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 ليبرمان: نحن على وشك تدمير السالح االستراتيجّي األقوى لدى حماس وهو سالح األنفاق .1

لشرسة التي تقودها دولة االحتالل ضّد األّمة في إطار الحرب النفسّية ا زهير أندراوس: - الناصرة
، قال وزير األمن اإلسرائيلّي، -العربّية بشكٍل عامٍّ، وضّد الشعب العربيّ  الفلسطينّي بشكٍل خاّصٍ

أفيغدور ليبرمان، في حديثه عن عملية هدم النفق الذي امتد من قطاع غزة إلى إسرائيل، أّن دواًل من 
قتناء المنظومة اإلسرائيلية الجديدة لكشف األنفاق وهدمها. وأوضح أّن العالم أعربت عن رغبتها في ا

نّما تركز جهودها على استخدام المنظومة وتطويرها  الدولة العبرّية ليست معنية ببيع المنظومة، وا 
 لصّد التهديدات من قطاع غزة، على حّد تعبيره.

يجّي األٌقوى لدى حماس وهو سالح وأضاف ليبرمان أّن إسرائيل على وشك تدمير السالح االسترات
 األنفاق بواسطة التكنولوجيا التي طّورتها الصناعات اإلسرائيلّية. 

 12/12/2017، رأي اليوم، لندن
 

 لتحمل مسؤولياته... ويدعو المجتمع الدولي مب الغاشم الظالماقرار تر  يهاجمالحمد هللا  .2
الحمد هللا، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم رامي  الفلسطيني استهل رئيس الوزراء :وفا –رام هللا 
كبااار ألبناااء  12/12/2017 الثالثاااء الفلسااطيني فااي أماااكن  شااعبالفااي رام هللا، بتوجيااه تحيااة إجااالل وا 
لااى الشااعوب العربيااة واإلسااالمية وكاال أحاارار العااالم، الااذين هبااوا دفاعاااً تواجااده عاان عروبااة القاادس،  ، وا 

 القيامة، وصرخة الكرامة العربية. ولبوا نداء المسجد األقصى وكنيسة
: "يتعاارش شااعبنا اليااوم لظلاام تاااريخي جديااد ومجحااف، بعااد أن أطاال الاارئيس األمريكااي الحمااد هللاوقاال 

ترامااب، وفاجااب شااعبنا وكاال شااعوب العااالم، بقااراره الغااادر باااالعتراف بالقاادس عاصاامة إلساارائيل ونقاال 
فش هاذا القارار األمريكاي الغاشام الظاالم الاذي يعاد "أنناا نار مشددًا على السفارة األمريكية إلى القدس"، 

للشاارعية الدولياة وكافااة قارارات الجمعيااة العاماة لدماام المتحادة ومجلااس األمان الاادولي،  صاارخاً  انتهاكااً 
وشادد علاى أن كافااة القارارات واإلجاراءات التاي اتخااذها  ."علاى شاعبنا وحقوقنااا الوطنياة واعتاداًء خطياراً 
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األمريكاااي الجدياااد بهااادف تغييااار الوضاااع القاااانوني التااااريخي للقااادس والمسااااس االحاااتالل وأيااادها القااارار 
ومقدسااتها  ]القادس  لان نسااوم علاى عروبتهاا"بمكانتها الدينية والروحية والتاريخية باطلة ومرفوضة، و

 المسيحية واإلسالمية، ولن نسلم مفاتيح المسجد األقصى المبارك وكنيسة القيامة مهما كان الثمن".
نهاااء االنقسااام وتمكااين  الفلساطيني شااعباليس الااوزراء ودعاا رئاا إلااى الوحاادة ودعاام جهاود المصااالحة، وا 

وقال: "ال شيء يوحدنا إن لم  ...حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة
 توحدنا القدس".

جباااار األمااام المتحااادة ومجلاااس األمااان الااادولي إلاااى تحمااال مساااؤولياتهمدعاااا الحماااد هللا و  ا التاريخياااة، وا 
وطالاب جامعاة "، كماا القادس الشارقية"على إنهااء احتاللهاا ألراضاي دولاة فلساطين بماا فيهاا  "إسرائيل"

الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي لتحمل مسؤولياتها، والدفاع عن القدس، كما دعا دول العالم 
 عاصمتها. "القدس الشرقية"لالعتراف بدولة فلسطين و

 لكملياون شاي 24المجلس الدول العربية الشقيقة إلى دعم صمود أهلنا في القدس، وقرر صارف ودعا 
ماليين دوالر( لدعم مؤسساات التعلايم فاي القادس، وأكاد دعماه المطلاق للتحركاات السياساية  6.8)نحو 

ت ، وتمساااك القياااادة الفلساااطينية بقااارارات مجلاااس األمااان ذاتراماااب للقيااادة الفلساااطينية للااارد علاااى إعاااالن
ودعا المجلس جامعة الدول العربية إلى ضرورة اإلسراع فاي تنفياذ جمياع قارارات القمام العربياة  الصلة.

ان، والوفاااااء بتعهااااداتها والتزاماتهااااا التااااي طااااال واإلسااااالمية السااااابقة فااااي ساااارت والدوحااااة وطهااااران وعّماااا
 انتظارها، وتقديم الدعم المالي وزيادته من خالل صندوقي القدس واألقصى.

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

 ألف وحدة استيطانية بالقدس 14اإلعالن اإلسرائيلي عن بناء تدين  الفلسطينيةالحكومة  .3
ألاف وحادة اساتيطانية  14اإلعالن اإلسرائيلي عن بنااء الفلسطيني أدان مجلس الوزراء  :وفا –رام هللا 

 ،، فااي رام هللا12/12/2017 مجلااس التااي عقاادت يااوم الثالثاااءالخااالل جلسااة  ،بالقاادس، وعّباار المجلااس
الصااااارق للقااااانون  "إساااارائيل"عاااان إدانتااااه الشااااديدة للمشااااروع االسااااتيطاني االسااااتعماري الجديااااد وتحاااادي 

الااادولي، واعتبااار أن هاااذا االساااتيطان يرساااا االحاااتالل وواقاااع الدولاااة الواحااادة، ماااا يتطلاااب موقفاااًا دولياااًا 
 االستيطان ومعارضته للنشاطات االستيطانية.واضحًا وحازمًا بعدم شرعية 

 12/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 للمستوى المطلوب : ردود الفعل على إعالن ترامب لم ترتق  "الفلسطينيةالخارجية " .4
ألمريكاي دونالاد إن ردود الفعل على قرار الارئيس ا الفلسطينية قالت وزارة الخارجية والمغتربين :رام هللا

 وأضااااافت الااااوزارة فااااي بيااااان لهااااا، يااااوم الثالثاااااء ترامااااب حااااول القاااادس، لاااام ترتااااق للمسااااتوى المطلااااوب.
 اإلدانااااتاالكتفااااء بتكااارار الصاااي  القديماااة مااان  إلاااى، "لدساااف، المجتماااع الااادولي يتجاااه 12/12/2017

الدوليااااة  ادةاإلر ثبتاااات فشاااالها عباااار عشاااارات الساااانين فااااي فاااارش أواالسااااتنكارات والاااارفش، علمااااًا أنهااااا 
 ومرجعياتها على االحتالل".

جراءات دولية تنفذ للحفاظ على مبدأ حلّ  الوزارة وطالبت  المجتمع الدولي والدول كافة باتخاذ قرارات وا 
 الدولتين، وقادرة على ردع الحكومة اإلسرائيلية ووقف تمردها على المجتمع الدولي وشرعياته.

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

 ترامبت عقب قرار ض  ع الواليات المتحدة ف  مالشراكة  :دائرة الثقافة في منظمة التحرير .5
ردت دائاارة الثقافااة واإلعااالم فااي منظمااة التحرياار الفلسااطينية علااى بيااان  فااادي أبااو سااعدى: -رام هللا 

رفش القياادة الفلساطينية لقااء المتحدثة باسم نائب الرئيس األمريكي مايك بنس أليساا فارح، والمتعلاق با
وقالاات "إن الشااراكة التااي تتحاادل عنهااا الواليااات المتحاادة فضاات عقااب قاارار الاارئيس األمريكااي ، باانس

إساااارائيل واعتبرهااااا عاصاااامة دولااااة  إلااااىدونالااااد ترامااااب األحااااادي الااااذي حاااادد مسااااتقبل القاااادس وساااالمها 
 االحتالل، ما جعلنا ضحية هذه اإلجراءات الفردية وغير الشرعية".

ثااام ردت المنظماااة علاااى قضاااية "إلحااااق الهزيماااة باااالتطرف الاااذي يهااادد  ماااال وأحاااالم األجياااال المقبلاااة" 
هذا القارار األحاادي بالتحدياد هاو الاذي سيسااهم فاي تعزياز التطارف والعناف نظارا لطبيعتاه  أنمعتبرة "

التااي أدارت هااي  األمريكيااة "اإلدارةإن وقالاات  "...االسااتفزازية التااي تمااس جااوهر األديااان فااي المنطقااة
ن تحقيااق السااالم ال يااتم عباار مكافاابة المحتاال، وال ماان خااالل ..."، و"إظهرهااا باتخاذهااا مواقااف أحاديااة

 ". ...معاقبة الضحية بفرش اإلجراءات األحادية غير الشرعية
 13/12/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 ية الدوليةمحكمة الجنائالإمكانية شكوى ترامب أمام إلى لمح ي القانونيمستشار عباس  .6

ألمح حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محماود عبااس، : منتصر حمدان - رام هللا
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بعاد  ورفع قضية ضدّ  ،إلى إمكانية التوجه إلى محكمة الجنائية الدولية

د يصاال إلااى مسااتوى الجاارائم هااذا القاارار ببنااه قاا القاارار الااذي اتخااذه بخصااوص القاادس المحتلااة، واصاافاً 
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التي تنظر أمام محكمة الجنائية الدولية. وقال العوري: "يمكن لمؤسساات المجتماع المادني أو ائاتالف 
 الرئيس األمريكي ترامب". من هذه المؤسسات أن تقوم برفع مثل هذه القضية ضدّ 

 13/12/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 وطرد سفرائها "إسرائيل"ع العالقات مع يطالب القمة اإلسالمية بقط البرغوثيمصطفى  .7
األماااين العاااام لحركاااة المباااادرة الوطنياااة الفلساااطينية،  ،)د ب أ(: طالاااب مصاااطفى البرغاااوثي - رام هللا

باععالن قطاع العالقاات ماع دولاة  إساطنبول،فاي  األربعااءالاذي سايعقد  اإلساالمياجتماع قمة التعاون 
 ،ونقلات وكالاة قادس نات لدنبااء وساحب السافارات منهاا. "إسارائيل"طرد سافراء اإلسرائيلي، و االحتالل 
لتبني "حملة المقاطعة، وفرش العقوبات  اإلسالميةالقمة دعوته عن البرغوثي  ،12/12/2017 الثالثاء

بحااق الشااعب الفلسااطيني  اإلنسااانية علااى إساارائيل، وعزلهااا كدولااة عنصاارية تمااارس أبشااع الجاارائم ضاادّ 
يمثل البداية الصحيحة للارد علاى قارار الارئيس األمريكاي دونالاد وأضاف أن هذا س ومقدساته وأرضه".

 . "إسرائيلا"ترامب إعالن القدس عاصمة ل
 13/12/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 مبابلدية بيت لحم ت ؤكد التزامها بقرار السلطة الفلسطينية عدم استقبال نائب تر  .8

، إنهااا سااّتتبع قاارار دولااة فلسااطين فااي أي 12/12/2017 قالاات بلديااة بياات لحاام، يااوم الثالثاااء :بياات لحاام
وصّرح فاادي غطااس؛ مان  مب.اقرار سياسي حول زيارة مايك بنس؛ نائب الرئيس األمريكي دونالد تر 

العالقات العامة واإلعالم في بلدية بيت لحم، ببن رئيس البلدية أنطاون سالمان، قاال بشاكل علناي إناه 
فااي حااديل  ،وأشااار غطاااس ة، فيمااا يخااص زيااارة باانس.ساايلتزم بتوجيهااات القيااادة الفلسااطينية السياسااي

حااول حجااوزات السااّياح فااي فنااادق بياات  لااا"قدس باارس"، إلااى أن األمااور "مااا زالاات غياار واضااحة تماماااً 
 لحم، كون أصحابها لم يقّدموا الكشوفات للبلدية بعد".

 12/12/2017وكالة قدس برس، 
 

 بغزة للتقاعد المبكر المئات من موظفي مكتب عباس ةلاحإ ":قدس برسلـ"مصادر  .9
كشفت مصادر مقّربة من السلطة الفلسطينية، عن إقدام األخيرة على إحالة مئات الموظفين من  :غزة

أبناااااء قطاااااع غاااازة إلااااى التقاعااااد المبّكاااار؛ ماااان أعضاااااء كااااادر مكتااااب رئاااايس الساااالطة محمااااود عباااااس، 
عاان هويتهااا فااي  التااي طلباات عاادم الكشااف ،وقالاات المصااادر والمؤسسااات التابعااة لااه بشااكل مباشاار.

حااديل لااا"قدس باارس"، "إن ماان بااين المحااالين للتقاعااد دبلوماسااي فلسااطيني كبياار، تااّم االسااتغناء عاان 
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تمات العاودة عان  فاي مكتاب الارئيس، ومان ثامّ  خدماته فقط لكونه من أبناء غازة، رغام أناه عمال ساابقاً 
يعمل في مكتب  مدنياً  فاً موظ 800حو نوكشف أن قرار اإلحالة للتقاعد طال  ذلك القرار"، وفق قولها.

رئايس الساالطة الفلسااطينية، وكاذلك المفااروزين علااى الادوائر والهيئااات التابعااة لاه؛ مثاال مركااز التخطاايط 
 وغيره من المؤسسات.

 12/12/2017وكالة قدس برس، 
 

 2018 لسنةيستعرض بالقراءة األولى الموازنة العامة  الفلسطينيمجلس الوزراء  .11
، بااالقراءة األولااى الموازنااة العامااة لدولااة فلسااطين الفلسااطيني جلااس الااوزراءاسااتعرش م :وفااا –رام هللا 
، والتي تبخذ باالعتبار المصالحة والسايناريوهات المالياة الناتجاة عان تحقيقهاا، وااللتزاماات 2018لعام 

المالية التاي ساتترتب عليهاا، ويكاون إعاداد الخطاط المالياة المساتقبلية التاي ساتبنى عليهاا أساس عملياة 
دمج قابلاة للديموماة، ماا يساتوجب أن يكاون التخطايط علاى األقال متوساط المادى، وتجناب أي عاودة ال

لنهج تراكم وتضخم المتبخرات والعجز المالي، وتجنب اللجوء لزيادة المديونية، وتنمية وتطوير قادراتنا 
يااار المالياااة وأشاااار وز  الذاتياااة وعااادم االعتمااااد علاااى إمكانياااة ديموماااة وزياااادة الااادعم الماااالي الخاااارجي.
، فااي رام 12/12/2017 والتخطايط شااكري بشااارة خااالل جلسااة مجلااس الاوزراء التااي عقاادت يااوم الثالثاااء

 هللا، إلى أن المصالحة سيترتب عنها تعاظم الفجوة التمويلية.
 12/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دي األكبر للبيئة الفلسطينية سلطة جودة البيئة الفلسطينية: االحتالل يشكل التح .11

أوضااااااحت ساااااالطة جااااااودة البيئااااااة الفلسااااااطينية أن االحااااااتالل يشااااااكل "التحاااااادي األكباااااار للبيئااااااة  :رام هللا
الفلساطينية"، عباار إجراءاتاه فااي األراضااي الفلساطينية؛ ال ساايما المصااادرة واقاتالع األشااجار والااتخلص 

نائااب رئاايس ساالطة جااودة البيئااة، إن  وقااال جمياال المطااور، ماان النفايااات السااامة فااي الضاافة الغربيااة.
أطراًفاااا متعاااددة )لااام ياااذكرها( حاولااات التحايااال علاااى مشاااروع قااارار فاااي المنظماااة الدولياااة لبرناااامج األمااام 

 المتحدة للبيئة خالل أعمال دورتها الثالثة المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.
قاارار المنظمااة الدوليااة لبرنااامج ، ب12/12/2017 وأشاااد مطااور فااي حااديل لااا "قاادس باارس" يااوم الثالثاااء

 ، إرسال لجنة لدراسة الوضع البيئي في فلسطين.11/12/2017 األمم المتحدة للبيئة؛ اإلثنين
 12/12/2017وكالة قدس برس، 
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 قائمة على برنامج المقاومة تدعو لتبني استراتيجية وطنية مشتركة بغزةفصائل ال .12
وطنيااة مشااتركة قائمااة علااى برنااامج المقاومااة لمواجهااة عاات فصااائل المقاومااة لتبنااي اسااتراتيجية : دغاازة

عااادوان االحاااتالل بحاااق شاااعبنا ومقدسااااته وقااارار تراماااب والتصااادي لكااال المخططاااات الرامياااة لتصااافية 
فصاااائل بعاااد اجتماعهاااا لمناقشاااة  خااار الجااااء ذلاااك فاااي ماااؤتمر صاااحفي عقدتاااه  القضاااية الفلساااطينية.

حااول  شااعبنا الاارافش لقاارار الاارئيس األمريكاايالمسااتجدات علااى الساااحة الفلسااطينية الساايما انتفاضااة 
 القدس.

 .وأكدت على أن خيار المقاومة وانتفاضة القدس هو خيار شعبنا االستراتيجي في مواجهة االحتالل
 ودعت إلى تعزيز صمود وثبات شعبنا الفلسطيني ورفع العقوبات عن قطاع غزة.

ناااا وتجااااوز خطيااار لكااال الخطاااو  واعتبااارت قااارار تراماااب هاااو إعاااالن حااارب علاااى شاااعبنا وحقوقاااه وأمت
 .الحمراء

وطالبت رئيس السالطة الفلساطينية ومنظماة التحريار إلاى ساحب االعتاراف بالكياان اإلسارائيلي وا عاالن 
طالق يد المقاومة في الضفة المحتلة.  فشل حقبة أوسلو ووقف التنسيق األمني وا 

اذ قرارات حاسامة ترتقاي لمساتوى كما طالبت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي إلى اتخ
لمقاطعااة سياساااية واقتصاااادية ماااع الكياااان ، ودعااات خطااورة هاااذا القااارار وتنساااجم مااع تطلعاااات الشاااعوب

 اإلسرائيلي واإلدارة األمريكية وطرد السفراء األمريكان واإلسرائيليين من البالد العربية واإلسالمية.
معتبرة أن هذه الزيارة هي طعنة  ،اإلسرائيلي استنكرت الزيارة المشبوهة لوفد من البحرين للكيانو 

غادرة في ظهر شعبنا الفلسطيني وجماهير أمتنا وتضحياتهم وال تعبر عن إرادة الشعوب العربية 
 .واإلسالمية

 12/12/2017، فلسطين أون الين
 

 غزةبللمقاومة  ةعسكري مواقع يقصف... سالح الجو اإلسرائيلي لليوم الثالث على التوالي .13
قصااف الطيااران الحربااي اإلساارائيلي فجاار اليااوم األربعاااء، مجمااع عسااكري تااابع للمقاومااة  :وتاادمحمااد 

الفلسطينية في جناوب قطااع غازة، ويابتي ذلاك ردا علاى ساقو  قاذائف بجناوب الابالد التاي زعام جاي  
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية أرضا زراعية في منطقاة مواصاي  االحتالل أنها أطلقت من القطاع.

ولاام تقااع إصااابات جااراء القصااف  صااواريا، مااا ألحااق أضاارارا بالغااة فااي محاايط المكااان. 3نس باااخااانيو 
وقصفت الطائرات هادفين بشاكل متازامن األول اساتهدف موقاع البحرياة التاابع  الذي استهدف المنطقة.

 للقسام جنوب غرب حان يونس والثاني في منطقة فارغة إلى الشرق من الموقع المستهدف.
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وقاال الجاي  أن طيراناه  حاتالل وللياوم الثالال علاى التاوالي بقصاف مواقاع فاي غازة.ويساتمر جاي  اال
أغار سالح على مجمع عسكري تابع لحركة حمااس فاي جناوب قطااع غازة، زاعماا أن الغاارة أتات رًدا 

وذكر الجي  في بيان أن "سقو  القذيفاة جااء بعاد  على إطالق قذيفة صاروخية باتجاه جنوب البالد.
 غالف غزة ومنطقة عسقالن وتبكيد إسرائيليين سماعهم لدوي انفجار".بارات االنذار سماع دوي صف

 13/12/2017، 48عرب 
 

 على موقفه من قرار ترامبويشكره شيخ األزهر يهاتف هنية  .14
إساماعيل هنياة، عان تقاديره العاالي لموقاف فضايلة شايا  ،عبر رئيس المكتب السياساي لحركاة حمااس

د الطيااب وعلماااء األزهاار الشااريف فااي رفااش قاارار الاارئيس األمريكااي دونالااد األزهاار اإلمااام األكباار أحماا
وشكر هنية خالل اتصال هاتفي مع الشيا الطيب اليوم الثالثاء موقاف فضايلته  ترامب بشبن القدس.

برفش مقابلة نائب الرئيس األمريكي احتجاجاا علاى خطاوة اإلدارة األمريكياة، قاائاًل: إن األزهار وعبار 
 عن نبش األمة، وأنه الحارس األمين على ثوابتها وفي مقدمتها القدس وفلسطين.التاريا عّبر 

ماان جانبااه أكااد شاايا األزهاار علااى موقااف األزهاار بااالوقوف إلااى جانااب الشااعب الفلسااطيني وصااموده 
وحقوقااه ومقاومتااه، مشاايرًا أناااه اجتمااع مااع هيئاااة كبااار العلماااء فااي األزهااار لدراسااة التطااورات المتعلقاااة 

ولفت إلى أن األزهر سيدعو إلى عقد مؤتمر إسالمي موسع في القاهرة، وسيتم توجياه  بمدينة القدس.
 الدعوات للقيادات الفلسطينية من مختلف التوجهات في الداخل والخارج للمشاركة فيه.
 12/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 مبانفرادي بعد بيان ضد تر اال حبس لنقل مروان البرغوثي ل .15

ألسرى والمحررين أن إدارة ساجون االحاتالل نقلات عضاو اللجناة المركزياة لحركاة أعلنت هيئة شؤون ا
 النائب مروان البرغوثي إلى العزل االنفرادي في سجن هدريم. ،فتح

وأوضااحت الهيئااة أن قاارار النقاال جاااء عقابااا للبرغااوثي باادعوى أنااه أصاادر بيانااا يناادد بااععالن الاارئيس 
سرائيل، ويدعو من خالله القيادة الفلسطينية إلى اإلسراع األمريكي دونالد ترامب أن القدس عاصمة إل

 في إنجاز المصالحة والوحدة كخطوة أولى للرد على ترامب.
كمااا طالااب بالتمسااك بمباادأ الشااراكة الوطنيااة الكاملااة فااي إطااار منظمااة التحرياار الفلسااطينية والساالطة 

ة بما يخدم وينسجم مع مرحلاة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وا عادة النظر في وظائف السلط
 التحرر الوطني واعتبار مقاومة االحتالل واالستيطان أولوية وطنية مقدسة.
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وحاال البرغااوثي الساالطة علااى تااوفير كاال مقومااات وشاارو  الصاامود والمقاومااة، كمااا أكااد علااى أهميااة 
 دي أس(. المقاطعة الشاملة للمنتوجات اإلسرائيلية والتزام خطاب حركة التضامن والمقاطعة )بي

 12/12/2017نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 تنتقد عدم انعقاد أي اجتماع لمنظمة التحرير لبحث قرار ترامب "الشعبية" .16
الجبهاااة الشاااعبية لتحريااار فلساااطين الثالثااااء، عااادم انعقااااد أي اجتمااااع لقياااادة انتقااادت )د ب أ(:  - غااازة

 ترامب بشبن القدس.منظمة التحرير الفلسطينية لبحل قرار الرئيس األمريكي دونالد 
وقالت في بيان صحافي، إن استمرار تبجيل اجتماع اللجنة التنفيذياة للمنظماة بعاد مارور أسابوع علاى 

 ."خطوًة ضارًة غير مبررة"بالقدس عاصمة إلسرائيل  باالعترافإعالن قرار ترامب 
ي أن تبخاذ دورهاا تغييب اللجنة التنفيذية بصفتها أعلى هيئة قيادية للشاعب الفلساطيني فا"وأضافت أن 

القيادي يعد استمرارًا لسياسة التفرد المرفوضة في معالجاة الشابن الاوطني، واساتمرارًا فاي رهان الموقاف 
الفلسطيني لنتائج المشاورات التي تجريها الرئاسة مع األطراف العربية والدولية كما جرى في محّطات 

رر وطنيااااًا، هااااو المحااااّدد لوجهااااة وشااااددت علااااى وجااااوب أن يكااااون الموقااااف الفلسااااطيني، المقاااا ."سااااابقة
 المشاورات والرافعة لما ُيمكن أن تتخذه األطراف الخارجية من مواقف.

 13/12/2017، القدس العربي، لندن
 

 المصالحة إلنقاذ: اتصاالت تجريها فتح مع حماس ومصر عزام األحمد .17
الت تجريهاا حركاة كشف عضو اللجناة المركزياة لحركاة فاتح عازام االحماد، عان اتصاا :سما -رام هللا 

 فتح والوسيط المصري مع حركة حماس إلنقاذ مسيرة انهاء االنقسام.
ياااوم الثالثااااء ان الشااارطة العساااكرية التابعاااة  وقاااال االحماااد الذاعاااة "صاااوت فلساااطين" الرسااامية صاااباح

لحماس واصلت جباية الضرائب من المحال التجارية والمؤسسات الخمايس الماضاي رغام تواجاد الوفاد 
 لحكومة في القطاع في مخالفة لنص اتفاق المصالحة.المصري وا

وناشد االحمد جميع الفصائل والفعاليات والهيئات الشعبية ووسائل االعالم لمراقبة ما يدور في قطااع 
 غزة ومجابهة اي طرف يضع العراقيل وال يلتزم بما تم االتفاق عليه إلنهاء االنقسام.

 12/12/2017وكالة سما اإلخبارية، 
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 كدولة بال حدود "إسرائيلـ": سنطالب العالم بمراجعة اعترافه بحفت .18
رام هللا ا فادي أبو سعدى: قال منير الجاغوب رئيس المكتب اإلعالمي فاي مفوضاية التعبئاة والتنظايم 
لحركة فتح إن زيارة الرئيس عباس إلى مصر ومن ثم المشاركة في القماة اإلساالمية هاي لحشاد أكبار 

ساالمي ودولاي ضاد قارار الارئيس األمريكاي دونالاد تراماب بخصاوص القادس، والادفع  تضامن عرباي وا 
بااااعتراف العاااالم بالدولاااة الفلساااطينية خصوًصاااا الااادول األوروبياااة التاااي لااام تعتااارف حتاااى ا ن، وكاااذلك 

 تكثيف الدعم ألهل القدس في كافة مناحي الحياة لدعم صمودهم في المدينة بشكل كبير.
ماان عاادم اسااتقبال نائااب الاارئيس األمريكااي مايااك باانس. وبعاادم قبااول  وأكااد أن حركااة فااتح علااى موقفهااا

وكشااف لااا"القدس العربااي" أن الفلسااطينيين  الواليااات المتحاادة كوساايط فااي العمليااة السياسااية بعااد ا ن.
 سيطالبون العالم بمراجعة اعترافهم بعسرائيل كدولة بال حدود حتى اللحظة.

 13/12/2017، لندن، القدس العربي
 

 تح" يدعو اإلدارة األمريكية للتراجع عن إعالن ترامب"ثوري ف .19
دعا المجلس الثاوري لحركاة فاتح، اإلدارة األمريكياة لعساراع باالتراجع عان إعاالن تراماب الاذي : رام هللا

 .اإلعالن، وحذر من تداعيات ومخاطر هذا اإلسرائيليأقر بموجبه القدس عاصمة لدولة االحتالل 
عقب اجتماع عقده في مدينة رام هللا يوم الثالثااء، بحضاور عادد مان  وشدد المجلس، في بيان أصدره

أعضاااء اللجنااة المركزيااة للحركااة، علااى ضاارورة اسااتمرار التحاارك الجماااهيري فااي القاادس وعلااى امتااداد 
في  األمريكية اإلدارةكما أكد أنه ال مجال للتعامل مع . الفلسطينية لمواجهة هذا القرار الجائر األرش

قاد انتهاى كوسايط فاي المساار السياساي لحال القضاية  األمريكايقاوق شاعبنا، وأن الادور ظل تنكرهاا لح
 أما  اللثام عن وجهه كمعادي لحقوقنا الوطنية. األخيرالفلسطينية، مشيرا إلى أن إعالنه 

وطااالبهم باالرتقاااء  إسااطنبولالمجتمعااين فااي  اإلسااالميكمااا وجااه المجلااس الثااوري تحياتااه لقااادة العااالم 
فاااي عالمناااا  األمريكياااةماااتهم لمساااتوى التحاااديات التاااي تواجاااه القااادس، وبماااا يهااادد المصاااالح بقااارارات ق
والذي يمس بشاكل مباشار مشااعر وعقيادة  اإلعالنعن هذا  األمريكية اإلدارة، حتى تتراجع اإلسالمي

 المعمورة. أرجاءكل مسلم ومسيحي في كل 
 12/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ناصر القدوة يقترح تقديم مشروع قرار حول القدس في مجلس األمن .21

اقتاااارح عضااااو اللجنااااة المركزيااااة لحركااااة "فااااتح" ناصاااار القاااادوة "سااااحب الرعايااااة : فتحااااي صااااّباح -غاااازة 
األمريكياة للعملياة السياسااية، وعازل الموقااف األمريكاي عباار إداناات وقاارارات دولياة فااي مجلاس األماان، 
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حاادة"، إضااافة إلااى "تعزيااز الوضااع السياسااي الفلسااطيني ماان خااالل تفعياال والجمعيااة العامااة لدماام المت
الحركااة السياسااية علااى المسااتويين العربااي واإلسااالمي، وحااش الاادول التااي لاام تعتاارف بدولااة فلسااطين 
علاااى االعتاااراف بهاااا، بخاصاااة الااادول األوروبياااة، إضاااافة إلاااى تعزياااز الحاااراك الشاااعبي محلياااًا وعربياااًا 

القادوة، خاالل لقااء نظماه المركاز الفلساطيني ألبحاال الّسياساات والّدراساات  وجاءت اقتراحات ودوليًا".
االساتراتيجّية )مسااارات( فاي ماادينتي البيارة فااي الضاافة الغربياة وغاازة، عبار تقنيااة "فياديو كااونفرنس" لياال 

فااااي إطااااار الجهااااود الفلسااااطينية لمواجهااااة قاااارار الاااارئيس األمريكااااي دونالااااد ترامااااب  الثالثاااااء -اإلثنااااين 
ودعااا الجانااب الفلسااطيني إلااى "التقاادم، باادعم ماان  ف بالقاادس عاصاامة إلساارائيل ونقاال الساافارة.االعتاارا

المجموعاااة العربياااة، بمشاااروع قااارار حاااول القااادس فاااي مجلاااس األمااان، وشااادد علاااى أن "يتضااامن قااارار 
القادس، والتازام قارارات مجلاس األمان  حاولالتراجاع عان قرارهاا  األمريكيةحكومة الالمجلس الطلب من 

 لة". ذات الص
 13/12/2017الحياة، لندن، 

 
 اثنين من مقاتليها في مهمة جهادية استشهادسرايا القدس تعلن  .21

، فااي مهمااة جهاديااة فااي بلاادة بياات الهيااا شاامال الثالثاااءاستشااهد ناشااطان فلسااطينيان أ ف ب:  –غاازة 
 مي.قطاع غزة، على ما أعلنت مصادر طبية وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسال

وقالت سرايا القدس في بيان، إن اثنين من نشطائها استشهدا في مهمٍة جهادية شمال قطاع غزة، في 
 إشارة إلى أنهما قضيا أثناء قيامهما ببعمال قتالية أو تدريبات عسكرية، من دون مزيد من التفاصيل.

عاماًا( مان  29) وأضاف البيان أن الشهيدين من وحدة الهندسة، وهما مصاطفى مفياد محماد السالطان
عاماًا( مان ساكان حاي الكراماة )شامال  25سكان بيت الهيا، والمجاهد حسين غازي حسين نصارهللا )

 مدينة غزة(، وتابع أنهما من شهداء اإلعداد.
في وقت سابق، قال الناطق باسام وزارة الصاحة الفلساطينية فاي القطااع أشارف القادرة، إنهماا استشاهدا 

الجي  اإلسرائيلي قال في بيان: خالفًا لتقارير فلساطينية صادرت فاي لكن . إثر قصف جوي إسرائيلي
 وقت سابق، لم ينفذ )الجي ( أي هجوم في شمال قطاع غزة.

 13/12/2017الحياة، لندن، 
 

 حسن يوسفبينهم القيادي بحماس  من الضفة والقدس وقياديا   ناشطا  االحتالل يعتقل أربعين  .22
 40تقاااالت واسااعة فااي الضاافة الغربيااة ومدينااة القاادس طالاات شاانت قااوات االحااتالل حملااة اع: الخلياال

 قياديا وكادرا وناشطا بينهم قيادي كبير في حركة حماس وعضو في المجلس التشريعي.
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وأفااااد مراسااالنا أن قاااوات االحاااتالل داهمااات فجااار الياااوم األربعااااء منطقاااة بيتونياااا غرباااي رام هللا وقامااات 
س التشريعي الفلسطيني الشيا حسن يوسف حيال تام باعتقال القيادي في حركة حماس وعضو المجل

تفتي  منزله بدقة، وقاموا بتكبيله ونقله إلى جهة غير معروفة بحسب نجلاه أوياس الاذي أكاد أن والاده 
 أفرج عنه حديثا من سجون االحتالل.

كما اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني منزل عضو المجلاس التشاريعي النائاب خالاد ساعيد فاي مديناة 
 شمال الضفة الغربية وسلمته بالغا لمراجعة مخابراتها. جنين

كمااا طالاات الحملااة العديااد ماان األساارى والمحااررين غااالبيتهم ماان حركااة حماااس، وبعااش كااوادر فااتح 
 .، وطالت الحملة غالبية مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربيةاإلسالميوالجهاد 

 13/12/2017، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ل القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوةحماس تستقب .23
اساااتقبلت، حركاااة حمااااس فاااي مخااايم عاااين الحلاااوة ياااوم الثالثااااء، وفااادًا مااان القاااوة الفلساااطينية : بياااروت

وكان في استقبالهم عضو القيادة السياسية لحركة حمااس  المشتركة برئاسة قائدها العميد بسام السعد.
قاة صايدا أيمان شاناعة، وعادد مان أعضااء القياادة السياساية فاي في لبنان ومسؤولها السياساي فاي منط

 المنطقة.
ورحااااب شااااناعة بااااالقوة الفلسااااطينية المشااااتركة، وشاااادد علااااى ضاااارورة دعمهااااا بهاااادف حمايااااة الالجئااااين 
الفلساطينيين وتحقيااق األماان واالساتقرار داخاال المخاايم، داعياًا إلااى تفعياال األطار الشااعبية واالجتماعيااة، 

 اء عن المخلين ببمن واستقرار المخيم.ودعمها بهدف رفع الغط
باادوره، أكااد العمياااد سااعد علاااى أن القااوة المشاااتركة تعماال يااادًا واحاادة مااان أجاال تحصاااين أماان واساااتقرار 
المخيم، وهي ملتزمة بقرارات القيادة السياسية الفلسطينية في منطقاة صايدا، داعياًا إلاى ضارورة تنسايق 

الفلساطيني  - وجاود الفلساطيني، وتعزياز التفااهم الفلساطينيكل الجهود الفلساطينية واللبنانياة لحماياة ال
 لخدمة الالجئين الفلسطينيين وحمايتهم.

 12/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أيطرد الفلسطينيين في ل ويدعو يهدد عباس بقيادة شابة توافق على التسوية عضو كنيست .24
 حرب مستقبلية
السلطة  جي  اإلسرائيلي رسالة تهديد ُمبّطنة إلى رئيسأرسل ضابط كبير سابق في ال: ترجمة صفا
محمود عباس قال فيها إنه "في حال رفش التسوية بصيغتها المقبولة إسرائيليًا؛ فستبتي  الفلسطينية
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الذي شغل  ،وأضاف الضابط عميرام ليفين بعده قيادة شابة ترى الواقع بشكل أفضل، وتوافق عليها".
"يجب إدارة  ،الشمالية بالجي  ويشغل حاليًا منصب عضو كنيستسابقًا منصب قائد المنطقة 

، وهي ، وفي حال رفضت القيادة بزعامة أبو مازن الحلّ 67مفاوضات حازمة وعدم العودة إلى حدود 
غير قادرة على ما يبدو، فستبتي قيادة شابة بعدها من الذين مكثوا في السجون اإلسرائيلية واقتنعوا 

ذا رفضوا فسنحطم كيانهم".بعدم القدرة على هزيم  تنا، وسنعطيهم جزرة على شكل دولة، وا 
وذكر الضابط أنه "في حال حدثت حرب مستقبلية بعد التوقيع على اتفاقية سالم يتوجب طرد 

وتابع أنه "في حال أخل الفلسطينيون باالتفاقيات  تعبيره. الفلسطينيين إلى وراء نهر األردن"، على حدّ 
حاربناهم فلن يبقوا هنا، وسنلقيهم خلف نهر األردن، هكذا يتوجب القتال، فقد كنا في المرة المقبلة، و 
 زعمه. "، على حدّ 67كرماء كثيرًا في عام 

وفيما يتعلق بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، قال ليفين إنه "بفضلهم تم إجبار الفلسطينيين 
، وبفضلهم سنحصل على كتل 67بة بحدود على التراجع عن حلم فلسطين كاملة، واكتفوا بالمطال

 للمستوطنات، وستكون القدس موحدة دون تقسيم".
 13/12/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 بالقراءة األولى على "قانون الحوانيت" يصادقالكنيست  .25

" بغالبية صادق الكنيست، صباح الثالثاء، بالقراءة األولى على اقتراح "قانون الحوانيت: هاشم حمدان
عضوا، علما أن االئتالف الحكومي وجد صعوبة في تجنيد الغالبية  54عضوا مقابل معارضة  59

وبحسب اقتراح القانون، يستطيع وزير الداخلية إلغاء قوانين بلدية مساعدة  المطلوبة لتمرير االقتراح.
 يصادق عليها مستقبال، وتتصل بفتح المحال التجارية أيام السبت.

 12/12/2017، 48عرب 
 

 %10ارتفاع نسبة االعتداءات الجسدية والجنسية على القاصرين بـ وزارة الرفاه اإلسرائيلية:  .26
في عدد  %10ّبين تقرير لوزارة الرفاه اإلسرائيلية، نشر يوم اإلثنين، ارتفاعا بنسبة : هاشم حمدان

ي أو الجنسي في العام القاصرين الذين يشتبه بتعرضهم لدذى نتيجة اإلهمال أو االعتداء الجسد
 الماضي.

وصل عدد الحاالت التي يشتبه فيها بتعرش قاصرين العتداءات  2016وبحسب التقرير، ففي العام 
 .2015ألفا في العام  43ألفا، مقابل  48إلى نحو 
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حالة تبين أن الحديل عن  655من الحاالت كانت صحيحة، مقابل  %99وتبين لوزارة الرفاه أن 
 متابعة الوزارة أو أنها مختلقة. حالة ال تقتضي

منها  %25من الحاالت كان الحديل عن إهمال قاصرين، وفي  %31وأشار التقرير إلى أنه في 
منها  %6كان الحديل عن اعتداءات جنسية، واعتبرت  %12كان الحديل عن تنكيل جسدي، وفي 

 على أنها مس بالمشاعر.
عتداءات على القاصرين تزيد عنها لدى القاصرات، حيل كما أشار التقرير إلى أن نسبة التنكيل واال

 قاصرة. 22,156، مقابل 25,413تبين أن عدد القاصرين وصل إلى 
من الحاالت كانت تتصل بالمس بقاصرين من ذوي اإلعاقات،  %26.8وأظهرت المعطيات أن نحو 

 .2015مقارنة بالعام  %6.8ما يشكل ارتفاعا بنسبة 
من الحاالت كان الحديل عن قاصرين ذوي اضطرابات نفسية أو  %80.8وأظهر التقرير أنه في 

 من الحاالت كان الحديل عن تنكيل بقاصرين ذوي قدرات عقلية محدودة. %8.8عاطفية، وفي 
 %3.4من الحاالت نفذت االعتداءات من قبل بالغين في داخل العائلة، وفي  %80وجاء أنه في 

 شقيق.من الحاالت كانت االعتداءات من قبل 
ولم تقدم وزارة الرفاه أي تفسير الرتفاع عدد القاصرين الذين تعرضوا العتداءات في العام الماضي، 
ولكنها أشارت إلى النقص الشديد في عدد العاملين االجتماعيين القادرين على معالجة حاالت يكون 

 في القاصرون في خطر، ما يجعلهم عرضة لعهمال والتنكيل.
ى أن عددا من السلطات المحلية ال يوجد فيها عاملون اجتماعيون مخولون بمعالجة وأشار التقرير إل

شؤون القاصرين، مثل "يفنيئيل" وجلجولية. وفي سلطات محلية أخرى فعن عدد العاملين االجتماعين 
 نسبة إلى عدد القاصرين ال يتجاوز نصف المعدل القطري، مثل الناصرة والقدس.

مراكز لحماية الشبيبة في كافة أنحاء  8إقامة  2017استكملت في العام  وادعت وزارة الرفاه أنها
 البالد تقدم المساعدة األولية والفورية لقاصرين تعرضوا العتداءات جسدية أو جنسية.

 12/12/2017، 48عرب 
 

 اإلسرائيلية: أزمة وانعدام ثقة بالقيادة والمؤسسات الديمقراطيةمؤشر  .27
اإلسرائيليين أن النظام الديمقراطي في إسرائيل في خطر شديد، من  %45يعتقد : حمدانهاشم 
أن جزءا من القوانين التي سنها الكنيست في السنوات األخيرة يمس بالطابع  %51.5ويعتقد 

أن  %64أن أعضاء الكنيست ال يجهدون في عملهم، ويعتقد  %68الديمقراطي للدولة، ويعتقد 
من الجمهور  %67شاكل األساسية للدولة ليست جيدة، ويعتقد الطريقة التي تعالج فيها الحكومة الم
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من مصوتي المعارضة( أن المعارضة في إسرائيل ال تقوم بدورها كما يجب، بينما يعتقد  81%)
 من اإلسرائيليين أن السياسيين يهتمون بمصالحهم الشخصية أوال. 80%

سرائيلية" للمعهد اإلسرائيلي جاء ذلك ضمن النتائج التي توصل إليها "مؤشر الديمقراطية اإل
، والذي قدم يوم الثالثاء، لرئيس الدولة، رؤوفين ريفيلين، من قبل رئيس 2017للديمقراطية في العام 
 المعهد يوحنان بلسنر.
في  %36.5من اإلسرائيليين يعتقدون الوضع االقتصادي جيد، مقابل  %48وأظهرت النتائج أن 

أنه يطيب العي  في  %84ضعهم الشخصي جيد، بينما يعتقد أن و  %73.5العام الماضي، ويعتقد 
 البالد.
إنهم ال يريدون مغادرة البالد إلى  %81إنهم متفائلون بشبن مستقبل الدولة، بينما قال  %68وقال 

منهم يعتقدون أن الحياة  %50دولة أخرى حتى لو حصلوا على مواطنة كاملة هناك، رغم أن نحو 
أن المصاعب التي تواجه الشباب  %74دول غربية أخرى، بينما يعتقد  في إسرائيل أصعب منها في

 اليوم أكبر من تلك التي واجهها ذووهم.
من مصوتي ما  %72من العرب و %65أما بالنسبة لوضع الديمقراطية في إسرائيل، فتبين أن 

 فقط من مصوتي اليمين، يعتقدون أنها في خطر. %23يسمى "اليسار" و
، %88بمؤسسات الدولة في وسط اليهود، تبين أن نسبة الثقة بالجي  تصل إلى  وعلى مستوى الثقة
، وبالشرطة %44، وبالمستشار القضائي للحكومة %57، وبالمحكمة العليا %71وبرئيس الدولة 

، %20، وبالحاخامية الرئيسية %27، وبالكنيست %30، وبالحكومة %32، وباإلعالم 42%
 .%15وباألحزاب 

ثقة العرب بمؤسسات الدولة، فقد تبين أن نسبة الثقة بالمحكمة الشرعية تصل إلى  أما على مستوى 
، وبالمستشار القضائي %34، وبرئيس الدولة %41، وبالجي  %54، وبالمحكمة العليا 59%

، وبالحاخامية الرئيسية %19، وبالكنيست %22.5، وبالحكومة %29، وبالشرطة %31للحكومة 
 .%16، وباألحزاب 20%
من اإلسرائيليين يعارضون سحب صالحية إلغاء  %58ى مستوى المحكمة العليا، فقد تبين أن وعل

من مصوتي اليمين أنه يجب سحب هذه  %53قوانين سنها الكنيست من المحكمة، بينما يعتقد 
 الصالحية فورا منها.

سط"، من مصوتي ما يسمى "الو  %72من مصوتي اليمين و  %89وتبين أنه في وسط اليهود فعن 
من مصوتي ما يسمى "اليسار"، يعتقدون أن هناك من يستغل حرية التعبير من أجل المس  %43و

 بالدولة.
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وردا على مقولة أنه "يجب سحب حق التصويت ممن ال يوافق على التصريح ببن إسرائيل هي الدولة 
موافقون، إنهم  %44من اليهود إنهم غير موافقين، وقال  %53القومية للشعب اليهودي"، قال 

 با"ال أعرف". %3وأجاب 
 %65وتبين من اإلجابات على المقولة ذاتها، بحسب المعسكر السياسي اليهودي، أنه يوافق عليها 

 من مصوتي "اليسار". %10من مصوتي "الوسط"، و %34من مصوتي اليمين، و
نه يوافق عليها كما تبين من اإلجابات على المقولة ذاتها، بحسب مستوى التدين في وسط اليهود، أ

من  %50من التقليديين المتدينين، و %55من المتدينين القوميين، و %62من الحريديين، و 64%
 من العلمانيين. %29التقليديين غير المتدينين، و

وتبين أن الجمهور اإلسرائيلي غير راش من أداء الجهاز السياسي ومنتخبي الجمهور، حيل قال 
الج فيها الحكومة المشاكل األساسية للدولة ليست جيدة، وبضمنهم منهم إن الطريقة التي تع 64%
من مصوتي  %43من مصوتي "البيت اليهودي"، و %44من مصوتي "يسرائيل بيتينو"، و 63%

 "الليكود".
من اليهود إن معنى "الدولة اليهودية" يكمن  %47وردا على سؤال مفتوح بشبن يهودية الدولة، قال 

من العرب  %29إنه تعبير عن الجانب الديني. في حين قال  %30نما قال في الجانب القومي، بي
إن تعريف الدولة كدولة يهودية يعني إقصاء  %26إن يهودية الدولة تعني العنصرية، في حين قال 

 للعرب.
 12/12/2017، 48عرب 

 
 سمكأضرم النار بكنيسة الخبز وال سنوات على إرهابي أربع السجنالمحكمة المركزية تحكم ب .28

سنوات على  4حكمت المحكمة المركزية في الناصرة، يوم الثالثاء، بالسجن الفعلي : هاشم حمدان
اإلرهابي يانون رؤوفيني، وذلك بعد إدانته بجريمة إحراق كنيسة الخبز والسمك، كنيسة الطابغة، 

 غربي بحيرة طبرية.
مسطحات بدافع العداء وكان قد أدين رؤوفيني با"إضرام النيران في ظروف خطيرة، وتخريب 

للجمهور، والتخطيط الرتكاب جرائم أخرى، واالستعانة بمركبة الرتكاب جريمة". وحكم عليه بالسجن 
 ألف شيكل. 50سنوات، وسنتين مع وقف التنفيذ، ودفع تعويضات بقيمة  4الفعلي مدة 

 12/12/2017، 48عرب 
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 رة تعطل حركة الطيران بمطار بن غوريون طائرة مسي   .29
أعلنت سلطة الطيران اإلسرائيلية صباح األربعاء، أنه تم عند منتصف الليل تعطيل حركة : د وتدمحم

الطيران في مطار بن غوريون الدولي لمدة ربع ساعة، وذلك بسبب طائرة مدنية مسيرة اخترقت 
وفور اكتشاف الطائرة المسيرة، صدرت األوامر من أجهزة أمن المطار  المجال الجوي للمطار.

 طيل مدرجات وميدان الهبو  واالقالع للطائرات لمدة ربع ساعة.بتع
وأفادت هيئة المطارات اإلسرائيلية، أنه بمجرد التعرف على الطائرة المسيرة، بذلت الشرطة وقوات 
األمن جهدا لتحديد موقع مشغل الطائرة، كما تم إرسال إخطارا بالحادل إلى كبير المحققين في وزارة 

كما ذكرت الهيئة المطارات أن "ظاهرة الطائرات المدنية المسيرة  الطيران المدني.المواصالت وهيئة 
 في المجال الجوي للمطار تشكل خطرا على الطائرات وسالمة الحركة الجوية".

 13/12/2017، 48عرب 
 

 %10زيادة التحرش الجنسي في جيش االحتالل بنسبة  :"يسرائيل هيوم" .31
، الذي لم ينته بعد، 2017"يسرائيل هيوم" العبرية، إنه وخالل عام قالت صحيفة : الناصرة )فلسطين(
 بالمائة في تقارير التحر  الجنسي بوحدات الجي  اإلسرائيلي. 10ُسجل ارتفاع بنسبة 

وأعادت الصحيفة العبرية، الزيادة في عدد الشكاوى إلى زيادة الوعي حول التحر  الجنسي، وكجزء 
تطالع للرأي أجراه الجي  االسرائيلي قبل شهور اظهر أن واحدة وكان اس من الكفاح ضد التحر .

من بين كل ست مجندات في الجي ، تعرضت إلى التحر  الجنسي أكثر من مرة خالل فترة 
 خدمتهن العسكرية.

وحسب نتائج االستطالع الذي نشرت نتائجه صحيفة "هآرتس" العبرية، فعن غالبية المجندات اللواتي 
الجنسي، أشرن إلى تعرضهن من قبل رتب حساسة في الجي  باإلضافة إلى أبلغن عن التحر  

وحسب ما يستدل من االستطالع، فان نسبة التبلي  عن السلوكيات الجنسية . الجنود وقوات االحتيا 
في المائة من المجندات إنه تسود في وحداتهن  60في الجي  أعلى من ذلك بكثير، فقد قالت 

 "أجواء التحر  الجنسي".
 12/12/2017قدس برس، 

 
 في اليوم السادس النتفاضة حماية القدس ا  جريح 153وزارة الصحة:  .31

مواطًنا في مواجهات الغضب المستمرة لليوم السادس؛ نصرة للقدس، بعد  153أصيب : غزة /رام هللا
 القرار األمريكي إعالن المدينة عاصمة للكيان الصهيوني.
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 خرين في الضفة الغربية بما  153إن يوم الثالثاء، شهد إصابة وقالت وزارة الصحة، في بيان لها: 
 فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة.

من جهتها، أفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، أن طواقمها الطبية قدمت اليوم خدمات 
في الضفة بما فيها القدس  96مصابا في األرش الفلسطينية المحتلة  124اإلسعاف األولي لنحو 

 في قطاع غزة.  28و
 6ومنذ اندالع موجة المواجهات الحالية، بلغت حصيلة الشهداء واإلصابات في فلسطين المحتلة 

 إصابة في قطاع غزة. 369إصابات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، و 1,903شهداء و
 12/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تة قلبية خالل اقتحام االحتالل منزلها في الزبيداتاستشهاد مواطنة إثر إصابتها بسك .32

عاما(، منتصف الليلة، إثر إصابتها بسكتة قلبية  60استشهدت المواطنة حمدة الزبيدات ): أريحا
لقائها  خالل اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي بلدة الزبيدات في األغوار الفلسطينية شمال أريحا، وا 

 قنابل الصوت.
ن أن قوات االحتالل اقتحمت منازل المواطنين في البلدة، وسط إطالق قنابل وذكر شهود عيا

الصوت واإلضاءة بشكل كثيف صوب منازل المواطنين، ما أثار حالة من الرعب والهلع، ولدى 
محاولة المواطنة الزبيدات فتح باب المنزل الستيضاح األمر ألقى جنود االحتالل قنابل صوت 

 ي أدى إلصابتها بسكتة قلبية، وارتقائها شهيدة.بالقرب منها، األمر الذ
 13/12/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 تطالب المؤسسات األمريكية في فلسطين بإغالق أبوابها شبابيةمجموعات  .33

غزة: طالبت مجموعات شبابية فلسطينية يوم أمس، كافة المؤسسات األمريكية العاملة في المناطق 
 لها بعد قرارات الرئيس األمريكي األخيرة. "هدفا"سطينية، بعغالق أبوابها، باعتبارها باتت الفل

وأكدت هذه المجموعات في بيان مشترك حمل توقيع الحراك الشبابي من أجل القدس، واللجان 
كشفت عن وجهها الحقيقي "الشعبية لمواجهة االحتالل، وائتالف شباب االنتفاضة، أن أمريكا 

ح، ووقفت بجانب القاتل المحتل وتسانده وتدعمه وتوفر له الغطاء السياسي واألمني والثقافي المتبج
 ."له

( وأي USAIDوأوضحت أن كافة المؤسسات األمريكية العاملة في مناطق السلطة وخاصًة مؤسسة )
 من قبل الشباب الفلسطيني. "مستهدفة"مؤسسة فلسطينية تتلقى الدعم من تلك المؤسسات باتت 
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عليها إغالق أبوابها طوعًا والرحيل من أرش فلسطين قبل أن يغلقها الشباب الفلسطيني "وأضافت 
 ."بقوة الجماهير الغاضبة

، "الخجول"ووصفت المجموعات الشبابية موقف السلطة الفلسطينية من اإلعالن األمريكي با 
 ."ال يرتقي لمستوى الحدل"وأضافت أن هذا الموقف 

 13/12/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 ترامب قرار على ردا   مسلحة عباس وبانتفاضة باستقالةاستطالع: مطالبة  .34
قام المركز الفلسطيني للبحول السياسية والمسحية بعجراء استطالع للرأي العام الفلسطيني في الضفة 

بعد  .أجري االستطالع2017كانون أول )ديسمبر(  10 -7الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 
يوم واحد من إعالن الرئيس األمريكي ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل وأثناء اندالع 

 مواجهات شعبية محدودة في العديد من المواقع في الضفة والقطاع. 
 لالستطالع على النحو التالي: النتائج الرئيسية وكانت 

 (  االنتخابات الرئاسية والتشريعية:1
أنها تريد من الرئيس  %26تريد من الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة من  إنهال تقو  %70نسبة من 

أنها تريد استقالة الرئيس. تبل  نسبة  %67البقاء في منصبه. قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من 
في قطاع غزة.  قبل ثالثة أشهر بلغت  %80في الضفة الغربية و %64المطالبة باستقالة الرئيس 

 في قطاع غزة. %80في الضفة و %60ة باستقالة الرئيس نسبة المطالب
سماعيللو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس  هنية،  وا 

 %42لهنية و %50)مقارنة مع  %41من األصوات ويحصل عباس على  %53يحصل هنية على 
 لعباس قبل ثالثة أشهر(.

 
 ( األوضاع الداخلية: 2
فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس في الضفة الغربية  %34سبة من ن

تعتقد أنهم ال  %61يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 
 يستطيعون ذلك.

ابي في هذا االستطالع ونسبة التقييم اإليج %5نسبة التقييم اإليجابي ألوضاع قطاع غزة تبل  
 .%12ألوضاع الضفة الغربية تبل  
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. قبل ثالثة أشهر %22وبين سكان الضفة  %41نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبل  
 .%22وفي الضفة  %43بلغت نسبة الرغبة في الهجرة في قطاع غزة 

 .%77نسبة االعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبل  
  
 حكومة الوفاق:( المصالحة و 3

تقول ببنه يجب أن تكون حكومة الوفاق مسؤولة عن دفع رواتب الموظفين المدنيين  %81نسبة من 
 أنها غير مسؤولة عن ذلك. %14الذين كانوا يعملون لدى حكومة حماس سابقًا فيما تقول نسبة من 

رواتب رجال  ( أنه يجب أن تكون حكومة الوفاق مسؤولة عن دفع%81كذلك تقول نسبة مماثلة )
أنها غير مسؤولة  %14األمن والشرطة الذين كانوا تابعين لحكومة حماس سابقًا فيما تقول نسبة من 

 عن ذلك.
غير راضية عن أداء حكومة الوفاق بعد استالمها لمقرات  %55راضية ونسبة من  %38نسبة من 

 الوزارات والمعابر في قطاع غزة.
غير متفائلين. قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة  %45لمرة ومتفائلون بنجاح المصالحة هذه ا 50%

 .%61والتشاؤم  %31التفاؤل بالنجاح 
( تعتقد أن السبب وراء عدم قيام عباس حتى ا ن برفع العقوبات %45النسبة األكبر من الجمهور )

المفروضة على قطاع غزة هو الضغط على حماس لكي تقوم بتقديم المزيد من التنازالت وتزيل 
أنه يريد إنجاز المصالحة ببطء وتبني، وتقول  %22قبات أمام المصالحة، فيما تقول نسبة من الع

 أنه يريد إفشال المصالحة. %23نسبة من 
 
 ( عملية السالم:4

يرون في خطوة الرئيس ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل تهديدًا للمصالح  91%
 ال يرون فيها تهديدًا. %7يرونها تهديدًا محدودًا( و %12يرونها تهديدًا كبيرًا و %79) الفلسطينية

( تعتقد أن الرد الفلسطيني المناسب على الخطوة األمريكية هو إيقاف %45النسبة األكبر )
االتصاالت باإلدارة األمريكية والتقدم بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية والعودة النتفاضة مسلحة، فيما 

المناسب يكمن في إيقاف االتصاالت والتقدم بالشكوى واالكتفاء بتفعيل أن الرد  %27ترى نسبة من 
يقاف  %12المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من  أنها تفضل االكتفاء بعدانة الخطوة وا 

( أنها تفضل إدانة الخطوة ولكن مع االستمرار في %12االتصاالت، وتقول نسبة مماثلة )
 ية من أجل التوصل للسالم الدائم.االتصاالت مع اإلدارة األمريك
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( تعتقد أن العمل المسلح هو الطريق األكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى %44النسبة األكبر )
أن المفاوضات هي األكثر نجاعة وتقول نسبة من  %27جانب دولة إسرائيل فيما تقول نسبة من 

 أن المقاومة الشعبية السلمية هي األكثر نجاعة. 23%
 
 الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل األساسية التي تواجهه: (5

تعتقد أن الغاية العليا األولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب  %48نسبة من 
قامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في  1967إسرائيلي لحدود عام  وا 

الغاية األولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة لالجئين  إنلون يقو  %28المقابل فعن 
أن الغاية األولى  14.كذلك تقول نسبة من %1948وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 

أن  %9ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة، وتقول نسبة من 
 جب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق اإلنسان الفلسطيني.الهدف األول ي

 12/12/2017هللا،  ، رام(PCPSR) والمسحية السياسية للبحوث الفلسطيني المركز
 

 الحكومية بغزة بالمؤسساتإضراب شامل  .35
يوم الثالثاء،  عمَّ إضراب شامل المؤسسات والوزارات الحكومية بما فيها المدارس في قطاع غزة: غزة

احتجاًجا على "مماطلة حكومة الوفاق بصرف رواتب موظفي غزة"، وفق دعوة نقابة الموظفين في 
 القطاع العام.

وبالتزامن مع اإلضراب، احتشد العشرات من الموظفين أمام مجلس الوزراء في غزة للمطالبة بصرف 
 رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.

عبية لمناصرة موظفي غزة، خالل كلمة لها في االعتصام، با"رحيل حكومة وطالبت الحملة الش
 الحمدهللا، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".

وقال المتحدل باسم الحملة مهدي مشتهى إنه "ال عودة للمستنكفين للعمل في الوزارات قبل حل 
 لقرار.مشكلة موظفي غزة وصرف رواتبهم"، مطالًبا جميع الوزارات بااللتزام بهذا ا

وحّذر من أن "المرحلة المقبلة ستشهد ثورة حقيقية لموظفي غزة، وسنقلب الطاولة على رؤوس كل 
 المتآمرين"، على حد قولهم.

 12/12/2017، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
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 مب بشأن القدسابقرار تر  في قبرص تنديدا   الفلسطينية للجالية تضامنيةوقفة  .36
فلسطينية في جمهورية قبرص بالتعاون مع طلبة فلسطين الدارسين في نظمت الجالية ال: قبرص

 الجامعات القبرصية وقفة تضامنية ضد القرار األمريكي بشبن القدس.
الرئيس ياسر عرفات، ويوم التضامن  رحيلوتبتي الوقفة ضمن فعالية سياسية ثقافية لمناسبة ذكرى 

 العالمي مع الشعب الفلسطيني.
ة الفلسطينية والمشاركون عن رفضهم لهذا القرار، مؤكدين استمرار نضالهم على وعبر أبناء الجالي

قامة دولتهم، وعاصمتها القدس الشريف.  طريق تحرير فلسطين، وا 
 12/12/2017، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 مصدر حقوقي: ث لث المعتقلين المقدسيين خالل األيام الماضية من األطفال .37

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، يوم الثالثاء، ببن ثلل المعتقلين المقدسيين خالل : القدس المحتلة
 الخمسة أيام الماضية، من األطفال الُقّصر.

وقال رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إن الفترة الواقعة ما بين مساء األربعاء 
 فلسطينًيا. 50ن، شهدت اعتقال نحو االثني يومكانون أول الجاري( وحتى مساء  6الماضي )

عاًما، الفًتا إلى تعّرضهم  17وأوضح أن ثلل المعتقلين كانوا من القاصرين ممن تقّل أعمارهم عن الا 
 للضرب الُمبرح خالل عملية االعتقال.

مقدسيًّا ُأصيبوا في مدينة القدس جّراء االعتداء  15وذكرت "جمعية الهالل األحمر الفلسطيني"، أن 
 يهم بالضرب أو التدافع خالل الفترة ذاتها.عل

وأوضحت أن تلك اإلصابات كانت خالل عمليات قمع التظاهرات في باب العامود وشارع صالح 
 الدين في المدينة، أو من خالل المواجهات.

 12/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إلعالن ترامب رفضا   "تل أبيب"ية في أمام السفارة األمريك 48الـ أراضي للجنة المتابعة في اهرةتظ .38

تظاهر المئات، مساء يوم الثالثاء، أمام السفارة األمريكّية في تل أبيب، تصدًيا : محمود مجادلة
 إلعالن ترامب بشبن القدس، وذلك بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربّية.

اء اليوم، أمام السفارة التي يعتزم وانطلقت التظاهرة، في تمام الساعة السادس والنصف من مس
كانون األول/ ديسمبر  6الرئيس األمريكي نقلها إلى مدينة القدس المحتلة، بعد أن أعلن، األربعاء 

 الجاري، القدس عاصمة إلسرائيل.
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وتبتي هذه المظاهرة، ضمن سلسلة فعاليات أقرتها لجنة المتابعة العليا بهذا الصدد. وفي بيان صدر 
اإلثنين، جاء أنه "دعت في بيان مشترك إلى مقاطعة المؤسسات األمريكية  يوممتابعة، عن لجنة ال

الرسمية وغير الرسمية وعدم التعامل معها على جميع المستويات، وكذلك إلى تكثيف المقاطعة 
 االقتصادية للمنتوجات األمريكية".

اإلضافة إلى المئات من وشارك في التظاهرة، قيادات سياسية ونواب من القائمة المشتركة، ب
 .48الناشطين في جميع المركبات السياسية واالجتماعية في المجتمع العربي في أراضي الا

وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن هذه المشاركة الحاشدة، إنما تؤكد على جاهزية جماهيرنا 
ألوسع في المظاهرة للمعارك الشعبية النضالية ضد سياسة الحرب واالستيطان، داعيا للمشاركة ا

 القطرية يوم الجمعة القريب، التي ستنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهًرا، في مدينة سخنين.
 12/12/2017، 48عرب 

  
 الغضب الفلسطيني يتواصل لليوم السابع ضد قرار ترامب .39

نية، يوم الثالثاء، تواصلت المواجهات واالحتجاجات الفلسطي: رامي الصاي  - رام هللا، القدس المحتلة
ضد قرار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونيته نقل السفارة 

 األمريكية من تل أبيب إلى القدس.
في محيط جامعة فلسطين التقنية )خضوري(  الثالثاءاندلعت مواجهات في الضفة الغربية منذ صباح 

غربية، ما أوقع عددا من اإلصابات بجروح بالرصاص المطاطي غرب مدينة طولكرم شمال الضفة ال
 وباالختناق بالغاز المسيل للدموع.

إصابة أخرى  17إصابة و 36وذكر الهالل األحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت في طولكرم مع 
صابتين أخريين لم تحدد طبيعتهما، في  17بالرصاص المطاطي، و أخرى بالغاز المسيل للدموع، وا 

ين، جابت مسيرة احتجاجية ضد قرار ترامب شوارع مدينة طولكرم بمشاركة فعاليات ومؤسسات من ح
 المدينة، كما اندلعت مواجهات أخرى في قرية زيتا شمال طولكرم، ولم يبل  عن وقوع إصابات.

وعلى المدخل الشمالي لمدينتي رام هللا والبيرة، اندلعت مواجهات بين قوات االحتالل وشبان 
طينيين، ما أوقع عددا من اإلصابات في صفوف الشبان، كما استهدفت قوات االحتالل فلس

 الصحافيين، ما أوقع عددا من اإلصابات.
من جهة ثانية، أصيب طفل فلسطيني بجروح لم تعرف طبيعتها، بالقرب من مستوطنة أرائيل المقامة 

 تنفيذه عملية طعن. على أراضي محافظة سلفيت شمال الضفة، حيل زعمت قوات االحتالل
 12/12/2017العربي الجديد، لندن، 
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 مبامن األطفال بعد قرار تر  االحتالل يعتقل مزيدا   .41
تعرش عشرات األطفال الفلسطينيين خالل األيام األخيرة لالعتقال والتنكيل على يد قوات االحتالل 

جاجات المتواصلة اإلسرائيلي، حيل صعدت إسرائيل استهداف األطفال بحجة مشاركتهم في االحت
 ضد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف باالقدس عاصمة إلسرائيل.

جنديا وهم يعتقلون طفال في الخليل انتشارا واسعا على مواقع  23وقد شهدت صورة لما يناهز 
 التواصل االجتماعي.

هم شارك في وبعد خطاب ترامب األخير اعتقل في الخليل وحدها حوالي أربعين طفال، بعض
االحتجاجات على خطاب ترامب ومنهم من صادف وجوده جنودا تثير الفزع في قلوبهم رؤية طفل لم 

 عاما. 12يتجاوز 
 12/12/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 "إسرائيل"محاسبة بالقمة اإلسالمية في إسطنبول تطالب منظمات المجتمع المدني  .41

تمع المدني الفلسطيني العاملة في تركيا القمة طالبت منظمات المج: خليل مبروك -إسطنبول 
األربعاء، بالتحرك لدعم الفلسطينيين ومحاسبة يوم اإلسالمية الطارئة التي تنعقد في مدينة إسطنبول 

 إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات في األراضي الفلسطينية.
ي مقر القنصلية الفلسطينية بمدينة إسطنبول، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته سبع منظمات ف

قبيل انعقاد القمة التي دعت لها تركيا لمناقشة قرار أمريكا االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل 
 سفارتها إليها.

وتال رئيس اتحاد رجال األعمال الفلسطيني التركي مازن الحساسنة ورئيس الجالية الفلسطينية حازم 
تقديمها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم  تمَّ نص مذكرة  -مر الصحفيخالل المؤت-عنتر 

 الثالثاء بصفته رئيسا للدورة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون اإلسالمي.
وتدعو المذكرة المجموعة اإلسالمية للتوجه بشكوى إلى مجلس األمن وكافة المؤسسات الدولية 

وهي أرش محتلة وفق -يكية على قرار تحويل القدس لمحاسبة إسرائيل والواليات المتحدة األمر 
 إلى عاصمة لدولة االحتالل. -القوانين الدولية

إلى قطع كافة عالقات الدول  -التي تم عرضها باللغتين العربية والتركية-كما تدعو المذكرة 
 اإلسالمية مع إسرائيل.

ة إلى أسواقها، وحل المجتمع وطالبت المذكرة الدول اإلسالمية بمنع دخول المنتجات اإلسرائيلي
 الدولي على استكمال االعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
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واستندت المذكرة إلى بنود من ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي تنص على دعم الشعب الفلسطيني 
 وحماية أراضيه.

 12/12/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 رفضا  لقرار ترامب  أوروبافي مرار التظاهر استيدعو إلى مؤتمر فلسطينيي أوروبا  .42
جدد مؤتمر فلسطينيي أوروبا دعوته الجماهير الفلسطينية والعربية والمسلمة في القارة األوروبية، إلى 
االستمرار في حراكهم والتعبير عن "رفضهم القرار األمريكي الجائر"، معربا عن تقديره البال  

ي جابت المدن والعواصم األوروبية على مدار األيام الماضية للمظاهرات والفعاليات الحاشدة الت
 رفضا واستنكارا للقرار.

المشاركة الفعالة للجاليات العربية والمسلمة  -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه-وثّمن المؤتمر 
ئة في أوروبا، أفرادا وجمعيات ومؤسسات داعمة للحق الفلسطيني في الفعاليات االحتجاجية المناو 

 للقرار األمريكي.
ر عن شكره وتقديره إلعالن دول االتحاد األوروبي رفضها دعوة رئيس حكومة االحتالل وعبَّ 

 االعتراف بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل.
 12/12/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 تنياهو"المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج": زيارة الوفد البحريني لألراضي المحتلة تخدم مشروع ن .43

 األراضي إلىاستهجن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، زيارة وفد من دولة البحرين : إسطنبول
 الفلسطينية المحتلة بتنسيق مع دولة االحتالل.

، عن رفضه المطلق لهذه الزيارة من حيل المبدأ واعتبرها الثالثاء وأعرب المؤتمر في بيان له يوم
يما أنها تبتي في وقت تنتفش فيه األمة من اجل األقصى والمقدسات خطوة في غاية الخطورة، ال س

 ورفضا لقرار الرئيس االمريكي بحق القدس ورفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وانتقد المؤتمر تصريحات رئيس الوفد البحريني التي أكد فيها بانه يحمل رسالة سالم من ملك 

 ة للزيارة.البحرين ورأى ببنها تؤكد األبعاد الخطير 
وقال البيان: "إن هذه المجموعة من المطّبعين وغيرها من األفراد المعدودين في البحرين الشقيق ال 

ي حال المجتمع البحريني األصيل الذي يرفش التطبيع ويعتز بانتمائه ألمته التي ما زالت بتمثل ب
عربية ومقدساتها المسيحية هو العدو األول لها ألنه يغتصب أرضها ال اإلسرائيليتعتبر االحتالل 
 واإلسالمية". 
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وأضاف: "ما تقوم به هذه المجموعة التي تسمي نفسها )هذه هي البحرين( من خطوات تطبيعية إنما 
تشوه صورة أهلنا في البحرين الذين كانوا دوما من السباقين في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريا 

ة، وكان لهم مساهمات ُمقّدرة في جهود كسر الحصار عن المحتل األراضيوِفي مساندة إخوانهم في 
 غزة".

واعتبر المؤتمر أن "هذه الزيارة تبتي في سياق محاوالت مشبوهة من بعش الرسميين في البحرين 
الذين يرتبطون مع دولة االحتالل بمصالح مشبوهة تخدم مشروع نتنياهو الذي فاحت رائحته النتنة 

ي واالختراق الشعبي للمجتمعات العربية في محاولة منه لحسم المعركة والذي يتمثل بالتطبيع الرسم
 لصالح مشروعه الصهيوني". 

وأشار البيان إلى أن "هذا الوفد هو محاولة لجس النبش قبل البدء بخطوات أكبر بهذا االتجاه ال 
ءها وتعتبر تشمل دولة البحرين فحسب بل تشمل بعش الدول العربية وِفي مقدمتها تلك التي تقف ورا

 المحّرك لسياساتها التطبيعية"، على حد تعبير البيان.
 12/12/2017قدس برس، 

 
 ": قرار ترامب مرفوض فالقدس خط أحمر48البطريرك طوال لـ"عرب  .44

لم يبخذ الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، وضع المقدسات الدينية في القدس المحتلة : رامي حيدر
راف بالمدينة عاصمة إلسرائيل، وزعم أن اليهود كانوا من بنوها في بعين االعتبار حين قرر االعت

 الزمن الغابر، متبنًيا بذلك الرواية الصهيونية.
ويظهر هذا اإلعالن، وفقا لرئيس أساقفة الالتين في القدس، البطريرك فؤاد الطوال، جهل ترامب 

والسياسية، التي تجلت من خالل  بالتاريا والسياسية وعدم إقامة أي اعتبار لمشاعر الشعوب الدينية
 الردود المستنكرة لععالن التي أتت من مختلف دول العالم.

" إن "ترامب اعتقد أنه بهذا اإلعالن سيعيد شعبية الواليات المتحدة 48وقال البطريرك طوال لا"عرب 
، لكن ذلك لم التي تراجعت عالمًيا، وأنه قد يرفع من مستوى شعبيته الشخصية داخل الواليات المتحدة

 يتحقق، بل أتت النتائج عكسية ألنه لم يحسب ردة الفعل".
وقال طوال "قرار ترامب تجاوز الخطو  الحمراء، ومن المحتمل أن إعالن نتنياهو المتكرر عن وجود 
أصدقاء له في العالم العربي والعالقات التي تجمع صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، بعدد من 

لمنطقة، شجعه على ذلك، لكن ردة الفعل أثبتت أنه حتى لو امتلكت كل األصدقاء الزعامات في ا
 في العالم العربي، هناك خطو  حمراء ال يمكن تجاوزها، ومنها القدس".

 12/12/2017، 48عرب 
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 قلب القدس العربية وق بلة المحتجين على قرار ترامب... باب العامودتقرير:  .45
أعاد الفلسطينيون في مدينة القدس في السنوات األخيرة، االعتبار  :هنادي قواسمي -المحتلة  القدس

 لمنطقة باب العامود، أشهر بوابات البلدة القديمة. 
وتصاعد دور "باب العامود"، ليصبح حّيزا حّيوّيا يتجمعون عنده، وينظمون على أعتابه نشاطاتهم 

 . دنالسياسية واالجتماعية، بما يشبه الدور الذي تؤديه مراكز الم
ومنذ يوم الجمعة الماضي، عاد االهتمام لتلك المنطقة، حيل يستخدمها الفلسطينيون لالعتصام 
والتجمع يوميا، احتجاجا على قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، األربعاء الماضي، والقاضي 

 المحتلة.  عاصمة إلسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة باعتراف بالده رسميا بالقدس
وباب العامود، واجهة البلدة القديمة من الجهة الشمالية، وهو بمثابة "مركز المدينة"، منذ سنوات 
طويلة، فعنده كانت سلطات االحتالل البريطاني، ُتنفذ أحكام اإلعدام بحّق الثوار الفلسطينيين، 

 بحسب مراجع تاريخية. 
نهاية العهد العثماني، شّكل باب العامود محطة ومنذ ُأطِلَقت خطو  المواصالت في مدينة القدس 

ليه.   انتهاء السفر، فالحافالت تخرج منه وا 
، ُقتل العديد من الفلسطينيين على أعتاب باب العامود، خالل تنفيذهم لعمليات 2015ومنذ العام 

طالق نار على الجنود والمستوطنين اإلسرائيليين، خالل الهّبة الشعبية التي اشتعل ت احتجاجا طعٍن وا 
على تصاعد االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصى، مما دفع الكثير من المقدسيين إلى إطالق 

 اسم "باب الشهداء" عليه. 
إضافة إلى ذلك، فباب العامود هو وجهة المقدسيين االجتماعية واالقتصادية، فعنده اعتادت مزارعات 

 والخضار.  القدس والضفة الغربية، عرش بضائعهم من الفواكه
لى حين قريب، كانت البسطات تعرش بضاعتها على طرفي الباب قبل أن تمنعهم البلدية  وا 

 اإلسرائيلية في القدس، من ذلك. 
ويؤكد الباحل في تاريا القدس، محمد مصطفى، على الرمزية السياسية المتصاعدة لباب العامود 

 لدى المقدسيين في السنوات األخيرة. 
ص مع وكالة األناضول، إلى احتضانه االحتجاجات األخيرة خاصة يومي وأشار في حوار خا

الخميس والجمعة األخيرين، التي نظمت عنده اعتراضا على اإلعالن األمريكي عن القدس عاصمة 
 إلسرائيل. 

يضيف مصطفى إلى أن استعادة الفلسطينيين في القدس للمكان العام، متمثال في باب العامود أقلق و 
 السلطات اإلسرائيلية، فبصبح أي تجمع ولو صغير وعشوائي، يتم قمعه من قبل الشرطة. 
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 ويتابع:" في األيام األخيرة، بمجرد جلوس طلبة المدارس والشبان على درجات باب العامود وترديدهم
 الهتافات واألناشيد، ُتستدعي كتيبة من القوات الخاصة اإلسرائيلية لتقوم بعخالئهم من المنطقة". 

ومترافقا مع محاولة قمع التواجد الفلسطيني في باب العامود وتقييده، جّددت الشرطة خالل العام 
 الحالي والعام الماضي، منظومة المراقبة في محيط المنطقة. 

الموجودة مسبقا لمراقبة السكان، أضافت منظومة كاميرات أحدل وأكثر تطورا، فعدا عن الكاميرات 
 وأصبحت كل زوايا المنطقة تحت رقابتها. 

كما أعادت الشرطة اإلسرائيلية هندسة المكان، فاستحدثت نقطتي مراقبة تنشر عندها عناصرها، 
 ابل للباب. األولى على يمين الباب للداخل منه، والثانية على عتبة المدرج المق

إلى قّص األشجار واألعشاب القريبة من باب العامود العتباراتها  2016كما عمدت في بداية العام 
 األمنية. 

 12/12/2017 لألنباء، األناضول وكالة
 

 بجائزة نجيب محفوظ للروايةتفوز رواية "م خمل" الفلسطينية  .46
، 2017حبايب بجائزة نجيب محفوظ لددب فازت رواية "ُمخمل" للكاتبة الفلسطينية حزامة : القاهرة

عن  2016التي تمنحها سنويًا دار نشر الجامعة األمريكية في القاهرة، حيل صدرت الرواية في 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت ومكتبة "كل شيء" في حيفا. وعن العالم البائس 

الفداء أو التضحية، مغايرة بذلك الصورة  للمخيمات وناسها تدور الرواية، بدون ادعاء البطولة أو
النمطية للفلسطيني وحياة الشتات التي ُكتبت عليه كقدر. من هذه الزاوية تترصد الكاتبة حياة الناس 
العاديين، وتبثير حياة المخيمات على سلوكهم ونفسياتهم، ومدى التشوه الذي أصابهم، وجعلهم 

سوة على ذويهم اا أسرهم اا فالسلطة هنا تبتي في يتسلطون على بعضهم بعضا، ويفرضون قسوة بق
شكل غير مباشر، لكنه أعمق وأشد تبثيرًا من خطب التنديد والمتاجرة بالقضية الفلسطينية، كما اعتاد 

 الكثير من الساسة والُكتاب، وأيضًا العديد من األدباء والروائيين العرب.
 13/12/2017، لندن، القدس العربي

 
 : القدس فلسطينية عربية إسالمية"الشريف زهراأل "هيئة علماء  .47

عقدت هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف اجتماًعا طارًئا، الثالثاء، برئاسة الدكتور : أحمد البحيري 
أحمد الطيب، شيا األزهر، لبحل القرار األمريكي بععالن القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني 

 نها على النحو التالي:المحتل، وانتهى اجتماعها وفًقا لبيا
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أواًل: ترفش هيئة كبار العلماء رفًضا قاطًعا قرارات اإلدارة األمريكية المجحفة التي ليس لها سند 
تاريخي أو قانوني، وتؤكد على ما سبق أن أعلنه شيا األزهر الشريف رئيس مجلس حكماء 

بنس، والذي جاء في إطار  المسلمين من رفضه لهذه القرارات، ولقاء نائب الرئيس األمريكي مايك
مواقف األزهر التاريخية من القضية الفلسطينية، معبًرا عن مشاعر أكثر من مليار وسبعمائة مليون 
مسلم، كما تقدر الهيئة قرار الكنيسة القبطية المصرية الوطنية في الموقف ذاته، ورفش البابا 

 .تواضروس لقاء نائب الرئيس األمريكي بعد هذا القرار الباطل
ثانًيا: إن هيئة كبار العلماء تشدد على أن مثل هذه القرارات المتغطرسة والمزيفة للتاريا، لن تغير 
على أرش الواقع شيئا، فالقدس فلسطينية عربية إسالمية، وهذه حقائق ال تمحوها القرارات المتهورة 

 وال تضيعها التحيزات الظالمة.
ومات والمنظمات العربية واإلسالمية إلى القيام بواجبها ثالًثا: تدعو هيئة كبار العلماء جميع الحك

تجاه القدس وفلسطين واتخاذ كل اإلجراءات السياسية والقانونية الالزمة إلبطال هذه القرارات، 
وتطالب كافة الحكومات والمؤسسات الدولية ومجلس األمن واألمم المتحدة، وكل األحرار والعقالء 

الجاد لنزع أية مشروعية عن هذا القرار الظالم، وفي هذا السياق تشيد في العالم، بالتحرك الفاعل و 
الهيئة بمواقف كافة الدول الحرة والحكومات المسؤولة في العالم التي رفضت القرار األمريكي، وفي 
مقدمتها موقف االتحاد األوروبي وروسيا والصين، كما تدعم االنتفاضة الفلسطينية التي يقدم فيها 

سطيني دماءه فداء لمقدساتنا، وتدعو القادرين من العرب والمسلمين لتقديم العون المادي الشعب الفل
 لهم.

رابًعا: تدعو هيئة كبار العلماء كافة المؤسسات العلمية والتعليمية ووزارات األوقاف ودور اإلفتاء في 
الدراسية والتربوية البلدان العربية واإلسالمية إلى االهتمام بقضية القدِس وفلسطين في المقررات 

وخطب الجمعة والبرامج الثقافية واإلعالمية، الستعادة الوعي بهذه القضية الهامة والمصيرية، وفي 
هذا الصدد قررت هيئة كبار العلماء تشكيل لجنة لصياغة مقرر عن القضية الفلسطينية يدرس بكل 

كماء المسلمين العالمي مراحل التعليم األزهري، وسوف يعلن عنه في مؤتمر األزهر ومجلس ح
 لنصرة القدس.

خامًسا: تؤكد الهيئة أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبل، وأن مواثيق 
األمم المتحدة تلزم الكيان الغاصب بعدم المساس باألوضاع على األرش ومنع أية إجراءات تخالف 

يست إمبراطورية تحكم العالم، وتتصرف في مصائر ذلك، وعلى اإلدارة األمريكية أن تعي أنها ل
 الشعوب وحقوقها ومقدساتها.
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سادًسا: تحذر هيئة كبار العلماء من محاوالت التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل انسحابه من 
 األراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ة كبار العلماء في حالة انعقاد دائم ليتابع المتغيرات لحظة بلحظة، وا عداد سابًعا: يستمر مكتب هيئ
يناير المقبل 18، 17التوصيات الالزمة لعرضها على المؤتمر العالمي لنصرة القدس المزمع عقده في 

 بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين.
 12/12/2017، القاهرة، المصري اليوم

 
 التطورات المتصلة بموضوع القدسكز على تر  سعودية-قمة أردنية .48

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  هللا الثاني مع أجرى الملك عبد :بترا –الرياش 
 ل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، في الرياش أمس الثالثاء، مباحثات ركزت على التطورات 

ر الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بالقدس المتصلة بموضوع القدس، والتداعيات الخطيرة لقرا
 عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وخالل المباحثات، جرى استعراش مجمل القضايا التي تشهدها المنطقة، والعالقات التاريخية 
 الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في المجاالت كافة.

ى أمن واستقرار المنطقة وجهود تحقيق السالم فيها، حيل كما جرى بحل تبعات القرار األمريكي عل
أكد الملك "ضرورة تنسيق الموقف العربي وتوحيد الجهود والتواصل مع المجتمع الدولي بهذا 

 الخصوص".
وتم خالل المباحثات، التبكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية واإلسالمية والدولية لحماية حقوق 

لتاريخية والراسخة في القدس، وأهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية األشقاء الفلسطينيين ا
 الفلسطينية، استنادا إلى حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية.

 13/12/2017، الغد، عّمان
 

 تستنكر قرار ترامب بشأن القدس األردنالهيئات النسائية في  .49
نسائية في األردن، اليوم الثالثاء، قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب استنكرت الهيئات ال :عمان

وأضافت في بيان وصل "الغد" نسخة من أن "هذا القرار بمثابة  االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
المخاطر السياسية الكبرى التي  إلى إضافةخطر عروبة القدس وهويتها التاريخية والسياسية والدينية 

 ذا القرار على واقع ومستقبل القضية الوطنية الفلسطينية".يمثلها ه
 12/12/2017، الغد، عّمان
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 : القدس مدينة آبائنا وأجدادنا وعاصمة فلسطينزحلةرئيس أساقفة  .51
قال رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك : القدس عاصمة فلسطين/ بيروت

فلسطين وبوجه التحديد القدس هي فعال مهبط الوحي واألديان  المطران عصام يوحنا دروي ، إن
 وموطن األنبياء والسيد المسيح.

وشدد خالل وقفة تضامنية مع القدس في مطرانية سيدة النجاة في زحلة، اليوم الثالثاء، على أن 
ء القدس هي الكلمة األجمل نعشق نسيمها الروحاني وهواها العابق بطيب البخور وبذكر األنبيا

والرسل، هي مدينة  بائنا وأجدادنا، والقدس هي عاصمة فلسطين وعاصمة كنيسة القيامة والمسجد 
 األقصى.

واعتبر دروي  أن القدس مدينة مقدسة بل هي المدينة المقدسة عند أهل اإلنجيل والقر ن وبيت 
 السالم والمحبة والمكان الذي تتالقى فيه األديان السماوية.

 12/12/2017، علومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والم
 

 للتصدي لقرار العدوان األمريكي الوسائل"حزب هللا" و "التقدمي": كل  .51
جدَّدت قيادتا "حزب هللا" و "التقدمي االشتراكي" "إدانة العدوان السافر للقرار ": الحياة" –بيروت 

األمريكية إليها". وأكدتا في بيان  األمريكي، االعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة
 "أولوية التصدي له بالوسائل والسبل كافة".

 13/12/2017، لندن، الحياة
 

 "إسرائيلـ"االعتراف بالقدس عاصمة لبوأسفها لقرار ترامب  استنكارهاالسعودية تجدد  .52
تراف بالقدس جددت السعودية استنكارها وأسفها الشديدين لقيام اإلدارة األمريكية باالع الرياش:

عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة الواليات المتحدة األمريكية إليها، واتخاذ هذه الخطوة لما تمثله من 
انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية 

قرار واالنحياز لعرادة الدولية في ذات الصلة، ودعوة المملكة لعدارة األمريكية للتراجع عن هذا ال
 تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.

جاء ذلك خالل ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها 
 مجلس الوزراء، بعد اليوم )الثالثاء(، في قصر اليمامة، بمدينة الرياش.

 12/12/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 بيل قمة القدس اإلسالميةالدول العربية ق   فعلتركيا تنتقد ضعف ردود  .53
انتقدت تركيا ما قالت إنه رد فعل عربي ضعيف على القرار األمريكي باالعتراف بالقدس عواصم: 

عاصمة إلسرائيل، وقالت عشية قمة إسالمية مقررة في اسطنبول اليوم األربعاء إن بعش الدول 
دولة  50ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زعماء أكثر من  شى إغضاب واشنطن.العربية تخ

مسلمة لالتفاق على رد من قبل الدول اإلسالمية. وكان إردوغان اتهم الواليات المتحدة بتجاهل 
 مطالبات الفلسطينيين بالقدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل و"بدهس القانون الدولي".

يبدو … ية مولود جاوي  أوغلو "بعش الدول العربية أبدت رد فعل ضعيفا للغايةوقال وزير الخارج
 أن بعش الدول تخشى الواليات المتحدة بشدة".

نريد من الواليات … وأضاف "سندعو الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى أن تفعل ذلك ا ن
 المتحدة أن تعدل عن خطئها".

 13/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 الحكومة الجزائرية تمنع المسيرات وتدعو لتجمعات تضامن مع القدس .54
دعت الحكومة الجزائرية األحزاب السياسية والمنظمات إلى عقد تجمع : الجزائر اا عثمان لحياني

شعبي مركزي، السبت المقبل، داخل قاعة مغلقة لدعم القضية الفلسطينية، عقب قرار الرئيس 
 ل سفارة بالده إلى القدس واعتبارها عاصمة لدولة االحتالل.  األمريكي، دونالد ترامب، نق

وأعلنت الحكومة الجزائرية "وضع القاعة البيضاوية في أعالي العاصمة تحت تصرف الجمعيات 
 واألحزاب السياسية والمواطنين الراغبين في تنظيم تجمع تضامني مع القضية الفلسطينية".

بتي قصد تمكين سكان العاصمة الجزائرية من التعبير عن واعتبرت الحكومة أن "هذه المبادرة ت
موقفهم من القضية الفلسطينية، وكبديل عن قرار تمنع بموجبه المسيرات في العاصمة الجزائرية 

  ".2001صدر في يونيو/ حزيران 
ووجهت الحكومة أوامر لحكام المحافظات بالترخيص لكل طلب من التنظيمات المحلية عقد تجمعات 

ية مع الشعب الفلسطيني السبت المقبل، في سياق ما تصفه با"وفاء الجزائريين لتقاليد التضامن تضامن
النبيل وااللتزام بالقضية الفلسطينية التي يعتبرها قضيته، وتعبيرهم بقوة وبمختلف السبل عن استنكاره 

 ورفضهم لزعم اعتبار القدس الشريف عاصمة للمحتل اإلسرائيلي".
قرار الحكومة ببنه "محاولة سياسية ساذجة لتفري  شحنة الغضب الشعبية إزاء  وعلق ناشطون على

زاء استمرار تضييق الحكومة على أي حراك احتجاجي".  القرار األمريكي، وا 
 12/12/2017العربي الجديد، لندن، 
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 تونس: مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم لدولة فلسطين .55
ف الشاهد، اليوم الثالثاء، على أن تونس مستعدة لتقديم شدد رئيس الحكومة التونسية يوس: وكاالت

إلظهار وتبكيد الحقوق الفلسطينية الثابتة،  فلسطين،كل أشكال الدعم والتعاون والشراكة مع دولة 
 الفلسطينية.خاصة في مدينة القدس عاصمة الدولة 

في مقر رئاسة  هوم،الفاالتونسي لسفير دولة فلسطين هايل  األولجاء ذلك خالل استقبال الوزير 
وجدد الشاهد وقوف بالده رئيسا وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب  بالقصبة،الوزراء التونسي 

 الحقوق.حتى ينال الشعب الفلسطيني تلك  األصعدة،الفلسطيني على كافة 
وشدد على أهمية التعاون المشترك بين فلسطين وتونس لدفع الدول الكبرى لتطوير استراتيجية مبنية 

 دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. إقامةلى مراكمة الحلول وتحقيق ع
 12/12/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 الجيش الباكستاني: القضية الفلسطينية لدينا بمثابة قضية كشمير .56

قال رئيس أركان الجي  الباكستاني اللواء قمر جاويد باجوا اليوم الثالثاء، إن : مصطفى كامل
 القضية الفلسطينية ال تقل أهمية بالنسبة إلى بالده عن قضية كشمير.

تصريحات "باجوا" جاءت خالل لقاء جمعه بالسفير الفلسطيني لدى باكستان وليد أبو علي، في مقر 
 القيادة العامة للجي  الباكستاني في إسالم  باد.

قال للسفير الفلسطيني، إن "قضيتي ونقل موقع قناة "جيو نيوز" المحلية عن بيان للجي ، أن باجوا 
وأضاف  فلسطين وكشمير تحظيان بدعم شعبي وأخالقي وسياسي ال لبس فيه في باكستان".

"ستواصل باكستان دعم هذا الموقف الذي يستند إلى مبادئ راسخة، بغش النظر عما يسمى بواقع 
 االحتالل".

 لجي  الباكستاني لدعم القضية الفلسطينية.وأوضح البيان أن "أبو علي" شكر القيادة العامة ألركان ا
 12/12/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 لوحدة الصف العربي البرلمان العربي يدعو للتصدي للمعلومات الكاذبة والشائعات المغرضة دعما   .57

دعا البرلمان العربي للتصدي للشائعات المغرضة وعدم الترويج لها : القدس عاصمة فلسطين/ القاهرة
وسائل اإلعالم، دعمًا لوحدة الصف العربي في هذه اللحظة الفارقة من تاريا أمتنا العربية، وما  في

ُيدبر لها من مؤامرات، وما تواجهها من تحديات خاصًة بعد القرار المدان والمرفوش الذي صدر 
 مؤخرًا من اإلدارة األمريكية حول مدينة القدس.
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ه، اليوم الثالثاء، إن أعضاء البرلمان العربي، إنه من خالل وقال البرلمان العربي في بيان صدر عن
متابعة تطورات الوضع على الساحة العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، لوحظ أن هناك 
من يروج التهامات وأكاذيب ومعلومات مغلوطة تشكك في مواقف بعش القيادات والدول والحكومات 

ربي بعشاعة األكاذيب واالفتراءات المفضوحة لبعش وسائل العربية، وتستهدف تفرقة الصف الع
 اإلعالم غير المسؤولة وبعش المندسين غير المكترثين بخطورة الموقف.

وأكد أعضاء البرلمان العربي، أن التحركات الحثيثة لكافة الدول العربية قادًة وحكومات وشعوبًا 
تابعها البرلمان العربي عن كثب باتصاالت وبرلمانات جميعها تدعم صمود الشعب الفلسطيني، التي ي

مستمرة، وفق خطط مدروسة وتحركات عملية، دفاعًا عن القدس ومساندًة للمرابطين فيه، تدحش كل 
ثارة الفتنة بين أبناء  ما ُيروج من أكاذيب وشائعات ال تهدف سوى إضعاف الموقف العربي الموحد، وا 

متهم من أجل القدس الذي يحظى بمكانة كبيرة في األمة العربية الذين توحد صفهم واجتمعت كل
 قلوب العرب والمسلمين والمسيحيين جميعًا.

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

 منظمة حقوقية عربية تدين اغتيال العدالة والسالم 40: القاهرة .58
ار اإلدارة األمريكية، واعتبرت منظمة حقوقية مصرية وعربية رفضها التام لقر  40القاهرة: أكدت 

المنظمات، في بيان مشترك أمس بالقاهرة، أن هذا القرار يمثل خطرًا مطبقًا على السلم واألمن في 
المنطقة، وانتهاكًا صارخًا للمبادئ األساسية للنظام الدولي والشرعية الدولية، السيما مبادئ العدل 

ب الفلسطيني، واحترام حقوقه اإلنسانية، والحيلولة والمساواة بين الشعوب وحق تقرير المصير للشع
 دون مساعي ضم األرش بالقوة، وكل أعمال العدوان.

وأوضحت المنظمات، أن القرار يعد بمثابة ضربة قاضية للعملية السياسية الجارية منذ مؤتمر مدريد 
ن قواعد القانون "اإلسرائيلي"، مؤكدة أ -، وأية مساٍع نحو حل سلمي للنزاع العربي1992للسالم 

الدولي العام، وقرارات األمم المتحدة الخاصة بالقدس، اشترطت عدم االعتراف باألوضاع غير 
القانونية التي تفرضها سلطة االحتالل، ومن ثم فعن قرار الواليات المتحدة، يخالف كل القرارات 

 والمواثيق الدولية.
صرارها وتابعت المنظمات في البيان المشترك، أن تجاهل الوال يات المتحدة لهذا اإلجماع الدولي، وا 

على اإلعالن بشكل أحادي نزع السيادة الفلسطينية عن القدس، يعتبر خرقًا جسيمًا للمسؤوليات 
المرتكبة  -المدانة أمميا -الدولية، على نحو يجعل اإلدارة األمريكية شريكا فعليا في الجرائم الدولية

 التهجير القسري وضم األرش عنوة.بالقدس، وعلى رأسها االستيطان، و 
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وأكدت المنظمات أن قيمة القدس ال تقتصر فقط على مكانتها ورمزيتها القومية والوطنية والروحية  
للشعب الفلسطيني من جميع أطيافه، بل تكمن في كونها الضمانة األساسية لقيام دولة فلسطينية 

زالة جميع العوائق ذات سيادة. فعذا فشلت مساعي إعطاء سيادة فعلية للفل سطينيين على القدس وا 
 -بما في ذلك جدار الضم وعشرات الحواجز العسكرية -التي تمنع تحركاتهم أو وصولهم إليها 

سيضحى قيام دولة فلسطينية أمرا مستحيال، ولن تعدو تلك الدولة أكثر من "كانتونات" في الضفة 
 ع غزة من جهة أخرى.الغربية المحتلة منقسمة شماال وجنوبا من جهة، وقطا

 13/12/2017، الخليج، الشارقة
 

 أحزاب باكستان تتوحد ضد قرار واشنطن بشأن القدس .59
في خطوة حاسمة بالموقف الباكستاني الرسمي تجاه اعتراف الرئيس األمريكي : براء هالل-إسالم  باد

د بشدة باالنحياز دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، رفش مجلس الشيوق باإلجماع القرار، وندّ 
الكامل للواليات المتحدة إلى جانب إسرائيل في الصراع العربي اإلسرائيلي، مما يلغي دورها المفترش 

 بوصفها وسيطا نزيها في عملية السالم.
وكان زعيم كتلة حزب الرابطة اإلسالمية الحاكم في مجلس الشيوق السيناتور راجا ظفر الحق قد تقدم 

يدين هذه الخطوة التي اعُتبرت في باكستان استفزازا صارخا لمشاعر األمة  بمشروع القرار الذي
 اإلسالمية.

وقال ظفر الحق للجزيرة نت إن القدس من القضايا القليلة التي تجمع جميع أطياف الشعب 
 الباكستاني على قلب رجل واحد. ووصف قضية القدس ببنها إحدى الثوابت الوطنية والدينية.

لقيادية في حزب الشعب السيناتورة سحر كامران رفش حزبها قرار ترامب بشبن بدورها أعلنت ا
القدس ونقل السفارة األمريكية إليها بوصفه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن 

 .2334و 478الدولي وخاصة القرارين رقم 
ار علي بوتو تدّعم حقوق وقالت للجزيرة نت إن سياسة حزب الشعب منذ تبسيسه على يد ذو الفق

الشعب الفلسطيني بقوة، وترفش جميع خطوات تهويد القدس وبناء المستوطنات واالضطهاد الذي 
 يمارس على الشعب الفلسطيني.

وكانت كامران قد ألقت خطابا مطوال في مجلس الشيوق وهي تتوشح بالعلم الفلسطيني، مؤكدة أن 
مثليه في هذا الشبن ويقف سدا منيعا أمام أي تفكير أو الشعب الباكستاني يرفش تهاون قياداته وم

 محاولة للتطبيع مع إسرائيل.
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وقبيل مغادرة رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي إلى إسطنبول مصحوبا بوفد رفيع 
المستوى للمشاركة في القمة اإلسالمية بشبن القدس، أعرب الناطق باسم حزب اإلنصاف المعارش 

ضا عن أمله في أن تكون باكستان على مستوى المسؤولية تجاه القدس في هذه اللحظة يونس علي ر 
التاريخية الحرجة، وأوضح أن العالم اإلسالمي يتطلع إلى موقف باكستان في هذا الصدد باعتبارها 

 القوة اإلسالمية األبرز.
اطعة المنتجات وأيد زعيم كتلة المعارضة في مجلس الشيوق السيناتور اعتزاز أحسن فكرة مق

يقاف الزيارات المتبادلة بين باكستان والواليات المتحدة، وقال إن ذلك سيحدل تبثيرا كبيرا  األمريكية وا 
إذا قررت جميع الدول اإلسالمية القيام بذلك بشكل جماعي. كما قال إن ما قام به ترامب يهدف 

 لنشر الفوضى في جميع أنحاء العالم.
دعا إلى مؤتمر دولي حول قضية القدس، واقترح إرسال وفود إلى مختلف أما السيناتور تاج حيدر ف

 الدول لصياغة رأي عام حول هذا الموضوع.
 12/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 السودان يعيش أجواء "الالءات الثالث" ويضيف "ال" رابعة من أجل القدس .61

دئي الرافش لالحتالل اإلسرائيلي استنهش السودانيون موقفهم المب: الخرطوم / بهرام عبد المنعم
لفلسطين من جديد، بعد أن كانت "حماستهم التضامنية قد فترت قلياًل"، بفعل عوامل داخلية 

 وخارجية. 
وقدح اعتراف الرئيس األمريكي دونالد ترامب با"القدس" عاصمة للدولة الصهيونية، وقراره بنقل سفارة 

اد ضا الدماء في الموقف التقليدي السوداني، المناهش لدولة بالده للمدينة المحتلة، تلك الذاكرة، وأع
 االحتالل من جديد بكل أبعاده الدينية والقومية والتحررية. 

ومنذ تلك "الالءات" ظلت الخرطوم ترفش تطبيع العالقات مع دولة االحتالل، على مستوياتها 
رهم هي الوحيدة التي تنص على الرسمية والشعبية، ويذكر السودانيون إلى وقت قريب أن جوازات سف

 صالحيتها للسفر لكل العالم "ما عدا إسرائيل". 
وأعلنت الحكومة السودانية بمكوناتها المختلفة باكرًا رفضها القطعي للقرار، وبل  رفضها ذروته 

اإلسالمية الطارئة  إسطنبولبععالن الرئيس عمر البشير، أول أمس اإلثنين، قيادة وفد بالده إلى قمة 
 ول القدس المقررة اليوم. ح
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وقبل ذلك، عقد البرلمان السوداني جلسة طارئة، الخميس الماضي، رفش خاللها القرار، بل وطلب 
من حكومته اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمقاومة القرار، ودعا الدول اإلسالمية إلى فتح سفارات لها في 

 القدس، واالعتراف بها رسميًا عاصمة لدولة فلسطين.
يًا، استعادت الخرطوم منذ الجمعة الماضية، شعارات المقاومة القديمة، ونفخت فيها الروح، شعب

فاشتعلت شوارعها بآالف المحتجين الذين دعو لا"طرد القائم باألعمال األمريكي من السودان، رًدا 
 بالمثل". 

اليات النيل األزرق لم تقف الخرطوم وحيدة بين واليات السودان، فقد ساندتها بمسيرات واحتجاجات و 
)جنوب شرق(، والنيل األبيش، )جنوب( وكسال )شرق(، والشمالية )شمال(، والجزيرة )وسط(، 

 وواليات دارفور الخمس؛ ما حول البالد إلى بؤرة رفش لقرار ترامب. 
 13/12/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 عاصمة فلسطينع األعلى للطائفة اإلنجيلية في سورية ولبنان: القدس المجم   .61

استنكرت رئاسة المجمع األعلى للطائفة اإلنجيلية في سورية ولبنان : القدس عاصمة فلسطين/ بيروت
 بشدة، إعالن الرئيس األمريكي تسمية مدينة القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها.

الثالثاء، بدعوة من رئيس المجمع  وأكد المجمع، في بيان بعد اجتماع استثنائي للجنته التنفيذية اليوم
األعلى، القس الدكتور سليم صهيوني، أن هذا الموقف يخالف قرارات الشرعية الدولية واألمم 
بقائها مدينة مفتوحة لجميع األديان وعاصمة لدولة  المتحدة، بما يخص مصير مدينة القدس وا 

 فلسطين ضمن حل الدولتين.
ؤدي إلى ازدياد الظلم الذي حل بالشعب الفلسطيني منذ سنة وأعرب عن قناعته ببن هذا القرار سي

 ببضعاف، الذي قد يؤدي إلى تبجيج الحقد والفتنة بين شعوب المنطقة بما ال تحمد عقباه. 1948
وشدد المجمع على تضامنه مع نداءات ورسائل الكنائس المسيحية الشرقية وحول العالم، خاصة 

اإلعالن وشجبته وطالبت بالرجوع عنه، وفي مقدمتها البيان اإلنجيلية منها، التي استنكرت هذا 
رئيس كنيسة مقدسية في السادس من الشهر الجاري، وهي الكنائس األكثر تضررا  13الصادر عن 
 من هذا القرار.

 12/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "يديي "الجنمنظمة تركية تطلق حملة لإلفراج عن الطفل الفلسطين .62
حركة "حقوق اإلنسان والعدالة" )تركية غير حكومية(، حملة  : أطلقت/ صهيب قاللوة إسطنبول

 عاما(. 16شعبية لعفراج عن الطفل الفلسطيني األسير "فوزي الجنيدي" )
الدول واألطراف في  جميعالمنظمة في بيان اليوم الثالثاء، تلقت األناضول نسخة منه،  وناشدت
 حقوق الطفل بالعمل على إطالق سراحه. لحمايةألمم المتحدة ا اتفاقية
ومنظمات حقوق الطفل، وكل أصحاب  والرسمية، المدنيةالمنظمة جمعيات حقوق اإلنسان  وطالبت

 .الفلسطينيينبالمبادرة من أجل إطالق سراحه وكافة األطفال  الحية،الضمائر 
بشكل  الغربيةفي القدس والضفة  الفلسطينيينل األطفا إسرائيلالمنظمة في البيان، "تحتجز  وتابعت

 طفلة". 22 بينهم فلسطينيا طفال 2634 اعتقال تم 2015 عام وفي هم،باعتقالمنتظم وتقوم 
طفلة، وفي العام الجاري  32 بينهم فلسطينياطفال  887تم اعتقال  2016إلى أنه" في عام  وأشارت

 حتى ا ن". فلسطينيطفل  700اعتقل حوالي 
 12/12/2017 ،لألنباء األناضول وكالة

 
 ماليين دوالر شهريا   أربعة يصل إلى "إسرائيل"حجم المبادالت التجارية بين المغرب و .63

الربا  ا "القدس العربي": قال عمر بالفريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار في مداخلة له في 
تظهر أن حجم  اإلسرائيليةارية الفرنسية مجلس النواب المغربي، إن األرقام الصادرة عن الغرفة التج

سرائيل يصل إلى   ماليين دوالر شهريا. 4المبادالت التجارية بين المغرب وا 
سرائيل برسم سنة  نحو مليون دوالر، أي  33نحو  2015وبل  حجم المبادالت التجارية بين المغرب وا 

مئة، من  13.2نحو  2014ي سنة مليون دوالر شهريا، في الوقت الذي كانت هذه النسبة تبل  ف 2.7
ودعا بالفريج في االجتماع البرلماني الذي عقد يوم اإلثنين شهريا. مليون دوالر  1.1أي نحو 

لمناقشة مستجدات قرار ترامب القاضي بنقل سفارة بالده إلى القدس، إلى إصدار قانون يجرم تطبيع 
 العالقات مع إسرائيل بدل االكتفاء بالشعارات فقط.

 13/12/2017، لندن، دس العربيالق
 

 االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو القمة اإلسالمية لنصرة القدس .64
 طالب االتحاد العالمي لعلماء المسلمين قادة الدول اإلسالمية الذين يجتمعون األربعاء في إسطنبول 

رير القدس في قمة طارئة لمنظمة التعاون اإلسالمي بوضع خطة وخريطة طريق للتوحيد وتح
 الشريف.
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ناشد االتحاد  -حصلت الجزيرة نت على نسخة منها-وفي رسالة وجهت اليوم الثالثاء إلى القمة 
القمة بالسعي الجاد لحل المآسي في كل من سوريا واليمن وليبيا والروهينغا بما يرضي هللا تعالى 

 ويحفظ كرامة الشعوب.
ور يوسف القرضاوي وأمينه العام الدكتور علي محيي ولفتت الرسالة التي وقعها رئيس االتحاد الدكت

الدين القره داغي، إلى أن جميع المشاريع السلمية بشبن قضية فلسطين لم تزد المحتلين للقدس إال 
صرارا على تهويدها، وبناء المزيد من المستعمرات.  طغيانا وا 

التحرير وتسخير إمكانيات وقالت الرسالة إن العلماء يطالبون القادة بوضع خطة عملية للوحدة و 
األمة لتحقيقه. وجاء فيها "فليكن شعار قمتكم وشعار األمة االتحاد والتحرير اللذين هما أهم واجبات 

 الوقت".
واعتبرت أن المآسي التي  لت إليها األمة من الضعف والهوان تعود إلى الفرقة والنزاعات التي نخرت 

 فيها. 
مي ببن مؤتمرهم ينعقد في ظل ظروف صعبة، ما يتطلب وضع وذّكر االتحاد قادة العالم اإلسال

للخروج من األزمات التي تعيشها األمة، وأن تتوجه قوى الجميع إلنقاذ القدس  استراتيجيةخطة 
 وتحرير فلسطين.

وطالب االتحاد العالمي لعلماء المسلمين قادة العالم اإلسالمي بتهيئة شعوبهم الستعادة المقدسات 
ضي السليبة، ودعم المقاومة الشريفة المشروعة ضد االحتالل والمرابطين في بيت وتحرير األرا

 المقدس وأكناف بيت المقدس.
وحل االتحاد على مقاطعة إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بموضوع مباحثات السالم 

 كونها خالفت القرارات الدولية.
 12/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 األوروبية تغضب عشرات النواب األوروبيين نتنياهو جولة .65

جولة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األوروبية خالل اليومين : هشام أبو مريم -بروكسل
الماضيين لم ترق لعشرات النواب األوروبيين الذين عبروا عن استهجانهم لالستقبال الحافل الذي 

نكروا انتقاده موقف االتحاد األوروبي الرافش لقرار واشنطن حظي به في باريس وبروكسل، واست
 اعتبار القدس المحتلة عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها من تل أبيب.

كما أن منظمات حقوقية عبرت عن امتعاضها من استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
 ملف المستوطنات واألسرى وحصار غزة.لنتنياهو في قصر اإلليزيه دون التطرق صراحة ل
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نائبا في البرلمان األوروبي استغلوا زيارة نتنياهو غير المسبوقة لحضور اجتماع لوزراء خارجية  67
االتحاد األوروبي أمس لتسليمه عريضة موقعة ببسمائهم تطالب بالتزام إسرائيل بقرارات صادق عليها 

 .2017و 2015و 2012البرلمان األوروبي أعوام 
 ومن أهم المطالب في العريضة التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها:

 .1967التزام إسرائيل بحدود  -
 اعتبار القدس الشرقية مدينة محتلة. -
 رفع الحصار بشكل نهائي وكامل عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات اإلنسانية والطبية. -
ممتلكات الفلسطينيين، ووقف التوسع داخل األراضي  الوقف الفوري لبناء المستوطنات ومصادرة -

 الفلسطينية المحتلة.
نهاء االعتقاالت اإلدارية. -  إطالق سراح األسرى، خاصة القيادات السياسية الفلسطينية، وا 

صاحب العريضة النائب الفرنسي في البرلمان األوروبي باتريك لوياريك عّبر عن رفضه سماح 
ياهو بحضور اجتماع مجلس وزراء خارجية االتحاد األوروبي في الوقت المفوضية األوروبية لنتن

الذي ال تلتزم فيه حكومته بعشرات القرارات الدولية، إضافة إلى انتهاكاتها الجسيمة واليومية في حق 
 الشعب الفلسطيني.

يريكا كما انتقد لوياريك، في حديل للجزيرة نت، مسؤولة السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي فيد
موغيريني التي أدانت ما أسمتها "الهجمات على اليهود" عند لقائها نتنياهو في بروكسل، معتبرا ذلك 
نما قضية شعب محتل  خلطا لدمور وال عالقة له بما يجري على األرش ألن المعركة ليست دينية وا 

 في أرضه منذ أكثر من ستين عاما، حسب تعبيره.
رئيس األمريكي بشبن القدس يشجع إسرائيل على انتهاك المزيد من كما اعتبر لوياريك أن قرار ال

حقوق الشعب الفلسطيني واالستهتار بمطالب المجتمع الدولي، ودعا المؤسسات األوروبية المختلفة، 
وبينها البرلمان األوروبي، للتصدي لذلك، ومواصلة الضغو  على تل أبيب بكل الوسائل الممكنة 

 دولية.حتى تلتزم بالقرارات ال
 12/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
بجرائم  باعتبارها شريكا   الواليات المتحدةتدعو لقطع العالقة بالكامل مع "بي دي أس" حركة  .66
 "إسرائيل"

نسخًة منه جاء ” رأي اليوم“( بياًنا تلّقت BDSأصدرت حركة المقاطعة ) زهير أندراوس: - الناصرة
االستيطاني والفصل العنصري -ريكّي مع نظام االحتالل واالستعمارفيه أّنه إمعاًنا في التواطؤ األم
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)األبارتهايد( اإلسرائيلي ضد القدس والحقوق الفلسطينية الثابتة، أتى اعتراف الرئيس األمريكي دونالد 
وقراره بنقل السفارة األمريكية إلى العاصمة التاريخية ” عاصمة إلسرائيل”ترامب بالقدس المحتلة كا

المحتلة في خطوة تحاول إضفاء الشرعية الباطلة على االحتالل اإلسرائيلي لمدينة القدس، لفلسطين 
 الفًتا إلى أّن النظام الرسمّي العربّي يتحمل مسؤولية هذه الخطوة األمريكية الخطيرة.

وتابع البيان: لم تبت خطوة ترامب هذه من فراغ، بل تّوجت مرحلة انهيار رسمي عربي، بالذات 
، مع ما شهدته من انفالت تطبيعي واستمراًرا فيما يسمى بالتنسيق األمني الفلسطيني مع فلسطيني

االحتالل وأجهزة مخابراته. وقد فتح هذا التطبيع الرسمّي الفلسطينّي الباب على مصراعيه لتكريس 
ي بين بعش التطبيع الرسمّي المصرّي واألردنّي والمغربّي والقطرّي مع االحتالل ولينتقل التناغم السرّ 

األنظمة االستبدادّية العربّية، بالذات في السعودية واإلمارات والبحرين، مع إسرائيل إلى تطبيع علنّي 
 وقح وتنسيق أمني وسياسي غير مسبوق.

ولفت البيان إلى أّنه في هذا السياق تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي أوسع تحالف 
، إلى الضغط الشعبي BDSالوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة  في المجتمع الفلسطيني في

السلمي والمتصاعد على المستوى الرسمي الفلسطيني والعربي من أجل: وقف التطبيع الفلسطيني، 
-سواء كان رسمًيا أو غير رسمي مع دولة االحتالل، بما يشمل أواًل وقف التنسيق األمني الفلسطيني

المنبثقة عن قيادة منظمة التحرير ” لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي”بااإلسرائيلي وحل ما تسمى 
الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، التزاما بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني الصادرة في 

 كما دعت إلى قطع العالقة الفلسطينية بالكامل مع اإلدارة األمريكية باعتبارها .2015 ذار )مارس( 
شريًكا كاماًل في جرائم إسرائيل بحق شعبنا، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة لقطع عالقاتها مع 

 الواليات المتحدة أو خفضها إلى أدنى مستوى ممكن.
وأّكد البيان على أّن مناهضة الشعوب العربية الشقيقة لتطبيع األنظمة االستبدادية )بالذات النظام 

كونهما األخطر(، وذلك بالضغط الفعال من أجل وقف كل العالقات السعودي والنظام اإلماراتي، 
الدبلوماسية واألمنية واالقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية مع دولة االحتالل ومن يمثلها، كون 

 إسرائيل تهدد ال الشعب الفلسطيني وحده بل كل الشعوب العربية.
عربًيا والمستمرة ضد إسرائيل وشركاتها، وضد  طالبت الحركة بتكثيف حمالت المقاطعة القائمةو 

( األمنية، G4Sالشركات الدولية المتورطة في الجرائم اإلسرائيلية، خاصة في القدس، مثل شركة )
( Caterpillar( للتقنيات، و)HP( للبنى التحية والقطارات، وهيوليت باكارد )Alstomوألستوم )

 ورطة في هدم المنازل وبناء المستعمرات.المت Volvo( وHyundai Heavy Industriesو)



 
 
 
 

 

 45 ص             4492 العدد:             12/13/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

وأخيًرا، جاء في البيان، يجب مناهضة النشاطات التطبيعية التي تنظمها أْو ترعاها المؤسسات 
 ( في مدينة القدس وخارجها.USAIDاألمريكية )مثل 

 12/12/2017، رأي اليوم، لندن
 

 ارئة بشأن القدسأي طلب لعقد جلسة ط لألمم المتحدة لم تتلق   الجمعية العامة .67
 أيلم تتلق أي طلب بعد، من  أنهاأعلنت رئاسة الجمعية العامة لدمم المتحدة،  :بترا -نيويورك

عضو في جامعة الدول العربية أو أي جهة رسمية، تطالب بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة بشبن 
 .إلسرائيلالقرار األمريكي أحادي الجانب اعتبار القدس عاصمة 

باسم رئيس الجمعية العامة لدمم المتحدة، برندن فارما، لمندوب وكالة األنباء  اإلعالمياطق وقال الن
 أغلبيةاألردنية )بترا( اليوم الثالثاء، إن عقد الجلسة الطارئة تتطلب طلبا من مجلس األمن أو من 

 أعضاء الجمعية العامة.
 12/12/2017، الغد، عّمان

 
 القتصاد الفلسطينييرسم صورة قاتمة ل الدوليالبنك  .68

توقع تقرير البنك الدولي أن يحقق االقتصاد الفلسطيني نسب نمو دون  :أبو كام  إبراهيم -رام هللا 
 واألمنيةالسكان خالل السنوات القادمة في حال بقاء الظروف السياسية  أعدادالزيادة الطبيعية في 

 على حالها. اإلسرائيليوالقيود التي يفرضها االحتالل 
معدل دخل الفرد الفلسطيني سيتقلص، وهو ما يعكس زيادة في معدالت  أني هذا السيناريو ويعن

 الفقر والبطالة وتردي الظروف المعيشية.
جاء ذلك في تقرير للبنك الدولي، بعنوان: " فاق النمو والوظائف في االقتصاد الفلسطيني تحليل 

ه في "سيناريو األساس" انطالقا من استمرار التوازن العام"، وافترش التقرير الخالصة الواردة أعال
 .2025الظروف الراهنة دون أي تغيير حتى عام 

 12/12/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 بروكسل: نشطاء يطالبون االتحاد األوروبي باالعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .69
لجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسبورج، جمعية تضامنية بلجيكية بالتعاون مع ا 15نظمت أكثر من 

وقفة حاشدة أمام مقر المفوضية األوروبية في العاصمة بروكسل، احتجاجًا على زيارة رئيس وزراء 
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االحتالل بنيامين نتنياهو ولقائه مع مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيدريكا 
 موجيريني.

بي بعدم االكتفاء برفش القرار األمريكي بحق مدينة القدس كما طالب المحتجون االتحاد األورو 
المحتلة، والذي يعارش كل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بالمدينة المقدسة، بل الرد 

 على هذا القرار باالعتراف الجماعي من دول االتحاد األوروبي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس.
 13/12/2017الخليج، الشارقة، 

 
 على قرار الرئيس ترامب المدن األلمانية تشهد عدة فعاليات احتجاجا   .71

العاصمة األلمانية ، أن عالء جمعة ، عنبرلين، من 13/12/2017القدس العربي، لندن، ذكرت 
شهدت مساء أمس مظاهرة ضخمة ضد االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ومع رفع ، برلين

كيد على عروبة القدس، قالت الشرطة األلمانية إنها نشرت عناصرها هناك األعالم الفلسطينية والتب
وقال متحدل باسم الشرطة إن أحد الشرو   من أجل منع حرق أية أعالم إسرائيلية خالل المظاهرة.

التي تضعها الشرطة للتظاهر في محطة القطار الرئيسية هو حظر حرق أية أشياء خالل التظاهر. 
 رطة التدخل فقط إذا أضرم شخص النار في علم إسرائيل.وأوضح أنه يمكن للش

التظاهرات ، أن برلين، من 12/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 
الغاضبة امتدت إلى معظم المدن األلمانية، رفضا لقرار الرئيس ترامب، منها: دسلدورف غربي 

كما شهدت  تغارت، ودورتموند، وترير بوالية راينالند بفالتز.ألمانيا، ومدينتي هامبورغ وماينز، وشتو 
مدينة فرانكفورت تظاهرة حاشدة دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية في المدينة، بحضور عدد كبير 

 من المتضامنين مع شعبنا.
في  وقررت الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية والعربية في برلين وجميع المدن األلمانية، االستمرار

عقد جلسات لبحل كيفية اتخاذ إجراءات احتجاجية قانونية ردا على القرار األمريكي الخطير، ومن 
المفترش أن يتم اإلعالن عن مجموعة من التظاهرات والوقفات االحتجاجية خالل األيام واألسابيع 

 المقبلة في العاصمة برلين وباقي المدن األلمانية.
 

 "إسرائيلـ"لك القدس وال تستطيع منحها لمسؤول إفريقي: واشنطن ال تمت .71
صالح حماد: اعتبر أمين أمانة الديمقراطية والحكم الرشيد في االتحاد اإلفريقي صالح  -أديس أبابا

حماد، اليوم الثالثاء، أن القدس عاصمة فلسطين، وال يمكن بالتالي للواليات المتحدة األمريكية أن 
 رى.تمنح المدينة إلسرائيل أو ألي جهة أخ
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وقال حماد، في تصريح لدناضول، على هام  فعالية تضامنية مع القضية الفلسطينية، بالعاصمة 
، في إشارة إلى دعم ”واضح“اإلثيوبية أديس أبابا، إن موقف االتحاد اإلفريقي من القرار األمريكي 

تعطي المدينة  ال تمتلك القدس، ولتستطيع أن“وأشار أن الواليات المتحدة  المنظمة حّل الدولتين.
إلسرائيل أو ألي جهة أخرى، ألن القدس عاصمة فلسطين، ونحن مؤمنون بهذا األمر، ونعمل على 

، ”ال يخدم القضية وال يؤدي إلى سالم في األرش“ولفت أن القرار األمريكي  ”.أن يكون أمرا واقعا
ضح وقوي، وينبع من وا“مشددا على أن موقف االتحاد اإلفريقي في التضامن مع الشعب الفلسطيني 
 ”.القيم اإلفريقية المشتركة التي تمنع تغول دولة على أخرى أو شعب على  خر

قمة أصدرت فيها قرارات على مستوى القمة، للتضامن  20ووفق المسؤول اإلفريقي، فعن أكثر من 
 ”.ما يعني أن القضية الفلسطينية مهمة جدا لجميع الدول اإلفريقية“مع الشعب الفلسطيني، 

 12/12/2017، القدس العربي، لندن
 

 ترامبؤكد رفضه لقرار يزعيم حركة "ناطوري كارتا"  .72
محمود عباس، رسالة تضامن من  يةفلسطينال السلطةتلقى رئيس : القدس عاصمة فلسطين/ رام هللا

زعيم حركة ناطوري كارتا الحاخام اليهودي مير هير ، أكد فيها رفضه للقرار األمريكي باعتبار 
 ليها.إس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األمريكية القد

وأعرب الحاخام في رسالته عن ألم وغضب الحركة إزاء القرار المبساوي، مؤكًدا أن هذا القرار قضى 
أنه يتنافى ويتعارش كلًيا مع تعاليم  إلىعلى كل أمل ببي حل عادل للصراع بين الطرفين، إضافة 

حا أنه ليس من حق الصهيونية أن تسمي نفسها "إسرائيل" أو أن تمثل التوراة والديانة اليهودية، موض
 الشعب اليهودي.

معاناة كل من الفلسطينيين واليهود، سواء بقتل  إلىأدى  إسرائيلوقال هير ، إن قيام دولة 
الفلسطينيين وطردهم من أرضهم وحرمانهم من المساواة، أو من خالل اضطهاد اليهود من قبل 

ائيلية، والهجوم على حريتهم ومحاولة إجبار أوالدهم على الخدمة في الجي  الحكومة اإلسر 
 اإلسرائيلي، وهذا عصيان وتمرد على الكرامة.

وشدد الحاخام على أن الصهيونية واليهودية تتعارضان، ليس لهما الحق في أرش فلسطين، خاصة 
العالم اإلعالن ببن الصهاينة مدينة القدس، وانه يجب على القيادة الفلسطينية وكل المسلمين في 

 ليسوا إسرائيليين وال يهودا.
 12/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 فنانة إيطالية ترسم لوحة تحاكي صورة الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي  .73
سطيني فوزي الفنانة اإليطالية أليشا بيلونزي لوحة تحاكي صورة الطفل الفلرسمت ”: القدس العربي“

جنديا إسرائيليا، الخميس الماضي، وعصبوا عينيه، في  23عاما( الذي اعتقله نحو  16الجنيدي )
مدينة الخليل، وذلك خالل المواجهات التي اندلعت في األراضي الفلسطينية منطقة باب الزاوية في 

 عقب قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
ة الفتى الجنيدي التي التقطتها عدسة المصور الفلسطيني وسام الهشلمون، بشكل واسع ر وانتشرت صو 

على مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم العربية والغربية، وأثارت الرأي العام حول اعتقال 
 إسرائيل لدطفال الفلسطينيين.

 12/12/2017، القدس العربي، لندن
 

 في سريالنكا ضد قرار ترامب الخاص بالقدس المئات يتظاهرون  .74
تظاهر، مساء اليوم الثالثاء، المئات من المواطنين السريالنكيين : القدس عاصمة فلسطين/ كولومبو

على اختالف انتماءاتهم الدينية والسياسية أمام مبني السفارة األمريكية وسط العاصمة كولومبو، 
 عتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.مرددين شعارات ضد قرار الرئيس ترامب اال

وكانت جماعة التوحيد السريالنكية دعت إلى هذه التظاهرة، لكن الحضور فاق التوقع، حيل حضر 
 إلى المكان أعداد كبيرة من الشرطة للحفاظ على األمن العام وسالمة الجميع.

ة دولة فلسطين، وعلى اإلسرائيليين أن وقال أحد المتظاهرين إن فلسطين للفلسطينيين والقدس عاصم
يجدوا لهم عاصمة غير القدس، مضيفا أن أمريكا تعودت على منح الحق لغير أصحابه ونحن في 
سريالنكا سنقف ضد هذه العنجهية ونحن نقف خلف حكومتنا، حيل أكد وزير الخارجية تيالك 

 تل أبيب.مارابانا أن سريالنكا لن تنقل سفاراتها إلى القدس وستبقي في 
 12/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وزير الدفاع األمريكي األسبق: قرار ترامب بشأن القدس غير حكيم .75

انتقد وزير الدفاع األمريكي األسبق روبرت غيتس قرار الرئيس دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس 
 ما شكل "انتكاسة كبيرة" لعملية السالم.عاصمة إلسرائيل، واصفًا إياه بغير الحكيم، ورب

عن  -في مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن بي سي" اإلخبارية األمريكية اليوم الثالثاء-وأعرب غيتس 
وراءه، أو إذا  استراتيجيةاعتقاده ببن القرار "غير حكيم"، قائال "لسُت متبكدا تماما إذا كانت هناك 

 النتخابية".كان وفاًء لوعد قطعه خالل حملته ا
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سرائيل  وأضاف غيتس أنه كان يبمل تحقيق بعش التقدم في الحوار بين الواليات المتحدة وا 
 وفلسطين، إال أن خطوة ترامب ربما أضرت عملية السالم.

وسبق لغيتس أن عمل وزيرا للدفاع إبان إدارتي الرئيسين جورج دبليو بو  وباراك أوباما، كما شغل 
 بارات المركزية )سي  ي أي(.منصب مدير وكالة االستخ

 12/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مب بشأن القدسااب وفنانون يدينون خطوة تر تّ ارديان: ك  الج .76
نشرت صحيفة الغارديان فحوى رسالة لعشرات الكتاب والفنانين والموسيقيين يدينون فيها إعالن 

ي يدعم بذلك أجندة إسرائيل "لمحو ترامب القدس عاصمة إلسرائيل، مشيرين إلى أن الرئيس األمريك
 الفلسطينيين من حياة مدينتهم".

وتتهم الرسالة الموجهة إلى الصحيفة الحكومة اإلسرائيلية بعخضاع الشعب الفلسطيني "لتمييز محلي 
على كل المستويات"، والتحريش على "إجراءات تدريجية للتطهير العرقي"، قد تزداد سوءا بسبب 

 ضع القدس.تحرك ترامب لتغيير و 
وقالت الرسالة "نحن نرفش تواطؤ ترامب في هذا التالعب العنصري وتجاهله للقانون الدولي". 
وأضافت "ونبسف الستعداده لتتويج الجي  اإلسرائيلي بفتح شرق القدس، وعدم مباالته بحقوق 

لى مرونة الفلسطينيين، ونحن كفنانين ومواطنين نتحدى جهل وعدم إنسانية هذه السياسات، ونثني ع
 الفلسطينيين الذين يرزحون تحت نير االحتالل".

ومن بين هذه الشخصيات البارزة التي وقعت الرسالة الجماعية الممثلة البريطانية الشهيرة تيلدا 
سوينتون والممثلة جولي كريستي والممثل والمخرج األمريكي مارك رافالو والموسيقار والمطرب 

غاني البريطاني بيتر غابرييل والملحن ومنتج األغاني والمغني اإلنجليزي روجر ووترز وكاتب األ
الشهير البريطاني أيضا برايان إينو وكاتب السيناريو والمخرج الفنلندي أكي كاوريسمكي، باإلضافة 

 إلى العديد من الفنانين والكتاب ا خرين.
 12/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ضد قرار "ترامب" بشأن القدس يتظاهرون في مدريد يينعشرات اإلسبان .77

، الثالثاء، أمام مبنى السفارة األمريكية في يينتظاهر عشرات اإلسبان: مدريد / شنهان بوللي
 العاصمة مدريد، احتجاجا على قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشبن القدس.
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ددة بالواليات المتحدة وتجمع المتظاهرون أمام السفارة حاملين األعالم الفلسطينية وسط شعارات من
 ورئيسها ترامب.

وتلي بيان النقابات العمالية اإلسبانية التي دعت إلى التظاهرة أمام المتجمعين جاء فيه، إن "قرار 
ترامب بشبن القدس يشكل تهديدا صريحا للسلم واالستقرار اإلقليميين، ويعتبر بمثابة خطة تستهدف 

 ".القضاء على الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج
 12/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 وقفة في الهاي الهولندية ضد قرار ترامب بشأن القدس .78

شخص في مدينة الهاي الهولندية اليوم الثالثاء، رفضا  200تظاهر قرابة : هولندا / عبد هللا أشيران
 العتراف الواليات المتحدة األمريكية بالقدس عاصمة إلسرائيل.

نظمها وقف التجمع الفلسطيني بهولندا في ميدان "كويكامب" قرب محطة  وجرت التظاهرة التي
القطار الرئيسية بالهاي، بعد أن كان من المخطط إجراؤها أمام السفارة األمريكية في المدينة، حيل 

 وسلم المتظاهرون رسالة احتجاجية إلى السفارة األمريكية قبيل التظاهرة. تم تغيير مكانها لدواع أمنية.
د المتظاهرون هتافات مناصرة للقدس ومناهضة للقرار األمريكي، ورفعوا الفتات كتب عليها ورد

"القدس عاصمة فلسطين"، و"حريتنا ستظل ناقصة دون حرية فلسطين"، "أوقفوا حصار إسرائيل 
 لغزة".

ددوا وانتقد المتظاهرون في بيان، إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة إلسرائيل، وش
على أن الواليات المتحدة قامت باإلعالن المذكور ألن إسرائيل لم تستطع بمفردها إعالن المدينة 

وأضاف: "مقاومتنا ستوقف  ودعا البيان "الدول الغربية إلى وقف دعمها إلسرائيل". عاصمة لها.
 الطموحات الغربية، وستحول دون إعالن القدس عاصمة إلسرائيل".
 12/12/2017 ،نباءلأل  األناضولوكالة 

 
 مليار دوالر 692ترامب يوقع أكبر ميزانية للبنتاغون في التاريخ بـ  .79

صدق الرئيس األمريكي دونالد ترامب، الثالثاء، على مسودة قانون الدفاع : واشنطن / أثير كاكان
الوطني التي تتضمن ميزانية البنتاغون للعام المقبل، والتي وصل حجمها إلى مستوى قياسي وصف 

 مليار دوالر. 692ببنه األكبر في التاريا، حيل تزيد على 
وقال ترامب في معرش توقيعه على المسودة التي اكتسبت بذلك قوة القانون، الثالثاء: "هذا التشريع 

 يمثل خطوة هامة جدا باتجاه بناء جيشنا وتبمين مستقبل أطفالنا".
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 65.7الدفاع األمريكية، باإلضافة إلى  مليار دوالر لمصلحة وزارة 626.4وتضمن القانون تخصيص 
مليار دوالر لما يعرف "عمليات الطوارئ في الخارج"، وهي ميزانية مخصصة لدعم أعمال وزارتي 
الدفاع والخارجية المتعلقة بالتحديات العسكرية التي تواجهها الواليات المتحدة في الخارج، كالحرب 

 ضد تنظيمي "داع " و"القاعدة" اإلرهابيين.
 24، إضافة إلى 35طائرة مقاتلة من طراز إف  90تم تخصيص جانب من الميزانية لصناعة و 

 سوبر هورنيت، وفق القانون الذي اطلع عليه مراسل األناضول. 18مقاتلة من طراز إف / إيه ا 
مليار دوالر، خصصت كذلك  668الميزانية التي فاقت طلبات الرئيس األمريكي الذي اقترح أن تكون 

مليار دوالر لتعزيز الدفاعات الصاروخية األمريكية، تحسبا للتهديد الذي باتت تشكله كوريا  12.3
 الشمالية.

 12/12/2017وكالة األناضول لألنباء، 
 

 أين الموقف الفلسطيني الرسمي من قرار ترامب؟ .81
 فايز أبو شمالة د.

يني يمثل منظمة التحرير حتى ا ن لم تجتمع القيادة الفلسطينية، ولم يصدر أي موقف رسمي فلسط
الفلسطينية، أو يمثل المجلس المركزي، أو يمثل المجلس الوطني، أو يمثل المجلس التشريعي 
المعطل، فحتى هذه اللحظة التي اجتمع فيها مجلس األمن الدولي، واجتمع مجلس جامعة الدول 

ستوى العالم تندد بالقرار العربية، واجتمع البرلمان العربي في جلسة طارئة، وخرجت الماليين على م
األمريكي، حتى هذه اللحظة لم يجتمع البرلمان الفلسطيني، وال المؤسسة الرسمية الفلسطينية، وكبن 

 مبتم القدس يخص الجيران، وال عالقة للفلسطينيين بما حل بها.
غياب الموقف الرسمي الفلسطيني، غياب المؤسسة الفلسطينية، واقتصار رد الفعل على خطاب 

لسيد عباس وحدة، وعلى رد فعل التنظيمات الفلسطينية، هذا الغياب المؤسساتي يفضح الحالة ا
السياسية الفلسطينية برمتها، والتي غدت مهمشة، وال يعبر عنها إال شخص الرئيس، فعن ابتسم 
ن غضب من شيء علينا أن نحمل  لشيء، فعلى المجتمع الفلسطيني أن يبتسم له دون نقا ، وا 

فزع على ذاك الشيء دون أن نفهم األسباب، هذه الحالة من غياب المؤسسة الفلسطينية العصا ون
تستحل كل ذي وطن مغتصب على البحل عن أصل القرار السياسي الفلسطيني، أين هو؟ من 
الذي يتخذ القرار؟ وكيف يصير اتخاذ القرار؟ ومن المرجعية لتطبيق القرار؟ وما مصوغات أي قرار 

لب القضية الفلسطينية؟ وأين بقية التنظيمات التي غابت عن التمثيل داخل سياسي يتعلق بص
 المؤسسة التي غابت عن الحضور والتبثير؟ وألف سؤال في هذا اإلطار.
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وقبل أي حديل عن صفعة ترامب لمدينة القدس، وقبل الحديل عن سبل تصعيد االنتفاضة وتصعيد 
وطنين وتوسع المستوطنات، وقبل الحديل عن المواجهات، وقبل الحديل عن سبل مواجهة المست

مصير  الف األسرى، ومصير الالجئين والحدود والوطن المغتصب والمصالحة الوطنية، قبل كل 
ذلك على الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية ومؤسساته وتنظيماته وقواه الفاعلة وشبابه 

الوطنية، على الجميع أن يفت  عن وطنه وصباياه وطالئعه الثورية ومثقفيه ووجهائه وشخصياته 
فلسطين في القرار السياسي الفلسطيني الضائع، فعذا عثرنا جميعًا على مصدر التشريع، ومصدر 
القرار، ومصدر المحاسبة والمسائلة، وقتئٍذ يصير الحديل عن البرنامج السياسي، وعن مستقبل 

ل، ودون الوصول إلى نقطة الصفر الشعب الفلسطيني، وعن  لية مواجهة العدوان تحصيل حاص
المتمثلة في مصدر القرار السياسي، فال يمكن االنتقال إلى أي خطوة عملية تسهم في كنس 

 االحتالل، وسنبقى أسرى ردة الفعل الباهتة والبائسة.
 12/12/2017، فلسطين أون الين

 
 في المهداف 48 فلسطينيو .81

 أنطوان شلحت
ي حاجة إلى  خر تصريحات وزير الدفاع اإلسرائيلي، أفيغدور ف 1948ليس الفلسطينيون في مناطق 

ليبرمان، كي يتيقنوا أنهم في مهداف دولة االحتالل منذ قيامها. وما يلفت النظر قول المذكور 
"سيبتي يوم لن تكونوا فيه هنا". ومع أنه يقصد على نحو مباشر أنه لن يكون نواب عرب في 

 رب عن أمنيٍة خفّيٍة أن ال يكون عرب في الداخل مطلًقا.الكنيست اإلسرائيلي، ففي العمق يع
وهي أمنية تنطوي عليها أضالع إسرائيليين كثيرين، مثلما سبق أن ألمح عالم االجتماع اإلسرائيلي 
الناقد الراحل، باروق كيمرلين ، ضمن مقالة مطولة عن "إسرائيل والمسبلة العربية" نشرها في أواسط 

ظل موضوع واحد طاغًيا على جدول أعمال معظم اإلسرائيليين، وال سيما ، وتوقع فيها أن ي2005
وا عالن الا "ال شريك" الذي أطلقه إيهود باراك، هو:  2000عقب فشل محادثات كامب ديفيد عام 

كيف يمكن التخلص من المواطنين العرب، أو على األقل كيف يمكن التخلص من غالبيتهم، وترسيا 
 ئيل!."الطابع اليهودي" إلسرا

ونجد مصداًقا لما ألمح إليه لدى القيام ا ن بتلخيص حصيلة سياسة إسرائيل الرسمية، وبالذات إزاء 
 2000المواطنين الفلسطينيين على مدار أعوام طويلة منقضية، يمكن أن نعّين بدايتها في هبة أكتوبر 

، 2010سبتمبر/ أيلول  19يوم  بالتزامن مع اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية. وليبرمان نفسه قال
إن "مسبلة العرب مواطني إسرائيل يجب أن تكون إحدى القضايا المركزية الُمدرجة في جدول أعمال 
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المفاوضات المباشرة في ضوء الرفش الفلسطيني االعتراف بعسرائيل دولة يهودية، وهي مسبلة تهربنا 
أن "رفش الفلسطينيين االعتراف بعسرائيل  منها، حتى ا ن، وال يمكن االستمرار في ذلك"، مضيًفا

 دولة يهودية يلزم إسرائيل أن تستعد لحلٍّ يشمل تباداًل سكانًيا". 
بدأ بتبسيس "مؤتمر هيرتسليا حول ميزان المناعة واألمن القومي"، الذي يناق  سنوًيا  2000وعام 

في المديين، القريب والبعيد. "الموضوعات الساخنة" التي "تقلق إسرائيل"، ويصوغ التحديات المقبلة 
ومنذ أول مؤتمر يقف موضوع العرب في الداخل في صلب هذه الموضوعات، وُتطرح مقاربات 
تتعلق به تتضمن خطًطا تنادي جهاًرا باتباع سياسة الترانسفير تحت ُمسميات أخرى أقل إيذاء لدذن، 

 مثل "تبادل األراضي" أو "تبادل السكان". 
 2000ذور طغيان هذا الموضوع/ الهاجس ليس في ما استجد عقب العام وبحل كيمرلين  عن ج

فحسب، بل أيًضا في ثنايا الفكر العنصري الصهيوني منذ أول تجلياته، والتي غلب عليها كذلك 
 "هاجس" التخلص من العرب الفلسطينيين عموًما. 

ين الذين بقوا حصلوا على ، كتب أنه بالرغم من أن الفلسطيني1948ولدى تطرقه لوقائع ما بعد نكبة 
مواطنة إسرائيلية، وعلى حقوق مواطنة كبفراد، إال أنهم اشتبهوا دوًما بعدم الوالء للدولة، وأنهم طابور 

لى غاية عام  ، كانت المناطق الريفية العربية خاضعة للحكم 1966خامس أو حصان طروادة. وا 
ب أعضاء في نقابة العمال العامة. وكان بقبول العر  1965العسكري اإلسرائيلي، ولم يسمح حتى عام 

يمان( الدولة والسكان اليهود أن المواطنين العرب يشكلون تهديًدا أو خطًرا أمنًيا.  السبب هو قناعة )وا 
وبعد إلغاء الحكم العسكري، ظل العرب خاضعين لنظام مراقبة ومالحقة بوليسّية صارمة، ترافق مع 

من األراضي التي كانت  %40األراضي العربية )نحو  اتباع سياسة مصادرة مساحات واسعة من
بملكية عربية صودرت بمرور األعوام( جرى تنفيذها تحت مسمياٍت مختلفة، منها "تهويد الجليل"، 
ومثل هذه التعابير ميزت نظرة دولة االحتالل ومؤسساتها تجاه المواطنين العرب. وفي اإلضراب 

األرش( قتل برصاص الشرطة اإلسرائيلية ستة مواطنين )يوم  1976مارس/  ذار  30الذي جرى في 
)هبة التضامن مع انتفاضة األقصى والقدس( ُذِبَح  2000عرًبا، وفي "أحدال" أكتوبر/ تشرين األول 

مواطًنا عربًيا وُجِرَح مئات )برصاص قوات الشرطة اإلسرائيلية(. وسبقت ذلك مذبحة كفر قاسم  12
شخًصا من أهالي القرية، معظمهم من النساء  49، التي قتل فيها 1956أكتوبر/ تشرين األول  29في 

)إحداهن كانت حاماًل( واألطفال على يد وحدة تابعة لشرطة "حرس الحدود" اإلسرائيلية. وكما هو 
 معروف، اكتفت المحكمة بعصدار عقوباٍت رمزية فقط على المتوّرطين في ارتكاب المذبحة.

 13/12/2017، ، لندنالعربي الجديد
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 إسرائيل على فوهة بركان .82
 عامي أيالون 
خطاب دونالد ترامب بال  البراغماتية، فهو لم يحدد حدود القدس وأحالها إلى المفاوضات النهائية، 
وأعلن قبول مبدأ حل الدولتين. ولكن ما يبدو براغماتيًا في عين العالم، ال ينظر إليه على هذه الحال 

شك االنفجار. وبدأت سبحة العنف تكر. وعلى رغم أن رئيس في القدس، واألوضاع فيها على و 
الوزراء اإلسرائيلي فرح بعنجازه، إال أن المسبلة اليوم هي ما سيلي إعالن القدس عاصمة إلسرائيل. 
وحالنا اليوم مثل مريش بالسرطان: األطباء جربوا أنواع العالج كلها من غير وقف المرش. 

ه وال يعرف أن كان فعاًل يرغب فيه. فجبة، يبتي طبيب والمريش نفسه محتار في أمر عالج
ويضربه على الرأس ليفهمه كم وضعه ميؤوس منه. ولكن، هل هذه الخطوة ناجعة؟ أرى أنها لن 

 تساهم في استئناف الحوار بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
ذا استبعدت حل الدولتين لن يكون أمام إسرائيل غير حلين: وضع يشبه ما ي حصل في سورية، أي وا 

عنفًا عسكريًا متواصاًل يخلف أعدادًا كبيرة من القتلى. ففي سورية، بدأ القتال إثر نزاع على مسائل 
صغيرة وانتهى األمر إلى مقتل نصف مليون شخص. والخيار الثاني هو نموذج األبرتايد الجنوبي 

لن يمنحا إسرائيل ما تصبو إليه: األفريقي )الفصل العنصري(. ومثل هذه الحلول غير قابل للحياة، و 
نقاذ فكرة ديموقراطية يهودية يقتضي إرساء حل دولتين. وال  دولة ديموقراطية  منة للشعب اليهودي. وا 

 بديل عن الخيار هذا.
، هو الفشل. وخلصت مبادرة بيروت، 242ومصير خيارات ال تستند إلى مبادئ قرار مجلس األمن 

ة(، مرورًا بمبادئ بو  وأوباما، وصواًل إلى مبادرة جنيف... إلى ومبادئ كلينتون )معايير توجيهي
، عاصمتها القدس 1967نتائج واحدة: وجوب إنشاء، إلى جانب إسرائيل، دولة فلسطينية في حدود 

الشرقية. ومن يحِسب أن في اإلمكان إنشاء دولتين من دون احترام هذه المبادئ، جاهل بمدار 
ضرارًا كبيرة. ودعت "حماس" إلى انتفاضة جديدة. لكن التبييد األمور ويشعل العنف ويخلف أ

السياسي لهذه الحركة ضعيف في الضفة، وفي غزة، على األرجح. وليست االنتفاضة ثمرة عنف 
منظم، بل هي هبة شعبية. وليس مدار المسبلة على قوة "حماس" أو ضعفها، أو محمود عباس. 

رون أن العنف هو السبيل اليتيم إلى التخلص من االحتالل في المئة من الفلسطينيين ي 75فبكثر من 
 اإلسرائيلي.

وعلى رغم أن المجتمع اإلسرائيلي سبق أن أيد قيام دولة فلسطينية، ال مناص من مضش اإلقرار 
ببن التبييد هذا كان في مرحلة االنتفاضة الثانية. وأخشى أن يقتضي بعل هذا الدعم والتبييد معاناة 

ان مئات اإلسرائيليين والفلسطينيين يسقطون في الشوارع، كان المجتمعان )اإلسرائيلي طويلة. وحين ك
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والفلسطيني( مستعدين لتوقيع أي ورقة تمنحهما غدًا أفضل. وحري باإلسرائيليين أن يدركوا أننا نسير 
ن طالما إلى وجهة مجهولة، وأننا في األثناء نخسر هويتنا الديموقراطية اليهودية. ولن نكون في مبم

 أن جيراننا يشعرون ببنهم تحت االحتالل.
الفلسطينية لم  –وطوال عام، حاولت أن أفهم ما يسعى إليه ترامب في المنطقة. فالمشكلة اإلسرائيلية 

تعد النزاع األبرز في الشرق األوسط. والقادة العرب ال تشغلهم القضية الفلسطينية. وأدرك 
مصيرهم. وتقوش نفوذ القادة العرب في الشارع. فالناس في الفلسطينيون أنهم وحدهم ومتروكون ل

حراز  القاهرة وعمان وتركيا، لن يؤيدوا أي عمل ضد إيران ما لم يمش الملف الفلسطيني قدمًا. وا 
تقدم يصب في مصلحة الفلسطينيين هو شر  إنشاء أي ائتالف في الشرق األوسط. وأتساءل كيف 

ع األمور. وحري ببوروبا أن تفهم أن البراغماتية وانحسار العنف ال تدرك أميركا ورئيسها وفريقه واق
 في منطقتنا يصبان في مصلحتها. فالعنف في الشرق األوسط يغير وجه أوروبا.

 9/12/2017"لوفيغارو" الفرنسية، 
 13/12/2017، ، لندنالحياة

 
 .. تقييم قانوني وتاريخيوالقدسمب اتر  .83

 لورنزو كامل
ونالد ترمب ببن الوقت قد حان لالعتراف رسميا بالقدس عاصمة إلسرائيل. صّرح الرئيس األميركي د

ويبتي هذا القرار بعد سبعة عقود من إعالن إنشاء دولة إسرائيل، وهو اإلعالن الذي قام به ديفد بن 
 من طرف واحد.  1948مايو/أيار  14غوريون في 

السبب الذي سريعا ما جعل مسبلة قبول في ذلك الوقت، لم ُتخّط أية حدود للدولة الجديدة، وهذا هو 
هو  -وما زال-إسرائيل في األمم المتحدة أولوية إستراتيجية، إذ كان قبول الدولة في األمم المتحدة 

 الطريقة األكثر أمانا وسرعة للحصول على اعتراف دولي واسع النطاق.
المتحدة من قبل مجلس ومع ذلك، ُرفش الطلب األصلي الذي تقدمت به إسرائيل لاللتحاق باألمم 

، وُقدم االلتماس الثاني لطلب االلتحاق بالمنظمة 1948ديسمبر/كانون األول  17األمن الدولي في 
، وأكد وزير الخارجية اإلسرائيلي  نذاك أّبا إيبان أمام الجمعية العامة 1949فبراير/ شبا   24في 

 للقدس الذي سُيحدد بموافقة دولية".لدمم المتحدة أن "المفاوضات لن تؤثر على الوضع القانوني 
بعد  -والتي شكلت حجر األساس في قبول إسرائيل في األمم المتحدة-أُعلنت هذه التبكيدات الملزمة 

 )انظر أوري أفنيري "العبارات المقدسة" حول "الرفش"(. 1948-1947عام واحٍد من حرب 
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العقود السبعة التي تلت هذا االتفاق، لم  جديٌر بالذكر أن أيا من األحدال التاريخية التي وقعت عبر
قانونا  1980تمتلك القدرة القانونية على محوه، بل األكثر من ذلك، أن إسرائيل عندما أصدرت عام 

، 476أساسيا العتبار القدس "الكاملة والموحدة" عاصمة إلسرائيل، تبنى مجلس األمن القرار رقم 
ءات التي غيرت الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي والذي أكد فيه أن جميع التدابير واإلجرا

 لمدينة القدس المقدسة، تعتبر الغية وباطلة".
عاما. ففي يونيو/حزيران  35وجاء هذا القرار متسقا مع المبادئ القانونية التي تّم التبكيد عليها قبل 

على أن المنظمة  -من ميثاق األمم المتحدة 80في المادة -، نص مؤتمر سان فرانسيسكو 1945
تمتلك السلطة الالزمة إلبرام اتفاقات الوصاية التي يمكن أن تغير الحقوق التي كانت قائمة خالل 
االنتداب السابق لفلسطين. وصّرحت الجمعية العامة لدمم المتحدة في خطة التقسيم )القرار رقم 

ام دولي للوصاية على ( عن عزمها إنشاء نظ1947نوفمبر/تشرين الثاني  29، الصادر في 181
 القدس.

 أهمية التاريا
وعلى الرغم من هذه االعتبارات، فعن الجوانب القانونية وحدها ال يمكنها أن تفسر لماذا ال يمكن ألي 
خطوة أحادية الجانب متعلقة بالقدس إال أن تشعل مزيدا من االستقطاب. في الواقع، التاريا هو الذي 

إلى مصير  -بقرارات ومحاوالت ترمب األحادية الجانب-ي ستفضي يبين لنا األسباب الجوهرية الت
 محكوم عليه بالفشل.

على الرغم من تزايد المزاعم الظالمة والمطلقة، فعن "أورشليم" )المدينة "التي أسسها شاليم"، وهو اإلله 
تاريخها سنة(، لم تنتِم إلى شعب واحد على مدار  5000المبجل عند الكنعانيين مؤسسي المدينة منذ 

 كله.
 من سكان المدينة في مناطق وأحياء مختلطة. %80في مطلع القرن الماضي، عا  ما يقرب من 
-Yaldut be-Yerushalayim haياشينا -يروشاالييم ها-في مذكرات ياكوف يهوشوا، يالدوت بي

yashenaثل ، يذكر المؤلف أن المدينة ضمت "أحياء ومجمعات مشتركة لليهود والمسلمين، كنا م
ذا هاجمنا أطفال من األحياء  أسرة واحدة، لعب أطفالنا مع أطفالهم )أطفال المسلمين( في الفناء، وا 

 األخرى، كان أطفال المسلمين الذين يعيشون في مجمعنا يحموننا، كانوا حلفاءنا".
ة ال ينبغي أن ُيفهم من هذا الكالم أن الصراعات الدينية أو المشاكل الطائفية كانت غير معروف

تاريخيا، بل على العكس، ُوثِّقت بعش االشتباكات في وقت مبكر يرجع للعصور الوسطى؛ ومع 
ذلك، فعن طبيعة تلك االشتباكات ونطاقها ال يمكن مقارنتهما ببوقات أكثر حداثة، واألهم من ذلك 

 أنها ال تعكس التاريا الفعلي لماضي معظم البلدة القديمة بالقدس، وما حولها.
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التاريا الفعلي" والتوازنات المحلية، وال سيما في أواخر العصر العثماني، لم ينظر إليه صحيٌح أن "
، أشار نائب القنصل 1839بنفس الطريقة. ففي عام  -وال سيما المراقبين الخارجيين-جميع المراقبين 

س في إلى أن منزلة يهودي القد -على سبيل المثال-البريطاني األول في القدس "وليام ت. يون " 
ذلك الوقت لم تكن فوق منزلة الكالب، ومع ذلك اعترف يون  نفسه ببن اليهودي عند الحاجة كان 

 باستطاعته أن يجد المبوى في منزل المسلم أسرع من منزل المسيحي.
وفضال عن ذلك، طرح المراقبون الخارجيون  راء شديدة االختالف، بل متناقضة في بعش األحيان. 

أشار القنصل  -على سبيل المثال- 1857من يون ، وتحديدا في عام  فبعد بضع سنوات فقط
البريطاني في القدس جيمس فين إلى أن "عددا قليال من البلدان في العالم تمتلك الكثير من التسامح 
 الديني الفعلي كما هو الحال في فلسطين، على الرغم من التقاليد والمظاهر المناقضة لذلك ظاهريا".

لى أي مدى ولكن إذا أرد نا أن نتحقق من األمر، فال يوجد ما يمكن أن يرشدنا إلى حقيقة الوضع وا 
كان المجتمع المحلي مجتمعا بناًء، وكيفية إدراكه لذاته، سواء في وقت "فين" أو في الفترات األخرى 

 من التاريا العثماني؛ كما ترشدنا السجالت القضائية.
ي أمضى سنوات في دراسة الوثائق المخزنة في أرشيف الذ-وجد المؤرق األميركي أمنون كوهين 

 1530ألف قضية يهودية مرفوعة ما بين عامي  -سجالت المحكمة الشرعية العثمانية في القدس
 .1601و

فّضل اليهود استخدام المحاكم الشرعية اإلسالمية بدال من محاكمهم الحاخامية الخاصة بهم، كما 
من اليهود لم يكن لديهم أسباب للحزن على وضعهم أو  أشار كوهين إلى أن مواطني السلطنة

 الشكوى من ظروف حياتهم.
على العكس، كان اليهود في القدس العثمانية يتمتعون باالستقالل الديني واإلداري داخل الدولة 
اإلسالمية، وتم اعتبارهم عنصرا بناًء وديناميكيا في االقتصاد المحلي وداخل المجتمع الذي أسهموا 

 عل في فاعليته".بالف
 

 لفهم أوسع.. تكرار النمط
. 1925فلسطين للمرة األولى في حياته عام  -1917الذي قرن اسمه بععالن عام -زار  رثر بلفور 

 وفي تلك المناسبة، ترأس افتتاح الجامعة العبرية في القدس، برفقة حاييم وايزمان وزوجته فيرا.
الواقع المحلي، استندت تصرفاته إلى قناعة راسخة ببن وعلى الرغم من معرفة بلفور المحدودة جدا ب

لى احتياجات حالية، و مال مستقبلية  األفكار التي كان يحتضنها "تستند إلى تقاليد بالغة القدم، وا 
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لمضمون ومغزى أكثر عمقا من رغبات وتحيزات العرب، الذين يعيشون ا ن في تلك األرش 
 القديمة".

تلك رأيا مختلفا حول هذه الجوانب وحول نهج بلفور، إال أن "الحقيقة يمكن لكل مراقب ومؤرق أن يم
 نادرا ما تكون نقية، ويستحيل أن تكون بسيطة" كما قال أوسكار وايلد.

ومع ذلك، تبقى النقطة هنا: أن الرئيس األميركي دونالد ترمب ال يختلف عن  رثر بلفور منذ قرن 
المحلي دون أن يعرف الكثير عن ماضيه وحاضره مضى، فهو يفرش فهما أحادي الجانب للواقع 

 المعقدين، وسيدفع ثمن ذلك اإلسرائيليون والفلسطينيون مرة أخرى على حد سواء.
 12/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بالكالشينكوف ليس حال التهديد .84

 عميره هاس
ن القسام ومن عدد من الرجال صرخوا علينا من خلف األقنعة وهددونا: من جهة كتائب عز الدي

الجهة األخرى منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يو ف مردخاي. ممن سنخاف أكثر؟ 
األمر ال يحتاج وال حتى ثانية للتفكير: كما هو مفهوم من مردخاي ومن ا لة العسكرية التي يمثلها. 

يبدأوا بالتحر ؟ ليس إذا كان األمر هكذا فهل من العدالة الطلب من الفلسطينيين الضعفاء أن ال 
 عدال لكنه ضروري.

"يجب على العدو أن يعرف أنه سيدفع ثمن كسر قواعد المواجهة مع "قوات" المقاومة في غزة"، هذا 
ما كتب في منشور للذراع العسكرية في حماس، التي تعبر عن االستياء من أن إسرائيل تفسر ضبط 

 النفس على أنه ضعف.
ية على الفيس بوك لمنسق أعمال الحكومة في المناطق كتب: "يا في حين أنه في الصفحة العرب

سكان غزة، هل أنتم ال تعرفون أن نشطاء اإلرهاب عديمي المسؤولية يجرونكم إلى التصعيد قبل 
إن استمرار إطالق النار سيؤدي إلى رد قاس ومؤلم … حلول الشتاء، حيل الضائقة في غزة تتفاقم

 سكان غزة لدفع الثمن.من الجي  اإلسرائيلي، وسيضطر 
ال تحاولوا اختبار قوتنا". برغم أن األجهزة األمنية تدرك جيدا أن حماس ليست هي التي أطلقت 
الصواريا على سيدروت، شرح مردخاي سبب مهاجمة إسرائيل لحماس بالتحديد: "حماس تتحمل 

 المسؤولية في القطاع. استيقظوا، ألن الزمن ال يعمل في مصلحتكم".
حا إذا كان الجي  اإلسرائيلي، المتفوق عسكريا، يريد التحذير أو استفزاز الفلسطينيين ليس واض

وحماس وتحديهم. ما الذي ستحققه حماس بشكل خاص والفلسطينيون بشكل عام إذا سقطوا في 
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َرك وتم استفزازهم؟ كما تشير نبوءة مردخاي: هجوم  خر وحرب أخرى وعملية عسكرية أخرى  الشَّ
 واسعة.
نوجد في الخط الفاصل الدقيق الذي يقع بين استمرار مظاهرات االحتجاج الشعبية، التي ال نحن 

يشارك فيها جمهور واسع، وخفوتها، لكنه أيضا الخط الدقيق الذي يشكل اختراقه االنحراف نحو 
 عمليات إطالق نار منفردة.

ائيلي الروتيني والغضب إحبا  من عدد المتظاهرين القليل ومن الفشل السياسي ومن العنف اإلسر 
الشخصي بسبب الفجوات االجتماعية ا كل ذلك يدفع بسهولة عددا من الشباب للتلويح بالكالشينكوف 
أو الصاروق أو الطعن بالسكاكين )كما حدل في نهاية األسبوع الماضي ويوم األحد(. "هذا حقنا"، 

 هذا الشعار المعروف الذي يرددونه والذي ُيسكت من لديه شك.
ألغراش اقتصادية وعسكرية الكثير من الجهود والخداع  األنفاقاس استثمرت في التسّلح وحفر حم

 والتفكير والقوة البشرية واألموال.
ووظفت الكثير في تطوير األوهام الشعبية عن قدرتها إلضعاف، إذا لم يكن هزيمة إسرائيل، بقوة 

إسرائيل هو دليل على أن الخداع والقدرة السالح واألنفاق. إن الكشف عن نفق  خر على الحدود مع 
التكنولوجية والعسكرية لحماس دائما متخلفة عما يوجد لدى إسرائيل. ربما هذا سيجعل عددا من 

 الواهمين يعودون إلى التعّقل.
الحرب يمكنها أن تفيد فقط السياسيين والجنراالت اإلسرائيليين والصناعات العسكرية اإلسرائيلية، 

نيين أو وطنهم. المسؤول عن مردخاي، وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، هدد أمس األول وليس الفلسطي
بشكل واضح الفلسطينيين في دولة إسرائيل. الحروب دائما تفيد من يؤيدون الترحيل، سواء الصغار 
أو الكبار، هناك مشكالت لنتنياهو يمكن للحرب أن تقوم بدفنها. فعملية واسعة في غزة أو فصل 

 ب عن بعضها في الضفة الغربية هي وصفة ممتازة لالستيطان والبيت اليهودي.الجيو 
إن ضبط النفس للفلسطينيين حكيم، صحيح. إن الطريق السياسي لعباس ومن قبله عرفات، فشلت 
بسبب عدم وجود شريك إسرائيلي، لكن الطريق العسكرية التي اختارها عدد من الفلسطينيين في 

 ساعدت فقط إسرائيل على تطبيق برامجها لتقسيم المنطقة الفلسطينية. 1994فترات مختلفة منذ عام 
هذا يمثل عدم مسؤولية وطنية، والحلم بنضال ناجح من خالل سالح بدائي من دون قيادة موحدة 
وخطة سياسية واحدة مقابل دولة عظمى عسكرية منظمة وجاهزة. من المحظور إعطاء ائتالف 

 ب أخرى.اليمين اإلسرائيلي متعة حر 
 12/12/2017هآرتس 

 13/12/2017، القدس العربي، لندن
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