج اجتمــاز وزراء رأت الجبهــة الشــعبنة : أحمــد المصــري ،محمــد عنــد - غــزة

الخارجنــة العــرب تجــاه قــرار الــرئنس األمرنكــي، اعتبــار القــدس عاصــمة لـــ)إسرائنل(، "لــم نرتــق  لمســتوى 
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الحــدث أو مســتوى المســؤولنة المفترضــة فــي مواجهــة القــرار األمرنكــي )..( واكتفــى أغلــب المشــاركن  
 رنكنة والكنا  الصهنويي".بإلقاء كلمات ال وز  لها عيد اإلدارة األم

وقالــت الجبهــة إ  "أغلــب المشــاركن  لــم نقــدموا أنــة مقترحــات، أو مشــارنع قــرارات بــإجراءات ملموســة، 
تجعل اإلدارة األمرنكنة تستجنب لمياشدتهم لها بالعودة ع  قرارها، بل ولم نتطّرقوا في مداخالتهم إلى 

 اصمتها القدس".حقوق الشعب الفلسطنيي، باستنثياء حقه في دولته بع
وأضــافت: إ  "القــرار الصــادر عــ  االجتمــاز الطــاّر باعتبــار أّ  الحــل الســلمي نضــم  قنــام الدولــة 
الفلســطنينة وعاصــمتها القــدس الشــرقنة ســبناًل ال بــدنل عيــه إليهــاء الصــراز، نشــكل تراجًعــا خطنــًرا عــ  

لدولنــة التــي حــددتها بحــق القــرارات العربنــة بشــأ  حقــوق الشــعب الفلســطنيي، وعــ  قــرارات الشــرعنة ا
قامة الدولة المستقلة".194العودة لالجئن  وفق القرار   ، وتقرنر المصنر وا 

 10/12/2017، فلسطين أون الين
 

 حول قرار ترامبالخارجية العرب  البيان الختامي لوزراءفصائل فلسطينية تستهجن  .22
إيه "فـي الوقـت الصـعب الـذي  قالت حركة المجاهدن  الفلسطنينة،: أحمد المصري ،محمد عند - غزة

كيا ييتظر فنه دعما لصمود شعبيا م  األمة العربنة، وتصونب البوصلة يحو يصرة القضنة المركزنة 
 لألمة وتوحند وجهة عدائها )..( تلقنيا بنا  وزراء الخارجنة العرب".

حـول  س األمرنكـيالخارجنة العـرب تجـاه قـرار الـرئن واعتبرت حركة المجاهدن ، البنا  الختامي لوزراء
"باهت وال نرتقي لمستوى الجرنمـة التـي ارتكبهـا ترامـب بحـق شـعبيا وقضـنتيا"، مؤكـدة ضـرورة القدس، 

 موقف الجماهنر العربنة واإلسالمنة بإغالق سفارات دولة االحتالل والوالنات المتحدة في دول العالم.
الصـــادر عـــ  وزراء الخارجنـــة اســـتهجيت حركـــة المقاومـــة الشـــعبنة فـــي فلســـطن ، البنـــا  مـــ  جهتهـــا، 

العرب، مؤكدة أيه "مخنب لآلمال وال نعبر ع  طموحات شعبيا وجماهنريا العربنة واإلسالمنة وأحـرار 
وأكــدت الحركــة، أ  البنــا  الــوزاري "ال نتياســب مــع حجــم اليكبــة الجدنــدة التــي حلــت بقضــنتيا  العــالم".

رجنــة العــرب المســارعة إلــى قطــع العالقــات مــع الفلســطنينة"، مســتدركة: "أيــه كــا  األولــى بــوزراء الخا
 أمرنكا واالحتالل وسحب السفراء؛ تعبنًرا ع  حالة الغضب التي تعتري األمة".

كما أكدت لجـا  المقاومـة فـي فلسـطن ، أ  اجتماعـات وزراء الخارجنـة العـرب، "ال تلبـي الحـد األديـى 
ما فــي قضــنة خطنــرة تتعلــق بمدنيــة مــ  تطلعــات وطموحــات شــعوب األمــة العربنــة واإلســالمنة، وال ســن

 القدس وما تتعرض لها م  مؤامرة تهدف تهوند واستهداف المقدسات اإلسالمنة برعانة أمرنكنة".
 10/12/2017، فلسطين أون الين
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 فتح: العرب شركاؤنا في النضال .23
ب إ  "فتح" قال رئنس المكتب اإلعالمي مفوضنة التعبئة والتيظنم لحركة "فتح" مينر الجاغو : رام هللا

 ال تعتبر العرب مسايدن  ليضال شعبيا فحسب، لكيهم شركاؤيا في هذا اليضال.
وأضاف الجاغوب في بنا  صدر عيه، نوم األحد، إ  مبادّ المسنرة الوطينة "نثورة فلسطنينة الوجه، 

أمتيا عربنة العمق واألبعاد.. إيساينة االيتماء" لنس مجرد شعار بل عقندة فرضت يفسها علنيا تجاه 
وأكد أ  فتح في مقدمة الداعن  إلى التضام  العربي الذي نشكل أداة رئنسنة لدعم صمود  العربنة.

شعبيا، ويح  مع توحند الجهد ويبذ الخالفات وتجاوز أسباب الخلل الذي نعصف بالوط  العربي 
متيا، فيح  في ورأى أيه ال نوجد قوة في الكو  قادرة على التأنثنر على عالقاتيا بأ ونضعف قضنتيا.

 خيدق واحد، تتهدديا يفس المخاطر، ونترّبص بيا يفس األعداء.
 10/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ترامبيوسف يدعو لتصعيد االنتفاضة لسقاط قرار حسن  .24

اك دعا القنادي في حركة حماس في الضفة المحتلة، حس  نوسف إلى تصعند ايتفاضة القدس والحر 
، مطالبا السلطة الفلسطنينة بااليسجام والتياغم ترامبالحالي على األصعد كافة وصوال إلسقاط قرار 

 مع حراك شعبيا وأمتيا.
، في الوقت ترامبوقال نوسف في تصرنح صحفي األحد، إ  إرادة الشعوب قادرة على إسقاط قرار 

 االيحناز لحقوق شعبيا ونثوابته.الذي طالب فنه السلطة باإلعال  ع  ايتهاء عملنة التسونة و 
وأضاف أ  هذا الحراك الواسع م  شعبيا وأمتيا نؤكد أ  هذه المؤامرة ل  تمر، معتبرا القرار اعتداء 

 صارخا نستهدف حقوق ونثوابت ومقدسات شعبيا وأمتيا.
 10/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 شمال رام هللا إسرائيليةإطالق نار تجاه حافلة  .25

أعلـــ  جـــنش االحـــتالل، أ  حافلـــة صـــهنوينة تعرضـــت إلطـــالق يـــار قـــرب عـــن  نبـــرود شـــمال : رام هللا
وأضاف الجنش، وفق ما يقلته وسائل إعالم عبرنة، أيه لم تقع أي إصابات، إال  مدنية رام هللا، اللنلة.

ـــة. ـــات بحـــث وتمشـــنط تجـــرى فـــي المكـــا ؛ بحنثـــا عـــ   أ  أضـــرارا لحقـــت بالحافل وأشـــار إلـــى أ  عملن
  .الميفذن
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وتشــــهد األراضــــي الفلســــطنينة، حالــــة مــــ  الغضــــب والغلنــــا  الشــــدند، عبــــر مســــنرات ومواجهــــات فــــي 
قــــرار أمرنكــــا القــــدس عاصــــمة  ترامــــبالميــــاطق كافــــة، فــــي عقــــب إعــــال  الــــرئنس األمرنكــــي دويالــــد 

 لـ"إسرائنل".
 10/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ن" خضر عدناالجهادـ"ب االحتالل يعتقل القيادي .26

طالت قنادات بحركة الجهاد  ة بالضفةش  جيود االحتالل حملة اعتقاالت بمياطق مختلف: حمد وتدم
فلسطنينا بنيهم القنادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشنة  15واعتقلت قوات االحتالل  اإلسالمي.

 خضر عديا  بعد اقتحام ميزله في عرابة جيوب جين .
لقاء حجارة مم  اعتقل 11وبحسب االحتالل، فإ   وا تيسب لهم شبهات مشاركتهم في المواجهات وا 

 باتجاه قوات االحتالل والمستوطين . واقتادت القوات المعتقلن  إلى جهة مجهولة للتحقنق معهم.
 11/12/2017، 48عرب 

 
 لـ"ماكرون": عليك احترام تاريخنا وخياراتنا وقرار ترامبنتنياهو  .27

لذي جمعهما، نوم األحد، في العاصمة الفريسنة بارنس، أدا  خالل المؤتمر الصحافي ا: رامي حندر
ي، دويالد ترامب، القدس عاصمة مرنكالرئنس الفريسي، إنمايونل ماكرو ، إعال  الرئنس األ

 إلسرائنل، في حن  طلب ميه رئنس الحكومة اإلسرائنلنة "احترام هذا القرار".
ترامب "يح  يحترم تارنخكم واختناركم ويطلب وقال يتيناهو لماكرو  بعد ا  استيكر األخنر إعال  

 ميكم احترام تارنخيا وخناراتيا، كما هي بارنس عاصمة فريسا، القدس عاصمة إلسرائنل".
واعترف يتيناهو خالل كلمته بايه وماكرو  ال نتفقا  على كل المواضنع والقضانا، وقال حول ما 

ط، هياك محاولة إليكار عالقة النهود نتعلق بالقدس "يح  يعمل على ذلك، هذه مسألة وقت فق
بالقدس، هذا تياقض، القدس لم تك  نوًما عاصمة لشعب آخر، عيدما ندرك الفلسطنينو  ذلك 

 سيتقدم على طرنق السالم، هياك جهد كبنر تبذله الوالنات المتحدة وعليا ميحهم فرصة إلتمامه".
على وجوب ردز مصدر االعتداءات في  وتطرق يتيناهو للموضوز اإلنرايي قائاًل "اتفقت وماكرو 

الشرق األوسط، إنرا ، التي تتواجد في كل مكا ، في سورنة والنم  ولبيا  والعراق وغزة. علنيا فعل 
ما نلزم لوقف إنرا  التي تسعى لتيفنذ أمرن  جدندن ، تعزنز قواتها الجونة والبحرنة والبرنة في سورنة 

 كذلك ل  يسمح بمحاوالت التسلح اإلنراينة في لبيا ".بهدف محاربة إسرائنل ول  يسمح بذلك، 
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ويقلت "ه رتس" ع  يتيناهو قوله، إ  "إسرائنل ل  تتسامح مع مصايع صاروخنة إنراينة في لبيا "، 
وأضاف أ  "إسرائنل ل  تتسامح مع سعي إنرا  إليشاء قواعد عسكرنة في سورنة، ومحاوالتها 

 نلة المدة عالنة الدقة موجهة يحو إسرائنل".للسنطرة على لبيا ، إليتاج صوارنة طو 
وأشار يتيناهو إلى وجود " تغننر جذري في الميطقة، أل  عدًدا م  الدول العربنة لم تعد تعتبر 

 إسرائنل عدوتها، بل حلنفة لمحاربة اإلسالم المتطرف".
 10/12/2017، 48عرب 

 
 ردوغانأنتنياهو: لن نتلقى محاضرات من  .28

رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  ، ع  رونترز، أ  11/12/2017لندن،  القدس العربي،يشرت 
ردوغا  بعد أ  ايتقد الزعنم أيتيناهو قال نوم األحد إيه ل  نتلقى محاضرات م  الرئنس التركي طنب 

 التركي إسرائنل في مطلع األسبوز.
السند أردوغا  "و  وقال يتيناهو للصحفنن  في مؤتمر صحفي مع الرئنس الفريسي إنمايونل ماكر 

هاجم إسرائنل. لم اعتد على تلقي محاضرات ع  الفضنلة م  زعنم نقصف قرى األكراد في بلده 
تركنا ونسج  الصحفنن  ونساعد إنرا  لاللتفاف على العقوبات ونساعد اإلرهابنن  بما في ذلك في 

 . "غزة ونقتل األبرناء
رئنس الوزراء االسرائنلي والرئنس التركي   ، أوكاالتع   ،11/12/2017، الغد، عّمانوجاء في 

االتهامات باإلرهاب على خلفنة تصرنحات أدلى بها األخنر ووصف فنها اسرائنل بأيها  أمستبادل 
 "دولة ارهابنة تقتل األطفال".

 
 اقتصادياً  1948فلسطيني  بمقاطعةطالب ليبرمان ي .29

نغدور لنبرما ، أ  تصرنح الرئنس اعتبر وزنر الدفاز اإلسرائنلي أف: أسعد تلحمي –الياصرة 
مصنرنًا، وسبق أ  قليا ميذ سيوات طونلة إ  القدس لنست "ي دويالد ترامب حول القدس مرنكاأل

حصليا لنس فقط ". وأضاف: "موضع مفاوضات، وجاء الرئنس ترامب ووضع يقطة في آخر السطر
 ."على توضنح إيما على ختٍم على المطلب اإلسرائنلي

األرض الفلسطنينة لم "الذي نقنم وعائلته في مستوطية في الضفة الغربنة المحتلة، أ   ورأى لنبرما ،
خالل تجولي في الميطقة لم أر إطارات مشتعلة أو أعمااًل "تشتعل جراء تصرنح ترامب، قائاًل: 

 .")فلسطنينة( احتجاجنة، وعلنه أعتقد أ  موجة االحتجاجات أصبحت خلفيا
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النساري وصحافنن  على موقفهم المعارض لتصرنح ترامب، لكيه  "منرتس"وهاجم لنبرما  بشدة حزب 
عاد وحرض على فلسطنيني وادي عارة )داخل إسرائنل( على خلفنة تظاهرة للمئات ميهم ضد 

 ."دعمهم اإلرهاب ضد إسرائنل"تصرنح ترامب. واتهمهم الوزنر بـ 
أيهم مواطيو  "، مضنفًا: "مرغوبن  لنشعروا أيهم غنر"ودعا اإلسرائنلنن  إلى مقاطعتهم تجارنًا 

إسرائنلنو  لكيهم لنسوا جزءًا م  إسرائنل. ال نجب دخول محالتهم التجارنة بل نجب مقاطعتهم 
اقتصادنًا، إيهم نعملو  على المساس بدولة إسرائنل وهدمها م  الداخل، نمسو  بالدولة م  داخليا... 

نة... لنذهبوا إلى رام هللا، علنهم أ  نفهموا أ  هؤالء نجب أ  نكويوا جزءًا م  السلطة الفلسطني
ال نيبغي علنيا أ  يتهرب م  الواقع... في ". وختم حدننثه محرضًا: "وجودهم هيا غنر مرغوب فنه

مدارسهم نعلمو  الطالب على كره إسرائنل، نجب يقلهم إلى السلطة الفلسطنينة في إطار مقانضة 
 ."األراضي

 11/12/2017الحياة، لندن، 
 

 عدم تجربة نفاذ صبرناب: أنصحكم 1948 فلسطينييبينيت يتوعد  .31
يقلت وسائل اإلعالم اإلسرائنلنة ع  رئنس كتلة "البنت النهودي" النمنينة المتطرفة ووزنر : محمد وتد

التربنة والتعلنم، يفتالي بنينت قوله: "أيا ال أقترح على المواطين  العرب في إسرائنل أ  نختبروا 
لى حماس وم  صبريا، إلى أو  صبريا، أعتقد أييا على وشك حسم  أراد اختبارلئك الذن  نتظاهرو  وا 
 هذه المواجهة".

بنينت الذي بحث ع  زنادة رصنده ورصند حزبه السناسي م  خالل تحرنضه على العرب 
وتهدندهم، أختار أنضا ايتقاد تصرنحات لنبرما  الذي اقترح إلى جايب مقاطعة العرب إلى يقل أم 

ورد بنيت على طرح لنبرما  بالقول: "لنعلم الجمنع أ  الحركة  م ووادي عارة لسلطة رام هللا.الفح
الصهنوينة لم تسلم األراضي للعرب ولم تتيازل ع  األراضي للعرب بسبب أعمال الشغب 

 والمواجهات، وعلنيا أ  يكو  أقوناء، نجب أ  يهتم أنضا بسنادة حكم القايو ".
إلى العفولة؟، هل سنكو  ذلك م  خالل  6ك  أ  نسافروا م  شارز رقم وتساءل بنينت، كنف نم

فلسطن ؟، وكا  جوابه: "كل م  نرند السفر م  تل أبنب إلى العفولة عبر فلسطن  م  شأيه أ  
 نسلم وادي عارة ".

وأضاف "اعتقد إييا بحاجة إلى الفصل التام بن  م  نثنر الشغب ونتأمر على الدولة وبن  الذن  
   أ  نكويوا جزءا م  الدولة".نرندو 

 10/12/2017، 48عرب 
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 تعمل مع حركة حماس لشعال النار في المنطقة الفلسطينية السلطةإردان:  .31
عملنة الطع  وقعت يتنجة التحرنض المباشر "رأى وزنر األم  الداخلي اإلسرائنلي، جلعاد إردا ، أ  

لسلطة المسؤولنة ع  عملنة الطع  التي تحمنله ا "ندنعوت". ويقلت عيه "الفلسطنينة م  السلطة
. واتهم "السلطة تعمل مع حركة حماس إلشعال اليار في الميطقة"يفذها شاب في القدس، مضنفًا: 

، مضنفًا أ  "تحرنض حماس على القتل"إردا ، في تكرار لسناسة إسرائنلنة مستمرة، محمود عباس بـ
 ."لنس شرنكًا للسالم"عباس 

 11/12/2017، األخبار، بيروت
 

 الطيبي: على القمة السالمية االعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين .32
دعا العضو العربي في الكينست )البرلما ( اإلسرائنلي أحمد الطنبي األحد القمة اإلسالمنة المزمع 
عقدها في إسطيبول األربعاء المقبل؛ إلعال  مدنية القدس عاصمة لفلسطن ، ردًا على القرار 

وقال خالل مقابلة مع وكالة األياضول إيه م   عترف بالمدنية عاصمة إلسرائنل.ي الذي ا مرنكاأل
الضروري أ  نكو  الموقف العربي واإلسالمي الرسمي "مكنثّفا وضاغطا على البنت األبنض"، مبرزا 

نة نجب أ  تشعر بالغضب العربي اإلسالمي الرسمي، ولنس فقط بالغضب مرنكأ  اإلدارة األ
نبي أ  الوالنات المتحدة بقرارها األخنر تتبيى سناسة االحتالل اإلسرائنلي، وأوضح الط الشعبي.

مشنرا إلى أ  واشيط  تعمل على عزل الحقوق المدينة للمواطين  الفلسطنينن  في مدنية القدس، 
 وبالتالي "لم تعد جزءًا م  الحل، إيما أصبحت جزءًا م  المشكلة".

ي والداعم للفلسطنينن ، خاصًا مرنكسالمنة الرافض للقرار األونثّم  الطنبي موقف الدول العربنة واإل
 بالذكر الموقف التركي شعبًا وحكومًة.

 11/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إعالن الحرب"قرار الكابينيت مشروع قانون يمنح تصادق على للتشريع اللجنة الوزارية  .33
األحد، على مشروز قايو  نميح المجلس  صادقت اللجية الوزارنة لشؤو  التشرنع، نوم: رامي حندر

الوزاري المصغر لشؤو  الخارجنة واألم  )الكابنينت( الصالحنة باتخاذ قرار إعال  الحرب أو أي 
 عملنة عسكرنة قد تؤدي إلى حرب، دو  الرجوز للحكومة كما كا  متبًعا في السابق.

و  بالقراءات النثالث بأغلبنة، وم  المرجح أ  تصادق الهنئة العامة للكينست على مشروز القاي
 بفضل تصونت االئتالف، دو  االكتراث لألصوات المعارضة.

 10/12/2017، 48عرب 
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 غرافية والفاشيةو اليمين السرائيلي يستغل قرار ترامب لتكريس مشاريعه الديم .34
قرار  تبدو حكومة بينامن  يتيناهو والقوى الدنينة في إسرائنل مصممة على استغالل: صالح اليعامي

صداره التعلنمات ببدء إجراءات مرنكالرئنس األ ي دويالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل وا 
يقل سفارة بالده م  تل أبنب إلى القدس، في تجسند الميطلقات األندنولوجنة لهذه الحكومة وتلك 

 القوى.
وى الدنموغرافنة في القدس م  فقد رأت الحكومة اإلسرائنلنة في قرار ترامب فرصة لتغننر موازن  الق

خالل التمهند لطفرة بياء ضخمة في المدنية ومحنطها. وبحسب ما كشفته صحنفة "ندنعوت 
أحريوت"، فإ  كاًل م  حكومة يتيناهو وبلدنة االحتالل في القدس قد اتفقتا بشكل مبدئي على 

محتلة والمستوطيات التي تقع ألف وحدة سكينة في الميطقة الشرقنة م  المدنية ال 14الشروز في بياء 
 .1967في غالفها على أراضي الضفة الغربنة المحتلة عام 

وفي حال تم إيجاز هذا المخطط، فإيه كفنل بإحداث تحّول كبنر في موازن  القوى الدنموغرافنة 
لمصلحة النهود، ياهنك ع  أيه سنضم  مصادرة المزند م  األراضي الفلسطنينة وضّمها لبلدنة 

ل، مع العلم أ  جّل هذه األراضي تابع للضفة الغربنة. ويظرًا أل  إسرائنل ترّكز على البياء االحتال
في المياطق الواقعة شمال شرق وجيوب شرق القدس، فإ  المشارنع االستنطاينة الجدندة ستزند م  
حدة محاصرة الحواضر الفلسطنينة المهمة في محنط المدنية، وال سنما مد : بنت لحم، بنت 

احور، بنت جاال، م  خالل ربط بلدنة االحتالل بالتجمع االستنطايي "غوش عتصنو "، الذي نلف س
 هذه المد .

في الوقت ذاته، فإ  قوى النمن  الدنيي المتطّرف استغلت قرار ترامب في محاولة فرض وقائع جدندة 
د  عبد هللا النثايي، داخل الحرم القدسي، وتجاوز التفاهمات التي توّصل إلنها يتيناهو وملك األر 

بهدف تغننر المكاية السناسنة والقايوينة والدنينة للحرم عبر تكنثنف عملنات اقتحامه. وال تخفي هذه 
الحركات، التي نعّد اليائب اللنكودي الحاخام نهودا غلنك، أبرز قادتها، بأيها ترغب في المرحلة 

  النهود والمسلمن ، تمامًا كما هو الحال في األولى الدفع يحو التقاسم الزمايي والمكايي في الحرم بن
المسجد اإلبراهنمي في الخلنل. وقد دعت حركات "الهنكل" جمنع عياصرها وأتباعها للتجمع واقتحام 
الحرم ابتداًء م ، أمس األحد، وحتى إشعار آخر، بهدف تغننر الواقع الدنيي في الحرم. وم  

تدمنر المسجد األقصى وبياء الهنكل على أيقاضه، الواضح أ  هذه الحركات التي تيادي صراحة ب
تستغّل القنود المشّددة التي تفرضها سلطات االحتالل على دخول الشباب الفلسطنيي للحرم في تيفنذ 

 أيشطتها في أقّل قدر م  الممايعة.
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 إلى جايب ذلك، فإ  هياك ما ندّل على أ  حكومة يتيناهو معينة باستغالل قوة الدفع التي تركها
قرار ترامب، والعمل على تغننر الواقع القايويي والسناسي في الضفة الغربنة، م  خالل فرض 
تدرنجي للقايو  اإلسرائنلي على المستوطيات في الضفة. فقد أعل  حزب "البنت النهودي"، الذي 

ع نسمح نقوده وزنر التعلنم يفتالي بينت، ونمنّثل المستوطين  في الضفة، أمس، بأيه بصدد تقدنم تشرن
بفرض القايو  اإلسرائنلي على المؤسسات التعلنمنة في المستوطيات في الضفة. ويظرًا أل  موازن  
القوى داخل البرلما  اإلسرائنلي تسمح بتمرنر هذا التشرنع، فإيه سنفتح الطرنق أمام إعال  "السنادة" 

 دد م  وزراء اللنكود.اإلسرائنلنة على كل المستوطيات في الضفة الغربنة، كما نطالب بينت وع
في الوقت ذاته، فقد سمح قرار ترامب لعدد م  قادة النمن  اإلسرائنلي بالتعبنر مجددًا ع  مطالبتهم 

. وكا  م  هؤالء وزنر الحرب أفنغدور لنبرما ، الذي استغل مظاهر االحتجاج 48بطرد فلسطنيني 
م بوصفهم "غنر مرغوب فنهم هيا"، التي يظمها فلسطنينو الداخل لكي نطالب المستوطين  بمقاطعته

على حد تعبنره. وأضاف لنبرما  في مقابلة مع إذاعة الجنش اإلسرائنلي أمس "لقد قلت هذا الكالم 
مرارًا وتكرارًا، هؤالء الياس ال نيتمو  لدولة إسرائنل وال عالقة لهم بهذا المكا ". وم  الواضح أ  

سناسنة القائمة على "التخّلص" م  فلسطنيني الداخل، لنبرما  وجد الفرصة سايحة للترونج لخطته ال
وال سنما في ميطقة المنثلث، وضّمهم لمياطق السلطة الفلسطنينة. وقد منّثلت هذه األحداث فرصة 
لعدد م  يخب النمن  للتعبنر ع  مواقفهم المتطرفة تجاه فلسطنيني الداخل. فقد كتب اليائب السابق 

على "تونتر": "نتوجب التعامل معهم منثلما يتعامل مع  شارو  غال عيهم النوم على حسابه
 المخربن ، فهم حقًا مخربو ".

وتكم  المفارقة أ  إسرائنل التي تسعى إلى استغالل قرار ترامب على هذا اليحو، لم نك  لها دور 
ي التخاذه. فقد كشف تحقنق يشره موقع "ولال" السبت، اليقاب ع  أ  مرنكنذكر في دفع الرئنس األ

النثة أشخاص لعبوا الدور البارز في إقياز ترامب باإلقدام على هذه الخطوة، وهم: يائب الرئنس نث
ي شنلدو  أدلسو ، أكبر المتبرعن  لحملة ترامب، والصدنق مرنكمانكل بيس، والملناردنر النهودي األ

 رندما .ي في تل أبنب دنفند فمرنكالمقرب م  يتيناهو وداعم حمالته االيتخابنة، والسفنر األ
 11/12/2017، العربي الجديد، لندن

 
 إليها السفارة األمريكية ونقل القدس بتهويد متورطة عربية دول: كمال الخطيب .53

 عربنة دول المحتل، الداخل في اإلسالمنة الحركة رئنس يائب الخطنب كمال هينة: اتهم محمود
 لهذه كا  ما: "قائال المحتلة، القدس لىإ" أبنب تل" م  السفارة يقل على األمرنكنة اإلدارة مع بالت مر
 ".الجرنمة هذه في ومشاركتها الدول هذه علم لوال تتم أ  الخطوة
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 م  عدد زنارة رصد جرى أّيه الحقا، تفاصنله ستيشر" يت الرسالة"بـ خاص حوار في الخطنب وأكدّ 
 .ميهم وبغطاء اإلسرائنلنن  حمانة تحت القدس لمدنية الخلنجنة الوفود

 ".القدس إلى السفارة بيقل لها حصاد أول كا " عالقة توطند في ساهمت الزنارات هذه أ  وأوضح
 .إسرائنلنة جهات لصالح القدس ممتلكات بنع عملنات في دورها تواصل خلنجنة دواًل  أ  إلى وأشار

 10/12/2017نت،  الرسالة
 

 ترامب قرار منذخالل المواجهات مصابًا  1,632 من أكثر: وزارة الصحة .53
 أفادت وزارة الصحة الفلسطنينة، بأ  قوات االحتالل اإلسرائنلي قتلت أربعة فلسطنينن : رام هللا

 آخرن ؛ خالل المواجهات التي ايدلعت ميذ نوم الخمنس الماضي. 1,632أصابت و 
نوم األحد، إ  المستشفنات الفلسطنينة في الضفة ، وقالت وزارة الصحة في إحصائنة وزعتها مساء

 إصابة في الضفة الغربنة والقدس المحتلتْن  وقطاز غزة. 292عاملت مع الغربنة ت
بالرصاص الحي  28؛ ميها 1,327وأوضحت أ  اإلصابات في الضفة الغربنة والقدس، قد بلغت 

 حالة اختياق بالغاز المسنل للدموز. 962بعنارات معدينة مغلفة بالمطاط، إلى جايب  305و
حالة إصابة مباشرة  17بـ "الضرب، السقوط، الحروق والدهس"، و فلسطنيًنا أصنبوا 15وبّنيت أ  

 بالقدس المحتلة. 15إصابة؛ ميها  70بقيابل الغاز، مشنرة إلى أ  المستشفنات تعاملت مع 
بالرصاص  64فلسطنينن ، جراء مواجهات ايدلعت في قطاز غزة؛ بنيها  305وأصنب في ذات الفترة 

 إصابة مباشرة بقيابل الغاز. 19إصابات أخرى و 12اق، حالة اختي 184بالمطاط،  11الحي و
ويبهت وزارة الصحة إلى أ  عملنات القصف التي تعرضت لها مياطق في قطاز غزة، أسفرت ع  

 إصابة؛ بنيها أربعة خطنرة. 222مواطًيا، موضحة أ  المستشفنات تعاملت مع  19إصابة 
 10/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 االحتالل قوات مع مواجهات خالل فلسطينياً  157: إصابة الفلسطيني األحمر الهالل .53

 المواجهات خالل أصنبوا فلسطنينا 157 إ  الفلسطنيي األحمر الهالل السعدي: قال محمود - هللا رام
 المحتلة القدس اعتبار ترامب، دويالد األمرنكي، الرئنس لقرار رفضا األحد، أمس االحتالل، قوات مع

 . إلسرائنل عاصمة
 بما الضفة، في شخصا 144 أمس أسعفت طواقمه بأ  بنا ، في الفلسطنيي، األحمر الهالل وأفاد
 .غزة قطاز في آخرن  13و القدس، فنها
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 في متفرقة مياطق في االحتالل قّوات مع مواجهات التوالي، على الخامس للنوم أمس، وايدلعت
 مختلف في التماس يقاط على توّزعت ،"ألقصىا غضب" فعالنات ضم  المحتلة، الغربنة الضفة

 باب وميطقة والعنزرنة سلوا  بلدتي في وتحدنًدا المحتّلة، القدس مدنية قلب وفي الضفة، محافظات
 .االحتالل قوات مع مواجهات غزة قطاز شهد كما. العامود

 11/12/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 األقصى بسبب التطبيع المسجدباحات  من بحرينياً  وفًدا يطردون المقدسيون .53
 وفًدا نوم األحد، ومرابطوه، األقصى المسجد حراس المصري: طرد أحمد -المحتلة/ غزة  القدس
 غلنا  حالة وسط المبارك، األقصى المسجد باحات م  اإلسرائنلي، االحتالل دولة نزور بحرنيًنا
 .التطبنعنة العربنة الزنارة تجاه المقدسي الشارز سادت وغضب

 في األراضي المحتلة وصلوا إلى شخصنة، 24 م  مكويا بحرنيًنا وفًدا بأ  مقدسنة، مصادر أفادتو 
 .القدس مدنية في لهم جولة بتيظنم االحتالل سلطات وقامت تطبنعنة، خطوة
 لساحات الدخول حاولوا القدس، مدنية في المطبع البحرنيي الوفد تجوال أنثياء أيه المصادر وذكرت
 الحراس قنام عقب بالفشل، باءت محاولتهم أ  غنر المجلس، باب جهة م  األقصى المسجد

 .بطردهم والمصلن 
 بحرنيي وفد بها نقوم التي والتطبنعنة المشبوهة الزنارة واإلسالمنة، الوطينة القوى أدايت ذلك، إلى

 سالمنةواإل العربنة والشعوب الفلسطنيي شعبيا فنها نيتفض التي الظروف ظل في االحتالل لدولة
 .األمرنكنة اإلدارة قرار بوجه العالم في الحرنة وأيصار
 محاوالت لكافة رفضها ع  مشترك، بنا  في واإلسالمنة، الوطينة للقوى المتابعة لجية وأعربت
 االحتالل صالح في تصب الزنارات هذه منثل أ  واعتبرت الذرنعة، كايت أنا االحتالل، مع التطبنع

 .الفلسطنيي شعبيا أبياء ضد العدواينة سناساته وتدعم واستمراره
 10/12/2017فلسطين أون الين، 

 
 لآلمال" مخّيب" الختامي العرب الخارجية وزراء بيان: السالمي الفلسطيني المجلس .53

 وزراء أ  بنا  زغموت، يمر محمد .د اإلسالمي الفلسطنيي المجلس رئنس عند: أكد محمد -غزة 
 م  القدس له تعرضت ما حجم مع مطلقا نتياسب وال آلمال،ل مخنب" الختامي العرب الخارجنة

 ".يكسة
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 خالل مداخالتهم وحتى الختامي، العرب الخارجنة وزراء بنا  إ  ،"فلسطن " لصحنفة زغموت وقال
، االجتماز  دول م  أمل ال" أيه جدند م  أكد باسنل، جبرا  لبيا ، خارجنة وزنر باستنثياء الطاّر

 ".مقدساتها يصرة في يواإلسالم العربي العالم
 10/12/2017فلسطين أون الين، 

 
 ودور العبادة خالل الشهر الماضي" لألقصى والبراهيمي"اعتداء وانتهاكا  95ادعيس: أكثر من  .04

اعتداء وايتهاكا  95قال وزنر األوقاف والشؤو  الدنينة الشنة نوسف ادعنس إ  أكنثر م  : رام هللا
الماضي، وكا   / يوفمبر، ودور العبادة خالل تشرن  النثايينميوالمسجد اإلبراهللمسجد األقصى، 
 .واعتداءً  ايتهاكاً  45ألقصى أكنثر م  يصنب المسجد ا

، نوم األحد، إ  إسرائنل تسعى في تسابق مع الزم  إلى استغالل له وقال الشنة ادعنس في بنا 
وقعا ازدناد االعتداءات الصمت الدولي والعربي لفرض تغننر جغرافي وسكايي في مدنية القدس، مت

 إلىومدنية القدس في ظل القرار األمرنكي الجائر بيقل السفارة األمرنكنة  األقصىعلى المسجد 
 القدس.

وقتا، وما زال نمارس سناسة التدخل  47وبن  أ  االحتالل ميع رفع األذا  في المسجد االبراهنمي 
قتحموا بلدة حلحول شمال الخلنل تحت فنه، واغلقه بما نسمى عند سارة، وعشرات المستوطين  ا

حمانة جنش االحتالل الذي أغلق المكا  إلقامة صلوات تلمودنة في مسجد اليبي نويس، وفي يابلس 
 اقتحم المستوطيو  قبر نوسف أكنثر م  مرة.

 10/12/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 نوفمبر تشرين الثاني/ ائيلية بحق أطفال أسرى خاللألف دوالر غرامات إسر  20: هيئة شؤون األسرى .04
فرضت محاكم االحتالل اإلسرائنلي خالل الشهر الماضي، أحكاًما بالسج  الفعلي بحق عدد : رام هللا

ألف  70م  األطفال الفلسطنينن ، إلى جايب غرامات مالنة باهظة وصل مجموعها إلى أكنثر م  
 .ألف دوالر أمرنكي( 20شنكل )ما نعادل 

 ، أ  شهر تشرن  النثايي/نوم األحدوذكرت "هنئة شؤو  األسرى والمحررن "، في تقرنر لها يشر 
 22أسنًرا فلسطنيًنا قاصًرا في سج  "عوفر" اإلسرائنلي؛ م  بنيهم  35يوفمبر الماضي، شهد اعتقال 

 عامة.طفال اعتقلوا م  ميازلهم، وآخرو  جرى اعتقالهم على الحواجز العسكرنة وفي الطرق ال
 10/12/2017فلسطين أون الين، 
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 الغربية والضفة القدس في المدني بالعصيان الفلسطيني الشعب شفيق: يطالب منير .04
 للمؤتمر العامة األماية ورئنس البارز العربي المفكر شفنق، مينر قاللوة: قال صهنب -إسطيبول 

 وسندفع إلسرائنل، عاصمة دسبالق اعترف كبنرا خطأ ارتكب ترامب إ  الخارج، لفلسطنيني الشعبي
 .القرار هذا نثم 

 على بياء وجاء مستقبل، له نوجد ال فقط ولنس فاشاًل، ولد األمرنكي القرار" أ  شفنق، مينر وأوضح
يما القوة، بموازن  عالقة لها لنس عالقات  الصهنوينة وعالقة إندنولوجي جايب م  يابع القرار هذا وا 
 ".بترامب
 على تجرؤوا لما واحدة، للحظة ولو سناسي، عقل عيدهم كا  لو القرار هذا وااتخذ الذن " أ  واعتبر
 معهم، عالقة لهم الذن  م  وغنرهم والفريسنن  واإليجلنز األوربنن  الحلفاء ترى حنيما السنما فعلتها،

 ".نعملها ذلك ومع الخطوة، هذه نتخذ ال بأ ( ترامب) نيصحيوه
 هيالك نوجد ال ولك  والوالنات المتحدة، العربنة الدول بن  ما طؤتوا هيالك" أ  العربي المفكر وتابع
 معه نتواطؤو  الذن  العرب، ترامب بحلفاء نضر األمر هذا أل  نهودنة، القدس اعتبار في تواطؤ

 ".أخرى قضانا في
 القدس في الدائم المديي بالعصنا  نثم الشعبنة وااليتفاضة بالنثورة الفلسطنيي الشعب" شفنق، وطالب
 ".والقدس الغربنة الضفة م  االحتالل برحنل حتى نيفك ال الغربنة، والضفة

 10/12/2017 لألنباء، األناضول وكالة
 

 األقصىالمسجد كمال الخطيب من دخول  الشيختمنع  السرائيلية الشرطة .05
 -ميعت الشرطة اإلسرائنلنة الشنة كمال الخطنب، يائب رئنس الحركة اإلسالمنة : قاسم بكري

اح الشمالي، التي حظرتها إسرائنل، م  دخول المسجد األقصى المبارك في مدنية القدس الجي
" إ  "الشرطة اإلسرائنلنة ميعتيا م  دخول 48وقال الشنة خطنب، لـ"عرب  المحتلة، نوم األحد.

 المسجد األقصى المبارك ألداء صالة الظهر".
باط برزت مظاهر االستفزاز بالكالم وأضاف أيه "ميذ اللحظة األولى م  وصوليا إلى باب األس

واالستعراض م  قبل ضباط وأفراد الشرطة، ونبدو أ  الحالة المزاجنة عيدهم لعبت دورا في ميعيا 
 م  دخول األقصى للصالة فنه".

وختم الشنة خطنب بالقول إ  "المسجد األقصى سنبقى مسجديا وليا وحديا وسنزول عيه رجس 
 لغربا  وا   طال الزما ".االحتالل وسترحل ع  أبوابه ا

 10/12/2017، 48عرب 
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 قطاع غزة في الوزارات الموظفين تعلن الضراب الشامل بكل نقابة .00
 كل في شامالً  إضراباً  القطاز في العام القطاز في الموظفن  يقابة صّباح: أعليت فتحي - غزة

 موظفي رواتب صرف الوفاق حكومة مماطلة" على احتجاجاً  غدًا، القطاز في الحكومنة الوزارات
 ."غزة
 اليقابة" إ  أمس، غزة مدنية في عقده صحافي مؤتمر خالل الغيدور نعقوب غزة موظفي يقنب وقال
 ل  اليقابة" أ  مؤكداً  ،"الموظفن  حقوق اليتزاز المتصاعدة الفعالنات م  سلسلة ع  اإلعال  بصدد
 ."الموظفن  حقوق ضناز أمام األندي مكتوفة تقف

 المدارس فنها بما الحكومنة، الوزارات أبواب ستغلق" الشامل اإلضراب خالل أيه رالغيدو  وأضاف
 حكومة أ  واعتبر. "المستشفنات في الكلى وغسنل واألورام الطواّر أقسام استنثياء مع أولنة، كخطوة
 . "المصالحة إجراءات إفشال في وتمع  غزة في موظفنها على اليار تفتح" هللا الحمد

 11/12/2017 الحياة، لندن،
 

 القدس ونصرة للتحرك الدينيين القادة حنا يدعو المطران .03
 الشعب رفض األرنثوذكس، للروم سبسطنة أساقفة رئنس حيا، هللا عطا المطرا  وكاالت: أكد

 بالقدس اعتراف م  ترامب دويالد األمرنكي الرئنس ع  صدر ما وأطنافه، مكوياته بكافة الفلسطنيي
 ."إسرائنل"لـ عاصمة

 والشعب للقدس يصرة للتحرك العالم في المسنحنة الروحنة المرجعنات حيا المطرا  شدويا
 القدس ع  تدافع وهي عالميا في المسنحنة الروحنة المرجعنات يسمع أ  يتمّيى": وقال الفلسطنيي،

 الروحنة المرجعنات م  يتميى كما جمنعًا، نستهدفيا الذي الظالم األمرنكي القرار هذا وترفض
 المسنحنة المقدسات أهم وحاضية فلسطن  عاصمة باعتبارها القدس مدنية ع  تدافع أ  المنةاإلس

 واألخوة الوحدة م  أجواء في بعضاً  بعضيا مع وتقربيا وتوحديا تجمعيا مدنية فالقدس واإلسالمنة،
 ."أوقافياو  ومقدساتيا لقدسيا وصوياً  شعبيا ع  ودفاعاً  إليساييا خدمة والتواصل، والتفاهم والتالقي

 11/12/2017الخليج، الشارقة، 
 

 لألقصى جماعية اقتحامات إلى تدعو اليهودية "الهيكل" منظمات .03
 المشاركة إلى أيصارها األحد، المتطرفة، نوم النهودنة" الهنكل" ميظمات دعت: األياضول -القدس 
 .ساءالم ساعات خالل القدس في األقصى للمسجد ومكنثفة جماعنة اقتحامات في الواسعة
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 في المشاركة إلى المستوطين  دعت الهنكل ميظمات" أ  الرسمنة الفلسطنينة األيباء وكالة وذكرت
 إلى المؤدي األسباط، باب النوم، أمام النثامية، مساء الساعة م  بدءاً  المحتلة بالقدس تظاهرات

 ساعات نادةوز  النهود، أمام األقصى المسجد أبواب سائر بفتح للمطالبة وذلك المسجد األقصى،
 (".اقتحامه) إلنه الدخول

 11/11/2017القدس العربي، لندن، 
 

 القدس لنصرة الثالث الطوائف يجمعون نابلس مسيحيو .03
 النثالث الطوائف م  وبمشاركة يابلس، بمدنية المسنحنة الطائفة م  دغلس: بدعوة عاطف - يابلس

 الرئنس العتبار رافضة فعالنة يف الفلسطنينن  عشرات تظاهر والسامرنة، والمسنحنة اإلسالمنة
 إلنها، األمرنكنة السفارة ويقل اإلسرائنلي، االحتالل لدولة عاصمة القدس ترامب دويالد األمرنكي
 .القدس لمدنية ويصرة
 لطلبة إضافة ودنينة وسناسنة وطينة قنادات -األحد النوم ظهر ايطلقت التي- الفعالنة في وشارك

 أمام م  الماضي، الخمنس ميذ الفلسطنينو  نيظمها التي" الغضب مسنرات" سلسلة ضم  المدارس،
 الضفة شمال بيابلس رفندنا بميطقة المعمدا  نوحيا القدنس كينسة إلى العذراء السندة بشارة كينسة

 .الكيائس ألجراء قرز الفعالنة وتخلل الغربنة،
 وتعزنز األرض، على املةش وطينة وحدة بتحقنق ترامب قرار على الفعلي بالرد المشاركو  وطالب
 . متكاملة شاملة الفلسطنينة وللقضنة للوط  االيتماء

 10/12/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 طواقم إسرائيلية تعتدي على مقبرة "باب الرحمة" بالقدس .03
اعتدت عياصر م  "سلطة الطبنعة" اإلسرائنلنة، صباح األحد، على مقبرة "باب : القدس المحتلة
 قة للمسجد األقصى بمدنية القدس المحتلة.الرحمة" المالص

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمنة، إ  عياصر م  "سلطة الطبنعة" ترافقها قوات إسرائنلنة، اقتحمت 
مقبرة "باب الرحمة"، وشرعت بقطع األشجار فنها، مبّررة إجرائها بالقول إ  األراضي  األحدصباح 

 إلقامة "حدائق توراتنة".الوقفنة التي تقوم علنها المقبرة مخّصصة 
ويشبت مياوشات محدودة بن  الطواقم والقوات اإلسرائنلنة م  جهة، وبن  مجموعة م  المواطين  

 المقدسنن  الذن  تجمهروا في المقبرة، محاولن  التصّدي لالعتداء اإلسرائنلي.
 10/12/2017قدس برس، 
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 مركبة عسكرية إسرائيلية تدهس طفلة فلسطينية في الخليل  .03
 . أقدم جيود إسرائنلنو ، نوم األحد، على دهس طفلة فلسطنينة في مدنية الخلنل: الخلنل

سيوات،  5وأوضحت وزارة الصحة الفلسطنينة في بنا  مقتضب لها، أ  طفلة تبلغ م  العمر 
 تعّرضت للدهس م  قبل مركبة عسكرنة إسرائنلنة في البلدة القدنمة بالخلنل.

ضوض في أطرافها السفلنة، وتم يقلها بواسطة سنارة اإلسعاف التابعة وأضافت أ  الطفة ُأصنبت بر 
 للهالل األحمر الفلسطنيي، إلى مشفى "عالنة" الحكومي، لتلقي العالج.

 10/12/2017قدس برس، 
 

 و"القدس عربية" تعم المدارس.. تظاهرات جامعية تندد بقرار ترامب :مصر .51
شهدت مدارس ل: مجاهد، جمال عبد المعز/ األياضو  القاهرة، المينا )وسط(/ حسن  القبايي، صبحي

حكومنة وجامعات مصرنة، نوم األحد، فعالنات ميددة بالقرار األمرنكي باعتبار القدس عاصمة 
 .أكادنمنن إلسرائنل، بمشاركة مسؤولن  

ويظم مئات م  الطالب بجامعة عن  شمس )شرقي العاصمة القاهرة( الحكومنة تظاهرة داخل الحرم 
 عي، للتمسك بالهونة العربنة لمدنية القدس ورفض قرار واشيط .الجام

وردد الطالب في التظاهرة التي شارك فنها رئنس الجامعة عبد الوهاب عزت هتافات بنيها "نا 
فلسطن  احيا )يح ( معاكي لنوم الدن "، "نا لي )م ( ساكت ساكت ساكت لنه )لماذا؟( يسنت 

الفتات مكتوب علنها "القدس ستبقى عاصمة الدولة الفلسطنينة..  األقصى وال إنه )أم ماذا؟( ورفعوا
 القدس عربنة إسالمنة".

 دند بقرار ترامبيفنما يظمت جامعة القاهرة )حكومنة( وقفة احتجاجنة داخل الحرم الجامعي للت
 بحضور رئنس الجامعة محمد الخشت وعشرات م  الطالب.

القاهرة( والمينا )وسط مصر(، تظاهرتن  طالبنتن   )شرقي كما شهد الحرم الجامعي لجامعة األزهر
 للتأكند على عروبة القدس.

فنما يفذت مدارس حكومنة بمصر نوم األحد، قرار وزارة التعلنم الصادر مؤخرا بالتأكند على الهونة 
 العربنة للمدنية التارنخنة سواء في طابور الصباح أو الحصة األولى.

م محلنة، رفع تالمنذ في طابور الصباح الفتات مكتوبا علنها "القدس ووفق تقارنر يقلتها وسائل إعال
 .عربنة"

 10/12/2017، لألنباء األناضولوكالة 
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  2018واالنتفاضة ستعلو في  سقط سياسياً  ترامبفهمي هويدي:  .51
قال المفكر والكاتب الصحفي المصري البارز، فهمي هوندي، إ  : األياضول-حسن  القبايي -القاهرة
، 2018س األمرنكي، دويالد ترامب ايتهى سناسنا، متوقعا أ  تشهد االيتفاضة الفلسطنينة في الرئن

 فرصة كبنرة مع تراجع التطبنع مع إسرائنل، ورفع أسهم تركنا في الدفاز ع  قضنة فلسطن .
ها النثايي غدا النثالنثاء، حول عدد م  أ جاء ذلك ضم  الجزء األول م  مقابلة، تيشر األياضول جز 

 نا الميطقة.قضا
وأوضح المفكر هوندي، في حدننثه الموسع، أ  "هياك بعدن  نحنطا  اآل  بترامب أحدهما سناسي 

 واآلخر قايويي".
وأضاف "سناسنا ترامب ايتهى وشعبته متراجعة للغانة أما اإلجراءات القايوينة فأمرنكا دولة مؤسسات 

حول  ادعاءاتتحقنقات أمرنكنة بشأ   والتحقنقات الجارنة جادة وصارمة وحازمة"، في إشارة إلى
يوفمبر/تشرن  النثايي الماضي،  8تدخل روسنا في االيتخابات الرئاسنة األمرنكنة التي جرت في 

واستدرك قائال "لك  المؤكد أ  ترامب ل  نيتخب لوالنة نثاينة، والسؤال  وشملت مساعدن  لترامب.
 اآل  هل سنكمل والنته األولى أم ال؟"

ترامب بالميطقة، وقراره األخنر بشأ  القدس، قال المفكر المصري البارز: "ال وحول سناسات 
يستطنع أ  يحاسب ترامب ويقنم سناسته بمعزل ع  الهشاشة وااليفراط والضعف الموجود في 

 الميطقة".
وأضاف: "ال نفاجئيا أ  اإلرادة األمرنكنة لها موقف ميحاز إلسرائنل باستمرار، ولك  ما نفاجئيا هو 

 ستجابة الجسم العربي أو بعض األطراف لهذا اإلرادة".ا
 11/12/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ض العالم للخطرترامب يعرِّ  قراراألوقاف المصرية:  .52

القاهرة: حذر محمد مختار جمعة، وزنر األوقاف المصري، م  استمرار المعاننر المزدوجة التي 
ل الغربنة مع حقوق العرب والمسلمن ، مشددًا على أ  قرار تتعامل بها الوالنات المتحدة وبعض الدو 

الرئنس األمرنكي ترامب، نمنثل أبشع ايتهاك لحقوق العرب، واغتصاب مدنية عربنة إسالمنة وتسلنمها 
وطالب جمعة، اإلدارة األمرنكنة بمراجعة موقفها،  لقوى مغتصبة لألرض باعتراف العالم وميظماته.

ئر كهذا نعرض أم  العالم للخطر، منثميًا، رفض العدند م  دول العالم أل  اإلصرار على قرار جا
 للقرار وتحذنرهم م  تداعناته.

 11/12/2017الخليج، الشارقة، 
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 "حـل شامــل"ورئيس طاجيكستان: موضوع القـدس يتقّرر ضمـن  ملك األردن .35
ي رحما ، في قصر عقد الملك عبدهللا النثايي ورئنس جمهورنة طاجنكستا  إمام عل: بترا –عما  

الحسنينة امس األحد، مباحنثات تياولت آخر التطورات المتعلقة بموضوز القدس، بعد القرار األمرنكي 
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل ويقل السفارة األمرنكنة إلنها، حنث شدد الجايبا  على ضرورة 

نينة في مدنية القدس، التي تمنثل تكنثنف الجهود العربنة واإلسالمنة والدولنة لحمانة الحقوق الفلسط
 مفتاح تحقنق السالم واالستقرار في الميطقة.

اإلسرائنلي حاًل عاداًل ودائمًا، ونرى الجايبا   -وأّكد الزعنما  على أهمنة حل الصراز الفلسطنيي 
ضرورة تسونة الخالفات والصراعات عبر الطرق السلمنة على أساس قرارات الشرعنة الدولنة ذات 

ومبادرة السالم العربنة، وع  طرنق مفاوضات جادة ومؤّطرة زمينًا تعالج جمنع قضانا الوضع  الصلة
اليهائي وتقود إلى تطبنق حل الدولتن ، الحل الوحند للصراز، الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطنينة 

والقدس  1967المستقلة والقابلة للحناة والمتواصلة جغرافنًا على خطوط الرابع م  حزنرا  عام 
 الشرقنة عاصمة لها، بحنث تعنش بأم  وسالم إلى جايب دولة إسرائنل.

كما شدد الزعنما  على األهمنة القصوى للحفاظ على الوضع التارنخي القائم والوضع القايويي في 
 المسجد األقصى المبارك / الحرم القدسي الشرنف، ووقف كل االيتهاكات اإلسرائنلنة ضده.

القرار األمرنكي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل ويقل السفارة إلنها نشكل خرقا  أكد الزعنما  أ و 
للقايو  الدولي وقرارات الشرعنة الدولنة، ونستفز مشاعر المسلمن  والمسنحنن  في العالمن  العربي 

 واإلسالمي، وسنكو  له تداعنات خطنرة على أم  واستقرار الميطقة وجهود تحقنق السالم.
لجايبا  على ضرورة تكنثنف الجهود العربنة واإلسالمنة والدولنة لحمانة الحقوق الفلسطنينة في وشدد ا

 مدنية القدس، التي تمنثل مفتاح تحقنق السالم واالستقرار في الميطقة.
وأكد الزعنما  أ  موضوز القدس نتقرر بالتفاوض ونجب تسونته ضم  إطار حل شامل نيهي اليزاز 

 ي.الفلسطنيي اإلسرائنل
 11/12/2017، الدستور، عّمان  

 
 وادي عربة والغاز ي  يقرر بالجماع إعادة دراسة اتفاقيت   األردني النوابمجلس  .30

، على وقع غلنا  الشارز االرديي وايتفاضه غضبا يصرة للقدس باإلجمازقّرر مجلس اليواب  : عما
تفاقنات مع الكنا  الصهنويي، بما ومقدساتها، تكلنف اللجية القايوينة الينابنة اعادة دراسة مجمل اال

ي دويالد مرنكفي ذلك اتفاقنة وادي عربة، ودراسة ايتهاكات اسرائنل لها ردًا على اعتراف الرئنس األ
 بالقدس عاصمة إلسرائنل. ترامب
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وفّوض المجلس في الجلسة التي عقدها مساء أمس برئاسة المهيدس عاطف الطراوية، بحضور 
ايي الملقي وهنئة الوزارة اللجية القايوينة الينابنة بدراسة كل االتفاقنات المبرمة رئنس الوزراء الدكتور ه

مع إسرائنل لتحدند واحصاء االيتهاكات القايوينة والخروقات وتقدنم المقترحات الالزمة حولها. وأجمع 
 اليواب في مداخالت خالل الجلسة على الغاء اتفاقنة وادي عربة ووقف كل أشكال التطبنع مع

، وسحب السفنر االرديي م  تل ابنب والغاء اتفاقنة الغاز، مشندن  بقوة بمواقف الصهنوييالكنا  
 الملك عبد هللا النثايي في الدفاز ع  عروبة القدس ومقدساتها.

يائبا تضميت مقترحا بمشروز قايو  إللغاء معاهدة  14وتسلم رئنس مجلس اليواب مذكرة وقع علنها 
وافق مجلس اليواب على تحونلها للحكومة لنصار الى اصدار و  ،سرائنلنةاإل –السالم األردينة 

 .إللغائهامشروز قايو  معدل التفاقنة وادي عربة 
 11/12/2017، الدستور، عّمان  

 
 : سنزيد حراسنا للمسجد األقصى لحمايته من االعتداءات"السبيل"لـ األردنية األوقافوزارة  .33

ا   نر العام للمسجد األقصى الدكتور عبدهللا العبادي لـ"السبنل"قال المد: هدنل الدسوقي -السبنل 
مدنرنة المسجد األقصى في وزارة األوقاف تيوي رفع عدد موظفنها الحراس في القدس، لنقوموا 

وبن  العبادي ا  االمالك الوقفنة ورعانتها، هو شا  أرديي بحت، ولدى المدنرنة  بواجباتهم هياك.
لتيفنذ توصنات الملك عبدهللا، وكذلك األمر باليسبة للمقدسات المسنحنة فرز في المسجد األقصى 

 الواقعة تحت الوصانة الهاشمنة.
وقال: اتخذت وزارة األوقاف جملة م  االجراءات المعبرة ع  رفضها لقرار الرئنس االمرنكي دويالد 

  القرار قايوينا، على بطال التأكندترامب االعتراف بالقدس عاصمة للكنا  الغاصب، على رأسها 
وتوجنهها ائمة مساجد المملكة للحدنث ع  القدس وفضلها، الى جايب العزم على زنادة اعداد حرس 

 المسجد األقصى لحمانته م  المحتلن .
 10/12/2017، السبيل، عّمان

 
 عن معتقلي دعم المقاومة لإلفراجنائبًا يوقعون مذكرة  80األردن:  .33

 رة تطالب باإلفراج الفوري ع  كافة معتقلي دعم المقاومة الفلسطنينة.يائبًا على مذك 80وقع : عما 
وجاءت المذكرة التي تبياها اليائب ع  كتلة اإلصالح الدكتور موسى الوحش، ردًا على القرار 

 األمرنكي والوقوف بجايب الشعب الفلسطنيي ودعم مقاومته لالحتالل.
 10/12/2017، السبيل، عّمان
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 يؤكد ضرورة التصدي لقرار ترامب "ابات واألحزابملتقى النقعّمان: " .33
قرر الملتقى الوطيي لليقابات المهينة واألحزاب السناسنة ولجية فلسطن  الينابنة، : محمد الكنالي

تشكنل لجية متابعة لالجتماز الذي دعت له اليقابات المهينة أمس لبحث سبل التصدي لقرار الرئنس 
 عاصمة إلسرائنل ويقل سفارة بالده إلنها. المحتلةالعتراف بالقدس ي دويالد ترامب القاضي بامرنكاأل

وتحدث في االجتماز الذي ترأسه رئنس مجلس اليقباء يقنب المهيدسن  ماجد الطباز، عدد م  
اليواب ويقباء اليقابات المهينة واألمياء العامو  لألحزاب السناسنة، وأكدوا خالله على ضرورة 

وسائل، داعن  الحكومات والشعوب العربنة أ  "تكو  على مستوى التصدي للقرار بمختلف ال
 الحدث".

ي، ودعوة مرنكوشدد المجتمعو  على ضرورة تحرك اليقابات واألحزاب العربنة لميع تيفنذ القرار األ
الميظمات الدولنة للتصدي للقرار، والوقوف إلى جايب الحقوق العربنة واإلسالمنة في القدس، مع 

بشكل موحد للتعبنر ع  رفض الشعب األرديي للقرار ودعم الموقف الرسمي الرافض أهمنة التحرك 
 للقرار.

 10/12/2017، ، عّمانغدال
 

 مب ونصرة للقدسالقرار تر  مسيرات ووقفات احتجاجية في المحافظات رفضاً  .33
 واصلت الفاعلنات الشعبنة والرسمنة والحزبنة واليقابنة في عما  ومختلف: الدستور –محافظات 

 يمرنكاألمحافظات المملكة للنوم الخامس على التوالي ادايتها وشجبها ورفضها الكامل لقرار الرئنس 
نة النها، حنث عبر مرنك، باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل ويقل السفارة األترامبدويالد 

دايتهم للقرار األ ى القدس نة م  تل ابنب المرنكي بيقل السفارة األمرنكالمحتجو  ع  رفضهم وا 
 المحتلة واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل.

 11/12/2017، الدستور، عّمان  
 

قرار العرب لمستوى خطورة القضية  ارتقاء: لبنان اعترض على عدم اللبنانية" الخارجية" .59
 الفلسطينية

ع   أعليت وزارة الخارجنة والمغتربن ، في بنا ، ا  لبيا  "ونثق موقفه م  القرار الصادر لنل أمس
االجتماز غنر العادي لمجلس وزراء الخارجنة العرب، بشأ  اعال  الوالنات المتحدة االعتراف 

وع  ينتها يقل سفارتها النها، إذ أدرج فقرة حول استيهاض الطاقات  إلسرائنلبالقدس كعاصمة 
ا سجل الوطينة والشعبنة والنثقافنة العربنة لمواكبة التحرك الدبلوماسي الخاص بقضنة القدس. كم
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لبيا  اعتراضه على عدم مالقاة بيود القرار لمستوى خطورة القضنة، بما نعكس التزام لبيا  عدم 
عرقلة إصدار القرار، مع مطالبته بالمزند م  االجراءات على اليحو الذي نرقى الى مستوى االيتهاك 

اها وزنر الخارجنة غنر المسبوق للمدنية المقدسة بمضامنيها كافة، وبما نيسجم والكلمة التي ألق
 والمغتربن  جبرا  باسنل في مقر الجامعة العربنة".

 10/12/2017النهار، بيروت، 
 

 خالل مظاهرة تضامنًا مع القدسلبنان  ية فيمريكمواجهات بين متظاهرين واألمن قرب السفارة األ .61
نة في بنروت كمرنأيهت القوى األمينة اللبياينة مظاهرة في محنط السفارة األ: يذنر رضا -بنروت

االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل، عمد خاللها  ترامباحتجاجًا على قرار الرئنس دويالد 
متظاهرو  إلى رشق القوى األمينة اللبياينة بالحجارة بعد ميعهم م  اختراق الحاجر األميي للوصول 

 إلى السفارة، وأوقفت عشرة أشخاص، لبياينن  وفلسطنينن .
اجهات، حنث ميعت عياصر مكافحة الشغب اقتراب المتظاهرن  م  السناج وبدأت المظاهرة بمو 

الشائك الذي نفصلهم ع  السفارة، مستخدمة القيابل المسنلة للدموز وخراطنم المناه والرصاص 
مطاطي، قبل أ  تهدأ المواجهات لنتسيى لميظمي المظاهرة، وهم فصائل فلسطنينة وأحزاب نسارنة ال

 لبياينة، إلقاء كلماتهم.
 4فلسطنينن  و 6شبا ، هم  10فض المظاهرة بالقوة، وأوقفت بالقوى األمينة  قامتوفي الختام، 

 لبياينن .
نشرف "لتمننزي القاضي سمنر حمود إ  اليائب العام ا "الشرق األوسط"وقال مصدر قضائي لـ

حتى اآل ، أنثبتت أ  "، قائاًل إ  التحقنقات "شخصنًا على التحقنقات مع الموقوفن  على ذمة التحقنق
ما أقدم ". وأشار إلى أ  "ال خلفنة سناسنة لحالة الشغب، بل ياتجة م  ايفعاالت لدى المتظاهرن 

. ولفت " ، نقع تحت طائلة المالحقة الجزائنةعلنه المتظاهرو  م  اعتداء على عياصر قوى األم
ندور حول االعتداء على قوى األم  واستخدام العيف والشدة بحقهم ورشقهم "إلى أ  التحقنق 

 ."بالحجارة أنثياء أدائهم الوظنفي
ويفذت األحزاب والقوى والميظمات الشبابنة النسارنة والفصائل الفلسطنينة، اعتصامًا في محنط 

، ورفعوا األعالم الفلسطنينة "شدوا الرحال إلى فلسطن "نة في عوكر تحت شعار رنكمالسفارة األ
ي بشأ  القدس. وأحرق عدد ميهم مجسمًا مرنكوالالفتات، مطلقن  الهتافات الميددة بقرار الرئنس األ

 ي على وقع أغاٍ  وطينة.مرنكللرئنس األ
  11/12/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 ترامب يخالف الشرعية الدولية : قرارالراعيالبطريرك  .61
ما نعكر تجلنات ": أ  رأى البطرنرك المارويي بشارة بطرس الراعي في قداس في بكركي: بنروت

ي بإعال  القدس عاصمة إلسرائنل. إيه بذلك نخالف مرنكرحمة هللا ونعرقلها هو قرار الرئنس األ
  المشرقنن  والمسلمن  وكل العرب، قرارات الشرعنة الدولنة، ونوجه صفعة للفلسطنينن  والمسنحنن

ونهدم جسور السالم بن  إسرائنل والفلسطنينن  والدول العربنة، ونشعل يار االيتفاضة الجدندة ونحول 
إلى مدنية حرب، وبذلك اعتداء على قدسنتها. فم  الواجب العودة يهائنًا ع   "مدنية السالم"أورشلنم 

 ." هذا القرار الهدام واعتباره كأيه لم نك
 11/12/2017الحياة، لندن، 

 
 اتصاالت عربية الستطالع إمكان عقد قمة استثنائية في األردن .62

تسارعت االتصاالت بن  عواصم عربنة عدة في سبنل بحث إمكا  عقد : محمد الشاذلي -القاهرة 
ي المتعلق مرنكقمة عربنة استنثيائنة في العاصمة األردينة عما ، في إطار مواجهة القرار األ

 نة إلنها.مرنكاالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل ويقل مقر السفارة األب
وأجرى الرئنس المصري عبدالفتاح السنسي أمس محادنثات هاتفنة مع العاهل األرديي الملك عبدهللا 
النثايي والرئنس الفلسطنيي محمود عباس. وصرح الياطق الرسمي باسم الرئاسة السفنر بسام راضي 

نة يقل سفارة الوالنات المتحدة مرنكولت آخر التطورات على صعند قرار اإلدارة األبأ  االتصاالت تيا
في إسرائنل إلى القدس، وأشار إلى أيه تم االتفاق بن  الزعماء النثالنثة على أهمنة تكنثنف االتصاالت 
مع مختلف األطراف الدولنة لشرح التداعنات السلبنة لهذا القرار، في ضوء ما أقرته الموانثنق 

 القرارات الدولنة في شأ  القضنة الفلسطنينة ووضع مدنية القدس.و 
وأعل  األمن  العام للجامعة أحمد أبوالغنط ووزنر الخارجنة األرديي أنم  الصفدي في مؤتمر 
صحافي مشترك، عقب االجتماز الوزاري، أيه م  الوارد عقد قمة عربنة استنثيائنة في األرد  

ة، م  أجل مياقشة وضع القدس في حال اقتضت الحاجة ذلك. وأكد باعتبارها الرئنس الحالي للقم
 الوزنر الصفدي أ  األرد  مستعد الستضافة القمة.

وتحدث أبوالغنط في المؤتمر الصحافي، الذي شارك فنه كل م  وزنر الخارجنة الفلسطنيي رناض 
ف، شارحًا بأ  العرب المالكي ووزنر خارجنة جبنوتي رئنس الدورة الحالنة للجامعة محمود علي نوس

ي في مجلس األم  فقد نذهبو  لدورة مرنكسوف نذهبو  إلى مجلس األم  وبياء على رد الفعل األ
مستأيفة للجمعنة العامة لألمم المتحدة، الفتًا إلى أيها معركة ممتدة ومتدرجة في التصعند، وقال إ  

 نثنقة م  ونثائقها.القرار الصادر ع  مجلس الجامعة سُنيقل إلى األمم المتحدة كو 
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وردًا على سؤال حول ما إذا كايت هذه القرارات سترضي الشارز العربي؟ قال أبوالغنط، إ  االجتماز 
اتخذ قرارات سناسنة ولنس مجرد قرارات بهدف التجاوب مع الشارز، مشنرًا إلى أ  الوالنات المتحدة 

ما نتعلق بمبادرة السالم العربنة خرجت ع  اإلطار القايويي وعزلت يفسها ع  عملنة السالم. وفي 
قال، إيها طرح تقلندي موجود والعرب إذا قرروا تجمندها أو سحبها كأيهم نطلقو  اليار على أيفسهم، 

 أل  ال بدنل عيها.
أييا حصليا على كل ما طلبياه "وقال رناض المالكي إيه كا  نرند تنثبنت المواقف العربنة، موضحًا 

. وأضاف أيه في ما نتعلق "ى الموقف العربي م  مجمل القضنةم  حنث التوافق الكامل عل
باإلجراءات، فإ  هياك خالفات في التقننم، إذ اعتمديا خطوات تدرنجنة تصاعدنة، كما يسعى إلى 
ربط اإلجراءات العربنة بفاعلنات تحدث على المستوى اإلسالمي نثم سيعود ليقنم، وبياء على التقننم 

 الالحقة التي سيتخذها. سوف يحدد مجموعة الخطوات
لك  وزنر الخارجنة العراقي إبراهنم الجعفري أبدى تحفظه على القرار العربي الذي صدر في اجتماز 

وقال الياطق باسم الخارجنة العراقنة أحمد محجوب في بنا  إ  وزراء الخارجنة العرب في القاهرة. 
ت دنبلوماسنة واقتصادنة جماعنة رفض مقترح عراقي نتضم  اتخاذ إجراءا"الجعفري تحفظ على 

. وعّبر الجعفري ع  أسفه "للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطنيي وعاصمة دولته القدس الشرنف
لرفض المقترح العراقي وضعف القرار العربي، لكويه دو  المستوى المطلوب ولم نرتق إلى حجم 

اذ مزند م  اإلجراءات السناسنة التهدند الذي تواجهه القدس الشرنف، ودعا الدول العربنة إلى اتخ
 واالقتصادنة التي م  شأيها حمانة القدس.

 11/12/2017، الحياة، لندن
 

 بالقاهرة العربية طارئة بمقر األمانة العامة للجامعةيدعو لجلسة  البرلمان العربي .63
ة طارئة نعقد البرلما  العربي برئاسة الدكتور مشعل ب  فهم السلمي، جلس: محمد الشاذلي -القاهرة 

صباح النوم بمقر األماية العامة للجامعة بالقاهرة، بحضور أبوالغنط، والمالكي ويائب رئنس الجمعنة 
نة. وصرح السلمي بأ  مرنكالبرلماينة للبحر المتوسط بالل قاسم، للبحث في تداعنات قرار اإلدارة األ
لة بالقضنة هذا القرار ُنعد تحدنًا صارخًا لكل الموانثنق واألعراف والقرارات  الدولنة ذات الصِّ

 الفلسطنينة، ونهدد األم  والسلم الدولنن ، ونستفز مشاعر العرب والمسلمن  وأحرار العالم.
 11/12/2017، الحياة، لندن
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 لقرار ترامب بشأن القدس ألف متظاهر رفضاً  100مسيرة بالرباط تحشد  .64
نوم األحد، في العاصمة الرباط، في ألف مغربي، ال 100تظاهر أكنثر م  : الرباط/ محمد الطاهري

إطار االحتجاجات المتواصلة بالبالد، للنوم النثالث على التوالي رفضا العتراف الوالنات المتحدة، 
 األربعاء الماضي، بمدنية القدس عاصمة إلسرائنل.

 وشارك في المسنرة، التي دعت إلنها مجموعة العمل الوطينة م  أجل فلسطن ، والجمعنة المغربنة
لمسايدة الكفاح المسلح )غنر حكومنتا (، مختلف التنارات والهنئات السناسنة واليقابنة والمهينة 

 والطالبنة والشبابنة واليسائنة في البالد.
كما شهدت المظاهرة مشاركة وزراء ومسؤولن  في الحكومة المغربنة وقنادات مختلف األحزاب 

 ق مختلفة م  المملكة.السناسنة، إضافة لمحتجن  قدموا م  مد  ومياط
وأفاد مراسل األياضول، بأ  المتظاهرن  رددوا شعارات مياهضة لالعتراف بإسرائنل، وتطالب بقطع 
العالقات معها، وتيدد بقرار الرئنس األمرنكي دويالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل، 

 وتيتقد األيظمة العربنة.
ة الفلسطنينة بتردند هتافات ميها "مكتوب على قلوبيا كما أعرب المتظاهرو  ع  دعهم للمقاوم

 المقاومة حبنبتيا".
وشهد المغرب، أمس السبت وأول أمس الجمعة، وقفات ومظاهرات حاشدة في عدة مد  بأيحاء 

 البالد، احتجاجا على قرار الرئنس األمرنكي. 
 10/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ن بمناقشة ملف القدسمظاهرات بالجزائر ونواب يطالبو .65

طالب النوم األحد عدد م  أعضاء البرلما  الجزائري بعقد جلسة : عبد الحمند ب  محمد-الجزائر
ي دويالد ترامب االعتراف مرنكعاجلة لدراسة الوضع في فلسطن ، وذلك على خلفنة قرار الرئنس األ

 بالقدس عاصمة إلسرائنل.
لم )أكبر أحزاب المعارضة( طلبا رسمنا لرئنس المجلس وقدمت الكتلة البرلماينة لحركة مجتمع الس

الشعبي الوطيي )الغرفة األولى للبرلما (، لعقد جلسة عامة وعاجلة تهدف إلى مياقشة ملف القدس 
 الشرنف.

أ  "القرار االستفزازي والعدوايي" للرئنس  -الذي وصلت الجزنرة يت يسخة ميه-واعتبر البنا  
نة إلى القدس واالعتراف بها عاصمة إلسرائنل، هو بمنثابة تعدٍّ صارخ مرنكي بيقل السفارة األمرنكاأل

 على الموانثنق والقرارات الدولنة والحقوق المشروعة والتارنخنة للشعب الفلسطنيي.
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م  جهة أخرى، ايضمت الجامعات الجزائرنة لموجة الرفض الشعبي للقرار، حنث شهدت الكنثنر م  
مسنرات ووقفات حضرها المئات م  الطالب، الذن  رددوا هتافات  الجامعات منثل بومرداس وسكنكدة

ميددة بقرار ترامب وأخرى مؤندة للحق الفلسطنيي، كما استيكروا مواقف الحكومات العربنة 
 "المتخاذلة".

 10/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لليوم الخامس على التوالي.. األتراك ينتفضون من أجل القدس .66
فضل ، م  إسطيبول، ع  مراسلها 10/12/2017، باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنيقلت 

، ضد قرار الرئنس األمرنكي إسطيبولالنوم، في مدنية  وامئات آالف األتراك تظاهر ، أ  عطاوية
، تحت شعار "القدس اإلسرائنليدويالد ترامب، المتمنثل باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل 

 لإلسالم".
في مندا  "بيي كباتي"، والتي يظمها حزب السعادة التركي، )أسسه  أقنمتوشارك في التظاهرة التي 

حزبا وميظمة أهلنة،  120رئنس الوزراء الراحل يجم الدن  أربكا (، بالتيسنق والتعاو  مع أكنثر م  
لفعالنات جايب عدد كبنر م  ممنثلي األحزاب وا إلىالسفنر الفلسطنيي لدى تركنا فائد مصطفى، 
 .إسطيبولالتركنة، والجالنة الفلسطنينة والعربنة في مدنية 

متظاهر ومياصر للقضنة  ألف 400ورفع المشاركو  في التظاهرة التي قدر مراقبو  عددهم بيحو 
التركنة، ورددوا هتافات رافضة لقرار ترامب حول  اإلعالمجايب  إلىالفلسطنينة  اإلعالمالفلسطنينة، 

 ضامينة مع شعبيا.القدس، وأخرى ت
وفي الطرف اآلسنوي إلسطيبول، استقل المتظاهرو  م  ميطقتي "أوسكدار" و"قاضي كوي"، السف  

 التي يقلتهم على متيها إلى ميطقة "إمنيويو" بالطرف األوروبي للمدنية.
ي ، فوق السف ، العلمن  الترك-الذن  اصطحبوا أطفالهم وعائالتهم معهم-ورفع المتظاهرو  األتراك 

 والفلسطنيي، إلى جايب صور المسجد األقصى المبارك.
وتزّنيت شوارز ومنادن  ميطقة الفاتح في إسطيبول، بالشعارات المكتوب علنها "القدس لإلسالم"، 
والتي تحمل شعار "التجمع الحاشد"، إضافة إلى صور المسجد األقصى، وقبة الصخرة، وخرنطة 

ت  السف ، وم  يوافذ السنارات، المكتظة حول المندا  وهتفت حياجر المتظاهرن  على م فلسطن .
ورّدد المحتجو ، شعارات ميها، "فلسطن  والقدس إسالمنة"، و"القدس خط أحمر"،  بالهتاف لفلسطن .

وتخلل التظاهرة الضخمة مهرجا  خطابي القنت خالله العدند م   و"بالروح بالدم يفدنك نا قدس".
 الكلمات الحماسنة.
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المظاهرات ، أ  مراسلو  ، ع مد  تركنة، م  10/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة وذكرت 
والمسنرات والوقفات االحتجاجنة، تواصلت األحد، للنوم الخامس على التوالي، في عدة والنات تركنة، 

 تيدنًدا بقرار واشيط  االعتراف بمدنية القدس عاصمة إلسرائنل.
ة )شمال( ودنار بكر وشايلي أورفة وشرياق )جيوب وشهدت والنات هطاي وأضية )جيوب(، ورنز 

سطيبول )شمال غرب(، مظاهرات احتجاجًا على القرار، يظمتها ميظمات  شرق(، وأالزنغ )شرق( وا 
مجتمع مديي، ويقابات، وشارك فنها سناسنو  م  مختلف األحزاب التركنة، وأبياء جالنات عربنة 

سالمنة.  وا 
وشاركت أعداد ، إسطيبول، م  خلنل مبروك، ع  10/12/2017، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

كبنرة م  األتراك في مظاهرة حاشدة يظمها حزب السعادة بمدنية إسطيبول ظهر األحد، وايضمت 
عشرات الميظمات غنر الحكومنة التركنة للمظاهرة، م  بنيها ميظمة حق، وهنئة اإلغانثة اإليساينة 

 .العالمنة، وتجمع رجال األعمال الدولي
ورغم األمطار الغزنرة توافد المحتجو  إلى مندا  نيي كابي في الشطر األوروبي م  إسطيبول 

ي ودعوا للحفاظ على مدنية مرنكورفعوا األعالم التركنة والفلسطنينة، وأطلقوا هتافات ميددة بالقرار األ
 القدس باعتبارها رمزا لألمة اإلسالمنة.

مايي عبد الحمند النثايي ولزعنم حزب السعادة )الرفاه سابقا( كما رفع المشاركو  صورا للسلطا  العنث
 ورئنس الوزراء التركي الراحل يجم الدن  أربكا .

ووجه رئنس الحزب الحالي تامال كارموال أوغلو ايتقادات حادة لقرار ترامب، وقال إ  قضنة القدس 
 ناز السلم إلى قضانا أمته.تخص تركنا واألمة اإلسالمنة عامة، معتبرا أيها تمنثل قناسا لمدى ايح

أ  "البكاء والعونل" ال نجدي يفعا في قضنة القدس، موضحا أ  على الدول  إلىولفت كارموال أوغلو 
 اإلسالمنة أ  تعل  موقفا صرنحا نظهر اهتمامها بالقدس وحرصها علنها.

 
 القدسبمصير  "التالعب"الجامعة العربية ترفض  .67

امعة العربنة مجددًا أ  قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة أكدت الج: سوس  أبو حسن -القاهرة
ل  نغنر م  واقع المدنية المقدسة، بل ندعم فكر االحتالل ونعد ايتهاكًا جسنمًا للقايو  "إلسرائنل 

 ."الدولي، وتجاهاًل صارخًا لحقوق اإليسا 
عال  العالمي لحقوق وشددت الجامعة في بنا  أصدرته، أمس، بمياسبة الذكرى السبعن  لصدور اإل

القدس الشرنف مدنية فلسطنينة عربنة إسالمنة مسنحنة، وعاصمة دولة فلسطن  "اإليسا ، على أ  
العمل على أ  نيال الشعب ". ودعت المجتمع الدولي إلى "األبدنة، وال نجوز التالعب بمصنرها
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د م  الزم ، وم  أبسطها الفلسطنيي حقوقه األساسنة والمشروعة، التي تيتهك نومنًا على مدار عقو 
 ."الحق في تقرنر المصنر واالعتراف بدولته المستقلة والقابلة للحناة وعاصمتها القدس الشرنف

 11/12/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 إسطنبولرفض كويتي رسمي وشعبي لقرار ترامب.. وأمير البالد يشارك في قمة  .68
الشعبي بالكونت، لقرار الرئنس األمرنكي دويالد تواصل الرفض الرسمي و : الكونت/ محمد عبد الغفار

 ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل، ويقل سفارة بالده إلنها.
وميذ إعال  الرئنس األمرنكي قراره، سارعت الخارجنة الكونتنة للتحذنر، األربعاء الماضي، م  

 التداعنات الخطنرة للقرار.
صباح األحمد الجابر الصباح في القمة الطارئة لميظمة  وأعليت الكونت ع  مشاركة األمنر الشنة

التعاو  اإلسالمي، التي دعا الرئنس التركي رجب طنب أردوغا  لعقدها في إسطيبول، األربعاء 
 المقبل، بشأ  القدس.

وال تزال بنايات التعبنر ع  الغضب والرفض تتوالى م  ميّظمات المجتمع المديي واليقابات في 
 م تام مع الموقف الرسمي، الذي أعليته الحكومة.الكونت في تياغ

وفي إطار التحركات الشعبنة، شهدت الكونت وقفتن  احتجاجنتن ، أمس األول السبت، وسط حضور 
 شعبي كبنر؛ أوالهما في ساحة اإلرادة بالعاصمة الكونتنة، بحضور يواب حالنن  وسابقن .

في السفارة الفلسطنينة، شارك فنها سفراء دول وفي النوم يفسه، تبعتها وقفة نثاينة، يصرة للقدس 
ويدد المشاركو  في الوقفة بقرار الرئنس  فلسطن  واألرد  وتشاد، ومئات الكونتنن  والمقنمن .

 األمرنكي، ورفعوا األعالم الفلسطنينة، وصور القدس والمسجد األقصى.
زوق الغايم، الخمنس الماضي، برلمايًنا، وجه رئنس مجلس رئنس مجلس األمة )البرلما ( الكونتي مر 

 الدعوات لعقد جلسة خاصة، غًدا النثالنثاء، لمياقشة قضنة القدس.
وقال الغايم، في تصرنحات بمقر البرلما ، إ  "قرار يقل السفارة األمرنكنة إلى القدس مرفوض، 

 ".وستتم الدعوة لقمة طارئة التحاد البرلما  العربي في الرباط أو القاهرة وسيقدم ورقة عمل
م  جهته، قال وزنر الخارجنة الكونتي، الشنة صباح خالد الحمد الصباح، إ  قرار الرئنس األمرنكي 

 بشأ  القدس مؤسف ونخالف القرارات الدولنة.
 10/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين "إسرائيل"قطر تدين بشدة استخدام  .69
إدايتها واستيكارها الشدندن  الستخدام االحتالل اإلسرائنلي القوة المفرطة ضد "ر ع  قطر: أعربت قط

المحتجن  الفلسطنينن  على قرار الرئنس األمرنكي دويالد ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة 
 ."إلسرائنل

 سقوط عشرات الشهداء والمصابن  م "وقالت وزارة الخارجنة القطرنة في بنا  أصدرته األحد: 
المتظاهرن  الفلسطنينن  على أندي قوات االحتالل اإلسرائنلي.. جرنمة شينعة وتعد صارخ على 

 ."الحق في التظاهر السلمي
بالتحرك فورًا لوقف جرائم االحتالل اإلسرائنلي وتوفنر الحمانة " وطالبت قطر، المجتمع الدولي:

 ."للشعب الفلسطنيي
 11/12/2017، القدس العربي، لندن

 
 الخارجية العراقية: الوزراء العرب رفضوا مقترح العراق لحماية ودعم القدسوزارة  .71

أبدت وزارة الخارجنة العراقنة، أسفها لرفض المقترح الذي قدمته بخصوص القدس الذي طرح : بغداد
في اجتماز وزراء الخارجنة العرب، أمس، في القاهرة، مؤكدة أ  القرار الذي صدر عقب االجتماز 

 ."كا  ضعنفا"
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجنة العراقنة، أحمد محجوب، في بنا ، النوم، أ  "الوزنر إبراهنم 

 الجعفري أبدى تحفظه على القرار العربي الذي صدر في اجتماز وزراء الخارجنة العرب".
وأضاف محجوب أيه "تم رفض مقترٌح عراقٌي نتضم  اتخاذ إجراءات دبلوماسنة واقتصادنة جماعنة 

وتابع أ  "الجعفري أعرب  للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطنيي وعاصمة دولته القدس الشرنف".
ع  أسفه لرفض المقترح العراقي، وضعف القرار العربي )المعتمد( لكويه دو  المستوى المطلوب ولم 

السناسنة  نرتق لحجم التهدند الذي تواجهه القدس"، ودعا الدول العربنة إلى اتخاذ مزند م  اإلجراءات
 واالقتصادنة التي م  شأيها حمانة القدس.

 10/12/2017، فلسطين أون الين
 

 ل"إسرائيـ"مجلس الوزراء السوداني يرفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة ل .71
رفض مجلس الوزراء السودايي، األحد، إعال  الرئنس األمرنكي دويالد : الخرطوم/ بهرام عبد الميعم
 القدس المحتلة عاصمة إلسرائنل ويقل سفارة بالده إلنها بدال م  تل أبنب. ترامب، االعتراف بمدنية

جاء ذلك خالل اجتماز عقده مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم، بحسب وكالة األيباء السوداينة 
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ويقلت الوكالة ع  المتحدث باسم الحكومة عمر محمد صالح، قوله عقب االجتماز، إ   الرسمنة.
د على التيسنق مع المجموعتن  العربنة واإلسالمنة لمياهضة القرار األمرنكي بشأ  مجلس الوزراء أك

وأضاف صالح، أ  "المجلس استمع إلى تقرنر قدمه وزنر الخارجنة إبراهنم  القدس بالسبل المياسبة.
 غيدور، حول القرار األمرنكي الخاص باالعتراف بمدنية القدس عاصمة إلسرائنل".

 10/12/2017 ،نباءلأل  األناضولوكالة 
 

سالمية ضد قرار تر  .72  مبامظاهرات في مدن عربية وا 
سالمنة ضد قرار الرئنس األ: الشرق األوسط" ي دويالد مرنكتواصلت المظاهرات في مد  عربنة وا 

وُسجلت مظاهرات جدندة في عدد م  الدول العربنة  ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل.
رار ترامب؛ ففي مصر، تظاهر طالب وأساتذة جامعات في جامعات واإلسالمنة، احتجاجًا على ق

األزهر والقاهرة وعن  شمس، كما سجلت مظاهرات أمام يقابتي المحامن  والصحافنن  في وسط 
القاهرة. وتظاهر آالف في إسطيبول، فنما وصف الرئنس التركي رجب طنب إردوغا  إسرائنل بأيها 

 ."دولة إرهابنة تقتل األطفال"
مجموعة العمل الوطينة "رك عشرات اآلالف م  المغاربة، أمس، في مسنرة بالرباط، يظمتها وشا

. وردد المشاركو  شعارات تستيكر قرار "الجمعنة المغربنة لمسايدة الكفاح الفلسطنيي"و "لدعم فلسطن 
يدوينسنا  ترامب، وتحذر م  التداعنات الخطنرة له. وتظاهر آالف المسلمن  في باكستا  وا 

ي. ورفع مرنكنة، تعبنرًا ع  غضبهم م  القرار األمرنكأفغايستا  أمام مقرات البعنثات الدبلوماسنة األو 
صّلوا "و "يح  مع الفلسطنينن "المتظاهرو  في جاكرتا أعالمًا فلسطنينة ورانات كتب علنها: 

 ."لفلسطن 
 11/12/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 الم وضامن استقرار المنطقةمجلس وزراء المارات: القدس جوهر الس .73

أكد مجلس الوزراء أ  دولة اإلمارات ستبقى داعمة لهونة القدس العربنة، وللوضعنة القايوينة : وام
التي أرستها كافة االتفاقنات الدولنة بخصوصها وحقوق الشعب الفلسطنيي، مشددًا على أ  القدس 

م  األساسي لالستقرار في الميطقة، بوضعها اليهائي تمنثل جوهر عملنة السالم التي تشكل الضا
 وأي إخالل بهذه المعادلة قد نفتح أبوابا جدندة لخطاب متطرف جدند.

 11/12/2017، الخليج، الشارقة
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 مليون درهم منحة إماراتية لقطاع التعليم في غزة 55: المارات .74
ملنو   11"و  درهم ملن 40.4اتفاقنة تعاو  بقنمة  "األويروا"اإلمارات ووكالة  وقعت: وام-أبوظبي
ومؤسسة دبي  "األويروا"واتفاقنة تعاو  نثالنثي بن  وزارة الخارجنة والتعاو  الدولي و "يأمرنكدوالر 

لدعم برامج التعلنم لألويروا في قطاز غزة،  "يأمرنكمالنن  دوالر  4"ملنو  درهم  14.6العطاء بقنمة 
تعلنم األساسي في بنئة مدرسنة وذلك بهدف ضما  استمرار حصول الطالب والطالبات على ال

 مالئمة تتوفر فنها أساسنات التعلنم م  خالل مدارس األويروا.
 11/12/2017، االتحاد، أبو ظبي

 
 ية القادمة إلى ميناء صفاقسمريكاالتحاد العام التونسي للشغل يقاطع السفن األ .75

األحد، قرارا بفرض  أصدر االتحاد العام التويسي للشغل، النوم: القدس عاصمة فلسطن / تويس
نة القادمة إلى منياء مدنية صفاقس التويسنة عاصمة الجيوب، إضافة مرنكالمقاطعة على السف  األ
 نة تيدندا ورفضا لقرار الرئنس ترامب، ومسايدة ومؤازرة لفلسطن .مرنكإلى مقاطعة البضائع األ

د ألخذ المزند م  اإلجراءات وقال مسؤولو االتحاد الجهوي للشغل بمدنية صفاقس، إييا على استعدا
 الضرورنة م  أجل التعبنر القوي ع  مسايدة ومؤازرة أبياء شعب فلسطن  وقضنتهم العادلة.

وجرت النوم في مدنيتي صفاقس ومدين  مسنرات ومظاهرات شعبنة يظمتها االتحادات الجهونة في 
ع  الرفض المطلق لقرار المدنيتن  وميظمات المجتمع المديي، وبعض األحزاب التويسنة تعبنرا 

ترامب االعتراف بالقدس عاصمة لكنا  االحتالل، ويقل سفارة الوالنات المتحدة لها، معبرن  
 بالهتافات القونة ع  سخطهم على هذه الحماقة، مرددن  القدس عاصمة فلسطن  األبدنة.

تويسي عرنضة على يفس الصعند، قدم أربعة وتسعو  يائبا تويسنا م  يواب المجلس التشرنعي ال
وقعوا علنها للمطالبة بتجرنم التطبنع مع االحتالل اإلسرائنلي، سنعرض على جلسة برلماينة لمياقشته 
قراره م  عدمه، في إطار سلسلة الفعالنات التي تتصاعد نومنا تيدندا بقرار ترامب االعتراف  وا 

 بالقدس عاصمة لكنا  االحتالل.
 10/12/2017، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 "إسرائيلـ"ماكرون لنتنياهو: أرفض اعتراف ترامب بالقدس عاصمة ل .76

قال الرئنس الفريسي، إنمايونل ماكرو ، النوم األحد، إيه أبلغ رئنس حكومة ": العربي الجدند"
 ا بالقدس عاصمة إلسرائنل، داعنا إلىأمرنكاالحتالل اإلسرائنلي، بينامن  يتيناهو، رفضه اعتراف 

 القنام بـ"مبادرات شجاعة تجاه الفلسطنينن  م  أجل الخروج م  المأزق الحالي".
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 -وأوضح ماكرو ، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع يتيناهو في اإللنزنه، أ  "الصراز اإلسرائنلي
 الفلسطنيي نجب حّله م  خالل حل الدولتن  عبر التفاوض".

بموجب القايو  الدولي والتزاماتيا ميذ أمد بعند، هو  وأضاف أ  "فريسا تبقى مقتيعة بأ  الحل الوحند،
إتاحة الفرص لقنام دولتن  تعنشا  جيبا إلى جيب في سالم، وأ  ذلك نمك  أ  نأتي عبر التفاوض. 

وأوضح: "نبدو لي أ  البدء بتجمند االستنطا   ويح  سيدعم بأي حال كل مبادرة في هذا االتجاه".
 ة الفلسطنينة، مبادرات مهمة تحدنثيا فنها مع رئنس الوزراء يتيناهو".واتخاذ إجراءات نثقة تجاه السلط

نة، وعلنيا ايتظار ما هو مقترح، واألمر نرجع أمرنكوذكر الرئنس الفريسي أ  "هياك رغبة في وساطة 
 للجايبن  لقبول ذلك".

 10/12/2017، لندن، العربي الجديد
 

 ًا للحوارامتناع الفلسطينيين عن لقاء بنس رفض دّ واشنطن تع .77
ي، مساء أمس: إ  السلطة الفلسطنينة، مرنك"أ.ف.ب": قال كبنر موظفي يائب الرئنس األ -واشيط  

م  خالل قرارها عدم لقاء مانك بيس، خالل زنارته إلى الميطقة في أواخر كايو  األول الحالي، 
السلطة الفلسطنينة  وقال جارود إنج ، في بنا : "م  المؤسف جدًا أ  تبتعد ترفض "مجددًا" الحوار.

وتابع إنج : إ  بيس نتطلع إلى لقاء رئنس  مرة أخرى ع  فرصة للتباحث حول مستقبل الميطقة".
لكيه بدا وكأيه نؤكد أ   الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو والرئنس المصري عبد الفتاح السنسي.

ي دويالد مرنكطلب الرئنس األ وأضاف إنج : "لقد بيس ل  نلتقي أي مسؤول م  السلطة الفلسطنينة.
ترامب م  بيس القدوم إلى الميطقة إلعادة تأكند التزاميا العمل مع شركائيا في الشرق األوسط م  

 أجل التصدي للتطرف الذي نهدد آمال وأحالم األجنال المستقبلنة".
السالم بن   نة "تظل رغم ذلك مصممة على جهودها على أمل بإحاللمرنكوتابع إنج : إ  اإلدارة األ

اإلسرائنلنن  والفلسطنينن ، وا   فرنقيا م  أجل السالم ال نزال نعمل بجد م  أجل إعداد خطة 
 للسالم".

 11/12/2017، األيام، رام هللا
 

 ي: قرار ترامب ال رجعة عنه ومبادرة سالم جديدة قريباً أمريكمسؤول  .78
دنفند ساترفنلد، األحد، أ  قرار ي، مرنككشف القائم بأعمال مساعد وزنر الخارجنة األ :واشيط 

دويالد ترامب القاضي باالعتراف بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائنل "ال رجعة فنه"، إال أيه أشار إلى 
 "مبادرة سالم جدندة" مطلع العام الجاري
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نة لشؤو  الشرق األوسط أيه ال ينة لدى ترامب مرنكوأكد القائم بأعمال مساعد وزنر الخارجنة األ
 ع ع  قراره االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل.للتراج

وأوضح ساترفنلد، في تصرنحات صحفنة، أ  قرار ترامب ال عالقة له بحدود السنادة اإلسرائنلنة في 
 القدس وال تأنثنر لها على يتائج المفاوضات أو الوضع اليهائي الذي سنتمخض عيها.

تعبنره ولنست بدنال للتفاوض وال ترسم  وأضاف أ  هذه الخطوة هي "اعتراف بواقع الحال على حد
 الحدود الجغرافنة للقدس".
نة بالمضي قدما في عملنة السالم التي تقدم للميطقة حال ليزاز طال مرنككما أكد التزام اإلدارة األ

سيوات طونلة، معليا أ  مطلع العام الجدند سنشهد مبادرة سالم جدندة، لكيه رفض الكشف ع  أي 
 تفاصنل بخصوصها.

وفنما نتعلق بالمخاوف األمينة، قال إ  بالده تتخذ كل اإلجراءات الالزمة لتأمن  مواطينها حنال أي 
 أخطار.

 10/12/2017، الغد، عّمان
 

 بقرار ترامب تجدد المظاهرات بمدن عالمية تنديداً  .79
ي نكمر تواصلت في مد  عدة حول العالم المظاهرات الرافضة لقرار الرئنس األ: الجزنرة + وكاالت

 دويالد ترامب اعتبار القدس عاصمة إلسرائنل، ويقل سفارة بالده إلى القدس المحتلة.
في ألماينا، جاب مئات المتظاهرن  الفلسطنينن  والعرب واألتراك ومتضاميو  ألما  وسط مدنية 
شتوتغارت تيدندا بقرار ترامب االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائنل، وما أسموه الصمت 

 واطؤ العربي مع هذا القرار، و"تفرنط أمة الملنار في مسرى اليبي محمد".والت
التي دعا إلنها التجمع الفلسطنيي في ألماينا، واالتحاد اليسائي األلمايي -وايطلقت المظاهرة 

م  شارز الملك الممنثل للقلب السناحي  -الفلسطنيي للسالم، والجالنة الفلسطنينة بمدنية شتوتغارت
 ي شتوتغارت عاصمة والنة باد  فورتمبرغ األلماينة الجيوبنة الغينة.والتجاري ف

وطالب المتحدنثو  ألماينا واالتحاد األوروبي بتحمل مسؤولناتهم األخالقنة واتخاذ أفعال حاسمة تجاه 
نة الحالنة بشأ  القدس، ورفض السناسات غنر المسؤولة لها، ووقف االعتداءات مرنكقرار اإلدارة األ

 لنة في القدس واألراضي المحتلة.اإلسرائن
وفي روسنا، يّظم محتجو  اعتصاما أمام السفارة الفلسطنينة في موسكو احتجاجا على قرار ترامب 

 بشأ  القدس. وهتف بعض الحضور بشعارات المقاومة والكفاح المسلح.
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منا الوساطة وقال السفنر الفلسطنيي لدى روسنا عبد الحفنظ يوفل إ  القنادة الفلسطنينة ترفض رس
 نة في عملنة السالم سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل.مرنكاأل

وفي الدايمارك، يّظم محتجو  وقفة احتجاجنة أمام مركز البلدنة في كوبيهاغ  احتجاجا على قرار 
 نة إلى القدس.مرنكترامب يقل السفارة األ

ي" مسنرة تحت عيوا  "ارفعوا أندنكم وفي البرازنل، يظمت "جبهة الدفاز ع  يضال الشعب الفلسطني
نة وتأكندا على أ  القدس عاصمة لفلسطن ، وذلك في شارز مرنكع  القدس"، رفضا لقرار اإلدارة األ

باولنستا وسط مدنية ساو باولو، بمشاركة عدد كبنر م  المتضامين  البرازنلنن  وممنثلي األحزاب 
 ة والعربنة. والجمعنات الشعبنة إضافة إلى الجالنة الفلسطنين

وكا  آالف األشخاص قد تظاهروا اللنلة الماضنة في مدنية توريتو الكيدنة احتجاجا على قرار 
نة وسط المدنية، ورفعوا مرنكترامب. وتجمع المتظاهرو  السبت في مكا  قرنب م  القيصلنة األ

 الفتات ميددة بقرار ترامب.
فلسطن ، وأندوا حق الشعب الفلسطنيي في وردد المتظاهرو  شعارات تدعو إلى إحالل العدل في 
 ينل حرنته، وأكدوا أ  القدس ستبقى عاصمة لفلسطن .

 10/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 المتحدثة باسم نائب ترامب: الفلسطينيون أضاعوا مجددا فرصة لمناقشة مستقبل المنطقة .81
األمرنكي، النوم األحد، إّ  قالت ألنسا فراح المتحدنثة باسم مانك بيس، يائب الرئنس : واشيط 

 "السلطة الفلسطنينة أضاعت مجددا فرصة لمياقشة مستقبل الميطقة".
جاء ذلك في بنا  يشرته فراح النوم األحد، على حسابها الرسمي على "تونتر"، للتعلنق على رفض 

مب، الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، لقاء بيس احتجاجا على قرار الرئنس األمرنكي دويالد ترا
وأضافت فراح في البنا ، الذي اطلعت علنه األياضول، "اإلدارة  االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل.

 األمرنكنة ل  نردعها عائق أمام جهود إحالل السالم بن  الفلسطنينن  واإلسرائنلنن "، دو  توضنح.
األوسط، للتأكند وأشارت أّ  "الرئنس ترامب طلب بيفسه م  يائبه مانك بيس زنارة ميطقة الشرق 

على التزام واشيط  بالعمل مع شركائها في الميطقة لمكافحة التطرف الذي نهدد مستقبل األجنال 
 القادمة".

 دنسمبر/كايو  األول الجاري. 19وكا  نفترض أ  نزور بيس األراضي الفلسطنينة في 
 10/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 للتوصل التفاق سالم يةمريكاأليعيق الجهود  أنترامب يمكن  األمين العام لألمم المتحدة: قرار .81
غوتنرنش األحد أ  قرار الرئنس  أيطوينوأعل  األمن  العام لألمم المتحدة  :واشيط  ـ أ ف ب

للتوصل  نةمرنكاألنعنق الجهود  أ ي دويالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل نمك  مرنكاأل
 .واإلسرائنلنن ن  التفاق سالم بن  الفلسطنين
بلقاء صهر ترامب ومستشاره جارند كوشير مع مسؤولن   "سي إ  إ "ورحب غوتنرنش لمحطة 

سرائنلنن فلسطنينن    في مسعى للتوصل التفاق سالم جدند بعد سيوات م  تعنثر المفاوضات. وا 
 إليهاءسنحدث، لك  كا  هياك أمل ممك  بالتوصل في اليهانة  إ  ذلكال أقول "وقال غوتنرنش 

نقوض  أ نمك   األربعاءالقرار الذي تم اتخاذه "وتابع أ   ."والفلسطنينن  إسرائنلاليزاز المروز بن  
 ."هذه الجهود

 10/12/2017رأي اليوم، لندن، 
 

 توماس فريدمان: قرار ترامب يبتعد عن جوهر السياسة األمريكية .82
ار الرئنس ترامب باالعتراف بالقدس ايتقد الكاتب توماس فرندما ، م  صحنفة ينونورك تانمز، قر 

ابتعد ع  جوهرة السناسة الخارجنة "عاصمة إلسرائنل ويقل السفارة األمرنكنة هياك، قائال، إ  ترامب 
ووجه صوت لوم للرئنس األمرنكي اليحنازه لرئنس الوزراء اإلسرائنلي، بينامن   "األمرنكنة مجاياً 

الكلنة للسناسة األمرنكنة حنال الوساطة في سالم يتيناهو، دو  أ  نضع أديى اعتبار لألهداف 
الشرق األوسط. وقال، إ  القرار مضر جدًا بمستقبل عملنة السالم ودور الوالنات المتحدة كوسنط في 
هذا اليزاز. وقار  بن  سناسة الرؤساء األمرنكنن  السابقن  وسناسة الرئنس الحالي، ملمحًا إلى أ  

 عدم يقل السفارة وا غضاب الشرق األوسط. السابقن  كايوا أكنثر حكمة في
 11/12/2017، الخليج، الشارقة

 
 االتحاد البرلماني الدولي: قرار ترامب يقوض حل الدولتين .83

أكد االتحاد البرلمايي الدولي أ  القرار الذي اتخذه الرئنس األمرنكي دويالد ترامب : وكاالت
، وسنكو  له عواقب على 2334لي رقم بخصوص مدنية القدس نتياقض مع قرار مجلس األم  الدو 

عملنة السالم في الشرق األوسط. وأعرب االتحاد البرلمايي الدولي ردًا على رسالة رئنس المجلس 
الوطيي الفلسطنيي سلنم الزعيو  لرئنسة االتحاد حول قرار الرئنس األمرنكي، ع  أسفه للقرار الذي 

إلى القدس. وأشار االتحاد البرلمايي  "تل أبنب"كنة م  اتخذته اإلدارة األمرنكنة بيقل السفارة األمرن
وفلسطن ، وأنة آمال  "إسرائنل"الدولي أ  القرار نقوض الوضع القايويي والسناسي لتسونة سلمنة بن  
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في إقامة حل الدولتن . وأكد االتحاد البرلمايي الدولي أيه سنواصل متابعة جهوده الرامنة إلى تعزنز 
 وفلسطن ، وفي ميطقة الشرق األوسط. "إسرائنل"الطرفن   الحوار والسالم بن 

 11/12/2017، الخليج، الشارقة
 

  بعد قرار ترامب لفرقة أمريكية بأحد ميادين الخرطوم سفارة واشنطن تلغي حفاًل موسيقياً  .84
ألغت سفارة واشيط  بالخرطوم حفاًل عاما لفرقة موسنقنة أمرنكنة كا  : الخرطوم / بهرام عبد الميعم

مقررًا، بعد غد النثالنثاء، في أكبر منادن  وسط العاصمة السوداينة، وقررت يقله لمكا  خاص )لم 
 تحدده(؛ تحسبا للغضب الشعبي بعد اعتراف واشيط  بالقدس عاصمة إلسرائنل.

وأعربت السفارة، في بنا  عبر صفحتها على "فنسبوك"، ع  "أسفها إللغاء الحفل، الذي كا  مقرًرا 
ت.غ(، وتم  17:00) 19:00دنسمبر )كايو  األول( الساعة  12لخضراء نوم النثالنثاء في الساحة ا

وابتداًء م  أمس األول الجمعة، شهدت الخرطوم مسنرات احتجاجنة شارك  يقله إلى مكا  خاص".
؛ تيدندا بقرار الرئنس األمرنكي دويالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة المواطين فنها آالف 
 ل سفارة بالده إلنها.إلسرائنل، ويق

التظاهرات، التي ُسمعت فنها هتافات م  قبنل "الموت ألمرنكا" و"الموت لترامب"، دفعت السفارة 
 للتعمنم على الرعانا األمرنكا  في السودا  لتجيب مواقع االحتجاجات، واتخاذ الحنطة والحذر.

ونته كويه غنر مخول وذكر مصدر بالسفارة األمرنكنة، لألياضول، مفضال عدم الكشف ع  ه
بالتصرنح لإلعالم، إ  الحفل العام الذي كا  مقررا في الساحة الخضراء ُألغي، وتم يقله لمكا  

 "بسبب الرفض والغضب الشعبي المتواصل في السودا  لقرار ترامب". خاص؛
 10/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ويشتمون ترامب "لسطينالقدس هي ف"األسكتلندي يرفعون شعار  "سلتيك"أنصار  .85

األسكتليدي دعمهم للقضنة الفلسطنينة ورفعوا في  "سلتنك": جدد أيصار يادي "القدس العربي"ليد  ـ 
في الدوري األسكتليدي الممتاز لكرة القدم، نافطة أكدوا  "هنبريان "مباراة يادنهم النوم مع مستضنفه 

األمرنكي دويالد ترامب وقراره باالعتراف ، كما قاموا بشتم الرئنس "القدس هي فلسطن "فنها أ  
 بالقدس المحتلة، عاصمة لدولة االحتالل، ويقل سفارة واشيط  إلنها م  تل أبنب.

بدعمهم لفلسطن  ورفع أعالمها، خاصة في الميافسات األوروبنة أمام  "سلتنك"ونشتهر أيصار 
 ألوروبي بسبب ذلك.، وقد تعرض اليادي إلى غرامات م  االتحاد ااإلسرائنلنةاليوادي 

 11/12/2017، لندن، القدس العربي
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 كندا: اآلالف يتظاهرون احتجاجًا على قرار ترامب بشأن القدس .86
األياضول: تظاهر آالف األشخاص، في مدنية توريتو الكيدنة، احتجاجًا على اعتراف  -تورويتو

 الرئنس األمرنكي دويالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائنل.
و  السبت في مكا  قرنب م  القيصلنة األمرنكنة وسط المدنية، ورفعوا الفتات وتجمع المتظاهر 

وردد المتظاهرو  شعارات تدعو إلى إحالل العدل في فلسطن ، وأّندوا حق  ميددة بقرار ترامب.
كما رفع المتظاهرو   الشعب الفلسطنيي في ينل حرنته، وأّكدوا بأّ  القدس ستبقى عاصمة لفلسطن .

وأوضح المتظاهرو  أّ  قرار ترامب  ركنة وصور الرئنس التركي رجب طنب أردوغا .األعالم الت
 بشأ  القدس، نعّد تهمنشًا لقرارات األمم المتحدة، وحقوق اإليسا .

واتخذت شرطة توريتو تدابنر أمينة مشددة للحفاظ على سالمة التظاهرة التي شارك فنها أشخاص م  
 جيسنات مختلفة.

 11/12/2017ن، ، لندالقدس العربي
 

 "الحشد الشعبي"الحكومة العراقية تواجه عقدة  .87
، وسط "داعش"مع إعال  رئنس الوزراء العراقي حندر العبادي االيتصار على ": الحناة" –بغداد 

احتفاالت رسمنة وشعبنة واستعراض عسكري أمس في الميطقة الخضراء وسط بغداد، بدأت األيظار 
الذي تأسس  "الحشد الشعبي"األعلى علي السنستايي م  فصائل تتجه إلى موقف المرجع الشنعي 

 . 2014التي أطلقها إبا  الهجوم الكاسح للتيظنم على البالد صنف عام  "الجهاد الكفائي"بفتوى 
تحرنر العراق م  اإلرهاب "وكا  القائد العام للقوات المسلحة حندر العبادي أعل  أول م  أمس 

أرضكم تحررْت بالكامل ومديكم وقراكم "إ   "داعش"ليصر على ، وقال في مياسبة ا"بالكامل
، وأنثيى على موقف "المغتصبة عادْت إلى حض  الوط ، وحلم التحرنر أصبح حقنقة وملك الند

 السنستايي وفتواه.
، التي رفضت طوال الشهور "الحشد"وأصبح العبادي والجياح المؤند له في مرحلة حسم مصنر قوات 

، "فصائل المقاومة"و  "الحشد الوالئي"الفصائل القرنبة م  إنرا  والمعروفة باسم الماضنة، خصوصًا 
، وفق ما أعل  "باقنة"أي محاولة لدمجها في الجنش والشرطة، كما رفضت حل يفسها، مؤكدة أيها 

 جواد الطلنباوي. "عصائب أهل الحق"القنادي في حركة 
 "سرانا السالم"، وفصنل "فرقة العباس القتالنة"ها لك  الفصائل األخرى التي شكلها السنستايي وأبرز 

التابعة لمقتدى الصدر التي أظهر عياصرها ايضباطًا خالل المعارك، أعليت ميذ شهور حل يفسها 
ودمج بعض عياصرها في الجنش لتكو  بإمرة وزارة الدفاز،  "داعش"بعد ايتهاء المعارك على 
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هذا الملف ونخفف إحراجه أمام الوالنات المتحدة التي وموقفها متياغم مع خطط رئنس الوزراء لحسم 
 قبل أنام بأيه إرهابي. "اليجباء"صيفت فصنل 

الحشد "وتصطدم محاوالت العبادي تطونع الفصائل القرنبة م  إنرا  بالرفض، خصوصًا أ  هنئة 
لقرنب م  التي شكلت لتكو  إطارًا رسمنًا لجمنع الفصائل الشنعنة نسنطر علنها الجياح ا "الشعبي

 ."كتائب حزب هللا في العراق"طهرا ، ونقودها عملنًا أبو مهدي المهيدس، زعنم 
أبو "، وأعل  زعنم فصنل "الحشد"واستبق عدد م  المجموعات السجال الدائر في البالد حول مصنر 

قنس الخزعلي  "عصائب أهل الحق"أوس الخفاجي حل قواته، فنما أكد زعنم حركة  "الفضل العباس
، "التصدي لم  سماهم دواعش السناسة"، وتعهد "االرتباط بالقائد العام للقوات المسلحة"، تأننده أمس

وهو مصطلح درج على استخدامه قادة فصائل في محاولة لالبتعاد م  العسكرة كي نشاركوا في 
ولك  االيتخابات المقبلة، فالقايو  نحظر مشاركة األحزاب التي لدنها أجيحة مسلحة في العملنة، 

عددًا م  الفصائل سجلت يفسها كنايات سناسنة مستيدة إلى اجتهادات ونثغرات قايوينة، وأقدمت 
  فصائل على تغننر أسمائها.

الجهاد "وفتوى  "الحشد"ونتطلع مراقبو  إلى موقف قد نصدره المرجع السنستايي لحسم مصنر فصائل 
 تغالل الفتوى ألغراض سناسنة.الكفائي، خصوصًا أ  أوساطه لمحت في أوقات سابقة إلى اس

ذا كايت فوضى المعارك التي عمت البالد على مدى السيوات النثالث الماضنة سمحت بتأجنل  وا 
ندخل العبادي ومستقبله السناسي في  "داعش"اليظر في هذا الملف الشائك، فإ  ايتهاء الحرب على 

 مرحلة حاسمة.
 11/12/2017الحياة، لندن، 

 

 ي السرائيلي بالمنطقةمريكالنهاية للمشروع األقرار ترامب.. بداية  .88
 مؤم  بسنسو

الذي تأسس على -ي دويالد ترامب وحلفاؤه أ  قراره العيصري بحق القدس مرنكال ندري الرئنس األ
نحمل وْهم االيتصار المزنف على إرادة وكرامة ومقدسات األمة، وأ  هذا القرار  -هوا  عربي ظاهر

ي/اإلسرائنلي في الميطقة بأسرها، القائم على العربدة والهنمية مرنكروز األسنشكل بدانة اليهانة للمش
 والظلم والفجور وسفك الدماء.
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 هوان عربي
لم نجد ترامب ظروفا منثالنة وأحواال مواتنة لتيفنذ قراره االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل ويقل سفارة 

رؤساء الوالنات المتحدة صعوبات جمة في بالده إلنها، كما هي أحوال النوم. في الماضي، وجد 
نة إلى القدس، الذي نعيي تلقائنا يزز الحق الفلسطنيي الخالد في مرنكتيفنذ قرار يقل السفارة األ

 المدنية وتسلنمها بالكامل للهنمية والسنطرة اإلسرائنلنة.
نرات السناسنة كا  النثم  الميتصب أمام أعن  هؤالء الرؤساء مكلفا بشكل أو ب خر، وكايت التقد

نة في الميطقة العربنة واإلسالمنة، مرنكتيطلق م  توازيات شاملة تحرص على سالمة المصالح األ
وتميع م  اجتراح خطوات متسرعة أو قرارات غنر محسوبة تصب في الضّد م  مجرى تحقنق 

 نة في الميطقة.مرنكاألهداف والمقاصد األ
ت ال متياهنة، تفتقر إلى البعد األخالقي واإليسايي الذي نحمل أفكارا شاذة وطموحا-لك  ترامب 

وجد في أحوال الشعب الفلسطنيي واألمة العربنة  -والقايويي في يظرته اإليساينة ومواقفه السناسنة
واإلسالمنة ما نعنيه على تحقنق مخططاته العيصرنة في ظل دول أوروبنة مهنضة الجياح، وغنر 

 الجموح الذي نغزو العالم دو  أي ضوابط أو محددات.ي مرنكقادرة على التصدي للدور األ
تأسس قرار ترامب بشأ  القدس على استسالم سعودي كامل، وجد تجسنداته في مئات الملنارات التي 

نة إبا  زنارة ترامب للسعودنة قبل عدة أشهر، والهرولة السعودنة مرنكذهبت هباء إلى الخزاية األ
وااليسجام السعودي عالي المستوى مع التوجهات والسناسات  الخطنرة يحو التطبنع مع إسرائنل،

 نة في الميطقة.مرنكاأل
ي القدنم الجدند مرنكوهو ما عبر عيه قبول السعودنة بلعب دور رأس الحربة في تيفنذ المخطط األ

الذي نستهدف إعادة تشكنل المشهد السناسي العام في الميطقة العربنة، وا عادة تفكنك وتركنب بعض 
 نة واإلسرائنلنة.مرنكيظمة العربنة وفق المقاسات األاأل

فوق ذلك، عان  ترامب بأم عنينه الهوا  العربي الرسمي، وايشغال العدند م  الدول العربنة 
نة دورا بارزا في إشعالها، وايكفاء المواط  العربي على مرنكبصراعاتها الداخلنة التي لعبت اإلدارة األ

أمارات االيكفاء العربي الرسمي ع  يصرة الفلسطنينن  وقضنتهم همومه المعنشنة، وتجلت له 
الوطينة، واستعداد العدند م  األيظمة العربنة للقفز ع  هذه القضنة واالرتماء في الحض  

 اإلسرائنلي.
ولنس بعندا ع  ذلك، غلبة روح الهنمية واإلقصاء والتدابر على الواقع الفلسطنيي الداخلي في ظل 

آالما  -خاصة في قطاز غزة-دمر تجاوز عقدا م  الزم ، وأورث الشعب الفلسطنيي ايقسام كارنثي م
غائرة ومعاياة ال توصف، وجعله نشعر بالغربة داخل وطيه المبتلى باالحتالل وااليقسام في آٍ ، 
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وأضعف فاعلنته الوطينة وحافزنته الداخلنة في ظل أوضاز معنشنة بائسة أفقدته أبسط مقومات 
 .العنش الكرنم

التي كا  ُنفترض أ  تعّم المشهد الفصائلي والشعبي -روح المصالحة والوحدة الفلسطنينة  بل إ 
تسنر ببطء وتمضي على استحناء، بعد صحوة فصائلنة متأخرة على المخاطر المترتبة على  -العام

 استمرار االيقسام.     
رج أو غضاضة في اتخاذ قراره وسط هذه البنئة المتردنة الحافلة باليكسات؛ لم نجد ترامب أي ح

العيصري الفاجر بحق القدس، بل إ  وقاحته بلغت حّد التواصل الهاتفي مع الكنثنر م  زعماء الدول 
العربنة والدولنة لنطلعهم على قراره بشأ  القدس، دو  أي خجل أو تردد في ظل موافقة سعودنة 

 بالد.رسمنة نمنثلها ولي العهد محمد ب  سلما  الذي ندنر شؤو  ال
 

 وهم االنتصار
ال شك أ  ترامب وبينامن  يتيناهو وحلفاءهما أوهموا أيفسهم بكسب هذه الجولة م  جوالت الصراز، 
واعتقدوا أيهم حققوا ايتصارا سناسنا على مجموز األمة بإخراج القدس م  دائرة الحقوق الفلسطنينة 

رارات أكنثر شدة وقسوة بحق مجموز نة واإلسرائنلنة، تمهندا لخطوات وقمرنكحسب زاونة اليظر األ
 األمة وشعوبها مستقبال.

على  -بإذ  هللا-لك  غاب ع  هؤالء جمنعا أ  للقدس ربًّا نحمنها كما للكعبة، وأ  األمة قادرة 
دارته  تفرنغ هذا االيتصار المزنف م  مضامنيه الحقنقنة، وربطه بكلفة عالنة ال نقوى ترامب وا 

 ها وتداعناتها خالل المرحلة القادمة.العيصرنة على احتمال مفاعنل
لو قرأ ترامب ويتيناهو وم  دار في فلكهما التارنة القدنم والحدنث لما ايتشْوا كنثنرا، ولما أطلقوا 
العيا  لكبرنائهم المصطيع الذي سّول لهم االعتداء اآلنثم على حقوق ونثوابت ومقدسات األمة، 

تحمل في باطيها بذور تراجعهم  -ا االيتصار فنهاالتي اعتقدوا ظاهر -وألدركوا أ  هذه الجولة 
وضعف شوكتهم، وأ  المرحلة القادمة ستفجعهم بعدة مفاج ت تجعلهم نعّضو  أصابع اليدم نوم ال 

 نيفع اليدم.
لم نعوا التارنة الذي أودى  -الذن  أفسدوا في البالد وطغوا على العباد-م  المؤكد أ  هؤالء الجّهال 

لفاجرة وقذف بهم في مجاهله الميسنة، ولم نفقهوا معيى السر الحّي إلرادة بالظلمة وأيظمتهم ا
الشعوب التي حركتها كوام  العزة والكرامة والحرنة على مدار التارنة، فايتفضت في وجه قاتلنها 

 وجالدنها، وأسقطت ألونتهم وراناتهم الهشة، ومزقت أوراق ومشارنع هنميتهم واستعالئهم شر ممّزق.
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لم  -مدفوعا بتحرنض م  يتيناهو وتأنند م  ب  سلما -ذ ترامب قراره الجائر بحق القدس وحن  اتخ
الذي رعته وغّذته بعض -ندرك مطلقا حقائق التارنة، ولم نفط  إلى أ  وجه الهوا  الرسمي 

ُنخفي وراءه شعوبا حنة، قادرة على قلب الطاولة وتغننر الموازن  في اللحظة  -األيظمة العربنة
 بة.المياس

لم ندرك ترامب وحلفاؤه أ  القدس معيى ال مبيى في يفوس أبياء الشعب الفلسطنيي واألمة العربنة 
 واإلسالمنة، وأ  قراره بشأ  القدس لم ُنيه المعركة بل إيه ابتدأها م  جدند.

أعاد واألخطر م  ذلك، أيقرار ترامب أعاد إحناء اإلرادات الفلسطنينة والعربنة واإلسالمنة الخاملة، و 
بياء وتحشند الجهود والطاقات الفلسطنينة والعربنة والفلسطنينة التي أصابها الضعف والخور إبا  

ي/اإلسرائنلي الذي نستهدف مرنكالمراحل الماضنة، لتستعند روحها وفاعلنتها في مواجهة المشروز األ
خضاز الميطقة العربنة لإلرادة األ  سرائنلنة الكاملة.نة واإلمرنكتصفنة القضنة الفلسطنينة، وا 

لقد قدم ترامب وحلفاؤه للشعب الفلسطنيي ومجموز األمة خدمة كبرى ال تقّدر بنثم ، فقد كا  
ي/اإلسرائنلي الذي نجري تيفنذ فصوله مرنكالفلسطنينو  وأمتهم في أسوأ أحوالهم بن  ندي المخطط األ

 السود تباعا.
نعند لها ألقها مجددا، وُنصّحح لها اتجاه وجاء قرار ترامب بحق القدس لنصدم قلوبهم وعقولهم، و 

البوصلة ومسار الطرنق، ونفتح لها آفاق العمل الجاد والمواجهة الباسلة لكبح المخططات الحاقدة 
 التي تستهدف األمة وقضاناها بما نعجز ع  تصوره الكنثنرو .

 
 آفاق المواجهة

سالمنا، في إطار مواجهة قرار تتوزز المهام الميتظرة وآفاق المسؤولنات المطلوبة فلسطنينا  وعربنا وا 
ترامب بحق القدس إلى محاور رسمنة وشعبنة، نيبغي أ  تسنر في يسق ميسجم ومتواتر كي تحقق 

 ي.مرنكأهدافها، وتملك قوة التأنثنر المضاد إلحباط مفاعنل ودنيامنات القرار األ
 أوال: على المستوى الفلسطنيي:

لفلسطنينة في زاونة بالغة الحرج والضنق، وسلبها قدرتها على ال شك أ  قرار ترامب زّج السلطة ا
 المياورة التي اعتاشت ميها سناسنا خالل المرحلة الماضنة.

تجد السلطة يفسها النوم مجبرة على اتخاذ قرارات بالغة الصعوبة وتبيي خنارات بالغة الحساسنة، 
لسلطة باتجاه هذه الخنارات فإيها تفقد مبرر ي، وما لم تيُح امرنكلالرتقاء إلى مستوى خطورة القرار األ

وجودها الوطيي في عنو  الفلسطنينن ، وتؤذ  بمرحلة م  الضعف والتراجع المطرد ال تقوى على 
 استنعاب المخاطر والتحدنات المرتبطة بها.
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ارة بدانة، نيبغي أ  تتخذ السلطة الفلسطنينة قرارا جادا وصارما باتجاه وقف كافة العالقات مع اإلد
نة، وعدم االكتفاء بموقف سناسي محكوم بظرفنة آينة، فال معيى وال قنمة سناسنة أو أخالقنة مرنكاأل

نن  في ظل تماهنهم مع المخططات اإلسرائنلنة تجاه القضنة مرنكأو إيساينة ألي عالقة مع األ
بتزاز للسلطة ي لمواصلة االمرنكالفلسطنينة. بل إ  أي اتصاالت مستقبلنة ستفتح شهنة الموقف األ

 الفلسطنينة في القضانا الفلسطنينة األخرى.
دارته العيصرنة؛ فإ  علنها أ  تتحّص  داخلنا عبر تونثنق  وكي تأم  السلطة شرور وبوائق ترامب وا 
وترسنة ُعرى الوحدة الوطينة الفلسطنينة، وتكرنس مفاهنم ومبادّ الشراكة السناسنة مع الفصائل 

 اليظام السناسي الفلسطنيي على أسس وطينة سلنمة.الفلسطنينة، وا عادة بياء 
 استراتنجنةوفي المقابل، فإ  الجهد الفصائلي الفلسطنيي نجب أ  نيصّب على ضرورة بلورة 

فلسطنينة جامعة إلدارة الصراز مع االحتالل، والدفع باتجاه تفجنر مقاومة شعبنة واسعة في القدس 
 حتالل ورفع كلفة احتالله لألرض الفلسطنينة.وعموم الوط  الفلسطنيي، بهدف استيزاف اال

بذلك، تحافظ السلطة على قوتها وُتراكم أوراق قوة فاعلة في وجه االحتالل، وتجعل ندها هي الطولى 
 على المستوى السناسي والمندايي في مواجهة االحتالل ومخططاته العيصرنة.

 نثاينا: على المستوى العربي واإلسالمي:
قرار ترامب بحق القدس وسائر القرارات المتوقعة في إطار المخطط ال تستقنم مواجهة 

سالمي شامل بوقف االتصاالت مع مرنكاأل ي/اإلسرائنلي لتغننر وجه الميطقة، إال عبر قرار عربي وا 
نة أو تحدند العالقة معها إلى أديى مستوى على أقل تقدنر، والعمل على مقاطعة مرنكاإلدارة األ

 لمحافل اإلقلنمنة والدولنة، ومحاربة أي اتجاه ندعو إلى التطبنع مع االحتالل.إسرائنل وعزلها في ا
 -نةمرنكالتي وضعت يفسها ره  اإلرادة األ-م  المفهوم أ  تيأى السعودنة وبعض الدول العربنة 

بيفسها ع  أي خطوات أو مواقف ضاغطة على هذه اإلدارة، لك  مجمل الدول العربنة واإلسالمنة 
 قادرة على إزعاجها والتشونش على مواقفها ومخططاتها في الميطقة. -ها مصروفي مقدمت-

نة على إعادة اليظر في سناساتها السافرة ومخططاتها الحاقدة مرنككما أيها تستطنع إجبار اإلرادة األ
التي تجاوزت الخطوط الحمر، ودخلت طور الفجور المفتوح الميفلت م  أي عقال سناسي وأخالقي 

يسايي و   قايويي.وا 
نة ستضعها في بؤرة االستهداف عاجال أم مرنكوال بد أ  تدرك الدول العربنة واإلسالمنة أ  اإلدارة األ

ي/اإلسرائنلي نستهدف الجمنع دو  استنثياء، مما نحّتم علنها ابتدار وقفة مرنكآجال، وأ  المخطط األ
ستوى هذا التحدي الخطنر فإ  ي، وما لم ترق إلى ممرنكجادة وحقنقنة في وجه التغول والفجور األ

 ي سنسحقها مستقبال دو  رحمة.مرنكالبلدوزر األ
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فوق ذلك، نيبغي على الدول العربنة واإلسالمنة أ  تفتح المجال أمام شعوبها للتعبنر ع  غضبتها 
نة، وأ  ترعى كل الفعالنات الفكرنة والنثقافنة والسناسنة مرنكعلى االحتالل اإلسرائنلي واإلدارة األ

الجتماعنة المسايدة للحقوق الوطينة الفلسطنينة، وتتعامل بقبضة صارمة مع أدوات الفتية والتخذنل وا
 داخل بلدايها التي ترّوج للهزنمة والتطبنع مع االحتالل.   

وختاما..؛ فإ  األمة بأسرها أمام اختبار قاٍس في مواجهة تجلنات المخاض العسنر الذي تعاينه 
ومستقبلها، لك  هذا المخاض األلنم ُنخفي وراءه منالدا جمنال لمرحلة جدندة ونهدد كنايها وحاضرها 

تعلو فنها رانات الحق والعدالة والحرنة، وترتكس فنها رانات الظلم والهنمية والفجور واالستبداد. ومنثل 
رتقب بنت هللا الحرام، فإ  القدس عقندة في وجدا  المسلمن ، والمسجد األقصى آنة في كتاب هللا؛ فلن

 ترامب وزمرته وحلفاؤه م  غضب هللا ما ال نعلمو .
 10/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 االتصاالت والعالقات الخليجية السرائيلية .89

 يزنهة سعند
لم نصدر أي مسؤول سعودي أو خلنجي أي تعلنق على تصرنحات وزنر الطاقة اإلسرائنلي، نوفال 

ت سرنة مع السعودنة وسط مخاوف مشتركة بشأ  إنرا ، شتانيتس، أخنرا، إ  إسرائنل أجرت اتصاال
وأضاف في مقابلة مع إذاعة الجنش اإلسرائنلي "لدنيا عالقات مع دول إسالمنة وعربنة، جايب ميها 
سري بالفعل، ولسيا عادة الطرف الذي نخجل ميها، الطرف اآلخر هو المهتم بالتكتم على العالقات. 

ة، لكييا يحترم رغبة الطرف اآلخر، عيدما تتطور العالقات، سواء مع أما باليسبة ليا فال توجد مشكل
ذا  السعودنة أو مع دول عربنة أو إسالمنة أخرى، وهياك عالقات أكبر كنثنرا... لكييا يبقنها سرا". وا 
كا  هذا التصرنح هو األول م  يوعه لمسؤول إسرائنلي ع  اتصاالٍت م  هذا القبنل، فإ  آراء 

اعتبرت هذه االتصاالت "تحلنال استراتنجنا سعودنا خاطئا" و"ايدفاعا سعودنا في إعالمنة سعودنة 
مسألة ل  تستفند ميها السعودنة"، كما قال الصحافي المقنم في واشيط  جمال خاشقجي في لقاء 

 إذاعي مع إذاعة مويت كارلو الدولنة. 
 

 صور جديدة للتطبيع
مسجد اليبوي في المدنية الميورة، في أنثياء زنارته أخنرا شهديا المدو  اإلسرائنلي، ب  تسنو ، نزور ال

المملكة السعودنة، والتي قال إيها "زنارة شخصنة". عيدها، ضجت مواقع التواصل االجتماعي في 
الميطقة العربنة رد فعل على فندنو ب  تسنو  داخل المسجد، والذي يشره على صفحته على 
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السالم! جيبا إلى جيب مع إخوتي العرب، يصلي م  أجل "فنسبوك" مذنلة بتعلنق: "صالة م  أجل 
السالم في شرق أوسط للجمنع. م  أجل السالم بن  النهود والمسلمن  والمسنحنن  واألقباط والدروز 
والبدو، ولكل سلنل إلبراهنم ُنعَرف باسم إبراهنم. سالم وشالوم". تم تداول الفندنو على صفحات عربنة 

سلبا، وطرحت تساؤالٌت بشأ  دخول ب  تسنو  المملكة؟ وكنف ُسم ح له مع التعلنق علنه غالبا 
بدخول المسجد؟ وغنرها م  التساؤالت والتهكمات المصحوبة باتهامات للسعودنة بالتطبنع مع 

 إسرائنل. 
م  ياحنة نثالنثة استضافت البحرن  سائقا إسرائنلنا في سباٍق أقنم على حلبتها الدولنة في يوفمبر/ 

، الرأي العامايي. وطلب الميظمو  ميه عدم رفع العلم اإلسرائنلي على سنارته، لعدم إنثارة تشرن  النث
وقد أسف السائق لذلك، كما ذكرت وسائل إعالم إسرائنلنة. وخالل الشهر يفسه، شارك ممنثلو  
إسرائنلنو  في جلسات مؤتمر "إنثراء المستقبل االقتصادي للشرق األوسط" في الدوحة. ولقنت 

كتا  أنضا موجة استيكار على مواقع التواصل االجتماعي م  مواطيي هذه الدول والدول المشار 
 المجاورة التي يّددت بالتطبنع مع إسرائنل. 

لم ترد أي ردود فعل رسمنة خلنجنة على هذه الحوادث النثالث التي وقعت خالل شهر، حنث تيشغل 
خطورة إنرا  والمد اإلنرايي واليووي ماكنيات اإلعالم الرسمنة وغنر الرسمنة بالتصرنحات ع  

اإلنرايي، فنما تتجاهل السلطات كل تلك اليعومة في التعامل مع عدو األمس )إسرائنل( عبر تطبنع 
العالقات معه بطرق متيوعة. وفي وقٍت وجه فنه المدنر التيفنذي لمجموعة مراقبة الخلنج، الدكتور 

مو  بعمل ميظم إلحداث مزاج تصالحي وتطبنعي مع ظافر العجمي، اتهاما إلسرائنل "الصهانية نقو 
دول الخلنج العربي خصوصا، لك  المزاج الخلنجي ل  نعترف بحق اللص في سرقة بنت أخنه )في 
إشارة إلى فلسطن (" خالل لقاء إذاعي في بريامج "ساعة خلنجنة". كما قال جمال خاشقجي في 

لسعودنة، حالة م  السعي إلى تهنئة المزاج الشعبي مقابلة إذاعنة له: "تسود دول الخلنج، وال سنما ا
 للتطبنع مع إسرائنل، ع  طرنق بعض الكتاب والمحللن ". 

وقد نكو  هذا المزاج الذي نتحدث عيه العجمي أو خاشقجي هو ما عبر عيه رئنس الوزراء 
للغة العربنة يوفمبر/ تشرن  النثايي على حسابه با 21اإلسرائنلي، بينامن  يتيناهو، عيدما غرد في 

على "تونتر"، إ  "أكبر عقبة أمام توسنع دائرة السالم لنست زعماء الدول التي تحنط بيا، بل هي 
الرأي العام في الشارز العربي الذي تعرض على مدار سيوات طونلة لدعانة عرضت إسرائنل بشكل 

 خاطئ وميحاز". 
المزاج الشعبي للتطبنع، يفى اإلعالمي  وفي منثاٍل قد تيطبق علنه إشارة خاشقجي إلى محللن  نهنئو 

الكونتي، عبد هللا الهدلق، في لقاء تلفزنويي على قياة الرأي الكونتنة، أ  تكو  هياك دولة اسمها 
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عيدما قامت دولة إسرائنل، لم نك  هياك وجود لدولة اسمها فلسطن ، لنس 1948فلسطن : "في عام 
م  الكيعاينن  أو العمالنق أو الجبارن ، وبالتالي ال وجود  لهم وجود أبدا، هم كايوا شتاتا متشتتا )..(

لدولة اسمها فلسطن ". كما ظهر الكاتب البحرنيي، عبد هللا الجيند، أخنرا في مقابلة مع القياة العاشرة 
العبرنة، بطلب ميه عبر البرند اإللكترويي للقياة، لنتحدث ع  أم  الخلنج والخطر الذي نهددها م  

كما نهدد إسرائنل، حسب تعبنره، معتبرا أ  رحلة ترامب م  الرناض إلى تل أبنب "كايت  إنرا  تماما
 حدنثًا تارنخنًا". 

ولعل موقف عبد هللا الجيند وعبدهللا الهدلق وغنرهما مم  نعترفو  بدولة إسرائنل ظاهرة جدندة في 
قة الشرق األوسط في هذه الميطقة التي ُعرفت بعدائها الكنا  الصهنويي الذي تأسس في قلب ميط

أربعنينات القر  الماضي. وحتى إ  لم نك  األمر كذلك، فإ  التصرنح بالتعاو  أو قبوله أو التطبنع 
 مع هذه الدولة لطالما اعتبر أمرا مشنيا أو معنبا. 

، وبعد مؤتمر مدرند للسالم، افتتحت قطر وسلطية ُعما  مكتبن  تجارنن  إسرائنلنن ، 1996وميذ عام 
، حنث أغلقا رسمنا إنثر ايدالز االيتفاضة الفلسطنينة النثاينة. كما تصل إلى 2000ا حتى عام استمر 

الدول الخلنجنة بضائع عدندة مصيعة في إسرائنل، والتي عادة ما نكشف عيها المواطيو ، ونتم 
 التبلنغ عيها، فتسحبها الجهات الرسمنة أو تتجاهل اليداءات. 

لرسمي، أخنرا، بن  إسرائنل والدول الخلنجنة، فتح المجال ألصوات إال أ  التقارب على المستوى ا
تطبنعنة ركزت هجومها على الخطر اإلنرايي )أو الفارسي أو الصفوي كما نطلق علنه بعضهم(، 
فنما خففت لهجتها في ما نتعلق بالدولة اإلسرائنلنة. وبدا أ  بعضهم بدأ في قبول إسرائنل شرنكا في 

 تم اللجوء إلنه على طرنقة الهدلق في بعض األوقات. الميطقة، بل حلنفا ن
 

 أمن وسياسة
ولعّل دولة اإلمارات العربنة المتحدة األكنثر إمعايا في بياء عالقات مع كنا  االحتالل اإلسرائنلي 
سرائنل  على الصعد السناسنة واألمينة والتجارنة، فالتطبنع بن  دولة اإلمارات العربنة المتحدة وا 

قيوات سرنة، وكشفت وسائل إعالم عدة أ  بوابة هذا التطبنع تتم عبر السفنر اإلماراتي نتواصل عبر 
 لدى واشيط  نوسف العتنبة. 

، 2015وتعززت العالقات بن  البلدن  ميذ افتتاح الوكالة الدولنة للطاقة المتجددة في أبوظبي في عام 
 فرنق الجودو اإلسرائنلي.  2010عام فنما كا  لإلمارات دور في التطبنع الرناضي ميذ استضافت في 

وبحسب المعطنات فلقد أصبحت أبوظبي مركزا مهما ألم  إسرائنل، واستخباراتها، عالوة على 
التوسع في العملنات التجارنة في العالم العربي، حنث تم إبرام اتفاق بن  شركة اإلمارات العربنة 
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لمرافق اليفط والغاز مقابل عوائد مالنة. وتشمل المتحدة وشركات أم  إسرائنلنة، بهدف توفنر الحمانة 
االتفاقنة إيشاء شبكة للتحونالت اليقدنة المشروطة في أبوظبي فضال ع  الدور الذي تقوم به دبي 

نة المعروفة مرنكفي هذا الصدد. كما شاركت القوات الجونة اإلماراتنة في المياورات العسكرنة األ
 ، وأخرى تمت في النويا  هذا العام. 2016 باسم "تمرن  العلم األحمر" في عام

نة فإ  آراء السفنر اإلسرائنلي رو  دنرمنر والسفنر أمرنكوحسب معلومات يقلتها وسائل إعالم 
اإلماراتي نوسف العتنبة متفقة تمامًا في كل القضانا، وخصوصًا العداء إلنرا  ومحاربة اإلسالم 

نة، أمرنكرة اإلسرائنلنة في واشيط ، وفق وسائل إعالم السناسي. وكا  أشاد دبلوماسي كبنر في السفا
بما وصفه "التحالف االستراتنجي بن  إسرائنل والعرب البعند ع  السناسة واألندنولوجنا". حنيها وّجه 
السفنر اإلسرائنلي دعوة لصدنقه السفنر اإلماراتي لحضور خطاب رئنس وزراء االحتالل بينامن  

 . 2015يتيناهو في الكويغرس عام 
وكايت رسائل العتنبة اإللكتروينة التي تم اختراقها كشفت ع  تيسنق عالي المستوى بن  أبوظبي وتل 
سرائنل يجم عيه زنادة  أبنب، وأ  العتنبة أوجد حالة م  االيسجام في مسائل السناسة بن  اإلمارات وا 

الفريسنة مفاده أ  "إنه  ع  موقع االستخبارات 2012في التفاعالت المتبادلة. كما صدر تقرنر عام 
ملنو  دوالر لتزوند  800جي تي إيترياشنويال" )وهي شركة مرتبطة بإسرائنل( قد وقعت عقًدا بقنمة 

سلطة البينة التحتنة الوطينة في أبوظبي بمعدات تصونر وسناجات إلكتروينة ومجسات لرصد البينة 
 التحتنة االستراتنجنة وحقول اليفط. 

 
 ياسةمن الرياضة إلى الس

كا  أحد مداخل التطبنع ومجال إنثارة الجدل حوله مّد العالقات الرناضنة. وآخر منثال على ذلك غنر 
سباق السنارات البحرنيي كا  في المملكة يفسها في مانو/ أنار الماضي، حن  استضاف اتحاد كرة 

ممنثلن  م  االتحاد القدم البحرنيي اجتماز الجمعنة العمومنة لالتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة 
م  االتحادات الوطينة. وفي تعلنقه قال رئنس  211اإلسرائنلي، بصفته عضوًا في "الفنفا" م  بن  

االتحاد البحرنيي لكرة القدم علي آل خلنفة: "األكند أ  استضافة البحرن  كويغرس الفنفا أكبر بكنثنر 
البحرن . ييظر دائما إلى الجزء المليء  م  مسألة دخول نثالنثة أعضاء م  اتحاد الكرة اإلسرائنلي إلى

م  الكأس، األمر الذي نتضم  برامج سناحنة ومتطلبات معنشنة وضنافة وا عالما عالمنا سنيقل 
تطور األحداث الكرونة م  البحرن ". كما بّرر هذه االستضافة بفصل الرناضة ع  السناسة، عيدما 

ناضة، جمنع الدول تستضنف الكويغرس الذي قال: "لسيا الوحندن  الذن  فصليا السناسة ع  الر 
دول، وتعتبر البحرن  البلد الخلنجي النثايي الذي نستضنف هذا الحدث بعد قطر في  209نضم 
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". إال أ  "الجمعنة البحرنينة لمقاومة التطبنع مع العدو الصهنويي" أعليت رفضها هذه الزنارة، 2003
شعبيا، إبعاد الشأ  الرناضي ع  الشأ  السناسي، وقالت: "المكاية الرناضنة لنست أغلى م  دماء 

بقبول تدينس وفد م  الصهانية المحتلن  أرضيا وقبول التطبنع معهم، بحجة أ  استضافة كويغرس 
الفنفا حدث رناضي عالمي مهم، هو أمر مرفوض جملة وتفصناًل". مؤكدة أ  هذه االستضافة تطبنع 

ألمة العربنة تجاه القضنة الفلسطنينة التي تشكل واضح ومباشر وتيازل غنر مسبوق ع  نثوابت ا
 القضنة المركزنة لكافة العرب. 

كما قّدم وزنر خارجنة البحرن ، خالد ب  أحمد آل خلنفة، عبر حسابه الرسمي على "تونتر"  في 
يعنًا للرئنس اإلسرائنلي السابق، شمعو  بنرنز، ويعته بأيه رجل السالم "ارقد  2016إبرنل/ ينسا  

م أنها الرئنس شمعو  بنرنز، رجل حرب ورجل سالم ال نزال بعند الميال في الشرق األوسط"، بسال
فنما هو نغّرد بشكل شبه نومي ع  الخطر اإلنرايي الذي نهّدد الميطقة منثل تغرندته في السادس م  

ي يوفمبر/ تشرن  النثايي الماضي "يعي تماما إ  جمهورنة إنرا ، بحزبها وحشدها وعصائبها، ه
زالة خطرها".   الخطر الحقنقي على الميطقة بأسرها. وأفعالها تؤكد ضرورة كبحها وا 

وفي تصرنح كاشف له، تحدث وكنل وزارة الخارجنة البحرنيي، حمد العامر، ع  "إمكاينة التحالف 
في  2015. نثم جاء اعتراف وزنر الخارجنة البحرنيي عام 2013وتطبنع العالقات مع إسرائنل في عام 

نة بأّ  البحرن  ودوال خلنجنة تجري مفاوضات لشراء ميظومة مرنكث مع قياة سكاي ينوز األحدن
 نن . أمرنكالصوارنة اإلسرائنلنة المتقدمة "القبة الحدندنة" م  خالل متعاقدن  

نأتي ذلك إلى جايب زنارات عدندة لمسؤولن  خلنجنن  القدس والمد  الفلسطنينة المجاورة، بحجج 
الرناضة، وحضور المؤتمرات أو الزنارات البرلماينة، معلية أو سرنة، فإيها تخرج إلى  مختلفة، ميها

السطح بعد فترة م  خالل الصحافة اإلسرائنلنة، أو تسرنبات هيا وهياك، فتشهد موجة م  االيزعاج 
 في الشارز الخلنجي وتعود لتهدأ. 

 
 ردة فعل الشارع

هضو  للتطبنع مع إسرائنل ضرورة تسلنط الضوء على لهذا السبب، رأى شباب خلنجنو  عدندو  ميا
األمر وخطورته، عبر إقامة مؤتمر لمقاومة التطبنع في الكونت لمياقشة مواضنع وتحدناٍت تواجه 
حركات مقاطعة الكنا  الصهنويي في الخلنج، وسبل تعزنز حمالت المقاطعة وتكنثنفها بشكل فعال 

ة باليضال العربي الفلسطنيي المشترك، وأهمنة المقاطعة ومميهج. باإلضافة إلى توعنة شباب الميطق
 وكنفنة المساهمة فنها، كما جاء في بنا  أصدرته اللجية الميظمة. 
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"نأتي تيظنم هذا المؤتمر ردًا على التوجهات التطبنعنة مع العدو الصهنويي التي تشهدها الميطقة، 
افض للتطبنع، والتصدي لمحاوالت مما ندعو إلى ضرورة إبراز الصوت الشعبي في الخلنج الر 

التطبنع بأشكاله المباشرة وغنر المباشرة كافة، حنث تقع على عاتقيا مسؤولنة كبنرة تجاه حمانة دوليا 
م  خطر المشروز الصهنويي، وكذلك إزاء شعب فلسطن  وقضنته العادلة، وأهمها توعنة األجنال 

المقاومة المتاحة أماميا" كما صرح لكاتبة هذه المقبلة بهذه القضنة اإليساينة وااليخراط في سبل 
السطور عضو اللجية الميظمة، ومسؤولها اإلعالمي، مراد الحانكي. وقالت عضو مجموعة "شباب 
قطر ضد التطبنع"، وهي مجموعة شبابنة تعمل على رصد محاوالت التطبنع في العالم العربي 

ضنة الفلسطنينة م  خالل التركنز على خطر وتسعى لمقاومتها، مرنم الهاجري، "يسعى إلى دعم الق
التطبنع مع الكنا  الصهنويي الغاشم.. الذي نهدد وجوده أم  كل م  هم/ه  على أرض فلسطن ، 

 عالوة على تهدنده ألم  الميطقة واستقرارها". 
وفي مقالة له ُيشرت في "القدس العربي" نطرح الكاتب القومي البحرنيي علي فخرو تساؤالت عدندة 

ي ما نتعلق بعالقة دول الخلنج بإسرائنل وسط العداء إلنرا : "هل في هذا الموضوز وجهات يظر، ف
أم أييا أمام معاننر والتزامات وجودنة مصنرنة ال نمك  التالعب بها تحت أي ظرف م  الظروف، 
أو بسبب أي صراز مؤقت مع هذه الدولة أو تلك؟ هل أ  تارنة فكر وخطاب الحركة الصهنوينة، 
وتصرنحات قادتها عبر أكنثر م  قر ، وحروبها العدواينة المتكررة، ومئات االغتناالت التي يفذها 
الموساد االستخباراتي بحق الساسة والعلماء والمياضلن  والمقاومن  العرب، والخرنطة المرسومة 

ي فقط، إلسرائنل الكبرى م  الينل إلى الفرات، هل أ  كل ذلك كا  موجها ضد شعب فلسطن  العرب
ومقتصرا على أرض فلسطن  التارنخنة المسروقة فقط؟ أم أيه كا  ضد كل شعب عربي، وشامال 

 لكل األرض العربنة؟". 
ونرى الياشط البحرنيي، خلنل بو هزاز، أ  "السيوات األخنرة شهدت خطوات واضحة للتطبنع م  

ات مع الشخصنات التي بعض الحكومات الخلنجنة، إضافة إلى التساهل الذي تبدنه تلك الحكوم
تيظم زنارات إلى األراضي المحتلة بحجة المشاركة في فعالنات نثقافنة أو رناضنة، وجمنعها في 
تقدنري ال تسعى إال لتمننع الموقف م  القضنة الفلسطنينة واعتبار الكنا  الصهنويي المحتل كنايًا 

التوجه المحموم م  قبل الحكومات طبنعنًا علنيا التعامل معه. نحق للمرء أ  نتساءل، لماذا هذا 
وبعض الشخصنات إلقامة عالقات مع كنا  ال نحترم القايو  الدولي ونوصف بأيه كنا  عيصري". 
فهل يرى قرنبا عالقات علينة خلنجنة إسرائنلنة؟ وهل تعود مكاتب التمنثنل للظهور أو ربما سفارات 

 وقيصلنات؟
 11/12/2017، العربي الجديد، لندن
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 ر يجب معرفتها عن مقامرة ترامب بموضوع القدسثالثة أمو  .91
 مارك لنيش

نة تجاه الشرق مرنكنوم األربعاء الماضي، أعل  الرئنس ترامب ع  تحول جذري في السناسة األ
األوسط بإعاليه اعتراف الوالنات المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائنل. وقد حقق هذا االعتراف واحدًا 

تجاب لطلب إسرائنلي قائم ميذ وقت طونل، في حن  أنثار غضب م  وعود حملته االيتخابنة، واس
نة جدندة في القدس أمرنكالفلسطنينن  والعرب ومعظم المجتمع الدولي. وعلى الرغم م  أ  فتح سفارة 

قد نستغرق سيوات، وأ  ترامب أشار بعيانة إلى أ  تحدند حدود القدس نجب أ  نتم م  خالل 
 قوي بحدوث تحول ال رجعة فنه. المفاوضات، فقد كا  هياك إحساس

 فنما نلي نثالنثة أمور نيبغي فهمها ع  السناسات اإلقلنمنة لمقامرة ترامب الخاصة بالقدس.
 
 ال توجد عملية سالم حقيقية ليتم تعطيلها• 

تركز جزء كبنر م  التعلنقات التي أنثارها االعتراف على قراءة تأنثنره على المفاوضات اإلسرائنلنة 
 وربما نكو  هذا التقدنر مبالغًا فنه. الفلسطنينة.

كا  وضع القدس دائمًا إحدى القضانا الرئنسنة التي تم وضعها جايبًا وتأجنلها إلى مفاوضات 
الوضع اليهائي. وقد ُيظر دائمًا إلى االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائنل تقلندنًا على أيه تيازل كبنر 

اتفاق بشأ  القضانا األخرى، منثل الحدود أو  نمك  تقدنمه إلسرائنل في مقابل التوصل إلى
المستوطيات أو عودة الالجئن  الفلسطنينن . لك  ترامب ميح إسرائنل هذه الجائزة مجايًا ومقابل ال 
شيء، بنيما لم نعرض على الفلسطنينن  أي شيء مهم في المقابل. وبنيما نبدو التخلي ع  عيصر 

تكتنكًا تفاوضنًا غرنبًا، فإ  عددًا م  المعلقن   أساسي م  عياصر المفاوضات بشكل استباقي
نة إلى القدس نمك  أ  نساعد مفاوضات السالم مرنكوالدبلوماسنن  السابقن  قالوا إ  يقل السفارة األ

 فعاًل.
على األرجح، ل  تكو  لالعتراف بالقدس أي م  المزانا الموعودة في المفاوضات، وستكو  له القلنل 

يما أليها لنست هياك عملنة سالم  يسبنًا م  التكالنف الخطنرة. ولنس ذلك أل  القدس ال تهم، وا 
حقنقنة لتتم عرقلتها م  األساس، أو إمكاينة حقنقنة ذات مغزى لحل الدولتن  لنتم تبدندها، أو القلنل 

 م  اإلنما  بحناد الوالنات المتحدة لنتم يسفه.
فلسطنينة نعتد بها ميذ -أي عملنة سالم إسرائنلنة على الرغم م  الدبلوماسنة المتقطعة، لم تك  هياك

. فقد بدأت إدارة جورج دبلنو بوش 2000فشل قمة كامب دنفند التي رعتها إدارة كلنيتو  في العام 
محادنثات السالم في وقت متأخر فقط، ولم نك  لها تأنثنر نذكر. وسرعا  ما تراجعت إدارة أوباما ع  
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ت سالم في مواجهة رد الفعل السناسي، وجمود المفاوضات، محاولة أكنثر جدنة إلجراء محادنثا
والحاجة إلى التركنز على أولونات حاسمة أخرى منثل االتفاق اليووي اإلنرايي. وفي العقود الماضنة، 
تغنرت الحقائق على أرض الواقع بصورة هائلة، وربما بطرنقة ال رجعة فنها، بطرق جعلت م  

 الدفاز عيه.تحقنق حل دولتن  أمرًا ال نمك  
 
 االعتراف مهم لالستراتيجية القليمية للواليات المتحدة• 

لك  م  المهم، مع ذلك، إدراك أ  مقامرة ترامب قد تخرج مسار مفاوضات السالم، التي لعبت دورًا 
نة اإلقلنمنة األخرى، على مسارها. وكا  السعي المرئي إلى تحقنق مرنكمهمًا في تسهنل األهداف األ

إذا لم نك  تحقنقه فعلنًا، قد شكل ميذ زم  طونل اآللنة التي تقوم الوالنات المتحدة م  السالم، 
خاللها بالتوفنق بن  تحالفاتها مع إسرائنل ومع الدول العربنة المياهضة إلسرائنل ظاهرنًا. ونبدو أ  

زال مطلوبًا في لمقامرة ترامب األخنرة عالقة أقل بالسالم م  عالقتها بما إذا كا  هذا الغطاء ما ن
 هذا الوقت.

مع كل تشوشها التكتنكي وتياقض الرسائل التي ترسلها، كايت إدارة ترامب تتبع استراتنجنة واضحة 
إلى حد ما في الشرق األوسط، والتي تقع إلى حد ضم  الحدود الطبنعنة. في اإلطار األوسع، 

سرائنل معًا في تحالف استراتنجي ضد إنرا   نسعى ترامب إلى جمع الدول العربنة الرئنسنة وا 
نة إلى أمرنكوالتطرف اإلسالمي. ولنس هياك شيء جدند في منثل هذا الطموح. فقد سعت كل إدارة 

التوفنق بن  المتياقضات في تحالف متزام  مع إسرائنل ومع الدول العربنة الرئنسنة في الوقت يفسه. 
شاقة، إلى أ  السعي إلى تحقنق السالم وقد خلصت كل إدارة سابقة، إما في البدانة أو بعد تجربة 

الفلسطنيي هو أمر ضروري للحفاظ على هذا الهنكل اإلقلنمي. ومع ايضمام مصر -اإلسرائنلي
واألرد  إلى معاهدات السالم التي توسطت فنها الوالنات المتحدة، أصبح موضع تركنز هذه الجهود 

 لنج األخرى.ميذ فترة طونلة هو المملكة العربنة السعودنة ودول الخ
وبذلك، ال تتعلق مقامرة ترامب في موضوز القدس ب فاق السالم اإلسرائنلي الفلسطنيي بقدر ما تتعلق 
باحتمال تشكنل التحالف العربي اإلسرائنلي ضد إنرا  في غناب هذا السالم. وكا  تعاو  إسرائنل 

نزداد ايفتاحًا على الرغم الضميي مع دول الخلنج ضد إنرا ، الذي ظل طوناًل في الظالل، قد بدأ 
الفلسطنيي. ونحتمل كنثنرًا أ  تفرض مقامرة القدس إصدار حكم عليي -م  غناب السالم اإلسرائنلي

 على هذا التحالف شبه السري.
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 السياسات القليمية ستحدد ما إذا كانت مقامرة ترامب ستنجح• 
نمنة هذه المقامرة تيجح. فقد أوضحت ُنحتمل كنثنرًا أ  تجعل االتجاهات الرئنسنة في السناسة اإلقل

المملكة العربنة السعودنة وشركاؤها الرئنسنو  أيهم نعتبرو  المواجهة اإلقلنمنة مع إنرا  أهم 
أولوناتهم االستراتنجنة. وتبدو السناسة اإلقلنمنة العربنة مستقطبة ومجزأة بشكل عمنق، فنما نرجع في 

المستمرة ميذ ستة أشهر ضد قطر. وكا  ولي العهد  اإلماراتنة-جزء ميه إلى الحملة السعودنة
السعودي األمنر محمد ب  سلما  قد عكف على تحطنم المعاننر في مسار توطنده السرنع للسلطة. 
وبعد اعتقاله المذهل لمئات األمراء، وطرنقه معاملة رئنس الوزراء اللبيايي سعد الحرنري، والتجاهل 

على النم ، َم  نستطنع أ  نستبعد تجاوزًا آخر للقواعد القدنمة  العيند للتكالنف اإليساينة للحصار
 للسناسة العربنة؟

ما تزال المشكلة الفلسطنينة مستمرة في أ  تكو  م  القضانا القلنلة التي توحد بن  هذه الجماهنر 
في  العربنة الميقسمة بشدة. وال شك في أ  العرب ما نزالو  نهتمو  بعمق باألراضي الفلسطنينة، أو

أ  للقدس صدى عاطفنا وسناسنا غامرا. وقد نكو  هذا االهتمام كاميًا غنر ظاهر، ولك  البحوث 
االجتماعنة على حد سواء تبن  أيه حقنقي وكنثنف. والسؤال  اإلعالمالمسحنة وبنايات وسائل 

الدول  الرئنسي هيا هو ما إذا كا  نمك  أ  نكو  لهذا الرأي العام أي تأنثنر نعتد به على سناسات
العربنة. وقد تركز اهتمام الرأي العام العربي في السيوات األخنرة على الحروب في سورنة والنم ، 
وعلى االضطرابات السناسنة المحلنة. وتواجه جهود التعبئة الجماهنرنة في معظم البلدا  العربنة 

 عقبات حادة في أعقاب العودة إلى أشكال وحشنة م  االستبداد.
حدت األيظمة العربنة مع غضب الجمهور على القدس، مما نوحي بأيها تفهم الحاجة حتى اآل ، ات

إلى الخطو بحذر بالغ. وسنكو  م  شأ  يشوء ترکنز إقلنمي علي األراضي الفلسطنينة أ  نحول 
 حناة شرنا  القطرنن  اھالمنزا  السناسي بعندًا ع  الکتلة السعودنة واإلماراتنة، وأ  نقدم لخصوم

الوالنات المتحدة، عليًا خطوة  مع ونثنق بشكل المتياغمة العربنة األيظمة حتى ايتقدت، وقد. سناسناً 
االعتراف بالقدس، وسمحت لوجهات اليظر الميتقدة بالظهور حتى في وسائل اإلعالم التي عادة ما 

اسنة تكو  خاضعة للسنطرة الشدندة في الفضاء العام. وربما تخشى هذه األيظمة فقدا  األرض السن
لقطر، وكذلك إنرا ، والحركات الشعبنة، أو للميابر اإلعالمنة منثل قياة الجزنرة التي تتبيى التعبئة 
حول مسألة القدس. كما ال نسعها سوى أ  تخشى أي شيء قد نجلب االحتجاجات مرة أخرى إلى 

إلى إخماده  الشوارز، ونعند اآلمال في التغننر السناسي م  األسفل الذي ظلت هذه األيظمة تسعى
 بشكل ميهجي على مدى السيوات الخمس الماضنة.
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تتشابه الدنيامنات الراهية مع التداعنات السناسنة لحروب إسرائنل ضد حماس في غزة. والسؤال 
الرئنسي اآل  هو ما إذا كايت األيظمة العربنة ستفعل أي شيء أكنثر م  االحتجاج على االعتراف، 

سرائنل ضد إنرا  بمجرد أ  تخُفت العواطف. وربما  أم أيها ستعود إلى التعاو  مع الوالنات المتحدة وا 
تكو  إدارة ترامب على حق في أيها ستفعل ذلك بسرعة، إال إذا ظهرت تعبئة فلسطنينة جدنة 

 ومستدامة، والتي نمك  أ  تدفعها يحو موقف أكنثر صرامة.
 7/12/2017 ،الواشنطن بوست
 11/12/2017، الغد، عّمان
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 لنكس فنشما أ
إحصاء عدد المتظاهرن  والمشاغبن  في يقاط االحتكاك في الشارز الفلسطنيي، هو وهم بصري. 

. فمستوى اللهنب في المواجهات في الشارز "احتواء األحداث"فمحظور الوقوز في هذا الفة وا عال  
تفاضات الماضي. فااليتفاضة النوم هي أساسا في ال ُنقاس بمقاننس اي 2017الفلسطنيي في عام 

الشبكات االجتماعنة وهي ساخية وعاصفة، منثلما لم تك  ميذ سيوات طوال وميها نخرج االيتحارنو ، 
الميفذو  األفراد للعملنات، الخالنا. كما أ  هياك تطل إخطارات بالعملنات القرنبة التي تالحقها أذرز 

 ساعات بشكل أكنثر كنثافة م  المعتاد.األم  بشكل عبنثي، وفي هذه ال
إذا ما ظهر في أنثياء األنام القرنبة المقبلة األفراد الميفذو  للعملنات ويجحوا في إنقاز ضحانا في 
الطرف اإلسرائنلي، فإ  االشتعال في المندا  سنتلقى حجوًما أخرى. كما أ  أوامر إطالق اليار لدى 

  األخنرن  على أال نقع ضحانا في الطرف اآلخر ستتغنر قوات األم  التي تشددوا فنها في النومن
بياء على ذلك. وال تزال الشرطة الفلسطنينة النوم تبذل جهودا، بيجاح جزئي، لميع خروج المظاهرات 
م  المد  الفلسطنينة. هذا أنضا سنيتهي إذا ما بدأت الجيازات الجماهنرنة في الطرفن . لم نيته بعد 

لمواجهات الى وادي عارة أنضا، وهو تعاو  عينف بن  الفلسطنينن  على أي شيء. وأمس ايتقلت ا
جايبي الخط األخضر، والذي هو وصفة لتعظنم اليار. وفقط في يهانة األسبوز المقبل سنكو  ممكيا 

 التقدنر إذا كا  القطار الذي بدأ نيدفع م  لحظة خطاب الرئنس ترامب نوم األربعاء بدأ نتباطأ.
خابرات، الجنش، الشرطة، ميسق أعمال المياطق( كا  جاهزا جندا الستنعاب جهاز األم  )الم

الموجة الحالنة. وكا  أساس الجهد إبطال بؤرة االيفجار في القدس، التي هي المشعل لباقي 
الساحات. يفذت اعتقاالت مبكرة في أوساط محافل التيظنم في القدس، وكايت حوارات مع السلطة 

ينن  في المدنية مم  قادوا مظاهرات البوابات اإللكتروينة في تموز الماضي، حول سلوك الزعماء الدن
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وأكنثر م  ذلك، اتخذ الجنش والشرطة قرارا حكنما وجرنئا: عدم تقنند الوافدن  الى الحرم لصالة نوم 
الجمعة. وقد أنثبت القرار يفسه. بالتوازي، فإ  ايتشار القوات الواسع َضم   أ  نكو  في كل يقطة 

كاك في الضفة وفي القدس تفوًقا عددًنا على المتظاهرن ، بحنث ال تقع أوضاز َتْعَلق فنها قوات احت
 صغنرة م  الجيود في ضائقة في مواجهة جمهور متظاهرن  غاضب منثلما حصل في الماضي.

ونواصل مشعلو الينرا  كل الوقت، م  خارج المياطق، لفظ اليار في محاولة إلشعال الحرائق في 
. واحدة م  مشعلي اليار هؤالء هي الجامعة العربنة التي حتى قبل أ  تيعقد أمس أصدرت الضفة

مواصلة االحتجاج في الشارز ومواصلة الكفاح السناسي في مواجهة  إلىبنايات تحرنضنة تدعو 
إسرائنل والوالنات المتحدة. وكا  األتراك هم أنضا مبادرن  اليعقاد ميظمة التعاو  اإلسالمنة لفحص 
خطوات االحتجاج والمقاومة لتصرنح ترامب. ونمك  أ  نكو  لهذن  المحفلن  تأنثنر في مواصلة 
االحتجاج الشعبي في العالم اإلسالمي بدًءا بتركنا، عبر مخنمات الالجئن  في سورنة ولبيا ، 
مظاهرات في األرد  ال نرندها الملك األرديي، لك  ال نمكيه أ  نعارضها، ونتواصل في مصر 

الذي خلقه خطاب ترامب حول موضوز القدس  اإلجمازتهي بالدوائر البعندة للعالم اإلسالمي. إ  وني
لنس دنينا فقط. فقد وحد العالم العربي هذه المرة حول موضوز وطيي عربي. إ  الموجة التي تجتاح 

 الدول العربنة حوليا هي موجة عربنة عامة لم نشاهد لها منثنل هيا ميذ عشرات السين .
نرا . م  ياحنة اردوغا ، فإ  أم ا الهواء األكنثر سخوية فتيفنثه بالذات دولتا  غنر عربنتن : تركنا وا 

خطاب ترامب هدنة حقنقنة، إذ أ  العياون  في تركنا ُتعيى باالقتصاد المتضعضع والتحقنقات في 
ا ، ما م  شأيه الفساد الكبنر الجاري في الوالنات المتحدة ضدَّ رب المال التركي المقرب م  اردوغ

 أ  نكلف تركنا عقوبات أمرنكنة على تبننض األموال. أما باليسبة لإلنراينن  فهذا أمر طبنعي.
أبو ماز  م  جهته، أعل  نثالنثة أنام غضب، بينة السنطرة على اليار، ولك  فتح التي نقف على 

جلس الوطيي أسبوز م  الغضب، وطالبت بايعقاد الم إلىرأسها أصدرت أمس ميشورا دعت فنه 
م  هذا  13الفلسطنيي ومظاهرات جماهنرنة في أنثياء ايعقاد اجتماز الدول اإلسالمنة في تركنا في 

الشهر وغنره. أما فقدا  السنطرة م  أجهزة األم  على الشارز فكفنل أ  نكو  يقطة ايتهاء لوالنة أبي 
 األمرنكنو ما، وعيدما نعرض ماز . فالمظاهرات واالضطرابات تخدم م  ياحنته هدًفا واحًدا: إذا 

في موضوز  "الظلم"خطة للتسونة في الميطقة، سنتمتع الفلسطنينو  بإيجازات مهمة على خلفنة 
القدس. وحاول وزنر الخارجنة األمرنكي تلرسو  ميذ اآل  تخفنف حدة التصرنح أمس في بارنس، 

ذا كا  حصل، فماذا حصل. وبات  بقول على أسلوب التقلند الهزلي لدافند بنتا : لم نحصل شيء، وا 
 األمرنكنو  نشرحو  النوم أ  خطاب ترامب نمك  أ  نفسر في االتجاهات كلها.
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ايتفاضة، وحدود غزة توجد النوم مرة أخرى في يقطة تفجر نمكيها أ  ُتغّنر  إلىحماس تدعو بالفعل 
ز لنست مهمة، صورة الوضع اإلقلنمي في لحظة واحدة. فمظاهرات الفلسطنينن  على جدار القطا

ولك  إطالق الصوارنة التي وقع أحدها في سدنروت هو اشتعال قوي للمواجهة. وهاجم الجنش 
اإلسرائنلي ردا على ذلك أهدافا مع قلنل م  الضحانا يسبنا في الطرف الفلسطنيي: مخزين ، يشنطن  

م  الصوارنة على  الصوارنة وميش ت تدرنب. جولة أخرى وإليتاجالوسائل القتالنة البحرنة  إليتاج
ذا بالجنش أنضا نرتفع درجة في األهداف والنثم  الذي سندفعه الفلسطنينو . إ  الصراز  سدنروت، وا 
بن  الجهات التي تدفع يحو مواجهة واسعة والقوى التي ال تزال متوازية لم نستقر. عيصر الزم  

 حاسم. كل نوم م  الهدوء اليسبي نصب الماء البارد وبالعكس.
 10/12/2017 ،يديعوت

 11/12/2017، العربي، لندنالقدس 
 

 :صورة .92
 

 

 
 . القدس فيالشرطة اإلسرائنلنة تروز الفلسطنينات 

 9/12/2017، ، القاهرةالمصري اليوم


