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 نتنياهو: االتحاد األوروبي لن ينقل سفاراته للقدسلـ موجيريني  .1
المفوضة العليا للسياسة  ا، أند ب ، عن وكالة بروكسل، من 11/12/2017، األيام، رام هللاذكرت 

يات الوالحذو  لن يحذو   يوم االثنين أن التكتل قالت، الخارجية باالتحاد األوروبي فيديريكا موجيريني
في نقل سفاراته إلى القدس، وذلك بعدما اقترح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  المتحدة األمريكية

 نتنياهو على دول أخرى أن تحذو حذوها.
وقال نتنياهو قبل لقاء مع وزراء خارجية االتحاد األوروبي: "أعتقد أن كل أو أغلب الدول األوروبية 

ترف بها عاصمة إلسرائيل وتنخرط معنا بقوة من أجل األمن والرخاء ستنقل سفاراتها إلى القدس، وتع
وقالت للصحفيين: "أعلم أن رئيس الوزراء  غير أن موجيريني سارعت برفض الفكرة. والسالم".

نتنياهو ذكر مرتين أنه يتوقع أن آخرين سوف يسيرون على نهج قرار ترامب الخاص بنقل السفارة 
فاظ بتوقعاته بالنسبة لآلخرين، ألنه من جانب الدول األعضاء باالتحاد إلى القدس، لكن يمكنه االحت

 األوروبي، هذه الخطوة لن تأتي".
، موجيريني ، أنعبد هللا مصطفى ، عنبروكسل، من 12/12/2017، لندن، الشرق األوسطوأضافت 

، 1967لى حدود قالت إن االتحاد األوروبي متمسك بحل الدولتين وفق القوانين والمواثيق الدولية، ع
كشركاء "ودعت إلى وقف التوسع االستيطاني. وأضافت:  ويرى في القدس عاصمتين للدولتين.

للقضية  "وأصدقاء إلسرائيل، نعتقد أن مصالحها األمنية تقتضي إيجاد حل قابل لالستمرار وشامل
ات المتحدة على قرار الوالي "انعكاسات"، مشيرة إلى أنها تخشى "قلق عميق"الفلسطينية. وعبرت عن 
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سيكثف جهوده من أجل إحالل "في الشرق األوسط. وأشارت إلى أن االتحاد األوروبي  "آفاق السالم"
 وسيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر المقبل. "السالم

 
 محاولة الغتيال هويتها أو تزوير تاريخها للبرلمان العربي: القدس عصية على أي    عباس .2

محم  ود عب اس أن مدين  ة الق  دس الش ريف عاص  مة دول  ة  يةفلس طينالة طلالس  أك د رئ  يس  :وف  ا –اهرة الق 
في كلمة عباس،  واعتبر فلسطين األبدية، عصية على أي محاولة الغتيال هويتها أو تزوير تاريخها.

طارئ  ة ري  اض الم  الكي ف  ي افتت  اح الجلس  ة ال الفلس  طيني ألقاه  ا نياب  ة عن  ه وزي  ر الخارجي  ة والم ت  ربين
األمريك   ي بش   أن  ال   رئيس، لبح   د ت   داعيات ق  رار 11/12/2017 االثن   ين ،للبرلم  ان العرب   ي، ف   ي الق  اهرة

ليه ا، اعت داء  إوعزم ه نق ل س فارتها  "،إسرائيل "االعت راف بالق دس عاص مة ل  ترامبقرار الرئيس  ،القدس
لتطلعات  ه المش  روعة  تهدافا  عل  ى الحق  وق التاريخي  ة والقانوني  ة والطبيعي  ة للش  عب الفلس  طيني، واس   س  افرا  

لني  ل حريت  ه واس  تقالله وعل  ى حق  وق المس  يحيين والمس  لمين ف  ي الع  الم أجم  ع، ويق  وض بش  كل متعم  د 
العنص  رية واالس  تعمارية لالح  تالل  اإلج  راءاتجه  ود تحقي  ق الس  الم ويع  زز التط  رف ويك  رس مواص  لة 

 ر واألمن الدوليين .اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة، األمر الذي يهدد االستقرا
 11/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 والعمل من أجل حماية القدس "بـ"قرارات دولية وعربية حاسمةيطالب  لكياالمرياض  .3

لكي ب    "قرارات دولي   ة وعربي   ة حاس   مة كقط   ع اطال   ب وزي   ر الخارجي   ة الفلس   طيني ري   اض الم    :الق   اهرة
أو االقتص  ادية ومقاطع  ة البض  ائع األمريكي  ة ووق  ف الزي  ارات ألمريك  ا ومقاطع  ة  العالق ات الديبلوماس  ية

رس األمريك ي، والعم ل م ن أج ل حماي ة الق دس الش ريف أول ى القبلت ين وثال د الح  رمين جأعض اء الك ون
 الشريفين".

 12/12/2017 ،الحياة، لندن
 

 و إعادة التعريف من جديد": حدود القدس غير قابلة للتفاوض والتعويم أالفلسطينية"الخارجية  .4
 ف      ي بيانه      ا السياس      ي، ي      وم االثن      ينالفلس      طينية قال      ت وزارة الخارجي      ة والم ت      ربين  :وف      ا – رام هللا

 ، إن حدود القدس غير قابلة للتفاوض والتعويم أو إعادة التعريف من جديد. 11/12/2017
السياس ية لمح و الخ ط الفاص ل ب ين الميداني ة و  "إس رائيل"وأكدت الوزارة أن محاوالت اليمين الح اكم ف ي 

قض   ية تفاوض   ية خاض   عة  إل   ىوتحويله   ا  "،الق   دس الش   رقية"ش   طري المدين   ة المقدس   ة، وتع   ويم ح   دود 
مخطط  ات اس  تعمارية  إال)إع  ادة التعري  ف  م  ن جدي  د، تح  ت ش  عار )م ا يتف  ق علي  ه الطرف  ان  م  اهي "ل  
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الحقيقي، وُتعتبر في ذات الوق ت  توسعية تؤدي إلى إفراغ أي مفاوضات قادمة من مضمونها ومعناها
إمالءات إسرائيلية ُمسبقة لحسم مستقبل المدينة المحتلة من طرف واحد. وتابع ت ال وزارة إنه ا إذ ت دين 

ف  ي المدين  ة المقدس  ة، ف نه  ا  االح  تاللالت  ي تفرض  ها س  لطات  االس  تعماريةبأش  د العب  ارات اإلج  راءات 
 ون الدولي والشرعية الدولية واالتفاقيات الموقعة.تعتبرها الغية وباطلة وغير شرعية وفقا للقان

 11/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ن قمة إسطنبولمسعى لدعم سياسي ودبلوماسي ومالي بشأن القدس ن :مجدالني .5
طينية األناض ول: ق  ال عض و اللجن ة التنفيذي ة لمنظم ة التحري ر الفلس  ، وكال ة ق يس أب و س مرة - رام هللا

أحمد مج دالني إن القي ادة الفلس طينية تس عى ل دعم سياس ي ودبلوماس ي وم الي بش أن الق دس، م ن قم ة 
ف ي ح وار م ع كال ة  ،وأض اف األربع اء الق ادم. إس طنبولالمزم ع عق دها ف ي  اإلس الميمنظمة التعاون 

ز ص  مود أه  ل "، لتق  ديم ال  دعم المباش  ر لتعزي  إس  طنبولاألناض  ول، إن الفلس  طينيين يعول  ون عل  ى قم  ة "
ن ال  رئيس محم  ود عب  اس س  يترأس الوف  د أ مج  دالني رك  ذو  .اإلس  رائيليةالق  دس لمواجه  ة حمل  ت التهوي  د 

 .إسطنبولفي  اإلسالميةالفلسطيني في اجتماع القمة 
 12/12/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 رجح إغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطنشعث ي .6

نبي    ل ش    عد، مستش    ار ال    رئيس  ، أنوك    االتنق    ال  ع    ن ال، 12/12/2017 ،الخلــــيل، الشــــارقةنش    رت 
الفلسطيني، أكد أن اإلدارة األمريكية الحالي ة ت دمر عملي ة الس الم م ن خ الل الق رار األخي ر ب االعتراف 
بمدينة القدس عاصمة لدولة "إسرائيل"، مشيرا  إلى أن قرار عدم اللقاء بالمسؤولين األمريكيين ال رجعة 

وق ال إن . السلطة الفلسطينية على إغ الق مكت ب منظم ة التحري ر ف ي واش نطن عنه، ومرجحا  أن تقدم
ن القي ادة ل ن تس مح للوالي ات  "القيادة الفلسطينية خرجت بشكل نه ائي م ن أي عملي ة س الم أمريكي ة، واق
المتح  دة، أن تلع  ب أي دور ف  ي عملي  ة التس  وية م  ع "إس  رائيل". وش  دد ش  عد عل  ى أن الق  رار القاض  ي 

النظ ر ب الرئيس األمريكي مايك بنس في بي ت لح م الش هر الج اري ال رجع ة عن ه، الفت ا  بعدم لقاء نائ
إل  ى أن أمريك  ا قطع  ت أكث  ر م  ن نص  ف ال  دعم ال  ذي تقدم  ه للس  لطة الفلس  طينية، وأنه  ا تعم  ل بعدائي  ة 

 الحقوق الفلسطينية. كاملة ضد  
 نبي ل ش عد، ، أنليب ر دوف، نق ال  ع ن 11/12/2017موقع صحيفة "تـايمز أوف إسـرائيل"، وجاء في 

 بالقدس، قائال   االعترافيتراجع عن التهديد الفلسطيني لقطع العالقات مع الواليات المتحدة بسبب  أبد
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"نح ن ال إس رائيل"، ق ائال : ت ايمز أوف م ع " ف ي مقابل ة هاتفي ةوأضاف شعد  إن التواصل "تعثر" فقط.
 امب".. نحن نحتج على خطوة السيد تر أمريكانقطع عالقاتنا مع 

 ص ادقا   ق ال ش عد "نح ن نعتق د أن الس يد ترام ب تص رف بش كل يجع ل ك ون الوالي ات المتح دة وس يطا  و 
ولكن  ه أوض ح أن التواص  ل ايخ  ر ب ين الس  لطة الفلس  طينية  . نح ن فق  ط نعب  ر ع ن ذل  ك".مس  تحيال   م را  أ

ب  اس ل  ن يلتق  ي رئيس محم  ود عال  والوالي  ات المتح  دة ل  م يت  أثر، ب  الرغم م  ن ق  ول الس  لطة الفلس  طينية أن 
"ال زال ل   دينا بعث   ة ف   ي واش   نطن. هن   اك وأش   ار ش   عد إل   ى أن  بنائ   ب ال   رئيس األمريك   ي ماي   ك ب   نس.
 . التواصل حول عملية السالم متعثرا".مسائل ال زال التواصل بشأنها مستمرا  

 
 للرد على قرار ترامب خطوات يقترح أربع الكريمقيس عبد  .7

عض   و المكت   ب السياس   ي للجبه   ة  ،ب   د الك   ريم )أب   و ليل   ى ف   ادي أب   و س   عدى: ق   ال ق   يس ع -رام هللا 
ن القي   ادة ، إ، ف   ي مقابل   ة م   ع "الق   دس العرب   ي" ،الديمقراطي   ة وعض   و المجل   س التش   ريعي الفلس   طيني

 "إسرائيل "الفلس  طينية يمكنه  ا ال  رد عل  ى ق  رار ال  رئيس األمريك  ي دونال  د ترام  ب اعتب  ار الق  دس عاص  مة ل  
من طريقة، لكن هناك أربع خطوات عملية قد تضع أمريكا في الزاوي ة، ونقل سفارة بالده إليها، بأكثر 

 .وتجعل عدم تضررها جراء هذا القرار صعبا  
ن أول  ى ه  ذه الخط  وات تتمث  ل بوج  وب أن تق  دم منظم  ة التحري  ر الفلس  طينية والقي  ادة إ ىوق  ال أب  و ليل  

ة الجنائي ة الدولي ة والطل ب الفلسطينية على إحالة ملف االستيطان اإلسرائيلي بشكل فوري إلى المحكم
 المسؤولين اإلسرائيليين. من المحكمة فتح تحقيق جنائي رسمي بحق  

 أما الخطوة الثانية فتتمثل باالنضمام إلى عشرين منظمة دولية تابعة لألمم المتحدة.
ي وتك  ون الخط  وة الثالث   ة باالنتق  ال بعملي  ة المص   الحة م  ن فك  رة إنه   اء االنقس  ام والتوحي  د اإلداري لش   ق

ال   وطن إل   ى الوح   دة الحقيقي   ة، وتش   كيل حكوم   ة وح   دة وطني   ة تمث   ل ك   ل أطي   اف الش   عب الفلس   طيني، 
 بمشاركة حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي.

وع   ن الخط   وة الرابع   ة ق   ال، س   تكون التص   رف م   ع الوالي   ات المتح   دة األمريكي   ة بالمث   ل، عب   ر وق   ف 
 االتصاالت معها على كافة المستويات.

 10/12/2017 ،لندن القدس العربي،
 

 عبد ربه: ترامب يحاول أن يفتح عدة جروح بالمنطقة من أجل أن يستغل ثرواتها .8
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عب د رب ه ض رورة "وض ع : نادية سعد الدين -ان عم  

ا تبق ى مشروع وطني موح د لمواجه ة مرحل ة م ا بع د الق رار األمريك ي، وص د مس اعي اإلجه از عل ى م 
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وق ال  م ن الحق وق الفلس طينية عق ب تجري د الفلس طينيين م ن حقه م الكام ل ف ي مدين ة الق دس المحتل ة".
عب  د رب  ه، ل   "ال د"، إن "الس  عودية ل  م تتق  دم بع  رض إل  ى ال  رئيس محم  ود عب  اس، خ  الل زيارت  ه األخي  رة 

أكث ر م ن م  رة، وأوض ح أن "الجان ب الفلس طيني التق  ى األمريك ان  للري اض، حي د ل م نس مع ع  ن ذل ك".
 قادم". ولم يطرحوا شيئا  حول مصير القدس، أو مشروع حل أو مالمح مشروع حل  

وزاد قائال  إن "من يبدأ بتجريدنا من حقن ا الكام ل ف ي مدين ة الق دس فس يقدم بع دها عل ى اإلجه از عل ى 
ل ض د الحقوق الفلسطينية، فهذا ما نتوقعه"، بما يتطلب "وضع مشروع وطن ي مض اد لسياس ة االح تال

ودع ا إل ى "اجتم اع قي ادي فلس طيني،  القدس وللخطة األمريكية التي تريد تمرير المشروع اإلسرائيلي".
يفضل عقده في قطاع غزة أسوة بلئم كل االجتماعات القيادية التي تنعقد على أعلى مستوى بمش اركة 

ن  ي للتص  دي ك  ل الفص  ائل، بم  ا فيه  ا حركت  ي حم  اس والجه  اد اإلس  المي، لوض  ع مالم  ح مش  روع وط
 على "مقاطعة الجهود األمريكية للعملية السلمية". وحد   للعدوان اإلسرائيلي والقرار األمريكي".

وق  ال إن ال  رئيس "ترام  ب يح  اول أن يف  تح ع  دة ج  روح بالمنطق  ة، م  ن أج  ل أن يس  ت ل ثرواته  ا وث  روات 
 ن أو العصر".بلدانها وال شيء آخر، أما الكذبة الكبرى فهي االعتقاد بأن هناك صفقة القر 

 12/12/2017 ،الغد، عم ان
 

 تناافرض أمر واقع على مقدس "إسرائيل": شعبنا سيتصدى لكل محاوالت األوقافوزير  .9
الشيخ يوسف ادعيس أن الق دس وجمي ع الفلسطينية أكد وزير األوقاف والشؤون الدينية  :وفا -الخليل 

يني سيتص     دى لك     ل المح     اوالت األم     اكن اإلس     المية ه     ي خالص     ة للمس     لمين، وأن الش     عب الفلس     ط
اإلسرائيلية التي ترمي إلى فرض أمر واقع على المقدسات بدع م ومس اندة كاف ة أبن اء الع المين العرب ي 

عمل لجنة ص يانة  إنجازاتخالل عرض  ،وأشار ادعيس واإلسالمي والشرفاء في جميع أنحاء العالم.
وم  ة االح  تالل م  ن ت  دمير وطم  س للمع  الم االنتهاك  ات الت  ي تق  وم به  ا حك إل  ىوتأهي  ل مق  ابر الخلي  ل، 

 ، موض   حا  األرضوم   ن ض   منها المق   ابر والت   ي تؤك   د أحقي   ة وجودن   ا عل   ى ه   ذه  اإلس   الميةالتاريخي   ة 
األهمية التاريخية والدينية التي تتمتع بها فلسطين ومدين ة الخلي ل بش كل خ اص، وعل ى ح رص ال وزارة 

 الوزارة والمجتمع المدني.على متابعة المقابر، والمسؤولية المشتركة من قبل 
 11/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  ما  استسال يريد من الفلسطينيين سالما  بلال ترامب : البرغوثيمصطفى  .11

قال السكرتير العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن "ما أقدم عليه : ميرفت صادق - رام هللا
وأض اف للجزي رة ن ت أن م ن  بل استسالم". وما يريده من الفلسطينيين ليس سالما   ،مب خطير جدا  اتر 
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ي  رد الس  الم فعلي  ه الض   ط عل  ى حكوم  ة االح  تالل لوق  ف التوس  ع االس  تيطاني الخطي  ر ف  ي األراض  ي 
وش دد البرغ وثي عل ى أن الق دس كان ت وس تبقى عاص مة  الفلسطينية والتراجع ع ن ق راره بش أن الق دس.

م  ب أم أب  ى، وأض  اف أن اإلع  الن األمريك  ي أدى إل  ى ف  رض عزل  ة دولي  ة اي ش  اء تر الش  عب الفلس  طين
س   رائيل ف  ي ظ  ل "االنحي   از الع  المي" إل   ى جان  ب حق  وق الفلس   طينيين. ودع  ا البرغ   وثي  عل  ى أمريك  ا واق

 القي  ادة الفلس  طينية إل  ى رف  ض أي لق  اء م  ع ممثل  ي اإلدارة األمريكي  ة، خاص  ة بي  نس ال  ذي ك  ان داعم  ا  
كم  ا حثه  ا عل  ى تص  عيد الجه  ود إلنج  اح المص  الحة الفلس  طينية ودع  م المقاوم  ة الش  عبية  م  ب،الق  رار تر 

 وحركة مقاطعة إسرائيل حول العالم دون المراهنة على المفاوضات "العقيمة" تحت السقف األمريكي.
 11/12/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 يةبأي مبادرة ستقدمها الصين لرعاية العملية السياسيرحب  مجدالني .11

ق   ال عض   و اللجن   ة التنفيذي   ة لمنظم   ة التحري   ر الفلس   طينية أحم   د مج   دالني إن : كف  اح زب   ون - رام هللا
م ب بش أن الق دس، بم ا يش مل مناقش ة الرعاي ة الدولي ة االقيادة الفلسطينية س تبحد خياراته ا إزاء ق رار تر 

االنتقالية وما س يترتب  البديلة للدور األمريكي، إضافة إلى بحد صيغ سياسية جديدة لما بعد المرحلة
ورح ب مج دالني ب  "أي مب ادرة س تقدمها الص ين لرعاي ة العملي ة السياس ية"، مش يدا   عليها م ن التزام ات.

بموق   ف بك   ين "المعت   دل النزي   ه غي   ر المنح   از إلس   رائيل"، تعقيب   ا  عل   ى إع   الن وزي   ر خارجي   ة الص   ين 
 استعداد بالده الستضافة مؤتمر سالم نهاية العام.

 12/12/2017 ،وسط، لندنالشرق األ 
  

 من الدفاع إلى الهجوم في مواجهة سياسة ترامب وفريقه ينتقلونالفلسطينيون "الحياة":  .12
ق   ال مس   ؤول فلس   طيني رفي   ع ل    "الحياة": "عن   دما زار ال   رئيس محم   ود عب   اس  :محم   د ي   ونس -رام هللا 

م خط  ة إلع  ادة الج  انبين م  ايو الماض  ي، ق  ال ل  ه ال  رئيس األمريك  ي إن  ه يع  د لتق  دي /واش  نطن ف  ي أي  ار
المفاوض    ات المباش    رة، لفت    رة مح    ددة، ال تتج    اوز الع    امين، ي    تم خالله    ا  إل    ىالفلس   طيني واإلس    رائيلي 

التفاوض على ص فقة الق رن". وأض اف: "ك ان ترام ب واض حا ، وق ال إن ه ذه المفاوض ات س ُتجرى م ن 
ن المفاوض  ات ه  ي الت  ي وق  ف االس  تيطان، وك  ان واض  حا  أ إل  ىدون ش  روط مس  بقة، مش  يرا  ف  ي ذل  ك 

 ستجد الحل لمشكلة االستيطان وغيره".
 إل    ىوف   ي الم   داوالت الداخلي    ة، ك   ان فري    ق ال   رئيس عب    اس يق   ر ب   أن معارض    ة دع   وة ترام    ب للع   ودة 

 المفاوضات أمر غير ممكن ألنه سيترتب عليها فرض عقوبات وعزلة على القيادة الفلسطينية.
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الفلس  طيني س  يقول "ال" كبي  رة ألي دع  وة أو خط  ة أمريكي  ة  لك  ن الي  وم، يؤك  د ه  ذا الفري  ق، أن ال  رئيس
جان   ب دول   ة  إل  ىقادم  ة، بع   د أن أخ  ري الراع   ي األمريك  ي نفس   ه م   ن دائ  رة الوس   يط، وانح  از ب   المطلق 

وق  ال مس  ؤول فلس  طيني مق  رب م  ن ال  رئيس عب  اس: "الي  وم يس  تطيع عب  اس أن  االح  تالل اإلس  رائيلي.
الص  ين وروس  يا وأعض  اء  إل  ى أوروب  اا  ب  دعم دول  ي واس  ع م  ن يق  ول ال لمش  روع ترام  ب الق  ادم، مس  تعين

 مجلس األمن، والى الدول العربية وفي مقدمها السعودية ومصر".
 12/12/2017 ،الحياة، لندن

 
 نتسلم مهامنا في غزة ولم تتم عملية التمكين حسب االتفاق لمالحكومة الفلسطينية:  .13

يوس  ف المحم   ود أن الفلس   طينية م  ة الوف   اق ال  وطني أك  د المتح   دد الرس  مي باس   م حكو  :وف  ا –رام هللا 
الحكوم   ة ل   م تتس   لم كام   ل ص   الحياتها ومس   ؤولياتها ف   ي قط   اع غ   زة، ول   م ت   تم عملي   ة التمك   ين حس   ب 

الحكومة تسعى بشكل حثيد الستكمال تسلم مهامه ا، ومس ؤولياتها، "وشدد المحمود على أن  االتفاق.
أن بع ض العقب ات م ا زال ت ماثل ة حت ى  ، موضحا  "مدمن أجل ضمان إنهاء معاناة شعبنا البطل الصا

إل ى العقب ة  النظ ر ولفت اليوم، وتعرقل عملية تمكين الحكومة، ومن ضمنها عودة الموظفين القدامى.
 ف يوالت ي كان ت س تبدأ  ،إض افتها خ الل الس اعات األخي رة، وه ي وق ف عملي ة الجباي ة األخيرة التي ت م  

ي حرك   ة حم   اس ب   التراجع ع   ن خط   وة وق   ف عملي   ة الجباي   ة، وطال   ب المتح   دد الرس   م .10/12/2017
 العمل بها. إعادةوالعمل على 

 11/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الرئيس اللبناني على موقفه الداعم للقدس وفلسطين إلىينقل رسالة شكر  الفلسطينيالسفير  .14
رئيس ال   ، رس  الة م  ن 11/12/2017 دب  ور، االثن   ينف  ي لبن   ان أش  رف  يفلس  طينالس   فير النق  ل  :بي  روت

وباس  م  محم  ود عب  اس إل  ى ال  رئيس اللبن  اني العم  اد ميش  ال ع  ون، ش  كره م  ن خالله  ا باس  مه شخص  يا  
 ."إسرائيل "الشعب الفلسطيني على موقفه المتقدم حيال القرار األمريكي ب عالن القدس عاصمة ل
 11/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ردا  على إطالق صاروخ مواقع للمقاومة بغزة عدةقصف يالحتالل ا .15

قصفت مدفعية االحتالل اإلسرائيلي وطيرانه الحربي، فج ر الثالث اء، نقط ة رص د للمقاوم ة : محمد وتد
الفلس  طينية ش  مال بل  دة بي  ت الهي  ا ش  مال قط  اع غ  زة  وذل  ك بع  د اإلع  الن ع  ن س  قوط ص  ارو  محل  ي 
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وأطلقت مدفعية االحتالل قذيفتين تجاه نقطة رصد للمقاومة، وثالد قذائف  القطاع.الصنع أطلق من 
 أخرى صوب أراضي المواطنين شمال بيت الهيا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأعلنت وسائل إعالم إسرائيلية، عن اعتراض منظومة القبة الحديدية لصارو  أطلق من شمالي قطاع 
  دون وقوع إصابات.غزة باتجاه مدينة عسقالن 

وذكرت القناة الثاني ة اإلس رائيلية أن ه ج رى اعت راض الص ارو  ف ي س ماء عس قالن، ف ي وق ت دوت في ه 
ص   فارات اإلن   ذار بع   دد م   ن الم   دن والبل   دات ش   مالي قط   اع غ   زة وم   ن بينه   ا "قط   اع لخ   ي " ومدين   ة 

 عسقالن ومناطق ساحل عسقالن.
اء اإلثن ين، نقط ة رص د للمقاوم ة الفلس طينية ش رقي وكانت مدفعي ة االح تالل اإلس رائيلي، قص فت، مس 

بلدة عبسان شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة بعد اإلعالن عن سقوط صارو  محلي الصنع 
وأطلقت قوات االحتالل ثالثة قذائف تجاه نقطة رصد للمقاومة وأراضي الم واطنين  أطلق من القطاع.

 دبابات رشاشاتها بعد إطالق القذائف.الوفتحت  تان.شرقي بلدة عبسان الجديدة والكبيرة المحاذي
 12/12/2017، 48عرب موقع 

 
 تداعيات القرار األمريكيويبحث معه  اإليراني حسن روحاني الرئيسهنية يهاتف  .16

ه   اتف رئ   يس المكت   ب السياس   ي لحرك   ة "حم   اس" إس   ماعيل هني   ة، مس   اء اإلثن   ين رئ   يس الجمهوري   ة 
وبح   د هني   ة خ   الل اتص   اله ب   الرئيس روح   اني ت   داعيات الق   رار  اإلس   المية اإليراني   ة حس   ن روح   اني.

 األمريكي باإلعالن عن مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.
وأش  اد هني  ة بموق  ف الجمهوري  ة اإلس  المية اإليراني  ة قي  ادة ورئاس  ة وش  عبا  ف  ي دع  م القض  ية الفلس  طينية 

 اقف اإليرانية الثابتة من قضية القدس.والشعب الفلسطيني ومقاومته المباركة، مثمنا  المو 
بدوره، أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني على موقف الجمهورية اإلسالمية ب رفض ه ذا الق رار، داعي ا  

 إلى الوحدة، ومعتبرا  أن هذا القرار يمثل قمة العدوان من دول االستكبار العالمي.
فلسطيني لتكون له دولته الكاملة وعاص متها وشدد أن إيران ستقف بكل إمكاناتها إلى جانب الشعب ال

وأضاف أن إيران لن تدخر جهدا  من أجل إنجاح القمة اإلسالمية المنعقدة في تركي ا وص دور  القدس.
 قرارات تدعم الحق اإلسالمي في فلسطين والقدس.

 11/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 مريكياألالسلطة االجتماع مع نائب الرئيس  رفضحماس تثمن  .17
اعتب  رت حرك  ة حم  اس رف  ض الس  لطة االجتم  اع م  ع نائ  ب ال  رئيس األمريك  ي خط  وة ف  ي االتج  اه : غ  زة

ودع  ت الحرك  ة عل  ى لس  ان الن  اطق باس  مها ح  ازم قاس  م "الس  لطة التخ  اذ موق  ف واض  ح م  ن  الص  حيح.
 اإلدارة األمريكية التي تعتدي على أقدس مقدسات شعبنا وأمتنا".

األمريكية المتعاقبة كان ت تق ف دائم ا إل ى جان ب االح تالل، وال يج ب أن وقالت الحركة: "إن اإلدارات 
 تتواصل عالقة السلطة مع هذه اإلدارة األكثر انحيازا لالحتالل".

 11/12/2017، فلسطين أون الين
 

فرازاته ووقف التنسيق األمنيلال عباس  الفصائل الفلسطينية تدعو .18  نسحاب من اتفاق أوسلو وا 
تواص    لت أم    س االحتجاج    ات ف    ي الع    الم ين العرب    ي واإلس    المي للي    وم : ف بأ  - الق    دس المحتل    ة

 الخامس على التوالي، بعد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
س المية وشخص يات ونخ ب سياس ية وثقافي ة ال دول العربي ة، بس حب س فرائها و  طالبت فص ائل وطني ة واق

ل   اء العق  ود التجاري  ة والعس  كرية والمن  اورات م  ن الوالي  ات المتح  دة ، وط  رد الس  فراء األم  ريكيين منه  ا، واق
العسكرية ومقاطعة البضائع األمريكية واإلس رائيلية، بع د ق رار ال رئيس دونال د ترام ب األربع اء الماض ي 

 االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
فرازات  ه، ووق   ف ودع  ت الفص  ائل والنخ   ب ال  رئيس محم  ود عب   اس إل  ى االنس   حاب م  ن  اتف  اق أوس   لو واق

نه  اء االنقس  ام ال داخلي، وتعزي  ز الوح  دة الوطني  ة، مش يدة بق  راره ع  دم اس  تقبال نائ  ب  التنس يق األمن  ي، واق
 الرئيس األمريكي مايك بنس.

 12/12/2017، الحياة، لندن
 

 حول القدس بأنها ساعدت في اتخاذ القرار األمريكييتهم السلطة  البردويل .19
ص  الح البردوي  ل، خ  الل ن  دوة نظمه  ا  "حم  اس"ته  م عض  و المكت  ب السياس  ي لحرك  ة ا: أ ف ب -غ  زة 

، ف  ي "س  قوط أوه  ام التس  وية وخي  ارات المواجه  ة"مرك  ز أطل  س للدراس  ات ف  ي مدين  ة غ  زة أم  س، بعن  وان 
ساعدت في اتخاذ "ظل القرار األمريكي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، القيادة الفلسطينية بأنها 

ووصف البردويل عباس بالتفر د في اتخاذ القرارات وتنفيذها وعدم رغبته في الش راكة  ."مريكيالقرار األ
 ."حماس"مع أي جهة، بما فيها 
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المقاوم  ة م  ن  "تمك  ين"وح  ض عب  اس والس  لطة الفلس  طينية عل  ى وق  ف التنس  يق األمن  ي م  ع إس  رائيل و 
ف نها ستطرد االحتالل من الضفة ف ي المقاومة  "تمكين"العمل في الضفة ال ربية، معتبرا أنه في حال 

 غضون عام أو عامين فقط.
 12/12/2017، الحياة، لندن

 
 لحماية أي قرار يتخذه عباس ردا  على القرار األمريكي ةفصائل المقاومة جاهز : البطش .21

خال   د ال   بط ، أن الش   عب الفلس   طيني  ،أك   د القي   ادي ف   ي حرك   ة الجه   اد اإلس   الميوك   االت:  -غ   زة 
ج  اهزون لحماي  ة أي ق  رار يتخ  ذه ال  رئيس عب  اس ردا  عل  ى الق  رار األمريك  ي، مهم  ا "م  ة وفص  ائل المقاو 

وتي رة معين ة م ن االش تباك م ع الع دو اإلس رائيلي، "، داعيا  إل ى ض رورة الحف اظ عل ى "كان الثمن باهظا  
 ."وتصعيد خيار المقاومة
 سرائيل، وص وال  إل ى س رقة الق دس قبلوا بمعظم القرارات الدولية التي اعترفت ب"واعتبر أن الفلسطينيين 

اس  تعادة الوح  دة الوطني  ة "ودع  ا إل  ى  ."حالي  ا ، بع  دما اعترف  ت به  ا ال  دول العربي  ة وش  جعتهم عل  ى ذل  ك
ع   ادة بن   اء  ع   ادة االعتب   ار إل   ى البرن   امج ال   وطني الفلس   طيني، واق والب   دء بخط   وات الش   راكة الوطني   ة، واق

 ."رات ويتحم لون نتائجهاالمرجعية، على أن يكون الجميع مسؤولين عن القرا
 12/12/2017، الحياة، لندن

 
 لحصد رؤوسكم الزهار لالحتالل: احذروا بأس القسام فإنه آت   .21

ق  ال عض  و المكت  ب السياس  ي لحرك  ة حم  اس محم  ود الزه  ار مخاطب   ا االح  تالل "اح  ذروا : ال  رأي –غ  زة 
 ؤوسكم".بأس حماس واحذروا بأس القسام واحذروا بأس وعد ايخرة ف نه آت لحصد ر 

وأض   اف الزه   ار خ   الل حف   ل ت   أبين الش   هيد القس   امي محم   د الص   فدي، "إنن   ا سنواص   ل المقاوم   ة حت   ى 
 معركة وعد ايخرة وتحرير كل فلسطين".

وفيما يتعلق بالمصالحة تابع " إن المصالحة ال تعني أن نتخلى عن شبر واحد من فلسطين وال تعني 
لمص  الحة ال تعن  ي أن نتن  ازل ع  ن بندقي  ة واح  دة م  ن أن نف  رط بش  بر واح  د م  ن ال  وطن"، مض  يف ا "إن ا

 بنادق كتائب القسام، وهذه الرسالة واضحة جلية دونها أرواحنا ودونها كل ما نملك".
وأش   ار إل   ى أن ال   رئيس األمريك   ي "ترام   ب" ال يفه   م حرك   ة الت   اريخ وس   نن هللا ف   ي كون   ه وه   و يح   ارب 

 قادم في معركة وعد ايخرة الت ي ارتبط ت فيه ا الشعب الفلسطيني صراحة، وخاطبه قائال  "إن وعد هللا
 القدس بالمسجد األقصى المبارك".

 11/12/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 قرار ترامب العدواني كافة الخيارات مفتوحة أمام المقاومة لصد   "الجهاد":  .22
د الم   دلل، أن "كاف   ة أك   د القي   ادي ف   ي حرك   ة "الجه   اد اإلس   المي"، أحم    :نادي   ة س   عد ال   دين - عم   ان

 الخيارات مفتوحة أمام المقاومة الفلسطينية لصد قرار ترامب العدواني".
وق  ال، خ  الل وقف  ة غض  ب نظمته  ا الحرك  ة ف  ي محافظ  ة رف  ح، إن الق  رار "ل  ن يم  ر، ول  ن ي ي  ر مكان  ة 

ارات، القدس ف ي قل وب المس لمين ووج دانهم"، مطالب ا "األم ة العربي ة واإلس المية بتحش يد الطاق ات والق ر 
 ووقف النزاعات التي أعطت ترامب مبررا لتمرير هذا القرار الجائر".

فيم   ا أك   د القي   ادي ف   ي "الجه   اد اإلس   المي" خال   د ال   بط ، أن "الش   عب الفلس   طيني وفص   ائل المقاوم   ة 
ج  اهزون لحماي  ة أي ق  رار يتخ  ذه ال  رئيس محم  ود عب  اس ردا عل  ى الق  رار األمريك  ي، مهم  ا ك  ان ال  ثمن 

ع ادة االعتب ار وشدد عل باهظا". ى ضرورة استعادة الوحدة الوطنية والبدء بخط وات الش راكة الوطني ة واق
عادة بناء المرجعية، بحيد يتحمل الجميع مسؤولية القرارات.  للبرنامج الوطني الفلسطيني، واق

 12/12/2017الغد، عمان، 
 

 مع الدوليعكس وقاحة غير مسبوقة تتعمد إهانة المجتت القدس حولتصريحات نتنياهو : فتح .23
أدان    ت حرك    ة ف    تح بش    دة، تص    ريحات رئ    يس الحكوم    ة اإلس    رائيلية بني    امين نتني    اهو، خ    الل : رام هللا

م  اكرون، الت  ي ق  ال فيه  ا، إن  إيمانوي  لالم  ؤتمر الص  حفي المش  ترك ال  ذي عق  ده م  ع ال  رئيس الفرنس  ي 
ن "قب  ول الفلس  ط إلس  رائيلمدين  ة الق  دس عاص  مة  ينيين بواق  ع بق  در م  ا ه  ي ب  اريس عاص  مة لفرنس  ا، واق

ل بتحقيق السالم".  كون القدس عاصمة إلسرائيل، يعج 
وقال  ت مفوض  ية اإلع  الم والثقاف  ة والتعبئ  ة الفكري  ة، ف  ي بي  ان ي  وم اإلثن  ين، إن مث  ل ه  ذا الك  الم يعك  س 
انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ويعكس تخليه عن اتفاقات السالم المعق ودة ب ين الج انبين، ويؤك د ع دم 

ل ف  ي التوص  ل لح  ل سياس  ي عل  ى أس  اس ح  ل ال  دولتين، كم  ا يعك  س أيض  ا  وقاح  ة غي  ر رغب  ة إس  رائي
ووص فت ه ذه التص ريحات بأنه ا  مسبوقة تتعمد إهانة المجتمع الدولي وتدعي حقوق ا ال يمك ن تخيله ا.

تخ   اريف إس   رائيلية، مح   ذرة م   ن العواق   ب الوخيم   ة للسياس   ة اإلس   رائيلية بش   أن مدين   ة الق   دس المحتل   ة، 
تص    ريحاته تك    رارا للمواق    ف البش    عة والمتطرف    ة للحكوم    ة اإلس    رائيلية بش    أن مدين    ة الق    دس معتب    رة أن 

 المحتلة، التي باتت أكثر وقاحة بعد اإلعالن األمريكي أن القدس عاصمة إلسرائيل.
 11/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 قادر على استعادة الحقوقعزام: مسار التسوية انتهى وخيار المقاومة نافذ  .24
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين نافذ ع زام "أن الق دس : الرأي –غزة 

ليست قضية الفلس طينيين وح دهم، ب ل قض ية ك ل عرب ي ومس لم، كم ا أنه ا معي ار مه م لص وابية خي ار 
ظمته  ا دائ  رة العم  ل النس  ائي ف  ي وأوض  ح خ  الل مس  يرة نس  ائية ن العرب  ي والمس  لم ف  ي الحي  اة". اإلنس  ان

تمتل ك الكثي ر م ن أوراق الض  ط عل ى المس توى السياس ي  واإلس الميةأن الدول العربي ة  ،حركة الجهاد
والدبلوماس  ي، متس  ائال : "لم  اذا ال تق  اطع ال  دول العربي  ة الوالي  ات المتح  دة والكي  ان اإلس  رائيلي، وتتخ   ذ 

ورة أن ت   ادر الس  لطة مرب  ع ومس  ار التس  وية الت  ي وش  دد ع  زام عل  ى ض  ر  إج  راءات عقابي  ة بحقهم  ا  ".
وص   لت إل   ى نهايته   ا المنطقي   ة وه   ي الفش   ل، داعي   ا  الس   لطة لع   دم المراهن   ة عل   ى ال   دور األمريك   ي ف   ي 

وع  ن رف  ض الس  لطة االلتق  اء بنائ  ب ال  رئيس األمريك  ي، ق  ال: "إن موق  ف الس  لطة الفلس  طينية . الص  راع
 سلطة جميع االتصاالت مع اإلدارة واألمريكية.غير كافي"، مشددا  على ضرورة ان توقف ال

واخت  تم ع  زام حديث  ه، ق  ائال  "إن ش  عبنا الفلس  طيني ل  ن يستس  لم رغ  م ك  ل م  ا يتع  رض ل  ه، وس  يظل عل  ى 
جب ار  يقين بأن خياراته هي األصوب"، مشددا  على أن خيار المقاوم ة ه و الكفي ل الس تعادة الحق وق واق

 فلسطيني.العالم كله على احترام وتقديم الشعب ال
 11/12/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 االحتاللالقدومي: اإلدارة األمريكية انتقلت إلى شراكة كاملة مع  .25

ق ال خال د الق دومي ممث ل حرك ة حم اس، ف ي إي ران: إن : مراسل المرك ز الفلس طيني لالع الم -طهران 
رحل    ة الش    راكة الكامل    ة م    ع الكي    ان اإلدارة األمريكي    ة بع    د ق    رار رئيس    ها ح    ول الق    دس تحول    ت إل    ى م

وأك  د ف  ي كلم  ة خ  الل ن  دوة "أبع  اد ق  رار ال  رئيس األمريك  ي ح  ول  الص  هيوني ض  د الش  عب الفلس  طيني.
الق  دس" نظمته  ا جمعي  ة ال  دفاع ع  ن الش  عب الفلس  طيني، ف  ي طه  ران، أن ه  ذا الق  رار يؤس  س لمرحل   ة 

 ر .خطيرة للشعب الفلسطيني، ويعرض السلم واألمن اإلقليميين )للخط
إل  ى جمل  ة عوام  ل، عل  ى رأس  ها أزمت  ه الداخلي  ة،  ترام  بوع  زا الق  دومي أس  باب ق  رار أمريك  ا عل  ى لس  ان 

والوض   ع العرب    ي واإلس    المي الم    أزوم، واجتم    اع متع   دد اإلرادات ف    ي رأس ه    رم المؤسس    ة األمريكي    ة 
الع المي ف ي  لتصفية القضية الفلسطينية منهم جنراالت الجي ، واألزمة الت ي يع اني منه ا رأس النظ ام

 العدوانية. ترامبإدارة مملكته الكونية وغياب السلطة المطلقة لديه، وكذلك شخصية 
وح  دد الق  دومي ث  الد مس  ؤوليات فلس  طينية لمواجه  ة الق  رار األمريك  ي الج  ائر  أوال، البق  اء ف  ي الش  وارع 

 ات الدبلوماسية.ومواصلة انتفاضة الكراملة، وثانيا، اإلصرار على الوحدة الوطنية، وثالثا التحرك
 11/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الفتياني: فتح تستنفر كل طاقاتها على مستوى الوطن لمواجهة القرار األمريكي .26
أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، أن الحركة استنفرت كل طاقاتها في : رام هللا

 ، لمواجهة القرار األمريكي.واإلسالميل الوطني كافة محافظات الوطن إلى جانب فصائل العم
وق   ال الفتي   اني ف   ي ح   ديد لتلفزي   ون فلس   طين: "إن الق   رار األمريك   ي ج   اء كص   فعة ل   الدارة األمريكي   ة 
دارة الظهر لكاف ة الق وانين والق رارات  ولحكومة االحتالل أمام المجتمع الدولي، بتكريس هذا االحتالل واق

 ، مرحبا  بأن هذا الرفض بدأ يتدحري في العالم ويتصاعد.إلسرائيلياالدولية التي ترفض االحتالل 
إلى رشدها مرتبط بتهديد مصالحها في المنطقة، واتخاذ مواق ف  األمريكية اإلدارةوشدد على أن عودة 

ل ائه، وقال: "نح ن ب ذلنا ك ل  األمريكية اإلدارة، لدفع اإلسرائيليحازمة في وجه االحتالل  عن قرارها واق
 ووجدنا تجاوبا  كبيرا  ومواقف داعمة للموقف الفلسطيني".الجهود 

 11/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

تمام المصالحةتها إلى طي   ن النطالقيالذكرى الخمس" تدعو في الشعبية" .27  صفحة االنقسام وا 
لذكرى الخمسون النطالقة الجبهة يوم االثنين، الموافق الحادي عشر من كانون األول ايوافق  :رام هللا

أن وح دة ش عبنا وق واه وفص ائله  وقال ت ف ي بي ان له ا، ص در به ذه المناس بة: الشعبية لتحري ر فلس طين.
قوة لن ا جميع ا، وبه ا وم ن خالله ا نحق ق الص مود، والثب ات، واالنتص ار عل ى الع دو، وحلفائ ه، خاص ة 

قليمي، ودولي مجاٍف لحقوقنا، وأ   هدافنا، وطموحاتنا، بل ويعمل بالضد منها.في ظل واقع عربي، واق
تمام المصالحة ليست شأنا فصائليا لطرفي االنقسام، بل هو شأن  وتابعت: أن طي صفحة االنقسام واق
وطني، ره ن ت وفر النواي ا، كم ا اإلرادة، والفع ل ال وطني الص ادق، والحثي د، للوص ول م ن خالله ا إل ى 

 بيا  جارفا.وحدة وطنية تعددية حقيقية، باتت مطلبا شع
وح  ول الق  رار األمريك  ي بنق  ل الس  فارة م  ن ت  ل أبي  ب إل  ى الق  دس، قال  ت: اإلدارة األمريكي  ة به  ذا الق  رار 
أثبت   ت أنه   ا غي   ر آبه   ة بت   داعيات ذل   ك عل   ى اس   تقرار المنطق   ة. فه   ي تف   تح فص   ال جدي   دا م   ن فص   ول 

 وحقوقنا المشروعة.الصراع، وتؤكد بأنها تقف في صف األعداء األساسيين لشعبنا وأمتنا وقضيتنا 
 11/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تعرض موقع عسكري إلطالق نار قرب رام هللا .28

تعرض موقع عس كرية إس رائيلي ق رب رام هللا  منتص ف اللي ل إلط الق : ترجمة صفا -القدس المحتلة 
نية من نوعها ب ذات المنطق ة خ الل نار، من مركبة مارة دون وقوع إصابات، وذلك في عملية هي الثا

 ساعات.
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وذك  رت ص  حيفة "ي  ديعوت أحرون  وت" أن مس  لحين فتح  وا الن  ار باتج  اه موق  ع عس  كري م  ا ب  ين مخ  يم 
الجلزون ومستوطنة بيت ايل شمالي رام هللا، في حين باشرت قوات الجي  بتمشيط المنطقة بحثا  عن 

 المهاجمين.
 11/12/2017وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 رفضا  لقرار ترامب  رام هللابمكتب التمثيل األمريكي فتح تنظم مسيرة أمام  .29

تظ  اهر عش  رات الفلس  طينيين أم  ام مكت  ب التمثي  ل األمريك  ي بمدين  ة رام هللا : ميرف  ت ص  ادق -رام هللا 
لعملي ة يوم االثنين، ودعوا إل ى وق ف اللق اءات الرس مية ب ين القي ادة الفلس طينية والمبع وثين األم ريكيين 

وجاءت الفعالية التي دعت لها حركة فتح تزامنا مع  السالم، ورددوا هتافات ضد السياسات األمريكية.
 .القدس عاصمة إلسرائيل ترامباستمرار االحتجاجات على إعالن الرئيس األمريكي دونالد 

بس    بب  ورف    ض القي    ادي بحرك    ة ف    تح ف    ي رام هللا موف    ق س    حويل التهدي    دات األمريكي    ة للفلس    طينيين
 "إضاعتهم فرص السالم" جراء رفضهم استقبال مايك بينس نائب الرئيس األمريكي.

وقال سحويل من أمام مكتب التمثيل األمريكي "لن نستقبل بينس، وسيضرب بالنعال إذا دخل مناطق 
 الدول  ة الفلس  طينية"، داعي  ا القي  ادة الفلس  طينية إل  ى رف  ض اس  تقبال أي مبع  ود م  ن "الدول  ة الت  ي أعلن  ت

 الحرب على الشعب الفلسطيني".
 11/12/2017نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 "إسرائيلـ"معظم الدول األوروبية ستنقل سفاراتها إلى القدس وستعترف بها عاصمة ل :نتنياهو .31

اعترف مسؤولون إسرائيليون بأن جميع المسؤولين األوروبيين الذي : عبد هللا مصطفى - بروكسل
رائيلي بنيامين نتنياهو، خالل زيارته فرنسا وبلجيكا في اليومين الماضيين، التقاهم رئيس الوزراء اإلس

القدس عاصمة  ترامبي دونالد مريكرفضوا توجهه السياسي، وأنه فشل في تسويق إعالن الرئيس األ
 إلسرائيل.

لغ وخابت مساعي نتنياهو لحد األوروبيين على ت يير رأيهم ونقل سفارات بلدانهم إلى القدس، كما ُأب
 وتوجهه إزاء الفلسطينيين يثير لديهم قلقا  شديدا . ترامببأن اعتماده على 

وكانت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني رفضت خالل المؤتمر الصحافي مع 
 نتنياهو، أمس، االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل أو نقل السفارات األوروبية إليها.
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موقف األوروبي، واستهل كلمته بتذكير مضيفيه بالدور اإلسرائيلي األمني ورفض نتنياهو بدوره ال
سرائيل شريكتان مهمتان في ". وقال إن "ضد اإلرهاب دفاعا  عن أوروبا" مجاالت محورية:  3أوروبا واق

 ."في المجال األمني وفي مجال االزدهار وفي مجال السالم
أسهمت في إحباط العشرات من العمليات اإلرهابية،  المعلومات االستخباراتية اإلسرائيلية"وأوضح أن 

كثير منها على أرض أوروبا، وأعتقد أن حياة كثير من الناس تم إنقاذها بفضل ذلك التعاون الذي 
تعرفه جيدا  األجهزة األمنية التابعة لكثير من الحكومات األوروبية. وسنواصل القيام بذلك في إطار 

 ."كفاحنا المشترك ضد اإلرهاب
وراح نتنياهو يشيد بقدرات إسرائيل التكنولوجية والعلمية واالقتصادية، ثم انتقل إلى الحديد عن 

يد إسرائيل ممدودة إلحالل سالم مع جيرانها الفلسطينيين منذ مائة عام. "موضوع السالم، زاعما  أن 
اصلة. وتم عاما  وقبل أن يتم بناء ولو مستوطنة واحدة، كنا نتعرض العتداءات متو  50وخالل 

نما بسبب رفض جيراننا لمجرد فكرة قيام دولة  االعتداء علينا ليس بسبب قطعة أرض معي نة، واق
يهودية ووطن قومي للشعب اليهودي على قطعة أرض، أيا  كانت، ما أدى إلى اندالع الصراع وما 

 ."يجعله مستداما  
كن ألحد أن ينكر ذلك. وهذا ال القدس عاصمة إسرائيل وال يمأن "، معتبرا  ترامبودافع عن قرار 

نما يتيح إحالله، ألن االعتراف بالواقع يشكل جوهر السالم  ."يتعارض مع السالم، واق
ية تبذل حاليا  جهودا  ب رض طرح مشروع سالم جديد. فأعتقد أنه مريكاإلدارة األ"وأضاف نتنياهو أن 

ن كان المضي يجب إعطاء السالم فرصة. كما أعتقد أنه يجب رؤية ما هو مطروح  على الطاولة واق
قدما  بالسالم أمرا  واردا . وعلى كل حال، يجب االنطالق من مكان واحد وهو االعتراف بالدولة 
اليهودية. إن أصل القضية كان دوما  الدولة اليهودية، فحان الوقت ليعترف الفلسطينيون بالدولة 

. وأعتقد أنه رغم عدم إنجاز أي اتفاقية اليهودية، وألن يعترفوا بحقيقة أن لها عاصمة تسمى القدس
بيننا، ف ن ذلك الذي سيحدد مستقبال . وأعتقد أن معظم الدول األوروبية ستنقل سفاراتها إلى القدس 

 ."وستعترف بها عاصمة إلسرائيل وستعمل إلى جانبنا من أجل األمن واالزدهار والسالم
 12/12/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 "مجرمي حرب"اب العرب في البرلمان اإلسرائيلي بـليبرمان يصف النو  .31

)أ ف ب : هاجم وزير الدفاع اإلسرائيلي افي دور ليبرمان االثنين النواب  -القدس المحتلة
، وذلك غداة دعوته إلى مقاطعة اقتصادية لمنطقة ”مجرمي حرب”اإلسرائيليين العرب ووصفهم ب 
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ر واشنطن االعتراف من جانب واحد بالقدس وادي عارة )شمال  التي شهدت احتجاجات على قرا
 عاصمة إلسرائيل.

الالئحة العربية “وجاءت تصريحات ليبرمان في بداية نقا  برلماني لمذكرة حجب ثقة قدمتها 
 التي تضم النواب العرب اإلسرائيليين، وهي ثالد اهم كتلة في البرلمان.” الموحدة

يجب أن يحاكم “يس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وقالت حنان الزعبي عند تقديمها المذكرة إن رئ
 ”.أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب

 أنتم“نائبا عربيا ونائبا يهوديا قائال  12ورد الوزير اإلسرائيلي مخاطبا أعضاء الكتلة التي تضم 
دولة ديمقراطية تست لون نقاط ضعف وامتيازات  أنتم“واضاف  ”.الالئحة الموحدة مجرمو حرب

 ”.لتدميرنا من الداخل )..  وجودكم هنا غلطة وسيأتي الوقت الذي لن تكونوا فيه هنا
 11/12/2017، رأي اليوم، لندن

 
 إذا لم يصادق على قانون إغالق الحوانيتمن الحكومة  باالستقالةدرعي يهدد  .32

باالستقالة من الحكومة في  هدد وزير الداخلية اإلسرائيلي أريه درعي، يوم اإلثنين،: هاشم حمدان
 حال عدم المصادقة بالقراءة األولى في الكنيست، على قانون إغالق الحوانيت أيام السبت.

وجاء أن االئتالف الحكومي يجد صعوبة في تجنيد األصوات المطلوبة للمصادقة على اقتراح 
ية إل اء قوانين بلدية يشار إلى أن اقتراح القانون يهدف لتخويل وزير الداخلية صالحو القانون، 

 مساعدة تسمح بالتجارة يوم السبت.
 11/12/2017، 48عرب 

 
 صفعة لترامب ونتنياهومن القدس جبارين: موقف موغيريني  .33

أثنى النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العالقات الدولية في القائمة المشتركة، : محمود مجادلة
يديريكا موغيريني، يوم اإلثنين، خالل لقائها مع رئيس على موقف وزيرة خارجية االتحاد األوروبي ف

الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيد أكدت أن الحل السياسي يكمن "ب قامة دولة فلسطين إلى 
ا قرار ترامب  جانب إسرائيل وأن القدس عاصمة مشتركة للدولتين". وكانت موغيريني قد رفضت أيض 

 اصمة إلسرائيل.ال ذي ينص على إعالن القدس ع
وقال جبارين في تعقيبه على تصريحات موغيريني، إن "الحل ال ذي تطرحه موغيريني يدخل ضمن 
ا على القيادة  اإلجماع العالمي والعربي حول ُسبل التوصل إلى تسوية بالمنطقة، وهو حل مقبول أيض 
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قبة هي العثرة الوحيدة الفلسطينية، مما يؤكد أن معارضة نتنياهو والحكومات اإلسرائيلية المتعا
 للسالم، وموقف نتنياهو يثبت مرة أخرة أنه ال شريك في إسرائيل لمساعي التوصل لتسوية".

 11/12/2017، 48عرب 
 

 بل أكثر بسبب مكانتها الدينية والتاريخية" باريس لكمما : "القدس مهمة لنا كفرنسازحالقة في  .34
، خالل كلمة جمال زحالقةلقائمة المشتركة، النائب د. رئيس الكتلة البرلمانية ل تساءل: محمود مجادلة

ألقاها في مؤتمر حول قضية فلسطين في إحدى قاعات مجلس السينات الفرنسي في باريس، األول 
من أمس، السبت، "هل تتخيلون فرنسا بدون باريس "، وأضاف: "طبع ا ال. كذلك نحن الفلسطينيون 

هي كالجسد بال روح. القدس مهمة لنا كما باريس لكم، ال نتخيل مثل ذلك، ففلسطين بدون القدس 
وأكد زحالقة أن المشروع اإلسرائيلي في القدس يرمي إلى  بل أكثر بسبب مكانتها الدينية والتاريخية".

 السيطرة الكاملة على المدينة وت يير التوازن الديموغرافي فيها.
العملية السلمية، إذ ال يمكن قتل الميت  ترامب لم يقتل ما يسمى برئيس دونالد وأضاف زحالقة أن "

، مشير ا ‘السيادة اإلسرائيلية السياسية‘ولكن ترامب منح شرعية لالحتالل اإلسرائيلي حين أكد على 
  فقط إلى الحقوق الدينية للفلسطينيين".

 11/12/2017، 48عرب 
 

ن ما ارتكابها لجرائم مشكلةحنين زعبي:  .35  حرب الحكومة ورئيسها ليست الفساد وا 
صر حت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، : القدس المحتلة

خالل خطاب حجب الثقة عن الحكومة، الذي ألقته يوم اإلثنين، أمام الهيئة العامة للكنيست، أن 
ن ما ارتكابها لجرائم حرب.  مشكلة الحكومة ورئيسها ليست الفساد، واق

بة زعبي أن "جرائم الحرب ليست االستثناء بل القاعدة"  كما وأكدت على أن "المحرك وأضافت النائ
 األول للسياسات اإلسرائيلية هو "كره الفلسطيني".

وأوضحت زعبي أن "هذا الكره هو كره مزدوي ويت ذى من مصادر متناقضة، هنالك كره مصدره 
األول فهو االستعالء، أوروبي المصدر  االستعالء، وهناك الكره الذي مصدره الشعور بالنقص. أما

تجاه العربي والمسلم، وأما الثاني فهو الشعور بالنقص تجاه الضحية، تلك الضحية التي هنالك خوف 
 دائم من أن تنتفض وتتمر د على واقعها".

 11/12/2017، فلسطين أون الين
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 حاربة إيرانوضعتا على رأس ُسل م أولوياتهما مُ  "إسرائيل"و السعودي ة: تآيزنكو  .36
، الجنرال غادي آيزنكو  زهير أندراوس: - الناصرة ، في تقال القائد الع ام لجي  االحتالل اإلسرائيلي 

ل بالنسبة للدولة العبري ة هو  محاضرٍة ألقاها في المعهد اإلسرائيلي  للديمقراطي ة، قال إن  التهديد األو 
ا يتعل ق بالتهديد من الجيو  النظامي ة فقد انخفض التهديد باستخدام األسلحة غيُر التقليدي ة، أما فيم

إلى الحد  األدنى، وُنقد ر أن  هذا االنخفاض سيستم ر في السنوات العشرة القادمة، ورأى أن  التهديد 
الثالد هو حرب العصابات واإلرهاب، وهو الذي يتطو ر بشكٍل كبيٍر، كم ا ونوع ا وُيش لنا بصورٍة 

قت عينه إلى أن ه ال ُيمكن شمل جميع التنظيمات تحت هذا التعريف، ألن ه، على يومي ٍة، ُمشير ا في الو 
حد  تعبيره هناك أحد التنظيمات، الذي بات يملك أسلحة  غيُر تقليدي ٍة في إشارٍة واضحٍة إلى حزب هللا 

.  اللبناني 
هذه الحرب قادمة ال  وبرأيه، ف ن  الجي  اإلسرائيلي  يتواجد اليوم في االستعداد للحرب المقبلة، وأن  

محال، منتقد ا في الوقت عينه أن  التحالف الدولي  بقيادة الواليات الُمتحد ة األمريكي ة اهتم  فقط بمحاربة 
وترك التهديد األخطر الذي ُتشكل ه إيران وسوري ة وحزب هللا يتعاظم بشكٍل كبيٍر ومقلٍق ” داع “

تضعان التهديد اإليراني  على رأس ُسل م أولوياتهما، ُمعتبر ا  لل اية، مؤك د ا على أن  إسرائيل والسعودي ة
أن  إيران ترى في نفسها دولة  عظمى تعمل بدون كلٍل أْو ملٍل على زيادة سيطرتها في الشرق 

 األوسط، وُمشد د ا على أن  التمد د اإليراني  سيستم ر لسنواٍت طويلٍة.
 11/12/2017، رأي اليوم، لندن

 
 غزة على حدود اإلسرائيلي للجيشمناورات  .37

بدأ الجي  اإلسرائيلي، صباح اليوم الثالثاء، بتدريبات ومناورات عسكرية في جنوب : محمد وتد
 وفي محيط مستوطنات ما يعرف "ب الف قطاع غزة". فلسطين

وحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، تستمر المناورات حتى ساعات بعد الظهر من نفس اليوم، حيد 
 كة نشطة لقوات الجي  في المنطقة باإلضافة لحركة ايليات العسكرية.سيالحظ حر 

 كما وأجرى الجي  مناورات، قبل أسبوعين، بمنطقة ما يسمى "غالف قطاع غزة".
ويأتي إجراء المناورات الجديدة للجي  اإلسرائيلي في ظل تصاعد احتجاجات شعبية في الضفة 

ريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل ال ربية وقطاع غزة على إعالن الرئيس األم
 اإلسرائيلي.

 12/12/2017، 48عرب 
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 ضربة استباقية تكون بداية الحرب المقبلةضابط سابق في "الشاباك": حماس تستعد لتوجيه  .38
حذر ضابط سابق في جهاز األمن العام "الشاباك" من وجود نوايا لدى حركة حماس : محمد وتد

 استباقية تكون بداية الحرب المقبلة على جبهة قطاع غزة.لتوجيه ضربة 
ونقل وسائل اإلسرائيلية عن الضابط المتقاعد إيالن لوتان قوله إن نظرية حماس العسكرية تقضي 

 بدخول المعركة الكبيرة عبر عملية استباقية مباغتة سواء تحت األرض أو فوقها أو جوا أو بحرا.
بر إنجاز قد يحصل في المعركة هو الضربة األولى مع الحفاظ على وتابع: "بالنسبة لحماس ف ن أك

 القدرات الصاروخية طوال أيام الحرب".
وزعم في مقابلة معه في "راديو تل أبيب"، أن قيادة الجناح العسكري التابع لحماس "تقوم بمباحثات 

ترة األخيرة"، على حد متسارعة خالل الفترة األخيرة للبحد عن حل لمشكلة اكتشاف األنفاق خالل الف
 ادعائه.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، قال لوتان إن المصالحة فيها فرص وأيضا تهديد، وباإلمكان 
 تشبيه ما يجري ب "الموديل" اللبناني، على حد وصفه.

وأضاف أنه في اللحظة التي تعود فيها حركة فتح لتسلم زمام إدارة قطاع غزة ستنش ل حركة حماس 
 مقاومة "ال أعرف كيف سيحصل ذلك ولكن هذا أكبر تهديد من المصالحة المذكورة".بال

 12/12/2017، 48عرب 
 

 فقراء "إسرائيلـ"ب السكانتقرير: ثلث  .39
كشفت بيانات تقرير الفقر البديل الصادر عن جمعية "لتت" والذي بحد معدالت الفقر : محمد وتد

يعيشون تحت خط  اسرائيلرية، أن نحو ثلد سكان لدى مختلف الشرائح والفئات العم اسرائيلفي 
 فقراء. اسرائيلالفقر، فيما دلت البيانات نحو مليون طفل في 

حصائيات الجمعية، ووفقا لتقرير الفقر البديل،  وتحت عنوان من هم الفقراء في إسرائيل ، أتى بحد واق
ون تحت خط الفقر، من سكان الدولة يعيش %29.1مليون فقير، أي أن  2,5ف ن يعي  إسرائيل 

 طفل، أي أن كل طفل ثالد فقير. 1.06مليون بالغ و 1,46منهم 
 2015باإلضافة إلى المسح المتطور "للفقر متعدد األبعاد"، تضمنت الصفحات الداخلية لتقرير عام 

ن السكان أجابوا بأنهم "يعيشون في فقر  %6.4سؤاال بسيطا: "ما هو وضعك االقتصادي "، فقط 
ممن يحصلون على دعم الجمعيات المنظمات غير الربحية  %29قتصادية" وأقل من وفي محنة ا

 المختلفة اختاروا هذه اإلجابة.
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في العامين الماضيين ربما تعلم طاقم جمعية "لتت" "من الخطأ"، وسقط السؤال من االستطالع. 
فة المعيشة، ويقيس التقرير ليت خمسة مت يرات: نقص التعليم والسكن وال ذاء والصحة، وتكل

 فالشخص الذي يعرف بأنه يفتقر إلى ثالثة من المعايير يعتبر فقيرا.
ماليين  8طفل فقير )عدد سكان إسرائيل  1,024,000ويظهر من التقرير أيضا أنه كان هناك 

من الجمهور أشار إلى أن مشكلة  %75نسمة  في العام الماضي. وفقا لبيانات الجمعية، ف ن نحو 
االجتماعية تمثل هذا العام أيضا القضية األكثر إلحاحا بالنسبة للحكومة اإلسرائيلية  الفقر والفجوات
 مقارنة بالعام الماضي. %18زيادة قدره -للتعامل معها 

من السكان "نقص التعليم". ووفقا للجمعية، ف ن الشخص الذي يحمل  %38وحسب تقرير، أفاد 
من دون درجة البكالوريوس، الذين ال يستطيعون  شهادة البجروت والتعليم ما بعد الثانوي، ولكن

 الحصول على التعليم العالي اليوم، هو شخص يعاني نقص.
من المشمولين باالستطالع تبين أنهم %25.95والمجال التالي الذي تم فحصه هو غالء المعيشة. 

وطني، يعانون من النقص، فكل من هو تحت خط الفقر، كما هو محدد من قبل مؤسسة التأمين ال
يعتبر مشكلة. ولكن الجمعية أضافت أيضا إلى هذا البال ين الذين لديهم حساب مصرفي ولم تستوف 
المدفوعات الحالية. وبطبيعة الحال، ف ن العديد من أولئك الذين تم حبس حساباتهم ليست سيئة على 

 اإلطالق، على الرغم من النقص في لحظة معينة.
 11/12/2017، فلسطين أون الين

 
 حربإعالن " إسرائيلـ"بالقدس عاصمة ل االعتراف: األقصىطيب خ .04

قال عكرمة صبري، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، وخطيب المسجد  األناضول: -المحتلة  القدس
األقصى المبارك إن قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل 

 حرب".سفارة بالده إليها، "إعالن 
وأضاف صبري، إن المظاهرات واالحتجاجات التي عمت العالم تدل أن "القدس ليست للفلسطينيين 

 وحدهم بل للمسلمين، وأن ترامب واهم حين اعترف بها عاصمة إلسرائيل".
 ودعا الفلسطينيين وأهالي القدس للدفاع عن المدينة مهما كلف األمر.

لية سالم، ألن الواليات المتحدة بتت موقفها في موضوع وأشار إلى أنه "ال مجال للمفاوضات ولعم
 القدس، وناقضت نفسها، وقررت الحرب".

 12/12/2017القدس العربي، لندن، 
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 ترامب لقرار والرافضة المنددة المواجهات من الخامس اليوم في مصابا 146"وفا":  .04
 الخامس لليوم المحتلة ةالفلسطيني األرض في اإلسرائيلي االحتالل قوات مع المواجهات تواصلت

 عاصمة بالقدس االعتراف ترام  ب دونالد األمريك  ي الرئي  س لقرار ورفضا تنديدا التوالي، على
 .إلسرائيل
 ، ال ربية الضفة في 69و غزة قطاع في 77) مواطنا 146 إصابة عن اليوم مواجهات وأسفرت
 .الصحة رةوزا عن صادرة إحصائية وفق منها، 50 مع المستشفيات تعاملت

 على العامود، واعتدت باب باحة في احتجاجية وقفة السالح، بقوة االحتالل قوات قمعت القدس، وفي
 رفعها فلسطينية أعالم على واستولت أحدهم، واعتقلت وحشية، بصورة بالضرب والشبان النساء

 .القدس بمدينة الخاص ترامب إعالن ضد المشاركون
 11/12/2017، (وفا) سطينيةالفل والمعلومات األنباء وكالة

 
 مبابالقدس: لن نسمح بتمرير قرار تر  الدينيةالمرجعيات  .04

أكدت مرجعيات دينية إسالمية ومسيحية في القدس رفضها للقرار األمريكي باعتبار القدس عاصمة 
 إلسرائيل وقرار نقل السفارة األمريكية لها، متعهدين بالعمل على منع تنفيذ القرار.

س الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري أن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل فقد اعتبر رئي
يعني إغالق الباب أمام المفاوضات، وأنه ال سالم في الوقت الذي تعلن فيه أمريكا الحرب على 

 الفلسطينيين. وأكد رفضه للقرار األمريكي وعدم التعامل معه أو السماح بتنفيذه.
بسطية للروم األرثوذكس عطا هللا حنا رفضه للقرار األمريكي. وقال إنه يسيء بدوره أكد بطريرك س

للفلسطينيين مسلمين ومسيحيين، مشددا على أن المسيحيين مكون أساسي من مكونات الشعب 
 . الفلسطيني

أما الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية المحظورة في الداخل الفلسطيني فاعتبر أن 
رامب "المسمار ألخير في نع  مشروع السالم"، مؤكدا أن على الشعب الفلسطيني في ظل قرار ت

هذا الموقف "أال ينظر ألمريكا إال كعدو حقيقي" باعتبارها ال تلعب أي دور لتحقيق المصلحة 
 الفلسطينية.

 11/12/2017. نت، الدوحة، الجزيرة
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 سفر للعالجألف مريض بغزة من ال 38االحتالل منع : حقوقي مركز .04
ألف  38أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن االحتالل اإلسرائيلي منع وأعاق أكثر من : غزة 

 .2008مريض من السفر لتلقي العالي منذ عام 
ثنين، بعنوان "المساومة على األلم"، يتناول القيود التي يوم اإل، وأظهر المركز في تقرير أصدره

 رائيلي، حرمان ايالف من المرضى من تلقي العالي في الخاري.تفرضها قوات االحتالل اإلس
وبين التقرير أن من أهم المعيقات هي حرمان المرضى من السفر من دون إبداء أسباب أو منعهم 

 ألسباب عائلية، واعتقال المرضى أو مرافقيهم على معبر بيت حانون "إيريز".
ن مع سلطات االحتالل، والتحقيق معهم ومع إضافة إلى ابتزاز المرضى ومساومتهم على التعاو 

 المرافقين لهم، والتأخير في الرد على المرضى.
 11/12/2017، فلسطين أون الين

 
 ألف مقدسي عن مدينتهم 230 عزلقرار ترامب يشجع االحتالل على  .00

يسعى االحتالل اإلسرائيلي ضمن سلسلة مخططات، إلى عزل : برهوم جرايسي  -القدس المحتلة 
ألف مقدسي فلسطيني عن مركز مدينتهم القدس، وفق مدير مركز القدس للحقوق  230ي حوال

 االقتصادية واالجتماعية زياد الحموري.
وبين الحموري في تصريحات ل "ال د"، أن المخطط األقرب للتنفيذ من مجموعة المخططات 

دسي، مؤكدا أن قرار ألف مق 140ألفا إلى  120أحياء وضواٍح، تضم ما بين  4اإلسرائيلية، عزل 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل، من شأنه أن يشجع 

 االحتالل على تسريع هذا المخطط.
ألف  320 نحووحسب تقديرات، تستند أيضا إلى السجالت اإلسرائيلية، ف ن في القدس المحتلة 

، والباقي هم من أبناء شطر قرية 1967محتل منذ العام فلسطيني، غالبيتهم الساحقة، من الشطر ال
 .1948، وأيضا ممن انتقلوا للعي  في القدس، من مناطق 1948بيت صفاف المحتل منذ العام 

ولفت الحموري، إلى أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، كان قد قال بوضوح في العام 
ألف فلسطيني عن مدينتهم، بمعنى إبقاء  230لى ألفا إ 220، إنه سيعمل على عزل ما بين 2015

ألف فلسطيني فقط، بهدف اختالق واقع ديم رافي مصطنع، فيه غالبية ساحقة جدا  100حوالي 
 للمستوطنين اليهود.

 12/12/2017عم ان،  الغد،
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 رفض فلسطيني واسع لزيارة وفد البحرين "التطبيعية" .04
تاب واألدباء الفلسطينيين زيارة وفد بحريني إلى إسرائيل، أدان االتحاد العام للك: الجزيرة + وكاالت

وجوالته "االستفزازية" في مدينة القدس، بعد أيام من اإلعالن األمريكي بأن المدينة عاصمة 
 إلسرائيل.

إنه يدين زيارة الوفد البحريني إلسرائيل  -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه-وقال االتحاد في بيان 
زازية في القدس وما حمله من تصريحات شائهة ومدانة ال تعبر سوى عن سقوط و"جوالته االستف

 وترد فادح وواضح".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي أعلن فيه بلفور جديد )في إشارة إلى الرئيس األمريكي دونالد ترامب  

ة لكل عربي بنقل السفارة األمريكية للقدس في استباحة لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم، وفي إهان
وحر، تأتي "هذه الزيارة التطبيعية لتحدد جرحا  ناغرا  في الوعي الفلسطيني والعربي ولكل األحرار 

 المتضامنين مع فلسطين حقا  وحقيقة".
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية رفضها المطلق الستقبال الوفد 

ستقباله في أي من مدارسها أو مؤسسات الوزارة في الضفة ال ربية البحريني، وقالت إنها ترفض ا
 وقطاع غزة.

ودعت الوزارة بقية المؤسسات التعليمية ومدارس وكالة ال ود وتش يل الالجئين الفلسطينيين لتحذو 
حذوها، مؤكدة أن هذا األمر ال عالقة له باالحترام الكبير الذي يحمله الشعب الفلسطيني للبحرين 

كما أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة استهجنت محاولة الوفد  ا.وأهله
 البحريني القدوم إلى القطاع يوم االثنين.

 11/12/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 تشكيل لجان مناطقية للجالية الفلسطينية جنوب الواليات المتحدة .04
لفلسطينية األمريكية في منطقة جنوب الواليات اتفقت الجمعيات والمؤسسات ا ":وفا" -فلوريدا

المتحدة، على تأسيس لجنة تنسيقية عليا موحدة، تهدف إلى توحيد وتنسيق جهود المنظمات الممثلة 
 للجالية الفلسطينية في منطقة الجنوب األمريكي.

ة، منظمة وجمعي 40جاء ذلك خالل اجتماع عقد في تامبا فلوريدا بين رؤساء وممثلي أكثر من 
بحضور السفير الفلسطيني حسام زملط بهدف تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات بشكل أساسي في 
المنطقة، ومن ثم  التنسيق مع المناطق األخرى لتشكيل جبهة سياسية لدعم القضية الفلسطينية في 

 الواليات المتحدة.
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بعدما سبقتها ثالد لجان  وتشكل هذه اللجنة الجزء الرابع واألخير للجالية الفلسطينية األمريكية
 تشكلت في منطقة الوسط ال ربي، والساحل ال ربي، ومنطقة شمال شرق الواليات المتحدة.

 11/12/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 الحجارة لنصرة القدس انتفاضةأطفال غزة يحاكون  .04
طرق رئيسي قبل  أطفال يحملون إطارات مطاطية ويبدؤون بتوزيعها في مفترق: محمد عمران -غزة 

أن يشعلوا النار فيها، في طي دخان أسود سماء المكان ويتزايد احمرار النار كلما التهمت مزيدا من 
 اإلطارات، في حين يقف األطفال والفتية رافعين شارة النصر ويحملون صورا لمدينة القدس.

ات نصرة القدس المتصاعدة يمثل هذا المشهد جزءا  من مشاركة األطفال الفلسطينيين بكثافة في فعالي
بدءا  من الجمعة الماضي، إضافة إلى مشاركتهم األكثر وضوحا في المسيرات والمهرجانات 

 الخطابية، حتى االشتباك مع جنود االحتالل في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة.
لى جانب اندفاع عشرات األطفال للمشاركة في المواجهات على حدود غزة مع االحتالل، تتركز  واق

فعالياتهم األوسع داخل أروقة المدارس، حيد ترفع الالفتات وتردد الهتافات وتحرق صورتا ترامب 
سرائيل.  ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وعلما أمريكا واق

 11/12/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 شجارا  باب الرحمة باألقصى لليوم الثاني ويقص ويخلع أ مقبرةاالحتالل يقتحم  .04
اقتحمت طواقم "سلطة الطبيعة" اإلسرائيلية صباح يوم اإلثنين، مقبرة باب الرحمة  المحتلة:القدس 

 المالصقة للسور الشرقي للمسجد األقصى المبارك، لليوم الثاني على التوالي.
وأوضح مسؤول في األوقاف اإلسالمية فراس الدبس بالقدس، أن طواقم من "سلطة الطبيعة" اقتحمت 

فقة عناصر من شرطة االحتالل المقبرة اإلسالمية لليوم الثاني، وشرعت بقص وخلع األشجار بر 
 فيها.

وحاول المقدسيون التصدي لالعتداء على المقبرة، إال أن قوات االحتالل أبعدتهم بالقوة، واعتدت على 
والشاب خالد بعضهم بالدفع، واعتقلت خالل ذلك أمين سر حركة فتح في بلدة سلوان أحمد العباسي 

 الزير.
 11/12/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 في لبنان يتضامنون مع القدس الفلسطينيونالفنانون  .04
منذ إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن القدس عاصمة للكيان : خليل العلي -صيدا 

يني في مخيمات اللجوء في لبنان، الصهيوني، عم ت حالة ال ضب في أوساط أبناء الشعب الفلسط
 وتضامن كل منهم على طريقته مع مدينة القدس.

الفنانون الفلسطينيون نظموا تظاهرة فني ة في مدينة صيدا )جنوب لبنان  بدعوة من االتحاد العام 
للفنانين الفلسطينيين تحت عنوان "القدس لنا" كتعبير عن التمسك بالقدس عاصمة أبدية لدولة 

وقد شارك في هذه التظاهرة الفنية عدٌد من الفرق الفني ة التراثية الفلسطينية التي  لمستقلة.فلسطين ا
رفعت األعالم الفلسطينية وهي ترتدي اللباس التراثي الفلسطيني، وقدمت فرق الكوفية والسنابل 

 والقدس دبكات ولوحات فني ة من تراد بالدهم لتأكيد التمسك بالهوية الفلسطينية.
 11/12/2017لندن،  الجديد، العربي

 
 السيسي لـ"عباس": موقف مصر ثابت بالحفاظ على الوضعية التاريخية للقدس .51

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اإلثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس : سماح حسن
نه تم عقد وقال السفير بسام راضي، المتحدد الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إ بقصر االتحادية.

جلسة مباحثات مطولة ضمت وفدي البلدين، حيد تم استعراض آخر المستجدات على صعيد 
القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية قرار الواليات المتحدة االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل 

  سفارتها إليها.
ية التاريخية والقانونية وأضاف أن الرئيس أكد على موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ على الوضع

للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات األممية ذات الصلة، مع استمرار مصر في دعم 
 الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واليات المتحدة على وأكد راضي أنه تم التطرق إلى سبل التعامل مع التداعيات الخطيرة لقرار ال
وضعية مدينة القدس، وعلى عملية السالم في الشرق األوسط، وخطوات التحرك على األصعدة 
المختلفة، سواء في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي أو في إطار المحافل الدولية، 

إلى تسوية نهائية حيد أكد الجانبان أهمية تضافر الجهود الدولية للحفاظ على فرص التوصل 
في عملية المصالحة الفلسطينية كخيار استراتيجي ال غنى عنه  للقضية الفلسطينية، والمضي قدما  

خاصة في الوقت الراهن، وفي ضوء ما تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس من مخاطر غير 
 من تحديات. مسبوقة، بما يمكن الفلسطينيين من الوقوف صفا واحدا للتعامل مع ما يواجهونه

 11/12/2017، الوطن، القاهرة
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 الجامعات المصرية تنتفض من أجل القدس .51
دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة   األمريكيتواصلت ردود الفعل ال اضبة تجاه قرار الرئيس 

إلسرائيل، أمس، وشهدت عدة جامعات مظاهرات حاشدة شارك فيها رؤساء الجامعات وأعضاء 
 لطالب دعما  لعروبة القدس.هيئات التدريس وا

ونظم مجلس جامعة القاهرة والعاملون والطالب، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس 
يخالف القوانين والمواثيق الدولية الثابتة،  الذيالجامعة، وقفة احتجاجية أمام مبنى القبة ضد القرار، 

 بالتدخل ضده. الدوليوطالبوا المجتمع 
س نظم عشرات الطالب مسيرة احتجاجية من أمام مبنى اإلدارة، وطافت ساحة وفى جامعة عين شم

بقيادة الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس الجامعة، وعمداء ووكالء الكليات وأعضاء  الجامعيالحرم 
 هيئة التدريس واإلداريين.

بدأت  مريكياألوفى البحيرة، نظم المئات من طالب جامعة دمنهور وقفة احتجاجية للتنديد بالقرار 
 .النظريالمجمع  فيأمام كلية الزراعة وانتقلت إلى كلية التجارة ثم ايداب 

، بقيادة الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس "القدس لنا"وفى جامعة المنيا، نظمت إدارة الجامعة مسيرة 
 الجامعة، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملون والطالب.

 11/12/2017، اهرة، القالمصري اليوم
 

سيكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وجهود  كيياألمر  القرار: عبد هللا الثاني .44
 السالم

استقبل الملك عبدهللا الثاني في قصر الحسينية يوم االثنين، رئيس مجلس الشيو   بترا: – عمان
 الياباني تشوشي داتي، الذي يزور المملكة حاليا.

للقاء، الذي حضره رئيس مجلس األعيان فيصل عاكف الفايز، التأكيد على عمق وجرى خالل ا
 العالقات التاريخية والشراكة االستراتيجية بين البلدين في مختلف المجاالت.

ي باالعتراف بالقدس عاصمة مريكوتناول اللقاء، التطورات المتعلقة بالقدس، في أعقاب القرار األ
أن القمة اإلسالمية التي ستعقد في تركيا  الملكية إليها، حيد أكد مريكإلسرائيل، ونقل السفارة األ

ي، الذي سيكون له تداعيات خطيرة على أمن مريكستنظر في التحديات التي نتجت عن القرار األ
 واستقرار المنطقة وجهود تحقيق السالم.

عمة لتحقيق السالم ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في اتخاذ مواقف دا  الملككما أكد 
يجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مشددا على أن موضوع القدس يجب تسويته ضمن إطار  واق
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حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعي  بأمن وسالم 
 إلى جانب إسرائيل.

ي باالعتراف بالقدس عاصمة مريكبدوره، أشار رئيس مجلس الشيو  الياباني إلى أن القرار األ
 إلسرائيل، يدعو إلى القلق لما يترتب عليه من نتائج سلبية على المنطقة.

وأكد التزام اليابان بحل الدولتين إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، مشددا على أن موضوع القدس 
 من خالل مفاوضات الحل النهائي استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية. يجب أن يحل

 11/12/2017، الغد، عم ان
 

 من أخطر قرارات هذا العصر: قرار ترامب الفلسطيني" األردني"األرثوذكسي  .44
شجب المجلس المركزي األرثوذكسي في األردن وفلسطين القرار "الجائر غير الشرعي"  :عمان

امب رئيس الواليات المتحدة، باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل للرئيس دونالد تر 
 قرارات هذا العصر". أخطرسفارة دولته من تل أبيب إلى القدس، معتبرا انه "من 

وجدد المجلس تأكيده على عروبة القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، وقال إن "القدس عربية 
وهي عاصمة لدولة فلسطين التاريخية". وطالب ترامب بالتراجع عن القرار موحدة )الشرقية وال ربية  

الجائر واقعالن بطالنه، كما طالب باالعتراف دوليا  بقيام دولة فلسطين على ترابها الوطني 
 وعاصمتها القدس الشريف.

 12/12/2017، الغد، عم ان
 

 سالميالعالم العربي واإل ثالثة بمساندةانتفاضة فلسطينية  إلعالن: أمين عام "حزب هللا" .54
استهل االمين العام ل "حزب هللا" حسن نصر هللا كلمته امام المتظاهرين : "الوكالة الوطنية لالعالم"

"الشعب الفلسطيني في االراضي المحتلة في غزة  بتحيةفي مجمع الشهداء في الضاحية الجنوبية، 
اريخية والحركة السريعة منذ الساعات وبيت المقدس، على وقفتهم الت 48والضفة والقدس واراضي 

واكد ان "االحتضان الشعبي الذي يعبر عنه  الذي أعلنه ترامب". يمريكاألاالولى لقرار العدوان 
سيقال لكل  ]الفلسطينيون[ تخليتم إذااضاف: "و يشكل دعما معنويا كبيرا جدا للمقاومين والمنتفضين". 

تكون فلسطينيا أكثر من الفلسطينيين، موقفكم يا من يريد أن يقف من أجل القدس، هل تريد أن 
شعب فلسطين هو المفتاح لكل المرحلة التاريخية المقبلة وعليكم الرهان وكلنا معنيين أي نكون 

 ومعلمينوقال: "الفلسطينيون دائما كانوا السباقين في المقاومة والمواجهة الشعبية واالنتفاضة  معكم".
وقال: "ان أهم رد على قرار ترامب  قرروا ما يجب عليهم أن يفعلوا".كبار. الفلسطينيون هم الذين ي
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ودعا  انتفاضة فلسطينية ثالثة. وعلى كل العالم العربي واالسالمي أن يساندهم". إعالنالعدواني هو 
"جميع فصائل المقاومة في المنطقة وكل الذين يؤمنون بالمقاومة للتواصل والتالقي لوضع موقف 

 ".لمواجهة العدوان
 11/12/2017النهار، بيروت، 

 

 بحفظ القدس إسطنبولالمتحدة احترام قراراتها وسأطالب قمة  األمم: على الرئيس اللبناني .55
موفد رئيس جمهورية كوريا الجنوبية جونغ سوك ايم أن  الرئيس اللبناني ميشال عون أبلغ: بيروت

لقدس عاصمة إسرائيل خطأ كبير يجب ي دونالد ترامب باعتبار امريكالقرار الذي اتخذه الرئيس األ"
العدول عنه، السيما انه يخالف كل القرارات الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة لألمم 

 ."المتحدة
سيطالب رؤساء الدول اإلسالمية، الذين سيلتقون على مستوى القمة في اسطنبول غدا  "وأكد أنه 

حافظة على عروبة القدس مدينة األديان السماوية كافة، األربعاء، بضرورة اتخاذ القرارات الالزمة للم
ال ف نها ستل ي دورها في العالم . وقال: "وعلى األمم المتحدة أن تقوم بواجبها لجهة احترام قراراتها واق

 ."من غير الجائز أن ُيطرد شعب من وطنه وأرضه لحل مشكلة شعب آخر"
دبور، رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود وتسلم عون من سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف  

ي ب عالن مريكموقفه المتقدم حيال القرار األ"عباس، شكره فيها باسمه وباسم الشعب الفلسطيني على 
 ."القدس عاصمة إلسرائيل

  12/12/2017الحياة، لندن، 
 

 رفيق الحريري  من أولويات دائما  كانت الحريري: القضية الفلسطينية سعد  .56
مجلس الوزراء سعد الحريري بيروت بأنها عاصمة لبنان وعاصمة العرب وهي وصف رئيس 

ي دونالد ترامب، ألن مريكانتفضت من أجل القدس في وجه القرار المرفوض الذي أصدره الرئيس األ
هذا هو إيماننا ونهجنا، كما كان إيمان رئيسنا الشهيد رفيق الحريري، والذي كانت القضية الفلسطينية 

 أولوياته ومحورا أساسيا في كل عمله السياسي".دائما من 
 11/12/2017النهار، بيروت، 
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 !ةيخرجون من المخيمات بحري   في لبنان:  الفلسطينيين ضد   ا  عنصري ا  خطاب تبث"أل بي سي أي"  .57
التظاهرة  ، لما حدد أول من أمس فيالتلفزيونية lbci محطة مختلفة كانت ت طية: زينب حاوي

بل إن نا يمكن وصفه  ، احتجاجا على إعالن نقل السفارة األمريكية إلى القدس،عوكرساحة  الشعبية
باالنقالب الواقعي على خطابها الذي لطالما جهدت إلرسائه خالل السنوات الماضية. اليوم، تشهر 
المحطة أداء يعيدنا الى خطاب حربي، عنصري بحق الفلسطينيين، ناكئة جراحا  عمرها من عمر 

 هلية.الحرب األ
أول من أمس، كن ا على موعد في نشرة القناة المسائية، مع مقدمة نارية، تصو ب على المتظاهرين 

القوى األمنية، من دون أن تجري أي توازن، أو  "إهانة"و "االعتداء"في عوكر، وتتهمهم علنية ب  
ستهاللية، مساحة موضوعية، أقله في الصور التي تظهر نقيض ما ترو ي له المحطة. في هذه اال

 ."إن  طريق القدس ال تمر في عوكر"عبره  lbci، لتقول "أبو إياد"استحضر 
النأي بأنفسهم عن "وضمن مضمون عنصري ينم  عن نظرة انعزالية، دعت المحطة الفلسطينيين، الى 

هؤالء . كما عي رت "يعتبروا الوطن الذي استضافهم وال يزال، متاحا  ومباحا  "، وأن ال "الداخل اللبناني
في "بأنهم يخرجون من المخيمات بحرية، من دون إذن مسبق كما يحصل في سائر الدول العربية: 

لبنان يخرجون من دون تصريح ).. ، ويقومون بما يقومون به، كأن لبنان هو من اغتصب 
جذور تأسيسها، في الخطاب والتوجه، وتبن يها  إلى، lbci  بعد مقدمة الحرب هذه، وعودة "فلسطين

ياسة هراوات القوى األمنية، راح مراسلوها يفتشون عن زوايا مضحكة، في خضم ما تعيشه المنطقة س
من اشتعال على خلفية قضية القدس. فت  مارون ناصيف عن البيوت التي تضررت، وتأسف ألن 

لن تعوض على أصحابها. التقطت الكاميرا بسذاجة، اإلسفلت الذي طالته  "لالغاثةالهيئة العليا "
عارات المتظاهرين. صو ر المراسل ما يحدد بأن ه ال يندري في اإلطار الطبيعي ألي تحرك شعبي ش

واحتجاجي. يستطيع بكل سهولة، مراسل المحطة أن ينزل مع كاميراته الى وسط بيروت، ويرصد 
حتى بعد مرور عامين على التحركات الشعبية، شعارات ما زالت موجودة على الجدران، والحواجز 

سمنتية. لم ينس شجرة الميالد، التي تضررت بفعل ما حدد في عوكر، وأسبغ المراسل عليها اإل
 صفات القدسية، واضعا  إياها في مصاف قيمة القدس.

، "الجديد". افترق العاشقان "الجديد"، وتناقض مع lbci، حرفيا  مع mtvأول من أمس، تقاطع خطاب 
، في سل ة واحدة. "ال ريب"اب اليمين الطائفي المذعور من ، واجتمع خط"المؤسسة اللبنانية لالرسال"و

، واللعب "الجمهور المسيحي"جمهورها، وآثرت شد  عصب  تخدععلى نفسها، قبل أن  lbciانقلبت 
على أوتار طائفية في لحظات حساسة، تمر  بها المنطقة العربية، وتحديدا  فلسطين. أخرجت مكنونا  

ست ل  العامل الفلسطيني ووجوده في مخيمات الشت ات في لبنان، عمره أكثر من أربعين عاما ، ي
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ويخري عنصريته من جديد، بعدما عملت القناة نفسها جاهدة على تلميع صورة، طيلة األعوام 
 المنصرمة. يبدو أنها لم تصمد طويال .

   12/12/2017األخبار، بيروت، 
 

 ع القدسيتضامنون م "الجماعة"و "المستقبل"و "التقدمي"لبنان:  .58
ي نقل سفارة واشنطن إلى القدس. مريكبيروت: تواصلت في لبنان أمس التحركات المنددة بالقرار األ

ية، شهدت المناطق اللبنانية مظاهرات مريكفبعد المظاهرة التي خرجت األحد باتجاه السفارة األ
للقرار واعتصامات أعلن المشاركون فيها تضامنهم مع القدس وفلسطين والمقدسات ورفضهم 

 ."إسرائيل"ي ب عالن القدس عاصمة ل مريكاأل
والجماعة اإلسالمية، لقاء واعتصاما في بلدة برجا  "المستقبل"وتيار  "التقدمي االشتراكي"ونظم الحزب 

في قضاء الشوف في جبل لبنان، تضامنا مع القدس، رفعت خالله األعالم اللبنانية والفلسطينية، 
 ي، كما هتفت الحشود لفلسطين.مريكاألوالالفتات المنددة بالقرار 

كذلك نظم موظفو سراي صيدا الحكومي اعتصاما تضامنا مع القدس واحتجاجا على قرار الواليات 
القدس عاصمة فلسطين "ية بشأن القدس. ورفع المعتصمون الفتات كتبوا عليها مريكالمتحدة األ

 ."لألبد
   12/12/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 مستمر األضرار ومسحُ  تظاهرة السفارة األمريكيةتسلم ملف التحقيقات في  العسكريضي القالبنان:  .59

تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ملف التحقيق مع الموقوفين 
في أحداد الش ب التي حصلت أمس في عوكر، فيما تستمر عملية مسح األضرار في المنطقة التي 

ات على أمالك عامة وخاصة، وضبط كاميرات المراقبة فيه تمهيدا  للتعرف إلى معتدين شهدت اعتداء
وفي المعلومات، ف ن التظاهرة حصلت من دون االستحصال على علم وخبر. وفي هذه  محتملين. 

الحالة يصعب قانونا  تحديد الجهة التي يمكن تحميلها تبعات األضرار المادية الواقعة على مواطنين 
 اء أعمال الش ب.من جر 

مصادر التحقيق أشارت إلى أنه بانتهاء التحقيقات األولية مع المحتجزين أحيلوا على القضاء 
العسكري لمتابعة التحقيق معهم موقوفين. وذكرت أن التحقيقات األولية شملت أشخاصا  لم يتبين 

 ضلوعهم في هذه األعمال.
 11/12/2017النهار، بيروت، 
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 قمة عربية طارئة لتجنيد كافة الطاقات من أجل إنهاء االحتالل إلىو البرلمان العربي يدع .61
دانته الشديدة لقرار اإلدارة : القدس عاصمة دولة فلسطين/ القاهرة أكد البرلمان العربي رفضه التام واق

االمريكية بشأن االعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة باالحتالل، ونقل السفارة 
 ة من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.االمريكي

وحمل البرلمان في قراراته الصادرة عن الجلسة الطارئة لبحد تداعيات قرار االدارة االمريكية 
باالعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة باالحتالل "الكيان الصهيوني" ونقل السفارة 

ل الواليات المتحدة االمريكية مسؤولية لجامعة العربية، حم  إليها والتي عقدت اليوم اإلثنين في مقر ا
تبعات القرار وما ستؤول اليه األوضاع على المستوى اإلقليمي والدولي وما يشكله من تهديد للسلم 

 الدوليين. واألمن
كما طالب القرار المجتمع الدولي ال سيما مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة االضطالع 

الواقع وااللتزام  األمرهذا القرار واتخاذ كافة اإلجراءات لرفض سياسة  إبطالولياته تجاه بمسؤ 
لزام القوة القائمة باالحتالل  األمميةبالقرارات  واإلجماع الدولي بسان وضعية القانونية لمدينة القدس واق

 الصدد.بتنفيذ قرارات مجلس األمن بهذا 
تحدة بقيادة عملية السالم بعد أن أصبحت الواليات المتحدة الم األممكما طالب البرلمان العربي، 

وسيطا غير نزيه وغير مقبول في تحقيق السالم الدائم والشامل وأصبحت طرفا في النزاع  األمريكية
 باالحتالل.باتخاذها موقفا منحازا للقوة القائمة 

 س عاصمة أبدية لدولة فلسطين ".كما أقر البرلمان تسمية دور االنعقاد الحالي للبرلمان العربي " القد
والبرلمان  األفريقيكما تم تكليف وفود البرلمان العربي لزيارة البرلمانات المماثلة خاصة البرلمان 

وعدد من البرلمانات األوروبية الفاعلة لعقد لقاءات وحشد تأييد المجتمع الدولي للتصدي  األوروبي
 للقرار االمريكي.

خاصة الناطقة بكل الل ات األجنبية لحشد كل الجهود من أجل قضية  اإلعالمودعا كافة وسائل 
وحد جامعة  األمريكيةودعا المجتمعات العربية لمقاطعة السلع العربية. القدس، في المناهج الدراسية 

يجاد حالة من الض ط  الدول العربية على إحياء مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة باالحتالل واق
 .األمريكيواجهة القرار االقتصادي لم

 11/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 أردوغان: الواليات المتحدة باتت شريكة في الدماء المسفوكة بقرار القدس .61
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الواليات المتحدة بقرارها حول : أنقرة/ أينور أكيز

 الدماء المسفوكة".القدس، باتت شريكة في 
، بالعاصمة اإلنسانجاء ذلك في كلمة خالل مشاركته، في فعالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق 

 التركية أنقرة. 
وأضاف: "ندرك يوم حقوق اإلنسان، في الوقت الذي يتم فيه ضرب حقوق اإلنسان بعرض الحائط، 

 لظلم والتخريب في القدس إلى األبد.وأكد أردوغان عدم إمكانية استمرار ا ال سيما في القدس".
وأردف: "الذين يعتقدون اليوم أنهم يملكون القدس  يجب أن يعرفوا أنهم لن يستطيعوا غد ا العثور 

  على شجرة لالختباء وراءها".
وشدد على عدم اعتراف تركيا بقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة 

 السرائيل.
لوا القدس إلى  س التركي "إعالن ترامب غير ملزم لنا وال للقدس".وقال الرئي وأضاف أن "الذين حو 

سجن للمسلمين وأتباع األديان األخرى، لن يستطيعوا أبدا  تطهير أيديهم من الدماء التي تلطخت 
 بها".

ال يقف وشدد على أن "الذي  ولفت أردوغان، إلى أن فلسطين ومسألة القدس، تمثل اختبارا للمواقف.
 إلى جانب المظلوم في هذه القضية، فال يحق له التحدد عن السالم العالمي".

 11/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 أردوغان وبوتين يؤكدان رفضهما قرار ترامب بشأن القدس .62
جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اإلثنين، انتقاده قرار الرئيس : إسطنبول    باسم دباغ

ي، دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، موضحا  أنه أصبحت يكمر األ
له "تداعيات كبيرة في جميع أنحاء العالم"، فيما أشار نظيره الروسي، فالديمير بوتين، إلى أن الخطوة 

 ية "ال تساعد في حل األزمة في الشرق األوسط".مريكاأل
افي مشترك مع الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، في أنقرة، أن وذكر أردوغان، في مؤتمر صح

"إسرائيل ترى في التطور األخير فرصة لزيادة أعمال العنف والض ط على الفلسطينيين، غير أنه ال 
يمكن ألحد يمتلك الضمير واألخالق والمبادئ والقيم أن يتجاهل هذه الجرائم"، مشيرا  إلى أن دولة 

ستمر في قمع الشعب الفلسطيني"، معبرا  عن أمله في أن تخري قمة منظمة االحتالل "ما زالت ت
 التعاون اإلسالمي، التي تنعقد، األربعاء، في تركيا، ب "قرارات قوية". 
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وأوضح أنه يتشارك مع بوتين "الرؤية حول القدس، واتفقنا على مواصلة االتصال بيننا في هذا 
 الخصوص".

 ضع القدس ينب ي بحثه في لقاءات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين".من جهته، شدد بوتين على أن "و 
ية بقرارها االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل تسببت في مريكوأكد الرئيس الروسي أن اإلدارة األ

واإلسرائيليين"، مشددا  الفلسطينيين"زعزعة التوازن في المنطقة، مما قد يقوض عملية السالم بين 
 وضع القدس عبر االتصاالت المباشرة بين إسرائيل وفلسطين". على أنه "يجب معالجة

 11/12/2017، العربي الجديد، لندن
 

 أبو الغيط يطالب بحملة دبلوماسية للرد على قرار ترامب .63
، الواليات المتحدة بالتراجع أمسطالب األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو ال يط : القاهرة

 تحرك عربي للتصدي لهذا القرار. إلىلقدس عاصمة إلسرائيل، داعيا  عن قرارها االعتراف با
وشدد على أهمية تفعيل أعمال المنظومة العربية للدفاع عن القدس، موضحا أن الرد العملي على 

 ي هو تنظيم حملة دبلوماسية لمواجهة هذا القرار.مريكالقرار األ
، "جائر وخطير"ي بأنه مريكقاهرة القرار األووصف أبو ال يط في جلسة طارئة للبرلمان العربي بال

 مؤكدا أن وضع القدس ال ي يرها قرار مجحف من دولة واحدة.
 12/12/2017، االتحاد، أبو ظبي

 
 ف إيران المتاجرةالسعودية: القدس بقلب الملك سلمان وولي عهده ولتوق   .64

مملكة العربية السعودية لقضية قال وزير الثقافة واإلعالم السعودي، عواد العواد، إن دعم ال: الرياض
القدس "مستمر" وأن المدينة "في قلب الملك سلمان وولي عهده،" منتقدا إيران التي اتهمها ب "المتاجرة 

 بقضية فلسطين" التي قال إن الرياض تعمل بصمت ألجلها.
تأخر في العواد قال إن مواقف قيادة المملكة "ثابتة على مر العصور منذ عهد الملك المؤسس ولم ت

القول أو الفعل" مضيفا أن السعودية ستستعى بكل جهد من أجل "حصول الشعب الفلسطيني على 
 كامل حقوقه التاريخية." 

فقد دعمت القضية  وأردف قائال: "التاريخ يشهد بما قدمته المملكة لفلسطين والشعب الفلسطيني،
 ي."تزال تدعمها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطينما الفلسطينية و 
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وتحدد الوزير السعودي عم ا وصفها ب "مزايدات ومتاجرة بقضية القدس" تنش ل بها أطراف أخرى، 
مشددا على أن المملكة "تعمل المملكة بصمت لنصرة قضية القدس التي آمنت بها باعتبارها قضية 

 المسلمين األولى في جميع المحافل الدولية" وفق قوله.
 11/12/2017، أن أنسي 

 
 "إسرائيل"واب السلطة والمعارضة يتفقون على تجريم التطبيع مع تونس: ن .65

تونس   حسن سلمان: أعاد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة 
إلسرائيل، موضوع التطبيع مع إسرائيل إلى واجهة األحداد في تونس، حيد طالب عشرات النواب 

صادقة على مشروع قانون تقدمت به المعارضة قبل عدة سنوات حول والسياسيين بالتسريع في الم
 هذا األمر.

: "القدس العربي"والنائب في البرلمان التونسي ل  "الشعب"وقال زهير الم زاوي األمين العام لحركة 
قدمنا أمس عريضة إلى مكتب مجلس نواب الشعب، تطالب باستعجال النظر في مشروع قانون "

ويتعلق بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، حيد وقع على  2015منذ  موجود لدى المكتب
العريضة حوالى مئة نائب من مختلف الكتل بما فيها االئتالف الحاكم )وهذا مهم بالنسبة لنا ، في 
ذا لم تتم  انتظار الموافقة على العريضة وتمرير المشروع إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه، واق

العريضة فسنواصل ض طنا بكافة الطرق لتمرير هذا المشروع وهذا أقل رد يمكن االستجابة لهذه 
 ."القيام به على قرار ترامب )االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 

، ستة بنود 2015عام  "الجبهة الشعبية"ويتضمن مشروع القانون المذكور والذي تقدمت به كتلة 
ل بأي شكل )سياسي، اقتصادي، ثقافي وغيره ، تقضي بتجريم كل من يمارس التطبيع مع إسرائي

وينص على سجنه مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وب رامة مالية تتراوح بين عشرة آالف ومئة 
 ألف دوالر . 40 حواليألف دينار تونسي )

 "الشعب يريد تحرير فلسطين"وكان عدد من النواب التونسيون رفعوا شعارات داخل البرلمان من قبيل 
للتعبير عن رفضهم لقرار ترامب االعتراف بالقدس  "فلسطين عربية"و "الشعب يريد تجريم التطبيع"و

 عاصمة إلسرائيل.
مواصلة ممارسة الض ط بكل  الطرق "حزبا ومنظمة تونسية أصدروا بيانا أخيرا أكدوا فيه  17وكان 

طالبوا بمقاطعة كل  أنشطة ، كما "النضالية المشروعة من أجل اإلسراع بسن  قانون يجر م التطبيع
 السفارة األمريكية في تونس.

 12/12/2017، العربي، لندنالقدس 
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 نواب جزائريون يحتجون للقدس عند سفير الواليات المتحدة .66
سلم نواب من البرلمان الجزائري سفير الواليات المتحدة جون ديروشر : الجزائر-عبد الحميد بن محمد

بنقل سفارة بالده إلى القدس واعتبار المدينة المقدسة  ترامبدونالد رسالة احتجاي على قرار الرئيس 
 عاصمة إلسرائيل.

وقال النواب في بيان اطلعت الجزيرة نت على نسخة منه إن اللقاء الذي جرى مساء األحد بمقر 
دقيقة حضره عدد من الناشطين الشباب، ووعد خالله السفير ب يصال  45ية واستمر مريكالسفارة األ

 ية.مريكسالة إلى الحكومة األالر 
ي األبعاد الخطيرة للقرار وما مريكللسفير األ -ينتمي أغلبهم إلى حركة مجتمع السلم-وأكد النواب 

يترت ب عنه من انعكاسات خطيرة منها "أن  هذا القرار بمثابة إعالن حرب على األمة العربية 
في العالم، ولن يبقي للشعب الفلسطيني خيار واإلسالمية، ويمث ل عدوانا واستفزازا لمشاعر المسلمين 

 إال المقاومة".
ي إلى "أن قضية القدس الشريف هي قضية عقائدية دينية وحساسة، وهي مريكونبه النواب السفير األ

قضيتنا المركزية، ألنها إرد مشترك بين جميع المسلمين، ولن نترك الشعب الفلسطيني وحده في هذه 
إلصرار على تنفيذ هذا القرار هو إصرار على ت يير الهوية اإلسالمية القضية"، واعتبروا أن "ا

 والمسيحية لمدينة القدس، ولن نقبل بذلك بأي حال من األحوال".
ية بالتراجع عن تنفيذ هذا القرار، لما يترتب عليه من تداعيات مريككما طالب النواب اإلدارة األ

 اف بالحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني.خطيرة، وااللتزام بالقرارات الدولية، واالعتر 
 11/12/2017ة، الجزيرة نت، الدوح

 
 البرلمان المغربي يعلن رفضه قرار ترامب بشأن القدس .67

أعلن رئيس البرلمان الم ربي الحبيب المالكي عن رفض البرلمان : القدس عاصمة فلسطين/ الرباط
ي األخير باالعتراف بمدينة القدس مريكارية للقرار األالم ربي بهيئتيه مجلس النواب وهيئته االستش

 عاصمة إلسرائيل.
وقال المالكي في جلسة خاصة  للبرلمان بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة الم ربية جمال 

ي األخير هو قراٌر منفرٌد ي م سُّ القضية  الفلسطينية  في الصميم، وحقوق مريكالشوبكي، عن القرار األ
ْعب   الفلسطيني، والحقوق  الدينية  والروحية  والعقائدية  للمسلمين والمسيحيين كافَّة في مقدساتهم  الشَّ

ن ٍد عقالني  داخل القدس الشريف، وأن العالم أمام قراٍر فاق ٍد للشرعية، فاق ٍد للمصداقية، فاق ٍد أل ي   س 
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سرائيليين منطقي ولكل ُبْعٍد مبدئي قانوني وأ خالقي، ف ْضال  عن أ نَُّه ق رار ُيْطل ُق أ ْيدي المسؤولين اإل 
 لممارسة شريعة ال  اب.

ي يأتي لد ْفن  ُكل   أ م ٍل في السالم في مْنطقة الشرق  األ وسط، ويجعل مريكوأشار إلى أن القرار األ
ك ما   ْصما  ال ح  ْير  ُمؤ هَّل ٍة لت ُكون  راعية  للسالم، مما ي ْجع ُلها خ  في سير المفاوضات  الواليات المتحدة غ 

سرائيلية التي كانت قد جعلت من قضية  القدس، المدينة  والمقدسات، بندا  من ُبُنود   الفلسطينية اإل 
ل   النهائي.  مفاوضات  الح 

 11/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ال يمثل أي جهة رسمية "إسرائيل"جمعية بحرينية: وفدنا الذي زار  .68
لبحرين: أعلنت جمعية بحرينية، مساء األحد، أن وفدها الذي زار إسرائيل، السبت، ال يمثل أي جهة ا

 رسمية في البحرين.
وفدها الذي “، في بيان نشرته وكالة األنباء البحرينية الرسمية، إن ”هذه هي البحرين“وقالت جمعية 

نما يم ثل الجمعية نفسها وقام بتلك الزيارة زار إسرائيل والقدس المحتلة ال يمثل أي جهة رسمية واق
 ”.بمبادرة ذاتية

ا لمملكة “وأشارت إلى أنها  نفذت هذه المبادرة استنادا  إلى مبدأ التسامح والتعاي  الذي يعد نهج 
البحرين وسمة من سمات المجتمع فيها، وبهدف زيارة األماكن الدينية المقدسة اإلسالمية والمسيحية 

 ”.تلف أنحاء العالمواليهودية وغيرها في مخ
 12/12/2017، العربي، لندنالقدس 

 
 "إسرائيل"إيران: قرار ترامب بشأن القدس سيعجل بدمار  .69

قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اإليرانية، محمد باقري، إن : طهران    فرح الزمان شوقي
اضة كبرى"، واصفا  ية بالقدس عاصمة إلسرائيل يمهد النتفمريك"اعتراف الواليات المتحدة األ

يين غير قادرين على مريكية بالحمقاء وغير السوية، حتى إن بعض المفكرين األمريكالسياسات األ
 إدراكها وفهمها، حسب تعبيره.

وفي كلمته خالل مؤتمر بعنوان "القوى الكبرى وأمن منطقة غرب آسيا"، الذي ُعقد، اليوم اإلثنين، 
والت وصفها بالمباركة، والتي "ستصب في النتيجة لصالح أضاف باقري أن كل هذا سيؤدي إلى تح

 محور المقاومة".
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وفي المؤتمر ذاته، قال نائب قائد الحرس الثوري اإليراني، حسين سالمي، في كلمته، إن "الواليات 
ية وقوى االستكبار تعمل على تقسيم المنطقة لتحقيق أمن إسرائيل"، معتبرا  أن إيران مريكالمتحدة األ

مرحلة كونها دولة حققت قوة الردع للوقوف في وجه الكيان الصهيوني، فلم يعد يشكل تهديدا  تعدت 
 لها أصال ، وزعم أن "حزب هللا" أصبح أقوى من هذا الكيان في الوقت الراهن.

ووصف سالمي التطورات األخيرة في المنطقة، خاصة في فلسطين، بالظاهرة الجديدة التي تؤكد أن 
ألعداء في فلسطين نفسها وكردستان العراق وسورية ولبنان واليمن، مشيرا  إلى أن الهزيمة لحقت با

القضاء على إسرائيل، سيشكل العامل الرئيسي لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، وهو ما سيحدد في 
 المستقبل، حسب تعبيره.

بالقدس عاصمة ا أمريكإلى ذلك، وصف المتحدد باسم الخارجية اإليرانية، بهرام قاسمي، اعتراف 
إلسرائيل، بالخطوة غير المدروسة وغير الناضجة، وقال "إن التعاطي معها يتطلب إجماعا  عربيا  
سالميا ، لكن العالم العربي يواجه اضطرابات عديدة، رغم أن الفرصة ما زالت قائمة التخاذ خطوات  واق

 حاسمة".
 11/12/2017، العربي الجديد، لندن

 
 إليراني يعرض على الفلسطينيين الدعم عقب قرار ترامب بشأن القدس قائد في الحرس الثوري ا .71

د ب أ: عرض قائد كبير في الحرس الثوري اإليراني دعم المقاتلين الفلسطينيين، عقب  -طهران
 إعالن الواليات المتحدة األسبوع الماضي اعترافها بالقدس عاصمة إلسرائيل.

في الحرس  "فيلق القدس“لجنرال قاسم سليماني، قائد وذكر الموقع اإللكتروني للحرس الثوري أن ا
الثوري، قدم هذا العرض لقائد كتائب القسام الفلسطينية، الجناح المسلح لحركة حماس التي تسيطر 

 على قطاع غزة، في اتصال هاتفي يوم االثنين.
قدس، في ال األقصىوأضاف أن جميع جماعات المقاومة في المنطقة مستعدة للدفاع عن المسجد 

 بحسب الموقع.
وقالت سرايا القدس، الجناح المسل ح لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أمس االثنين، إن قياداتها 

في الحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني، لبحد  "فيلق القدس"تل قت اتصاال  هاتفيا  من قائد 
 ."جهوزية المقاومة الفلسطينية"

 12/12/2017، العربي، لندنالقدس 
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 للقدس انطالق مؤتمر شعبي عربي بتونس نصرة   .71
اختار المشاركون بالمؤتمر الشعبي العربي، المنعقد في تونس تحت شعار "القدس لنا والموت : عمان

المبارك الشيخ محمد حسين رئيسا للمؤتمر،  األقصىألعدائنا"، مفتي القدس وقاضي قضاة المسجد 
 ض له من عدوان وتآمر.تكريما للقدس ونصرة لها بوجه ما تتعر 

شخصية عربية، تمثل قوى وأحزاب وفعاليات  700ويناق  المؤتمر، الذي يشارك في أعماله نحو 
ي بالقدس المحتلة عاصمة مريكسياسية من الوطن العربي والمهجر، تداعيات ومخاطر االعتراف األ

وسبل إفشال القرار  إلسرائيل ونقل سفارة الواليات المتحدة من تل أبيب إلى القدس المحتلة،
 ي.مريكاأل

 11/12/2017، الغد، عم ان
 

 تزيل األلغام بالجوالن للتوسع االستيطاني "إسرائيل" .72
شرع الجي  اإلسرائيلي بحملة خاصة لتفجير األل ام من مساحات واسعة من األراضي : محمد وتد

منشآت السياحية بالجوالن السوري المحتل، وذلك ضمن مخطط تخصيص األراضي للزراعة وبناء ال
وقام طاقم الهيئة المسؤولة عن التخلص من األل ام في هضبة الجوالن، أمس  وتوسيع المستوطنات.

ل م قديم كان قد خبأ جميعها الجي  السوري قبل نحو خمسين عاما. جرى  300اإلثنين، بتفجير 
 تفجير األل ام الكبير بشكل تسلسلي باستخدام متفجرات.

زالة ا ألل ام ضمن حملة واسعة بدأت في شهر آب/أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن وجاء تفجير واق
 تستمر ثالد سنوات تقريبا، ستزال في إطارها أل ام من أراضي هضبة الجوالن وشواطئ طبريا.

 12/12/2017، 48عرب 
 

 نهيان بن مبارك: اإلمارات ستواصل دعمها لهوية القدس العربية .73
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، موقف  أكد: حمدإبراهيم سليم، وعمر األ-أبوظبي

اإلمارات الثابت من عروبة القدس التي تمثل جوهر عملية السالم في الشرق األوسط، وقال إن 
اإلمارات ستواصل دعمها لهوية القدس العربية وللوضعية القانونية التي أرستها االتفاقيات الدولية 

 شعب الفلسطيني، وهو ما أعاد تأكيده مجلس الوزراء أمس األول.كافة بخصوصها وحقوق ال
كما أكد أن قضية القدس تشكل الضامن األساسي لالستقرار في المنطقة، وجوهر عملية السالم، وأن 
دعم حقوق الشعب الفلسطيني يعد نهجا  راسخا  لدى اإلمارات، وتعمل الدولة دائما  وقيادتها الرشيدة 
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تمع الدولي التي تقود إلى إرساء مبادئ سالم حقيقية تخدم الجميع، وتحقق على دعم جهود المج
 االستقرار والسالم في المنطقة، وتحول دون صياغة خطاب متطرف يوجه شروره للعالم أجمع.

منتدى تعزيز السلم في المجتمعات "جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل افتتاح أعمال الملتقى الرابع ل 
 لقت فعالياته في أبوظبي.الذي انط "المسلمة

 12/12/2017، االتحاد، أبو ظبي
 

 "إسرائيلـ"رئيس البرلمان الصومالي: واشنطن ستتحمل عواقب اعترافها بالقدس عاصمة ل .74
نور جيدي: قال رئيس البرلمان الصومالي محمد عثمان جواري، إن واشنطن ستتحمل  -مقديشو

جاء ذلك خالل جلسة برلمانية لمناقشة ميزانية  العواقب حيال اعترافها بالقدس عاصمة إلسرائيل.
2018. 

وأضاف جواري، في كلمته أمام النواب، إن األمة اإلسالمية ال تساوم القدس الشريف، فهو ملك 
وأشار إلى  للمسلمين عامة ولن نقبل قرار واشنطن باالعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي.

مين يستنكر هذا القرار، ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أن الشعب الصومالي ك يره من المسل
ودعا رئيس البرلمان الصومالي، واشنطن للعدول عن قرارها الذي  للدفاع عن القدس الشريف.

 سيضر بالمنطقة.
 11/12/2017، العربي، لندنالقدس 

 
 ظبي: قرار ترامب الخاص بالقدس قد يساعد المتشددين ولي عهد أبو .75

هد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أن قرار الرئيس األمريكي دونالد حذر ولي ع: دبي
ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يمكن أن يكون طوق نجاة للجماعات المتشددة بعد 

وقال ولي العهد في تصريحات إلى وفد من معهد واشنطن  االنتكاسة التي عانوا منها هذا العام.
 نى إن اإلمارات تأمل أن تعيد واشنطن النظر في قرارها.لسياسة الشرق األد

 10/12/2017، وكالة رويترز لألنباء
 

 سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة: السماء لم تسقط بسبب قرار ترامب حول القدس .76

ل إن قالت سفيرة الواليات المتحدة األمريكية في األمم المتحدة نيكي هالي، إن الجميع قا: سي أن أن
السماء ستطبق على األرض عندما أدلى الرئيس ترامب باعتراف واشنطن بالقدس عاصمة 

 إلسرائيلي، وهو ما لم يحدد".
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وأضافت هالي في لقاء على قناة "سي أن أن"، "عندما أدلى الرئيس بتصريحه، قال الجميع إن 
 كانها لم تسقط".السماء ستسقط على األرض ولكن مر الخميس والجمعة واألحد والسماء في م

وتابعت: "ربما الطبيعة البشرية للبعض أن قرار الرئيس ترامب فظيع، ولكن نقول إن القدس هي 
 عاصمة إسرائيل، ما الخطأ في قول ذلك ".

وذكرت هالي في مقابلتها: "لمن أغضبهم األمر، كنا نعلم أن ال ضب سيحدد، ولكن الشجاعة 
نظر له بشكل سلبي ومن ينظر بشكل إيجابي، ولكني أعتقد تتطلب ذلك، وعند اتخاذ قرار هناك من ي

 أن هذا القرار سيدفع السالم لألمام".
وأفادت: "لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع الجامعة العربية وأكثر من السابق، وهذا بسبب 

ن اختلفنا بشأن قرار ترامب، فهناك الكثير من القضايا التي   نتفق عليها".معركتنا ضد إيران، ولكن واق
 12/12/2017لألنباء، وكالة شهاب 

 
 دعو للهدوء بشأن القدسيالبيت األبيض  .77

دعت الواليات المتحدة األميركية إلى الهدوء في الشرق األوسط والتوصل إلى تسوية لعملية السالم، 
يامين في حين رفض وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي ب "شدة" دعوة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بن

 نتنياهو إلى االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل اقتداء بالرئيس األميركي دونالد ترمب.
نه منفتح على االستمرار  وقال البيت األبيض إنه مستمر في الدعوة إلى الهدوء في الشرق األوسط واق

 في المباحثات للتوصل إلى تسوية لعملية السالم.
 11/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "عديم الجدوى": أي قرار خارج اإلجماع الدولي حول القدس من القاهرة ينبوت .78

دعا الرئيس الروسي فالديمير بوتين، أمس االثنين، في القاهرة إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية 
، وأكد زعماء أوروبيون لرئيس "بما فيها وضع القدس"فورا  للتفاوض حول كل القضايا  "اإلسرائيلية"

رفضهم الحازم اإلعالن األمريكي حول القدس وفي حين اعتبر األمين العام  "اإلسرائيلي" الوزراء
لألمم المتحدة قرار واشنطن ضارا  بعملية السالم، اعتبرت اإلدارة األمريكية رفض القيادة الفلسطينية 

 لقاء نائب الرئيس األمريكي رفضا  للحوار.
ضرورة االستئناف الفوري "في وقت سابق، إنه يرى وقال بوتين الذي وصل إلى العاصمة المصرية 

المباشر حول كل القضايا المتنازع عليها، بما فيها وضع  "اإلسرائيلية" -للمفاوضات الفلسطينية 
، وذلك في إشارة إلى معارضته لقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب باالعتراف بالقدس "القدس
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البد "لسفارة األمريكية إليها. وأضاف بوتين، موضحا  موقفه، وببدء إجراءات نقل ا "إسرائيل"عاصمة ل
. مشددا  على أن موسكو تدعم كل "من اتفاقات )للسالم  عادلة وطويلة المدى تحقق مصالح الطرفين
كل ما يستبق نتائج المفاوضات )بين "قرارات مجلس األمن، التي اتخذها سابقا  بشأن القدس، وتعتبر 

 ."الطرفين  عديم الجدوى
 12/12/2017، الخليل، الشارقة

 
 الفروف: ال علم لنا بـ"صفقة القرن" .79

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن تكون لدى موسكو أي معلومات عما تسميه واشنطن 
 "صفقة القرن" بشأن تسوية الملف الفلسطيني اإلسرائيلي. 

ده ال تفهم ما تعنيه الواليات المتحدة وقال الفروف في تصريحات صحفية أدلى بها في الهند إن بال
بصفقة القرن، وأضاف أن موسكو ال تعرف عن ماذا يدور الحديد بهذا الشأن. وفي هذا السياق 
عبر الفروف عن أسفه الستمرار اإلدارة األميركية الحالية كسابقاتها بالحديد عن قدرتها على تسوية 

 الملف الفلسطيني اإلسرائيلي منفردة.
اللجنة الخارجية الروسي على أن موسكو كانت دائما تعمل بشكل جماعي في إطار  وشدد وزير

الدولية، ولم تسع يوما لالنفراد في تسوية هذا الملف، مؤكدا عدم قدرة أي دولة منفردة على  الرباعية
 حل هذا الملف، حسب قوله.

 11/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ر دون انقطاع العام الجاريكرينبول: خدمات األونروا كافة ستستم .81
أعلن المفوض العام لألونروا بيير كرينبول، أن خدمات األونروا هنا : القدس عاصمة فلسطين/ القدس

في القدس الشرقية، وفي الضفة ال ربية وقطاع غزة واألردن وسوريا ولبنان ستستمر دون انقطاع في 
 .2017عام 

التوتر والقلق ارتفع مرة أخرى في منطقة الشرق  وقال في بيان صحفي، اليوم االثنين إن مستوى
ن األونروا أكثر تصميما  من أي وقت مضى لحماية  األوسط وتحولت جميع األنظار إلى القدس، واق
حقوق الالجئين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتكم، ليس هناك ما هو أكثر أهمية  بالنسبة لي من إنجاز 

ادة المجتمع الدولي، وتم تمديده من قبل الجمعية العامة لألمم هذه المهمة. فتفويض الوكالة يعكس إر 
 المتحدة في العام الماضي.
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وأشار إلى أنه اتخذ خطوات استثنائية بهذا الصدد، بما في ذلك توجيه نداءات خاصة إلى أعلى 
لدعم المستويات في المجتمع الدولي، واتخذت تدابير داخلية للحفاظ على عملنا الحيوي. أنني ممتُن ل

 القوي من الدول المضيفة والمانحين.
مفتوحة، وسيستمر الطالب من الجئي فلسطين بالحصول على  711وتابع ستبقى مدارس األونروا ال  

مفتوحة   143التعليم الذي يطور مهاراتهم ويحافظ على فرصهم، كما ستبقى عيادات األونروا ال  
حية الجسدية والنفسية وهنالك حاجة ماسة لهذه وسيستمر الجئو فلسطين بالحصول على الرعاية الص

الخدمات، وكذلك بالنسبة لالغاثة والخدمات االجتماعية والنظافة البيئية وأعمال تحسين المخيمات، 
 وبرنامج التمويل الص ير، ونشاطات الحماية والطوارئ، فسوف تستمر في جميع األقاليم.

 11/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ضبط النفس مع المتظاهرين الفلسطينيين "إسرائيل"األمم المتحدة تناشد  .81
في التعامل ” ضبط النفس والهدوء“نيويورك: ناشدت األمم المتحدة، اليوم اإلثنين، القوات اإلسرائيلية 

 مع المتظاهرين الفلسطينيين إثر مواجهات تشهدها مدن فلسطينية احتجاجا على اعتراف الرئيس
 األمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل.

وقال نائب المتحدد الرسمي باسم األمين العام، فرحان حق، للصحافيين بمقر المنظمة الدولية 
 ”.دعونا إلى ضبط النفس والهدوء وهذا ينطبق على قوات األمن )اإلسرائيلية “بنيويورك 

حافيين بشأن موقف األمين العام إزاء استخدام وجاءت مناشدة المسؤول األممي ردا على أسئلة الص
الجي  اإلسرائيلي الرصاص الحي  والمطاطي، والقنابل المسيلة للدموع لدى تعامله مع احتجاجات 

 فلسطينية بعدد من مدن الضفة ال ربية، وعلى الحدود مع قطاع غزة.
ميالدينوف أعرب عن  منسق األمم المتحدة لعمية السالم في الشرق األوسط نيكوالي“وأوضح أن 

أمله في إفادته التي قدمها، الجمعة الماضية، أمام مجلس األمن الدولي في أن يتمكن الفلسطينيون 
 ”.واإلسرائيليون من ضبط النفس والتزام الهدوء

 11/12/2017، العربي، لندنالقدس 

 
 نفي برلي" إسرائيلـ"ميركل تدين حرق أعالم إسرائيلية خالل احتجاجات مناوئة ل .82

برلين: أدانت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل وقادة حزبها المسيحي الديمقراطي حرق أعالم 
 إسرائيلية خالل احتجاجات مناوئة إلسرائيل في العاصمة األلمانية برلين.
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إننا نعارض جميع “وقالت ميركل اليوم االثنين في برلين بعد اجتماعات الهيئات القيادية بحزبها: 
 ”.داة السامية وكراهية األجانبأشكال معا

وأدان مجلس اإلدارة االتحادي للحزب باإلجماع هذه االنتهاكات للمبادئ الدستورية، موضحا أنه ليس 
تبرر مثل هذا التصرف، مؤكدا: -وال حتى بشأن مسألة وضع القدس-هناك أية اختالفات رأي 

 ”.القانونيتعين على الحكومة التدخل بكل الوسائل التي تملكها دولة “
 تخللها حرق ألعالم إسرائيلية ونجمة داوود.” أعمال ش ب خطيرة“ووصفت ميركل ما حدد بأنه 

 11/12/2017، العربي، لندنالقدس 

 
 بتعويضات عن مرافق بنية تحتية أنشئت بدعم من االتحاد األوروبي "إسرائيل"بلجيكا تطالب  .83

االثنين، إسرائيل بدفع تعويضات عن هدم طالبت بلجيكا، اليوم : القدس عاصمة فلسطين/ بروكسل
ومصادرة مرافق البنية التحتية كالمدارس المتنقلة والبطاريات الشمسية في الضفة ال ربية، التي تم 

 إنشاؤها بدعم مالي من أعضاء االتحاد األوروبي.
رو، جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء البلجيكي لشؤون المساعدات اإلنسانية ألكسندر دي ك

 في حديد لشبكة اإلذاعة والتلفزيون البلجيكي "أر تي بي إف".
وقال دي كرو إن بالده جنبا إلى جنب مع عدد من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تطالب 
إسرائيل، بدفع تعويضات عن هدم ومصادرة مرافق البنية التحتية بالضفة ال ربية، التي أنشئت تم 

 حاد األوروبي.بدعم مالي من أعضاء االت
من جانبه، قال مصدر دبلوماسي في بروكسل، لوكالة سبوتنيك الروسية، إن حجم التعويض يصل 

سبانيا،  30إلى  يطاليا، واق ألف يورو تقريبا لكل دولة من الدول المطالبة وهي: بلجيكا، وفرنسا، واق
يرلندا، والسويد، والدانمارك.  ولوكسمبوري، واق

 11/12/2017، لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا
 

 "األمم المتحدة" تعتمد قرار "تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني" .84
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم االثنين، قرارا بعنوان : القدس عاصمة فلسطين/نيويورك

 "تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني" بتوافق ايراء.
قدتها الجمعية العامة لمناقشة البند المعنون " تعزيز تنسيق المساعدة جاء ذلك خالل الجلسة التي ع

اإلنسانية والمساعدة ال وثية التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت الكوارد، بما في ذلك المساعدة 
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العام تقريرا بهذا  قدم األميناالقتصادية الخاصة"، الذي يتم من خالله اعتماد هذا القرار، كما 
 الخصوص.

 11/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 منفذ اعتداء نيويورك للمحققين: الهجوم رد  على االعتداءات اإلسرائيلية في غزة .85
نقلت محطة "سي إن إن" عن مصادر في شرطة نيويورك أن منفذ عملية : واشنطن    أحمد األمين

، االثنين، أبلغ محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف التفجير في مترو مانهاتن، البن الي عقائدهللا
بي آي  أنه أقدم على عملية التفجير احتجاجا على االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة على غزة، إثر 

 قرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي. 
بيض تحميل الرئيس مسؤولية اندالع أعمال العنف في األراضي ورفضت المتحدثة باسم البيت األ

الفلسطينية المحتلة، بسبب قراره بشأن القدس، وشددت على أن "منفذي هذه األعمال هم من يتحمل 
 مسؤولية انفجار العنف".

 11/12/2017، العربي الجديد، لندن
 

 بالسالم في الشرق األوسط في الواليات المتحدة: قرار ترامب سيضر قادة رأي مسلمون ويهود .86
هاكان جوبور: انتقد قادة رأي مسلمون ويهود في الواليات المتحدة، قرار الرئيس األمريكي  -واشنطن

دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، واعتبروا أن القرار لن يكون له أي دور سوى 
 بعضهم. تقويض عملية السالم وجعل المسلمين واليهود في مواجهة مع

وأجمع زعماء مجتمع مدني، مسلمون ويهود، في تصريحات لألناضول، على أن قرار الرئيس 
 األمريكي سيلحق ضررا كبيرا بمسيرة السالم في الشرق األوسط.

وقال رئيس معهد يقين للبحود اإلسالمية عمر سليمان، الذي شارك في فعالية جرى تنظيمها أمام 
ار ترامب، إنهم لن يعترفوا بأي شكل من األشكال بقرار الرئيس البيت األبيض احتجاجا على قر 

وأشار سليمان، إلى أن زعماء الدول اإلسالمية يتحملون المسؤولية تجاه الخطوة التي  األمريكي.
 اتخذتها الواليات المتحدة األمريكية.

ة للصهيونية والذي ، رئيس المنظمة اليهودية المتحدة المناهض"يسرائيل وايس“من جانبه قال الحاخام 
قرار القدس هذا سيؤدي بكل شيء “شارك في مظاهرة جرت أمام البيت األبيض حول القدس، إن 

السالم ال يتحقق من خالل السيطرة على القدس حيد المدينة المقدسة، “وأضاف أن  ”.إلى األسوأ
 ”.شرعيةواقعالنها عاصمة لدولة إسرائيل التي ترفضها الديانة اليهودية وتعتبرها غير 



 
 
 
 

 

 49 ص             4491 العدد:             12/12/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

نعلم بأن هذا القرار سيء لل اية. ”: “نعيم بيج“بدوره، قال مدير الجماعة اإلسالمية ألمريكا الشمالية 
عاما كانت الواليات المتحدة والمجتمع الدولي يقوالن إن القدس  70هذا القرار لن يجلب السالم. منذ 

 ”.ار أزعج المسلمين والمسيحيينتابعة للفلسطينيين واليهود والمسيحيين. من الواضح أن هذا القر 
اين حان الوقت لتتسلم دول مثل تركيا وفرنسا القيادة للعمل خالل هذه الفترة من أجل “وأضاف 

 ”.تحقيق السالم
 11/12/2017، العربي، لندنالقدس 

 
 السينما في السعودية... حلم تحقق بعد عقود .44

ين متواصلتين. كان يعمل موظفا  في شركة لم ينم علي محمد العلي لليلت: الرويشدمحمد  -األحساء 
في أوائل األربعينات، وفق رواية ابنه محمد الذي سرد حكاية والده التي تحولت في ما بعد  "أرامكو"

طرفة  يتناقلونها، بعدما وقعت عيناه مصادفة على شاشة عرض سينما كبيرة تعرض أفالما  في الهواء 
نب، ليصاب والده بصعقة من العمالقة الذين يظهرون على الطلق، لعائالت موظفي الشركة من األجا

 الجدار.
أصيب والدي بخوف شديد، ألنه لم يشاهد شاشة التلفزيون في ذلك الوقت، وصادف أن "يقول: 

وقعت عيناه على تلك الشاشة الضخمة التي يتحرك في وسطها عمالقة، ليصاب بالحمى والهلع، 
 ."ألولى مع السينما مرعبة جدا  وعدم النوم لليلتين، لتكون تجربته ا

كاليفورنيا العربية للزيت "دخلت السينما في الثالثينات إلى السعودية ل ير مواطنيها، عبر شركة 
، وكان مقر أول صالة في المجمعات السكنية للشركة، "أرامكو"التي أصبحت الحقا  شركة  "القياسي

 ، واستمرت حتى السبعينات.وكانت مقتصرة على الموظفين ال ربيين وعائالتهم فقط
وضمت األندية الرياضية في السبعينات عروضا  سينمائية متواضعة، أشبه ما تكون بالتجمعات غير 
المنتظمة للسعوديين، وعروضا  نخبوية في منازل بعض األسر ال نية التي كانت تستقبل جمهورها 

منازل في جدة والرياض والطائف المخملي، وتتنافس في شراء األفالم األجنبية والعربية. وعرفت 
 وأبها بتوافر العروض السينمائية، لكنها لم تكن صاالت عرض منتظمة.

وقفزت أندية أدبية وجمعيات الثقافة والفنون على المحاذير التي يتبناها التيار الديني من الدور 
وحققت نجاحات السينمائية، وتجرأت على إقامة مهرجانات ومسابقات لألفالم القصيرة والطويلة، 

متواصلة، وجذبت طاقات شبابية متعطشة لصناعة األفالم. وكان صادما  أن تتحول المسارح ُدور  
ن كان في شكل تنافسي، إال  عرض بطرق غير مباشرة، تعرض إنتاجا  محليا  بأيٍد سعودية فقط، واق

 أنها كانت خطوة جريئة نحو كسر التابو.
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ائية يراود الشباب، إذ إن صاالت السينما في الدول الخليجية وبات حلم افتتاح صالة العروض السينم
المجاورة كانت وال تزال تعج باألسر السعودية التي تجتاز المسافات لتمأل صاالت العرض ومشاهدة 
أحدد األفالم، وليكون الجمهور السعودي واحدا  من أهم مصادر الدخل لتلك الصاالت، وكانت 

ويت، الجاذب الرئيسي للسائح السعودي. ومن المتوقع أن يؤثر صاالت عرض البحرين ودبي والك
قرار وزير الثقافة واإلعالم عواد العواد أمس، في السماح ب صدار تصاريح لدور السينما، في سوق 
الدول الخليجية المجاورة التي يمكن أن تفقد نسبة كبيرة من جمهورها السعودي الذي بات هاجس 

 ن أجل مشاهدة أحدد األفالم بالنسبة إليه، من الماضي.اجتياز المسافات الطويلة م
وسيشجع القرار صناعة األفالم السعودية على زيادة الجهد في إنتاي أفالم سعودية منافسة خليجيا  
وعربيا  وحتى عالميا ، ففي الوقت الذي كانت دور السينما من المستحيالت السبعة، كانت األفالم 

الخليجية والعربية، وغازلت الجوائز الدولية أيضا ، وكان للمنتج السعودية تنافس في المحافل 
 السعودي ثقله على رغم عدم وجود صاالت عرض محلية.

، وحصد الفنان حسن ال انم لقب أول ممثل "الذباب"بفيلم  1950وبدأ اإلنتاي السعودي لألفالم عام 
 "تأنيب الضمير"لى النور فيلم سنة خري إ 16سينمائي سعودي في تاريخ األفالم السعودية. وبعد 

، طرق الفيلم السعودي 1980. وفي "اغتيال مدينة"سنة، ظهر فيلم  11للمخري سعد الفريح. وبعد 
من بطولة الفنان سعد خضر، وامتد أكثر  "موعد مع المجهول"أبواب الرواية الطويلة من خالل فيلم 

 من ساعتين ونصف الساعة.
الذي كان سرديا  يتحدد  "الصدمة"لمحيسن في أوائل التسعينات فيلم وقدم المخري السعودي عبدهللا ا

فيه عن غزو الكويت، وتحريرها، واألثر الذي أحدثته هذه الحرب على المنطقة من خالل رؤية 
فيلما  طويال  وروائيا   59إلى وقتنا الحالي، ُطرح  أكثر من  2000مخري سعودي خاصة. ومنذ عام 

 ة في عالم صناعة األفالم.وقصيرا ، كانت ثورة قوي
فيلما ، بين  260ال يوجد إحصاء مؤكد عن اإلنتاي السينمائي في المملكة، إال أنه يمكن أن يتجاوز 

الطويل والقصير والروائي والكوميدي والتراجيدي واألكشن. وبقي اإلنتاي تجارب  على أيدي شباب 
وطنهم، وترحيبا  كبيرا  في بلدان سعوديين عاشقين هذه الصناعة التي ال يجدون دور عرض في 

ر فيلم  للمخرجة السعودية هيفاء المنصور المفاجأة الكبرى، حين ترشح لجائزة  "وجدة"أخرى. وفج 
، لتكون المنافسة الوحيدة التي صنعت فيلما  لم يعرض في صالة عرض بوطنها، إال أنها "أوسكار"

 عالمية. نجحت في التحدي ب خراي فيلم غازل جوائز أكبر منافسة
واستكماال  للتحدي الشبابي لتشجيع صناعة األفالم السعودية، انطلقت مهرجانات سينمائية في مدن 
مختلفة وتحت مظلة رسمية، مثل جمعيات الثقافة والفنون في الدمام وجدة والرياض والمدينة 
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ية الثقافة واألحساء، وكان لها صدى كبير وواسع، كان آخرها مهرجان األفالم السعودية في جمع
فيلما ، وكانت المفاجأة المدوية التي تعكس قوة صناعة  112والفنون في الدمام الذي فوجئ بأكثر من 

 األفالم السعودية.
 12/12/2017الحياة، لندن، 

 
 نافعةب  ضار ة رُ  .88

 هاني المصري
ر، فبدال  ي، االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، إلى انقالب السحر على الساحمريكأد ى القرار األ

ر أن تكون محدودة وقصيرة  -من حصول ردة فعل فلسطينية وعربية يمكن احتواؤها  شاهدنا  -وُقد  
قليمية وعالمية شعبية ورسمية فاقت كل التوقعات، وجعلت القوة العظمى  ردة فعل فلسطينية وعربية واق

النتقادات حتى من األولى في العالم تعي  في عزلة ديبلوماسية لم يسبق لها مثيل، إذ تعرضت 
ية في مجلس األمن، كأنها تنعق مريكأقرب حلفائها، مثل بريطانيا، وبدت نيكي هيلي، المندوبة األ

 14وحدها مثل البومة إلى جانب إسرائيل. أما األمين العام لألمم المتحدة ومندوبه للمنطقة ومندوبو 
ي بصور مريكد انتقدوا القرار األدولة ممثلة في مجلس األمن، إضافة إلى المندوب الفلسطيني، فق

 متفاوتة.
ونفس األمر تكرر بشكل أو بآخر في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذين أصدروا بيان ا، ومع 

ي، لكنه تبنى تقديم قرار عربي في مجلس األمن ضد مريكضعفه وكونه لم يرق إلى خطورة القرار األ
ية الفلسطيني، وحتى الدول العربية الحليفة إلدارة ي وفق ما طالب به وزير الخارجمريكالقرار األ

ترامب والمتوهمة أنها بحاجة ماسة إلى دعمها ودعم إسرائيل في مواجهة الخطر اإليراني المزعوم، 
 ي.مريكالذي يراد له أن يحل محل الخطر الذي تمثله إسرائيل، فهي األخرى انتقدت القرار األ

والدولية أن تأخذ هذا البعد الواسع لوال ما تمثله القضية ما كان لردة الفعل الرسمية العربية 
الفلسطينية، وجوهرة تاجها القدس، من عدالة وتفوق أخالقي، وقوة جذب هائلة لما يشبه اإلجماع 

 الدولي رغم كل ما شهدته من تراجع خالل السنوات الماضية.
، وعشرات ايالف، ومئات مظاهرة شهدها العالم في يوم واحد، بعضها شارك فيها ايالف 1200

ا  د حراك ا شعبي ا مرشح  ايالف، وقارب العدد في بعض البلدان مليون متظاهر، األمر الذي جس 
 لالستمرار والتصاعد ترك وسيترك بصماته على المواقف الرسمية.

قة ي يهدد األمن واالستقرار والسالم في المنطمريكوما ساهم في هذه ال ضبة العالمية أن القرار األ
ا، أمريكوالعالم، ما دفع دوال  وأوساط ا وعناصر مؤيدة إلسرائيل، وبعضها صهيوني داخل إسرائيل و 
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ية واإلسرائيلية، مريكإلى انتقاد هذا القرار لما يمكن أن يلحقه من أضرار بالمصالح واألهداف األ
وسل القيادة ية تتمريكإضافة إلى كونه ينم عن غباء مطبق وتطرف شديد جعل القوة العظمى األ

 ي.مريكالفلسطينية للقاء نائب الرئيس األ
ال يمكن الركون إلى كل ما سبق من حراك ومظاهرات إذا لم تتواصل المعركة حتى النهاية، 
فاالنتصار لم يتحقق بعد مع أنه يلوح في األفق، ما دام يفتقر إلى الرافعة الفلسطينية، التي وحدها 

والدولي إذا تطور الموقف أضعف اإليمان، كما يظهر بعدم يمكن أن ترفع سقف الموقف العربي 
عقد اجتماع قيادي فلسطيني حتى كتابة هذه السطور، وتبني على المعارضة الواسعة للقرار 

ي، بما يصل إلى دفع إدارة ترامب إلى التراجع عن قرارها أو مواجهة العزلة، وت يير قواعد مريكاأل
ي زور ا وبهتان ا "عملية السالم"، وما هي بذلك، بل انتهت سريع ا اللعبة المعتمدة منذ انطالق ما سم

إلى عملية من دون سالم، وظ فتها إسرائيل للت طية على تنفيذ مخططاتها الرامية، خطوة خطوة أو 
قامة "إسرائيل الكبرى" على حساب أرض  بالجملة في النهاية، إلى تصفية القضية الفلسطينية، واق

لكي تكون الدولة المهيمنة على المنطقة برمتها بعد تقسيم الدول القائمة إلى  فلسطين وتشريد شعبها،
 دويالت طائفية تحارب بعضها، وكلها تنشد الدعم والحماية من إسرائيل .

ية واإلسرائيلية هو بلورُة موقف فلسطيني يرتقي إلى مستوى مريكإن شرط  إفشال المخططات األ
رادته اللتين عبرتا عن نفسيهما في التحدي والخطر، وينسجم مع مصلحة ا لشعب الفلسطيني واق

الموجة االنتفاضية المندلعة لليوم السادس على التوالي، والمرشحة لالستمرار، وربما للتصاعد إلى 
انتفاضة شاملة، إذا توفرت شروطها، على أال  تنتهي إال بدحر االحتالل وتجسيد الدولة، وصوال  إلى 

الفلسطيني في تقرير المصير والعودة كمرحلة على طريق تحقيق الحل تحقيق بقية أهداف الشعب 
 التاريخي الجذري.

من أهم شروط تواصل الموجة االنتفاضية وتحولها إلى انتفاضة اقتناُع القيادة، بأهمية المقاومة 
مكانيات الت يير فيأمريكواالنتفاضة ومراجعة التجربة، والتخلي عن الرهان على   ا والمفاوضات، واق

ثبات الجدارة في بناء  إسرائيل من داخلها إذا واصل الفلسطينيون إبداء التنازالت وحسن النية واق
المؤسسات، التي تقوم على توفير األمن لالحتالل كطريق إلقناع إسرائيل بالموافقة على إقامة دولة 

 ، أو ضمنها.67على حدود 
ي مريكي قرار عدم اللقاء بنائب الرئيس األلقد أدت هذه السياسة إلى عكس المأمول منها، لذا ال يكف

ية بأنها لم تعد وسيط ا مريكأثناء زيارته القادمة إلى المنطقة على أهميته، وال اعتبار اإلدارة األ
وأخرجت نفسها )أو تقريب ا أخرجت نفسها كما صرح الرئيس  من العملية السياسية، مع استمرار 

ية لها. إنها عملية مختلة األركان كلي ا لم مريكالرعاية األالتمسك بها، وكأن المشكلة كانت فقط في 
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، إذ كانت األمم  تستند إلى موازين قوى تسمح بتسوية عادلة أو متوازنة، ولم تعتمد إطار ا دولي ا فاعال 
المتحدة مجرد طرف من أطراف أربعة لعبت جميعها دور شاهد الزور، ولم تكن مرجعيتها القانون 

نما ما يتفق عليه الطرفان، ما جعل إسرائيل تتحكم بها كونها الدولي وقرارات ال شرعية الدولية، واق
ي الذي لم يكن وسيط ا وال نزيه ا في مريكالدولة المحتلة القوية المدعومة من الراعي والوسيط األ

ي التاريخي إلسرائيل، فكيف في مرحلة انتقال إدارة ترامب إلى مريكالسابق في مرحلة االنحياز األ
 عب دور الشريك الكامل لالحتالل واالستيطان والعدوان والعنصرية  ل

كان وال يزال ممكن ا وضع خطة متدحرجة ومتوازية تنطلق من التعامل مع المواقف المطروحة عربي ا 
ودولي ا، والسعي لتطويرها بشكل جدي. يمكن أن تشمل عرض مشروع قرار في مجلس األمن ال 

ذا استخدمت واشنطن الفيتو ضد مريكيكتفي برفض الخطوة األ نما يطالب بالتراجع عنها، واق ية، واق
مشروع القرار يمكن االنتقال إلى تقديم شكوى على أساس البند السادس من ميثاق األمم المتحدة 

ا النتهاكها القانون الدولي ومع حرمانها من حقها ألنها ستكون متهمة من أمريكالذي يسمح بمحاكمة 
 يتو.استخدام حقها بالف

في نفس الوقت على القيادة الفلسطينية المسارعة إلى عقد اجتماع بمشاركة مختلف ألوان الطيف 
السياسي، يفضل في قطاع غزة أو في القاهرة، وبلورة رؤية شاملة تفتح الطريق لمسار جديد يركز 

فيها على ت يير موازين القوى من خالل اعتماد مختلف أشكال العمل السياسي والكفاحي، بما 
المقاطعة والمقاومة التي يجب أن تركز على األشكال الشعبية السلمية، إضافة إلى وضع برنامج 
يجسد القواسم المشتركة ويسعى لتجسيد شراكة حقيقية من خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية أو 

راء حكومة وفاق وطني حقيقية لتجسيد الدولة، وعقد مجلس وطني توحيدي، والذهاب بعد ذلك إلى إج
انتخابات المجلس الوطني حيثما يمكن ذلك، وانتخابات عامة رئاسية وتشريعية للدولة وليس لسلطة 
أوسلو، ألن هذه السلطة المقيدة بقيود مجحفة ال بد من ت يير طبيعتها وشكلها ووظائفها والتزاماتها 

ا بقرارات المجلس المركزي المتخذة في آذار  ا2015وليس حلها التزام  بعد أن تجاوزت  ، وخصوص 
 إسرائيل التزاماتها منذ زمن طويل، وبعد حصول دولة فلسطين على االعتراف الدولي.

أمام القيادة والقوى والشعب فرصة تاريخية إلعادة االعتبار للقضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر 
ذا تصرفت القيادة على أساس عدم  وطني، وبناء بدائل عن المسارات التي اعتمدت حتى اين، واق

وجود بدائل عليها أن تتنحى، ألن البدائل تُبنى بالقناعة واإلرادة وال تهبط من السماء. ومن لديه 
عام: هبة وراء هبة، وثورة وراء ثورة، وانتفاضة  100شعب مثل الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ 

عب، وليس على ايخرين وراء انتفاضة  ال يمكن أن يكون بال بدائل، شرط أن يكون رهانه على الش
 واألوهام والرهانات الخاسرة.
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إذا كانت االنتفاضة لم تنطلق وتأخذ شكل الموجات ألسباب عدة، منها عدم إيمان القيادة بها، 
ول ياب األمل بالنصر بعد الخيبات المتالحقة، وتآكل الفصائل، واتساع الهوة ما بين الشعب والقيادة، 

غياب المؤسسة الجامعة وأشكال النضال المتفق عليها، وبسبب وعدم وضوح المشروع الوطني، و 
البنية السياسية واالقتصادية واألمنية والثقافية التي وجدت في ظل االحتالل واالنقسام ومن مصلحتها 
بقاء الحال على ما هو عليه ... فالمطلوب توظيفها لتحقيق إنجازات والعمل إذا أمكن على توفير 

تفاضة المنظمة ومحددة األهداف القابلة للتحقيق هي الوحيدة الكفيلة بشق طريق متطلباتها، ألن االن
 الخالص الوطني ... طريق االنتصار .

 12/12/2017القدس، القدس، 
 

 إعالن ترامب.. بداية الصفقة أم نهايتها؟ .89
 معين الطاهر

الصهيوني نهاية  ي، دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة للكيانمريكهل يشكل قرار الرئيس األ
لمبادرته الموعودة بشأن تحقيق تسوية سلمية طال انتظارها للقضية الفلسطينية، والتي ُعرفت بصفقة 
القرن، أم أن ها بداية عملية لهذه الصفقة، سنشهد خالل األسابيع والشهور المقبلة تقدم ا حثيث ا 

 باتجاهها 
لزعماء العرب، ومن حجم ردة الفعل لعل  مشروعية التساؤل تنبع من تضارب تصريحات بعض ا

الدولية المعارضة للقرار، ومن المدى الذي يمكن لتحركات شعبية في العالمين العربي واإلسالمي أن 
ية فيها، ومن توق ع هب ات جماهيرية مريكتصل إليه في الض ط على أنظمتها، وعلى المصالح األ
ن أن تؤدي إلى فرض وقائع جديدة تعرقل تصل إلى مستوى انتفاضة مستمرة في فلسطين كلها، يمك

مسار التسوية الحالي، وتوق ف التطبيع العربي الرسمي، وتؤشر إلى انتهاء مرحلة، وبداية أخرى تعيد 
 البوصلة نحو فلسطين.

منذ أكثر من أسبوع، تسربت األنباء األولى عن عزم ترامب نقل سفارته إلى القدس، بعد ذلك خرجت 
ل قراره، حينها ظن  قادة عرب وفلسطينيون عديدون أن  ب مكانهم تسجيل تسريبات أخرى عن تأجي

قناع شعوبهم بأن  تصريحاتهم ومواقفهم أد ت ب ا إلى التراجع عن أمريكنصر وهمي، وبطولة مزيفة، واق
قرارها. لكن بعد خطاب ترامب بدت تصريحاتهم باهتة  تتراوح ما بين االستنكار الخجول والتحذير 

المنطقة فريسة لالرهاب، من دون أن يتفضل علينا أحدهم، ويخبرنا عن اإلجراءات  الحكيم من ترك
 والتدابير التي سيتخذها لمواجهة هذا القرار المصيري.
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كان المثال الفلسطيني الرسمي حاضر ا، فبعد الحديد عن فقدان الواليات المتحدة دورها في عملية 
ها كانت يوم ا ، وعن التنبؤ بانهيار عملية السالم برمتها، السالم، وأن ها لم تعد وسيط ا نزيه ا )وكأن  

والدعوة إلى المقاومة والمصالحة سبيال  وحيدا  للمواجهة، جاء خطاب الرئيس محمود عباس باهت ا، 
ودون مستوى الحدد  لم يقل لنا كيف سيواجه هذا القرار، ولم يدُع إلى مقاومة أو تصدٍ ، أو يعلن 

و انهيار عملية السالم، أو حتى فقدانه الثقة بالواليات المتحدة. اقتصر خطابه وقف التنسيق األمني أ
ره األشقاء العرب  ودعوة المجلس المركزي الجتماع عاجل بحضور "الفصائل"  على التزامه بما سيقر 

 كافة.
إذا كان الرئيس محمود عباس جاد ا في التصدي لخطوات ترامب، ف ن  عليه، إضافة إلى الخطوات 

ل اء اتفاق أوسلو، أن يتقد م ال داخلية مثل وقف التنسيق األمني والمصالحة بين حركتي فتح وحماس واق
فور ا، ومن دون إبطاء، بشكوى عاجلة إلى مجلس األمن باسم فلسطين ضد  الواليات المتحدة 

عريضها ية، بموجب الفصل السادس لميثاق األمم المتحدة، بسبب انتهاكها القانون الدولي، وتمريكاأل
السلم واألمن الدوليين للخطر. ولن يكون للواليات المتحدة الحق في استخدام حق النقض )الفيتو  إذا 
ُقد مت الشكوى من فلسطين، باعتبار الواليات المتحدة الدولة المشتكى عليها، وفق ا للبند الثالد من 

من المادة  3فصل السادس، والفقرة التي تنص على: "في القرارات المتخذة تطبيق ا ألحكام ال 27المادة 
، يمتنع من كان طرف ا في النزاع عن التصويت". هل تجرؤ السلطة على القيام بهذه الخطوة 52

الحاسمة، وهي ما زالت مترد دة في تقديم دعواها أمام محكمة الجنايات الدولية، على الرغم من 
ات الطريق ممهد ا أيضا  إلدانة إسرائيل صدور التقرير األولي لالدعاء العام بهذا الخصوص، بحيد ب

 بجرائم الحرب، ومنها االحتالل واالستيطان واألبرتهايد.
قال الرئيس محمود عباس إن خطاب ترامب "إعالن من الواليات المتحدة بانسحابها من عملية 

، ما السالم"، مع أن  ترامب أعلن، في خطابه، عن إرسال نائبه مايك بنس إلى المنطقة خالل أيام
يشير بوضوح إلى أن  إعالنه أخيرا  هو خطوته األولى باتجاه صفقته، وليس انسحاب ا منها. وأعلن 

 وزير خارجيته، ريكس تيلرسون، أن  القرار جاء بعد "التشاور مع أصدقاء وشركاء وحلفاء كثيرين". 
هذه الخطوة   وهل جاء من هم هؤالء، وقد أعلن االتحاد األوروبي وبابا الفاتيكان ودول كثيرة رفضهم 

هذا التشاور ضمن إطار تفعيل التسوية السياسية التي ُأبلغ بتفصيالتها الرئيس محمود عباس لدى 
زيارته الرياض أخيرا ، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيق ا مطوال  عنها، تضمن تقديم حلول بديلة 

ينية  وبذلك تكون خطوة الرئيس للقدس بأن ُتعتبر أبو ديس القريبة من القدس العاصمة الفلسط
ي ترامب بمثابة خطوة استباقية الستثناء موضوع القدس من ملف المفاوضات، باعتباره قد مريكاأل

، حيد أصبحت أمر ا واقع ا، كما أمريكُحسم  ل إلى حل  ي ا، وبذلك تزول عقبة كبرى كانت تعيق التوص 
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ق تقرير "نيويورك تايمز" وتسريبات القيادة حال االستيطان الذي استُثني أيضا  من خطة ترامب، وف
 الفلسطينية عن اجتماع الرياض.

ي بعيدة، وقد يتضح الكثير خاللها عند لقائه الزعماء العرب، ومجرد مريكليست زيارة نائب الرئيس األ
عاصمة  ي بالقدسمريكاألإتمام هذا اللقاء سيعني، بكل أسف، أن  هؤالء تجاوزوا موضوع االعتراف 

ية. وقد أصبح متوقعا  مريكن الصهيوني، وما زالوا من مسين في تفصيالت المبادرة السياسية األللكيا
ي تمرير الكنيست )البرلمان  الصهيوني قانون الدولة القومية الذي مريكأن يتبع خطوة االعتراف األ

ر في دولة ينص على أن  "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي"، وأن  "حق تقرير المصي
 إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي". 

وبهذا القانون، تكتمل مبادرة ترامب التي تستثني القدس واالستيطان والالجئين )حق العودة ، وتعتبرها 
موضوعات منتهية وغير قابلة للنقا ، وعلى السلطة الفلسطينية القبول بحكم ذاتي محدود لكانتونات 

حق ا إلى شكل كونفدرالي، بعد أن ُيفرض الموضوع على األردن. وتفيد ومعازل متفرقة قد يتطو ر ال
تسريبات اجتماع الرياض أن  الرئيس محمود عباس قد ُخي ر بين قبول ذلك كله رزمة واحدة أو 

 االستقالة من موقعه.
ي دونالد ترامب، إضافة إلى اعترافه بالقدس عاصمة "أبدية" للكيان مريكخطاب الرئيس األ

، كان بمثابة إطالق لمبادرته التي مه دت لها جوالت صهره كوشنر في المنطقة، ويبدو الصهيوني
أن ها دخلت مرحلة التنفيذ، مستخدمة أدوات عربية تسعى إلى تطبيع عالقاتها مع العدو الصهيوني 

 والتحالف معه، وحرف بوصلة الصراع عن فلسطين باتجاه أهداف أخرى.
ا قال العرب "اشتدي أزمة  تنفرجي"، ولعل نا هنا مع اشتداد تلك األزمة نكون قد وصلنا إلى نهاية قديم 

ية، والتي أرادوا منها أن تكون بداية عملية للبدء في تنفيذ مريكليلها الطويل، ذلك أن  الخطوة األ
"صفقة القرن"، من الممكن والعملي والواقعي والواجب أن تكون نهاية لهذه الصفقة ومقبرة لها، وبداية 

ية للعودة نحو القدس وفلسطين، وذلك كله يتوقف اين، وقبل كل شيء، على إرادة شعب فعل
فلسطين وحراكه الشعبي، وعلى تضامن الجماهير العربية واإلسالمية معه، فقد بل ت القلوب 
الحناجر، وما عاد لنا سوى الصدق والصبر، وطريق فلسطين وال طريق سواها، إذا أردنا أن نبقى 

 مم.أمة بين األ
 12/12/2017، العربي الجديد، لندن
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 التصعيد التركي اإلسرائيلي: هل يحط م قواعد اللعبة؟ .91
 صالح النعامي
تحمل الحرب الكالمية التي تفج رت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء 

تراف بالقدس عاصمة ي دونالد ترامب االعمريكاإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب قرار الرئيس األ
إلسرائيل، في طياتها طاقة كامنة لتهديد مستقبل العالقة بين الجانبين. وهي العالقة التي تم تطبيعها 
مجددا  قبل عام في أعقاب اعتذار تل أبيب عن مهاجمة الجي  اإلسرائيلي سفينة "مافي مرمرة"، التي 

إلى قطاع غزة، وتقديمها  2010كانت ضمن "أسطول الحرية"، الذي توجه أواخر مايو/ أيار 
 تعويضات لعوائل نشطاء السالم األتراك الذين قتلوا في المداهمة.

وهد د أردوغان بقطع العالقة ب سرائيل في حال ساهم قرار ترامب بالمس بالمكانة السياسية والدينية 
مع للقدس، عالوة على أنه اعتبر أن القمع الوحشي الذي تستخدمه إسرائيل في التعاطي 

االحتجاجات الجماهيرية الفلسطينية على القرار، دليل على أنها "دولة إرهاب تقتل األطفال"، مشددا  
على أن تركيا لن تدع إسرائيل "تنفرد بالقدس". وفي المقابل، است ل نتنياهو المؤتمر الصحافي الذي 

ن بشدة، قائال : "ليس عقده، األحد، في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهاجم أردوغا
بوسع أردوغان أن يقد م لنا العظات، هذا اإلنسان الذي يفجر القرى الكردية في تركيا ويلقي 
الصحافيين في السجون، ويساعد إيران على اإلفالت من العقوبات الدولية ويساعد اإلرهابيين في 

 .غزة على مهاجمة المدنيين العز ل. عليه أن يلقي عظاته في مكان آخر"
وقد تنافست نخب اليمين اإلسرائيلي في مهاجمة أردوغان والدعوة إلى المبادرة بقطع العالقات 
الدبلوماسية واالقتصادية فورا  مع أنقرة. فقد كتب وزير الداخلية اإلسرائيلي السابق الليكودي جدعون 

قديم االعتذار ساعر، األحد، على حسابه على "تويتر": "لقد قلت إن االتفاق الذي أجبرنا على ت
لتركيا والتعويضات كان خطأ ، فالعالقات مع تركيا لن تتطو ر طالما ظل  أردوغان رئيسا ، وصفقة 
ال از مع أنقرة ستنفجر". وقد أيد بوآز هندل، المدير السابق لديوان نتنياهو، في ت ريدة مماثلة ما 

شرته "يسرائيل هيوم"، األحد، كتبه ساعر، في حين دعا المعل ق اليميني يعكوف إحمئير في مقال ن
إلى المبادرة لقطع العالقات مع تركيا على اعتبار أن أردوغان "مصر  فقط على المس  بمصالح 

 إسرائيل".
لكن الحرب الكالمية بين أردوغان ونتنياهو تمث ل فقط طرف جبل الجليد، الذي يخفي وراءه بيئة تدفع 

إسرائيل تبدي حساسية كبيرة تحديدا  إزاء مواقف  نحو توتير العالقة بين الجانبين. فمما يجعل
أردوغان بشأن القدس، حقيقة أن تل أبيب تنطلق من افتراض مفاده أن أنقرة تتدخ ل عمليا  من أجل 
تكريس بيئة تضمن تواصل تسليط الضوء على القدس لتبقى في بؤرة االهتمام العربي واإلسالمي 
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ة "يسرائيل هيوم"، عد دت محافل أمنية إسرائيلية أنماط والعالمي. وفي تحقيق نشرته أخيرا  صحيف
السلوك الذي وصفته ب "المشبوه" الذي تقوم به تركيا في القدس، وضمنه تقديم دعم مادي للجهات 
الفلسطينية التي تتول ى التصدي لحمالت المداهمة التي يتعر ض لها األقصى، ناهيك عن مزاعم هذه 

األتراك الذين يصلون للقدس بهدف السياحة الدينية قد شاركوا في المحافل بأن عددا  كبيرا  من 
 المواجهات التي اندلعت خالل هبة األقصى األخيرة.

في الوقت ذاته، ف ن المحافل الرسمية اإلسرائيلية تعب ر عن قلقها الشديد من مجاهرة الحكومة التركية 
دها الشيخ رائد صالح، والذي تحم له تل بعالقاتها مع قيادة الحركة اإلسالمية في الداخل التي يقو 

أبيب المسؤولية عن لعب الدور األبرز في التحريض عليها من خالل إبراز تهديدات إسرائيل للمسجد 
األقصى. وقد احتج ت وزيرة القضاء اإلسرائيلي إياليت شاكيد لدى السفارة التركية في تل أبيب على 

 السفارة في رمضان الماضي. دعوتها للشيخ صالح لحضور حفل إفطار نظمته
كذلك، ف ن إسرائيل تبدي قلقا  من إقدام تركيا على تمويل مشاريع تهدف للحفاظ على الطابع 

 اإلسالمي للمدينة المقدسة. 
ومما يزيد األمور تعقيدا ، حقيقة أن دوائر صنع القرار في تل أبيب قلقة من طابع العالقة بين تركيا 

لها أنقرة في قطاع غزة "تهدف إلى وحركة "حماس"، وزعمها بأن  مشاريع إعادة اإلعمار التي تمو 
تعزيز مكانة حماس". ومما يقل ص من قيمة العالقة مع تركيا لدى تل أبيب حقيقة أن كل المؤشرات 
تدل  على عدم التقاء المصالح اإلقليمية لكل من أنقرة وتل أبيب، ال سيما في سورية والعالقة مع 

 إيران واألكراد.
سرائيل تتجهان لتحطيم قواعد  لكن ومع كل ما تقد م، ف نه ال يوجد ما يدل  على أن كال  من تركيا واق
اللعبة وصوال  إلى قطع العالقات الدبلوماسية. فتركيا تعي أن قطع العالقات مع إسرائيل سيجعلها 

المقابل، ف ن  غير قادرة على التأثير في الساحة الفلسطينية، سواء في القدس أو قطاع غزة. وفي
إلسرائيل مصلحة واضحة في احتواء التوتر، على اعتبار أنها تراهن على تنفيذ صفقة تصدير ال از 
ل إليها قبل أشهر عدة. فعلى الرغم من أن إسرائيل قد وقعت األسبوع الماضي  لتركيا، التي تم  التوص 

قل ال از "اإلسرائيلي" إلى مع كل من إيطاليا وقبرص واليونان على اتفاق يقضي ببناء أنبوب ين
إيطاليا ويمر  بالمياه االقتصادية لكل من قبرص واليونان، ليضخ ال از بعد ذلك إلى بقية دول 

، ناهيك عن أن هناك تحديات كبيرة 2025االتحاد األوروبي، إال  أن  هذا المشروع سينجز عام 
مليار دوالر، وهي تبلغ  25ل إلى تواجهه، ال سيما في مجال التمويل، إذ إن كلفة هذا المشروع تص

أضعاف كلفة نقل ال از لتركيا. من هنا، ف نه في حال تراجعت حد ة االحتجاجات الجماهيرية ضد 
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قرار ترامب وتقل صت معها حد ة القمع اإلسرائيلي، ف نه يمكن أن يقتنع أردوغان ونتنياهو بوقف 
 التصعيد.

 12/12/2017، العربي الجديد، لندن
 

 س فـــي أزمـــةحـــمـــا .91
 يوسي ميلمان
ال يرتبط كشف النفق في حدود غزة أمس بأحداد "ال ضب" التي أعلن عنها الفلسطينيون في أعقاب 

ي دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، ولكنه يرفع مستوى التوتر أكثر مريكاعتراف الرئيس األ
 فأكثر.

اإلسرائيلية. فقد اكتشف  األراضيي في داخل هذا هو النفق الثاني الذي يكتشفه الجي  اإلسرائيل
 يوما.  40السابق قبل نحو 

الهجوم  ألهدافالتسلل في المستقبل إلى إسرائيل  –ومع أن النفقين معدان لالستخدام لذات الهدف 
 فثمة بينهما فارق كبير.  - واإلرهاب

تسلل فقط بضع  األول. حفره رجال الجهاد اإلسالمي، بعلم حماس. أما الحالي فيعود لحماس األول
الحالي فنحو كيلو متر، في منطقة زراعية على مسافة غير بعيدة  أماإسرائيل.  إلى األمتارعشرات 

 من كيبوتس نيريم.     
القطاع. وفي  أراضيفجره الجي  اإلسرائيلي، ويحتمل أن نتيجة لذلك دمر أيضا  بدايته في  األول
 ألهدافلجهاد اإلسالمي ممن كانوا فيه، أو علقوا فيه من رجال حماس وا 12التفجير قتل  أثناء

 لرفاقهم.  واإلنقاذالنجدة 
 إسرائيل، فقد عطلته قوات األمن بشكل هادئ. إلىأما الحالي، بسبب تسلله العميق نسبيا 

، على اكتشاف نفقه أسبوعالجهاد اإلسالمي، الذي لجمته حماس، رد بتأخير كبير، قبل أكثر من 
لق عشر قذائف هاون على موقع للجي  اإلسرائيلي. مشكوك أن تتخذ حماس وموت رجاله وأط

 تماما. اإلمكانيةخطوة مشابهة، ولكن ال يمكن استبعاد هذه 
المتطورة التي اكتشفها الجي  اإلسرائيلي، مع بطانات قوسية  األنفاقالنفق الذي انكشف كان من 

لدى حماس، مثلما انكشف  األنفاقدة ومدعومة جيدا، ولكن دون فتحة خروي. ومع أنه حسب عقي
 له في يوم األمر وجعله قابال لالستخدام. األخيرة األمتارفي "الجرف الصامد"، فان نيتها هي حفر 
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العتاد التكنولوجي الحديد  إلىكان الجي  اإلسرائيلي يعرف بوجود النفقين، استنادا  في الحالتين
على مدى زمن  األنفاقوتابع  األخيرةام في الفترة والذي ادخل إلى قيد االستخد األنفاقالكتشاف 

 طويل.
كيلو مترا من حدود  65على بناء العائق التحت أرضي على طول  األش الوالى ذلك، تتواصل 

 األرض أعماقالدمج للعائق الذي يحفر في  أماالقطاع. وستنتهي هذه بعد نحو سنة ونصف السنة. 
تكنولوجي، فانه ي لق على حماس ويعطل لها جدا أدواتها والجدار العلوي فوقه مع جساسات وعتاد 

. حماس تعرف هذا وتعي  أزمة كبرى في مسألة كيفية تقنين األنفاق –االستراتيجية المركزية 
 .أفعالها

الصواريخ.  –يمكنها أن تتشجع قليال من أن ليس إلسرائيل بعد حل كامل ألداتها المهمة الثانية 
 مسافة كيلو مترات قليلة.لقذائف الهاون ل وباألساس

مع  أخرىهو أن حماس ليست معنية بعد في جولة عنف  األمنفي جهاز  األساسإن التقدير 
إسرائيل، بسبب أزمتها االستراتيجية والسياسية )العالقات مع مصر ال تتقدم بالوتيرة المرغوب فيها، 

يتم ببطء وأزمة مليونين من  القطاع إعماروكذا المصالحة مع السلطة تتعثر . وكذا االقتصادية )
 السكان تصر  إلى السماء .

تفهم قيادة حماس أنه في الحرب القادمة قد تعمد إسرائيل إلى انهيار حكمها، مثلما يحاول وزير 
 للجي . األمرالدفاع افي دور ليبرمان 

س تصعيد أن بالذات بسبب ضعفها وأزمتها تقرر قيادة حما إمكانيةولكن ال يمكن أن نستبعد أيضا  
 كفاحها على نمط "علي وعلى أعدائي يا رب". فال يزال من السابق ألوانه إطالق صافرة التهدئة.

 "معاريف"
 12/12/2017، األيام، رام هللا
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