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 ترامبقمة إسطنبول: "القدس الشرقية" عاصمة فلسطين وندين قرار  .1
دعا البيان الختامي للقمة اإلسالمية في إسطنبول، جميع دول العالم إلى االعتراف بالقدس : إسطنبول

 الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين.
دانته قرار الرئيس األمريكي غير القانوني  وأكد البيان الصادر عن القمة اليوم األربعاء، "رفضه وا 

استعداد دول أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي طرح المسألة على الجمعية  بشأن القدس. مبديا  
 العامة لألمم المتحدة في حال عدم تحرك مجلس األمن الدولي بخصوص القدس".

 وأعلن البيان االعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
بيان االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل بمثابة انسحاب لواشنطن من دورها وسيطا في واعتبر ال

 عملية السالم.
وقال البيان موجها الحديث للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، "نعقد العزم على مواجهة أي 

ي لمدينة خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني أو السياس
 القدس".

وأضاف "نؤكد تمسكنا بالسالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأن القدس الشرقية عاصمة 
 لدولة فلسطين".

ورحب البيان بـ "اإلجماع الدولي الرافض لقرار اإلدارة األمريكية )حول القدس(. واعتبره رسالة دعم 
 قوية لحقوق الشعب الفلسطيني".

ة جميع الدول األعضاء )بمنظمة التعاون اإلسالمي( على دعم وكالة بيت مال وحث البيان بشد
القدس الشريف لمساعدة المقدسيين على الصمود. كما حثهم على زيادة مساهماتهم في )أونروا( 

وأضاف "نؤكد التزامنا بتوفير اإلمكانات المادية الالزمة لدعم صمود  لمساعدة الالجئين الفلسطينيين.
ين وخاصة في القدس. وندعو لتقديم الدعم والمساندة االقتصادية لدولة فلسطين بما في الفلسطيني

وطالب البيان البنك اإلسالمي للتنمية بدعم جهود التنمية  ذلك تشجيع وتيسير التجارة معها".
 االقتصادية واالجتماعية في مدينة القدس.

قل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس. وأهاب بجميع الدول االمتناع عن دعم قرار واشنطن، وعن ن
مؤكدا التزام الدول األعضاء بتوفير اإلمكانات المادية الالزمة لدعم صمود الفلسطينيين وخاصة في 

 القدس.
يشار إلى أن القمة صدر عنها "إعالن إسطنبول" الذي شدد على أن الدفاع عن القضية الفلسطينية 

د من اإلبطاء. مؤكدا مواصلة دعم الدول األعضاء يستوجب تحقيق المصالحة الوطنية دون مزي
 .للمصالحة
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ودعا اإلعالن الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة لتحقيق 
 التوازن في المنطقة.

 13/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 ات الموقعة معهامن االتفاقي ل  يجعلنا في ح   "إسرائيل"عباس: استمرار انتهاكات  .2
محمـــود عبـــاس أن القـــدس كانـــت، وال زالـــت، وســـتظل إلـــى  يفلســـطينالة طلالســـأكـــد رئـــيس  إســـطنبول:

 األبد، عاصمة دولة فلسطين، التي ال سالم وال استقرار دون أن تكون كذلك.
التركيــة  إســطنبول، فــي كلمتــه فــي مــؤتمر القمــة اإلســالمية الطارئــة المنعقــدة فــي مدينــة عبــاسوقــال 

، "إســـرائيل"، إن إعـــالن الـــرئيس األمريكـــي دونالـــد ترامـــب بـــأن القـــدس عاصـــمة 13/12/2017 ربعـــاءاأل
انتهـاك صـارل للقـانون الـدولي واالتفاقيـات الموقعـة و  ،كبرى"الخطيئة وتعليماته بنقل سفارة بالده إليها "

مريكيـــة رفـــض القـــرارات األ عبـــاس وأكـــد وخاصـــة قـــرارات مجلـــس األمـــن، واســـتفزاز للمجتمـــع الـــدولي.
إلــى أن الواليــات المتحــدة بــذلك قــد اختــارت أن تفقــد أهليتهــا  األحاديــة وغيــر الشــرعية والباطلــة، مشــيرا  

إن هـذه الخطـوات األحاديـة للـرئيس  عبـاسوقال  كوسيط، وأن ال يكون لها دور في العملية السياسية.
ربيــة إســالمية مســيحية، فــي القــدس، فهــي مدينــة فلســطينية ع "إسرائيلـ"ترامـب، لــن تعطــي أي شــرعية لــ

عاصمة دولة فلسطين األبديـة، وال يمكـن أن تكـون هنـاك دولـة فلسـطينية دون أن تكـون مدينـة القـدس 
 عاصمة لها، بل ولن يكون هناك سالم في المنطقة وفي العالم دون ذلك.

لقـدس، اسـتمرار إسـرائيل بانتهاكاتهـا وممارسـاتها االسـتعمارية وخاصـة فـي ا": إن عبـاس قـائال  وأضاف 
مــن االتفاقيــات الموقعــة معهــا، حيــث ال يمكننــا أن نبقــى ســلطة بــدون ســلطة، وتحــت  يجعلنــا فــي حــل  

احتالل بال كلفة، وهو ما يدعونا إلى إعادة تقييم الموقف من خالل أطرنا الفلسطينية والمشـاورات مـع 
ا كبـــديل عـــن األشــقاء واألصـــدقاء، مــن أجـــل التعامــل مـــع حكومـــة دولــة فلســـطين التــي ســـتقوم بمهامهــ

 ."السلطة الوطنية الفلسطينية
إلى تحديد عالقـات الـدول األعضـاء لمنظمـة التعـاون اإلسـالمي بـدول العـالم علـى ضـوء  عباسودعا 

وطالــب دول العــالم بمراجعــة  .ترامــبمواقفهــا وردود أفعالهــا مــن قضــية القــدس، وبالتحديــد مــن خطــوة 
واعـد القـانون الـدولي، وخـرق جميـع القـرارات الدوليـة مـا دامـت تصـر علـى مخالفـة ق "إسرائيلـ"اعترافها ب

ودعا إلى التوجه بمشاريع قـرارات لمجلـس األمـن، ولكـل مؤسسـات األمـم  .1948منذ إنشائها في العام 
 المتحدة والمنظمات الدولية، بهدف إبطال ما اتخذته الواليات المتحدة من قرارات بشأن القدس.
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ن فـــي االنضـــمام لجميـــع المنظمـــات والمعاهـــدات الدوليـــة بـــدعم مســـاعي دولـــة فلســـطي عبـــاس وطالـــب
باعتبارهــا حقــا  طبيعيــا  لهــا، وبهــدف تثبيــت وجــود دولــة فلســطين فــي النظــام الــدولي. ودعــا إلــى تكثيــف 

 الجهود من أجل نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في األمم المتحدة.
لـــدول اإلســـالمية بكـــل الوســـائل علـــى أن تعزيـــز صـــمود أهلنـــا فـــي القـــدس يتطلـــب دعـــم ا عبـــاسوشـــدد 

 المادية والمعنوية.
بعــد مــا رأينــاه مــن دول العــالم بوقوفهــا "لــن يمــر،  "إسرائيلـ"إن اعتــراف ترامــب بالقــدس عاصــمة لــوقــال 
هذا القرار الظالم. إن فلسطين ستنصر وستنتهي الظلم الذي وقع عليها، وعلى العرب والمسلمين  ضد  

إن الوعــد الــذي قدمــه ترامــب للحركــة الصــهيونية، وكأنــه  ء العــالم.والمســحيين واألحــرار فــي كــل أنحــا
 ."يهدي مدينة من المدن األمريكية، فهو الذي قرر ونفذ وفعل

واألمين عباس وفي ختام قمة منظمة التعاون اإلسالمي عقد الرئيس التركي مؤتمرا  صحفيا  شارك فيه 
ذهب إلـــى مجلـــس يســ إن قـــال عبـــاسو ن، يوســـف بــن أحمـــد العثيمــي اإلســـالميالعــام لمنظمـــة التعــاون 

، فإنه يسمح لنا أن نقدم 3/27حسب ميثاق ألمم المتحدة ، مشيرا  إلى أنه "ترامب إعالنإلبطال  األمن
هـذه القمـة نعتبرهـا مـن أهـم "وأكـد أن  ."مشروعا في مجلس األمـن، ال تسـتطيع أمريكـا التصـويت عليـه

 ."الناجحة اإلسالميةالقمم 
لنـــا، وال نقبـــل بهـــا كعـــرب  نزيهـــا   لـــم تعـــد وســـيطا  " لواليـــات المتحـــدة األمريكيـــةا أنعلـــى  عبـــاسوشـــدد 

وغيـر  ،نزيهـا   وكمسلمين، ولن نعد نقبل بوسيط ال تتوفر فيه أبسط الشـروط التـي تؤهلـه ليكـون وسـيطا  
 ."منحاز إلسرائيل

القـدس لـيس للقدس فقطيعة  اإلسالمية األمةماذا يمكن أن تقدم  األخطرالسؤال "حول  عباسوتحدث 
وهنــاك فــرق كبيــر بــين التطبيــع وزيــارة  ،وتريــد أن تحميهــا وتعــزز موقفهــا ،فكيــف تقــاطع القــدس ،حــال  

ردنـــا أن نحمـــي القـــدس يجـــب دعمهـــا بمشـــاريع أذا ا  و  ،القـــدس، فزيـــارة الســـجين ليســـت كزيـــارة الســـجان
 ."لعلى الرحي إسرائيلملموسة وحساسة تبقيهم على قيد الحياة في الوقت الذي تجبرهم 

الرئيس التركي ، و كل من وقف معنا من بابا الفاتيكان وكل القيادات الروحية المسيحية"" عباسوشكر 
 رجب طيب أردوغان على عقد هذا القمة الناجحة الناجزة والعظيمة بكل ما جرى فيها.
 13/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وكالة أمريكية" في مؤتمر بتونسبيل كلمة "انسحاب وفد فلسطين ق   .3

انســحب وفــد فلســطين الممثــل فــي "الوكالــة الفلســطينية للتعــاون الــدولي" مــن قاعــة المــؤتمر الــذي  غــزة:
احتضن اجتماع وكاالت التعاون الدولي في تونس العاصمة، وذلك قبيل قيام مدير الوكالـة األمريكيـة 
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الوكالــة فــي التعــاون مــع دول الجنــوب. ونقلــت  للتنميــة فــي تــونس بإلقــاء كلمتــه فــي المــؤتمر حــول دور
وزارة الخارجيــة الفلســطينية عــن مــدير عــام الوكالــة الفلســطينية للتعــاون الــدولي عمــاد الزهيــري، الــذي 

"إن هـذا االنسـحاب يـأتي لتوجيـه رسـالة إدانـة ورفـض واسـتهجان إلعـالن  :يرأس الوفد الفلسطيني قوله
للقـوة القائمـة بـاالحتالل، خاصـة أن مدينـة القـدس هـي قلـب  الرئيس األمريكي القدس الشريف عاصمة  

 العالم اإلسالمي التي من أجلها أنشئت منظمة التعاون اإلسالمي".
وشدد المسؤول الفلسطيني علـى أنـه مـن غيـر الممكـن أن يبقـى وفـد فلسـطين حاضـرا لــ "يسـتمع لكلمـة 

ن كانـت طبيعـة وأشـار  المـؤتمر فنيـة وتنمويـة". المندوب األمريكي فـي مـؤتمر إسـالمي بحـت، حتـى وا 
 إلى أن استمرار إنكار اإلدارة األمريكية لحقوق الشعب الفلسطيني "يتطلب وقف التعامل معها"، داعيـا  

تكثيــف الجهــود الدوليــة للضــهط باتجــاه عــودتهم عــن هــذا القــرار الجــائر والظــالم. وأكــد فــي كلمتــه  إلــى
مية مسيحية ال يمكن بـأي حـال مـن األحـوال القبـول خالل المؤتمر على أن مدينة القدس "عربية إسال

 القبول بإجراءات أحادية تنتهك القانون الدولي". أوبتزييف تاريخها، 
وأوضــحت وزارة الخارجيــة أن الوفــد الفلســطيني عــاد للمشــاركة فــي المــؤتمر واالنخــراط بأعمالــه، فــور 

 المشاركين تفهموا هذا الموقف.إلى أن  النظر مهادرة المسؤول األمريكي قاعة المؤتمر، الفتا  
 14/12/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 نائبا   12 ارتفاع عدد النواب األسرى لـ .4

أكد الناطق اإلعالمي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث ريـاض األشـقر بـأن عـدد نـواب  :رام هللا
 يــــــوم األربعــــــاءالمجلــــــس التشــــــريعي الفلســــــطينيين المختطفــــــين لــــــدى االحــــــتالل ارتفــــــع مجــــــددا  فجــــــر 

 من رام هللا. ،نائبا  بعد إعادة اختطاف النائب حسن يوسف 12ليصل إلى  13/12/2017
 13/12/2017، فلسطين أون الين

 
 ثالثة مواقع عسكرية لكتائب القسامغارات إسرائيلية فجر اليوم الخميس على  .5

تتبـع  "مواقـع عسـكرية" : قصـفت مقـاتالت حربيـة إسـرائيلية، فجـر اليـوم الخمـيس، ثالثـةوكـاالت - غزة
 للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

فضـل عـدم كشـف هويتـه ألنـه غيـر  –جاء ذلك بحسـب تصـريحات أدلـى بهـا مصـدر أمنـي فلسـطيني 
أغــارت علــى ثالثــة مواقــع عســكرية "وقــال المصــدر إن المقــاتالت  مخــول بالتصــريح لوســائل اإلعــالم.

 ."قسام، الذراع المسلح لحركة )حماس(، في أنحاء متفرقة من قطاع غزةتتبع لكتائب عز الدين ال
 ."بصاروخين"غرب مخيم الشاطئ في مدينة غزة  "موقع البحرية"وذكر أن الطائرات الحربية قصفت 
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، غرب مدينة "كتائب القسام"يتبع لـ "قريش"كما استهدفت الطائرات اإلسرائيلية موقع يعرف محليا باسم 
 وفق المصدر. "صواريخ بثالثة"غزة، 

بثالثــة "جنــوب غــرب غــزة  "أبــو جــراد"يعــرف محليــا باســم  "لكتائــب القســام"فيمــا اســتهدفت موقــع أخــر 
 وأشار المصدر ذاته، أنه لم يتم التبليغ عن وقوع إصابات جراء القصف اإلسرائيلي. ."صواريخ

ء مدينــة ســديروت، قــرب ومســاء األربعــاء، اعترضــت القبــة الحديديــة اإلســرائيلي، صــاروخين فــي ســما
وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعـي، إن سـالح  الحدود مع القطاع، بحسب الجيش اإلسرائيلي.

 باتجاه إسرائيل. الجو اعترض صاروخين تم إطالقهما من قطاع غزة
 14/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 يزعم إحباط عملية خطف لحماس بشمال الضفة "الشاباك" .6

ابة اإلسرائيلية ظهر األربعاء النقـاب عـن اعتقـال ثالثـة نشـطاء مـن حركـة حمـاس مـن قريـة كشفت الرق
"تل" جنوبي غربي نابلس بشمالي الضفة الهربية المحتلة بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية خطف بمنطقـة 

ة" عام ا(، اشـترى "وسـائل قتاليـ 26وذكرت مواقع عبرية أن مسؤول الخلية "معاذ بالل اشتية" ) نابلس.
 للعملية، وجن د كال من محمد وأحمد رمضان للخلية.

واد عت أن "أعضاء الخلية قاموا بعمليات مراقبة ألماكن مفترضـة لخطـف مسـتوطن أو جنـدي بموقـف 
 للمستوطنين القريبة من نابلس عبر مركبة".

صاعق وقال الشاباك إن الخلية خططت للتنكر بزي المستوطنين خالل العملية، وكان لديها مسدس و 
 كهربائي وبخال لهاز الفلفل المخدر.

وأضــاف أنــه جــرى اعتقــال النشــطاء خــالل األســابيع األخيــرة، وكــان مــن المقــرر تنفيــذ عمليــتهم خــالل 
 منتصف هذا الشهر أو نهايته من أجل المساومة لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين.

صفقة "وفاء األحرار" إلى  وزعم أن الخلية عملت بتوجيهات وتمويل من عمر عصيدة أحد مبعدي
 قطاع غزة، إذ قام بتوجيه الخلية وتمويلها عبر مكتب توجيه الضفة بهزة.

 13/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 الموعد قد حان لموجة جديدة وهجمة جديدة من المقاومةالعاروري:  .7
"حمــاس"، إن قــال صــالح العــاروري نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة : متابعــة خاصــة –بيرزيــت 

المختــل"، علــى االعتــراف بالقــدس عاصــمة  ترامــبإقــدام الواليــات المتحــدة األمريكيــة ممثلــة برئيســها "
 للكيان الصهيوني وعلى نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس انتهاك للسيادة والحق الفلسطيني.
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حركـة حمـاس فـي جامعـة وأكد العاروري خالل كلمة مسجلة له في احتفـال ذكـرى االنطالقـة الثالثـين ل
بيرزيت بمدينـة رام هللا، يـوم األربعـاء، أن الموعـد قـد حـان لموجـة جديـدة وهجمـة جديـدة مـن المقاومـة، 
قائال : "هذه المرة من الضفة الهربية والقدس العزيزة، وال بد أن ندفع هذا االحـتالل خطـوات أخـرى إلـى 

قـائال : "إن سـفارتك فـي تـل أبيـب  ترامـبدونالـد ووجـه العـاروري رسـالته إلـى الـرئيس األمريكـي  الوراء".
انتهاك لسيادتنا ولحقنا قبل أن تكون في القـدس وأن تعتـرف بهـا عاصـمة للكيـان الهاصـب .. والقـدس 

 ستسقط كل من يتآمر عليها".
وحول الذكرى الثالثين النطالقة حركة حماس؛ أكد العاروري أهداف حركته في استرجاع حقوق أمتنـا 

و الهاصـــب، قـــائال : "حركـــة حمـــاس انطلقـــت فـــي األســـاس ردا  مـــن الحركـــة اإلســـالمية مـــن هـــذا العـــد
 الفلسطينية والعالمية على االحتالل الصهيوني، وهذا رد طبيعي للعدوان على أمتنا ومقدساتنا".

وأكــد أن رد حركتــه علــى احــتالل هــذه األرض ســيظل يتعــاظم، قــائال: "حركــة حمــاس الــرد اإلســالمي 
ى هــذه األمــة والمقدســات، ومــن حقنــا اســتعادة هــذا الحــق إلــى أصــحابه، وفلســطين علــى العــدوان علــ

 .تحديدا  وبيت المقدس ليس مكانا  يمكن لهذه األمة أن تتنازل عن أي شيء منه"
وحــول الوحــدة الوطنيــة قــال العــاروري إن حركتــه متمســكة بالوحــدة الوطنيــة والمقاومــة بكــل أشــكالها وال 

مواجهـــة هـــذا برف أو تصـــريح أو كـــالم يـــؤثر علـــى وحـــدة شـــعبنا وأمتنـــا تريـــد أن يكـــون هنـــاك أي تصـــ
 القرار.

 13/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مب على األردن وفلسطيناتداعيات قرار تر ويبحث معه  هنية يهاتف رئيس البرلمان األردني .8
ي عاطف الطراونة إسماعيل هنية رئيس البرلمان األردن ،هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

 على األردن وفلسطين. ترامبلبحث التداعيات المترتبة لقرار الرئيس األمريكي دونالد 
وأكد هنية خالل اتصاله برئيس البرلمان األردني رفضه أي مساس بالدور التاريخي للمملكة األردنية 

 في القدس ومقدساتها اإلسالمية والرفض القاطع لما يسمى بالوطن البديل.
ل هنية إن هذه المرحلة تتطلب أكثر من أي وقت مضى تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق وقا

المشترك لوقف هذا القرار والذي مث ل عدوانا على فلسطين وعلى المملكة األردنية الهاشمية على حد 
 سواء كما هو عدوان على العالم اإلسالمي كله.

الخصوص كان من المواقف السباقة والقوية والتي وأشار هنية أن موقف البرلمان األردني على وجه 
 كان لها األثر اإليجابي على الحركة الشعبية والجماهيرية في األردن الشقيق.
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من جهته أكد عاطف الطراونة أن قضية فلسطين هي قضية وطنية بالنسبة لألردن، وقضية القدس 
 ل أردني وتحديدا البرلمان.تحتل األولوية بالنسبة لجاللة الملك عبد هللا بن الحسين ولك

وأكد الطراونة استمرار الجهود مع كل البرلمانيين في كل العالم لوقف هذا القرار، مشيرا إلى أهمية 
 استمرار التعاون والتنسيق والتواصل المستمر في المرحلة المقبلة.

 13/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ترامب عن قرارهأبو مرزوق لعباس: ال تعد للمقاطعة قبل عودة  .9
المقاطعة  إلىدعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الرئيس محمود عباس لعدم العودة : القاهرة

 بعد عودة ترامب عن قراره بإعالن القدس عاصمة لالحتالل. إال
يوم األربعاء:  إسطنبولوقال أبو مرزوق في تعليقه على خطاب الرئيس محمود عباس في قمة 

)مطلب واحتجاج وتهديد( بدون ـزال مقيد ا بما لرغم من سقف خطابك العالي، لكنه "سيادة الرئيس با
 إجراءات ونحن بيدنا الكثير".

رزوق قولــه للــرئيس عبــاس: "عنــدك شــعب عظــيم لــه مئــة عــام فــي المواجهــة فــال تحبطــوه مــوتــابع أبــو 
هض شــعبك العظــيم باالســتمرار فــي هــذا الطريــق وال تعــد للمقاطعــة إال بعــودة ترامــب عــن وعــده واســتن

 أينما كان وستجد العالم كله معك".
 13/12/2017، فلسطين أون الين

 
 دت اإلجماع اإلسالمي لرفض القرار األمريكيجس   إسطنبول: قمة حماس .11

الشـــكر الجزيـــل لتركيـــا  ،قـــدم فـــوزي برهـــوم النـــاطق اإلعالمـــي باســـم حركـــة حمـــاس: عبدالحميـــد قطـــب
ظمـة التعـاون اإلسـالمي لبحـث قـرار الـرئيس األمريكـي نقـل ورئيسها رجب طيـب أردوغـان لعقـد قمـة من

الســفارة إلــى القــدس، كمــا شــكر كــل الــدول التــي شــاركت فيهــا، حيــث أكــدت القمــة علــى حقــوق الشــعب 
 الفلسطيني ورفضها للقرار األمريكي وتبنيها لضرورة تعزيز صمود شعبنا وأهلنا في القدس. 

ادي فـي حركـة "حمـاس"، أن قمـة اسـطنبول عب ـرت عـن أكـد الـدكتور إسـماعيل رضـوان القيـ جهته، من
 تطلعات األمة والشعب الفلسطيني، مؤكدا  أن قرار ترامب مثل عدوانا عاما  على األمة ومقدساتها.

وأشاد في حواره مع "الشرق" بالموقف القطري الداعم للقضية الفلسطينية والقدس الشـريف، واصـفا  إيـاه 
 .تفاضة تركيا بشعبها وقيادتها دعما للحق الفلسطينيثمن انكما  بالموقف "البطولي".

 14/12/2017الشرق، الدوحة، 
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 مواقف محددةوال يحمل  توصيفي أمام قمة التعاون اإلسالمي": خطاب عباس الديمقراطية" .11
عد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين طـالل أبـو : نور الدين صالح -غزة 

السلطة محمـود عبـاس أمـام قمـة التعـاون اإلسـالمي فـي إسـطنبول أنـه "توصـيفي  ظريفة خطاب رئيس
 أكثر مما هو يحتوي على مواقف محددة سواء من االحتالل أو اإلدارة األمريكية".

وقال أبـو ظريفـة فـي حـديث لصـحيفة "فلسـطين": "يجـب أن يكـون الخطـاب الفلسـطيني حـامال  لمواقـف 
 مي، بضرورة تبيينها بما يرتقي بقرارات القمة".محددة تطالب قمة التعاون اإلسال

وشــدد علــى ضــرورة أن تتخــذ هــذه المواقــف ترجمــات عمليــة ولــيس أقــواال نظريــة ســواء فــي العالقــة مــع 
االحــتالل وموقــف القيــادة الفلســطينية مــن ذلــك، والتحلــل مــن االلتزامــات التــي أنتجتهــا اتفاقيــة أوســلو، 

 ألحوال.وعدم العودة للمفاوضات بأي حال من ا
 14/12/2017فلسطين أون الين، 

 
 ليس لها مغزى كبيرالتي خرجت من قمة إسطنبول  الشعارات": الشعبية" .12

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور،  :نور الدين صالح -غزة 
جهاتهــا لمواجهــة المشـــروع أنــه "كــان مــن األجـــدار أن يــتم التئــام القيـــادة الفلســطينية لتحــدد أجنـــدتها وو 

 ، من أجل فرض الموقف الفلسطيني على كل اللقاءات السياسية".اإلمبريالي
خطــــاب رئــــيس الســــلطة محمــــود عبــــاس أمــــام قمــــة التعــــاون اإلســــالمي فــــي كالمــــه جــــاء تعليقــــا  علــــى 

 .إسطنبول
ا لسياسـة وعد  منصور خالل اتصال هاتفي مع "فلسطين"، تحركات السـلطة ورئيسـها عبـاس، "اسـتمرار  

 التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني، وعدم التشاور والشراكة السياسية مع الكل الفلسطيني".
وأضاف أن "الشعارات التي خرجت في القمة أمـام الخطـر الكبيـر، لـيس لهـا مهـزى كبيـر، واألولـى أن 

 ، وفق تعبيره.تكون قرارات فلسطينيا  أوال  حتى يحذو العرب والقمم العربية واإلسالمية حذونا"
وأوضــح أن المطلــوب هــو اإلعــالن صــراحة عــن إلهــاء أوســلو وســحب االعتــراف بـــ)إسرائيل( واعتبــار 

 اإلدارة األمريكية بقرارها عدوا للشعب الفلسطيني والبدء في خط إستراتيجية نضالية مقاومة.
ية، ممكـــن أن وأكـــد القيـــادي فـــي "الشـــعبية"، رفضـــه االســـتمرار فـــي المراهنـــة علـــى وجـــود عمليـــة سياســـ

تعطينــا حقــا فلســطينيا، معتبــرا  ذلــك "اســتمرارا للــنهو التفاوضــي، وهــو مرفــوض مــن كــل أبنــاء الشــعب 
 الفلسطيني".

 14/12/2017فلسطين أون الين، 
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 ببعض النقاط اإليجابية التي جاءت في خطاب عباس" ترحب الجهاد" .13
قـاط "اإليجابيـة" التـي جـاءت فـي رحبـت حركـة الجهـاد اإلسـالمي، بـبعض الن :نور الدين صالح -غزة 

خطــاب رئــيس الســلطة محمــود عبــاس أمــام قمــة التعــاون اإلســالمي فــي إســطنبول، مســتدركة  "لكننــا مــا 
زلنــا نــرى أن موقــف الســلطة دون المســتوى المطلــوب للــرد علــى خطيئــة أو جريمــة الــرئيس األمريكــي 

 دونالد ترامب".
لهـاء اتفـاق  ودعت الحركة في بيـان لهـا، أمـس، منظمـة التحريـر إلعـالن سـحب اعترافهـا بــ)إسرائيل( وا 

أوسلو وملحقاته، وعدم االستمرار واالرتهان لخيار التسوية، قائلة: "حين ندعو دول العالم إلى مراجعة 
 اعترافها بـ)إسرائيل(، فنحن كفلسطينيين يجب أن نبادر بذلك حتى يحذو العالم حذونا".

العدو اإلسرائيلي مزيد ا من الوقت والفرص لتهويد القدس  وأشارت إلى أن االرتهان للتسوية يمنح
وتنفيذ قرار ترامب وصوال إلى تصفية القضية الفلسطينية، مجددة دعوتها الستمرار وتصعيد 

 االنتفاضة إلسقاط القرار الباطل.
 14/12/2017فلسطين أون الين، 

 
 ة: استضافة "الجزيرة" لمستوطن صهيوني تطبيع وطعنة غادر "الجهاد" .14

النـــاطق االعالمـــي باســـم حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي داود شـــهاب إن استضـــافة قنـــاة  : أكـــدســـما – غـــزة
 الجزيرة في برنامو "االتجاه المعاكس" لمستوطن صهيوني، هو تطبيع وكذب.

وأضــاف لقــد تحــول فيصــل القاســم مقــدم برنــامو "االتجــاه المعــاكس" إلــى عــراب لـــ "إســرائيل " ومهمتــه 
ـــه وأدانتهـــاوأكـــد شـــهاب علـــى ضـــرورة تجـــريم كـــل أشـــكال التطبيـــع  تثبـــيط الجمـــاهير". ، أيـــا  كـــان فاعل

 مرفوض ومدان ومستنكر". اإلعالميومصدره، مشددا  على أن التطبيع 
وشــجب بأشــد العبــارات تكــرار استضــافة قنــاة الجزيــرة لمســتوطن صــهيوني، ليأخــذ مســاحة مــن الحــديث 

غادرة لكفاح الشعب الفلسـطيني ولجهـود العـرب وأوضح أن هذه طعنة  عن حق الصهاينة في القدس.
وحــذر شــهاب مــن محــاوالت إعالميــة مشــبوهة  والتزويــر الصــهيوني. األضــاليلوالمســلمين فــي دحــض 

 للتشكيك بالثوابت وضرب وعي األجيال.
 13/12/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ميةفي بيان ذكرى االنطالقة: ماضون بالمقاومة والقدس ستظل عربية إسال حماس .15

قالت حركة "حماس" في بيان ذكرى االنطالقة الثالثين، إن مدينة القدس ستظل فلسطينية عربية 
 إسالمية وأن كل محاوالت القرصنة والتهويد ستبوء بالفشل.
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وأكدت الحركة أن جميع القرارات البائسة إلعالن مدينة القدس عاصمة لالحتالل ونقل سفارة الواليات 
 قرارات خرقاء ال تلهي حق الشعب الفلسطيني الوطني والقومي والديني فيها. المتحدة إليها، تعتبر

وشددت الحركة في ذكرى االنطالقة أنها اختارت طريق المصالحة والقضاء على كل أشكال 
 .االنقسام

وجددت الحركة الدعوة للفصائل جمعاء، لرص الصفوف وتحمل مسؤولية الوطن بشراكة وتوافق، 
 لحقوق وصون الثوابت، ونبذ كل أشكال التعاون والتنسيق األمني مع االحتالل.على قاعدة حماية ا

وأضافت أن دور السلطة الفلسطينية يجب أن يكون في خدمة الشعب وحماية أمنه وحقوقه ومشروعه 
الوطني، مؤكدة أن  منظمة التحرير الفلسطينية هي إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل 

 ظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وا عادة بنائها على أسس ديمقراطية.والخارج يجب المحاف
بناء لوقالت إنها تتبنى سياسة االنفتاح على مختلف دول العالم، وخاصة العربية واإلسالمية وتسعى 

 عالقات متوازنة، يكون معياُرها الجمع بين متطلبات القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني.
 13/12/2017ركة حماس، غزة، موقع ح

 
 نتفاضةاال وكوادرها لن تنجح بوقف  هاشنها االحتالل ضد قياداتياالعتقاالت التي  أنحماس تؤكد  .16

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، أن حملة االعتقاالت التي تشنها قوات 
 بنا.االحتالل ضد قيادات الحركة وكوادرها لن تنجح بوقف انتفاضة شع

وقال بدران في تصريح صحفي األربعاء، إن اعتقاالت االحتالل، لن تزيدنا إال إصرارا على مواصلة 
االنتفاضة حتى تحقيق مطالب شعبنا، داعيا الشباب الفلسطيني إلى مواصلة االنتفاضة في وجه 

ل اللتقاط االحتالل، وتكثيفها وتطوير أساليب المقاومة فيها، وعدم إعطاء الفرصة لجيش االحتال
وأشار أن هذه حملة االعتقاالت تأتي نتيجة تخوف االحتالل من حجم الحراك في الشارع  أنفاسه.

الفلسطيني، والذي بدأ يؤتي أكله من حين آلخر، الفتا إلى أن هذه االعتقاالت لن تزيدنا إال قوة 
صرارا على المضي نحو الحرية.  وتماسكا، وا 

 13/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 بشأن القدس ترامبتبحث تداعيات قرار التحرير دمشق: فصائل منظمة  .17
بحـث ممثلــو فصـائل منظمــة التحريـر الفلســطينية فـي الســاحة السـورية يــوم األربعـاء، تــداعيات  :دمشـق

وجاء ذلك في اجتماع بمقر السفارة الفلسـطينية فـي  بشأن القدس. ترامبي دونالد مريكقرار الرئيس األ
 ير دولة فلسطين لدى الجمهورية العربية السورية محمود الخالدي.دمشق، بحضور سف
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ونــاقش المجتمعـــون المســـتجدات السياســـية علـــى الســـاحتين الفلســـطينية والدوليـــة، وبشـــكل خـــاص قـــرار 
يــة مريكالمشــؤوم، مطــالبين جميــع الــدول العربيــة واإلســالمية برفضــه والضــهط علــى االدارة األ ترامــب

 ترامـبفصائل منظمة التحرير في بيان صدر فـي ختـام االجتمـاع إن قـرار وذكر ممثلو  للتراجع عنه.
يعــزز "التطــرف الصــهيوني"، ويكــرس اإلجــراءات العنصــرية مــن قبــل االحــتالل اإلســرائيلي، مــا يهــدد 
األمن والسالم الدوليين، ويعد مكافأة إلسـرائيل لتنكرهـا لالتفاقيـات الدوليـة، وتشـجيعا "لهـا علـى سياسـة 

 الستيطان".االستعمار وا
 13/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
ام بذكرى انطالقة حماس الـ: غزة .18  30عرض عسكري لكتائب القس 

ا عسكريًّا : غزة ام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، يوم األربعاء، عرض  نظمت كتائب عز الدين القس 
 لتأسيس الحركة. 30في مدينة غزة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 

 وجاب مئات المسلحين الملثمين من مقاتلي كتائب القسام، الشوارع الرئيسة لمدينة غزة.
وحمل عناصر القسام أنواعا مختلفة من الرشاشات الثقيلة، وأسلحة القنص التي أعلنت تصنيعها 

 خالل العدوان األخير، وقذائف مضادة للدروع، وقذائف "هاون".
عها محليا، واستخدمتها في قصف األراضي المحتلة، خالل المواجهات كما عرضت صواريخ تصن

 ".75العسكرية السابقة، ومنها صارول "إم 
 13/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيلـ"ستعترف بالقدس عاصمة ل العديد من الدول: هناك نتنياهو يستخف ببيان القمة اإلسالمية .19

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه ، أن 13/12/2017، الجزيرة نت، الدوحةنشرت 
"ليس منبهرا" ببيان القمة اإلسالمية الذي دعا دول العالم لالعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين 

 ي باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل.مريكردا على القرار األ
ت"، مضيفا أنه يعتقد بأن العديد من الدول وصرح نتنياهو قائال "لسنا منبهرين بكل تلك التصريحا

 وتعتبر القدس عاصمة إلسرائيل. ترامبي دونالد مريكستحذو حذو الرئيس األ
وتابع قائال إن "األفضل للفلسطينيين أن يعترفوا بالواقع" حسب تعبيره. وأضاف "ينبهي عليهم أن 

، بل إننا نحترم في القدس حرية يعترفوا بحقيقة أخرى بشأن القدس، إنها ليست فقط عاصمة إسرائيل
 العبادة لكل الديانات".
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نتنياهو في إشارة لما ، أن تورغوت ألب بويراز، عن 14/12/2017القدس العربي، لندن، وجاء في 
هذه التصريحات لم تؤثر علينا، ففي النهاية الحقيقة هي التي "صدر عن القمة اإلسالمية قال 

 ."القدس عاصمة إلسرائيل، وتنقل سفاراتها إليهاستنتصر، فهناك بعض الدول ستعترف ب
إسرائيل تصون حرية العبادة لكافة األديان بالمدينة المقدسة ونحن الذين نفي بهذا "وأضاف نتنياهو: 

التعهد في الشرق األوسط كما ال تفي به أي جهة أخرى حيث الجهات األخرى غالبا ما تخفق وتفشل 
ن من األفضل للفلسطينيين ترك التطرف وقبول هذه الحقيقة، سيكو "وتابع  ."في ذلك فشال ذريعا

 ."والسعي من أجل السالم
 

 ودور أكبر لها في عملية السالم مخططات إقليمية مع السعوديةلـ"إيالف":  كاتس .21
في حوار مع موقع  وزير المخابرات والمواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتسقال مجدي الحلبي: 
إحياء سكة الحديد الحجازية لربط إسرائيل بدول العالم مشروع إلعادة ان هناك .صحيفة "ايالف"

العربي، وعبرها ربط ميناء حيفا بالخليو العربي. وأشار إلى أن إسرائيل تقترح على دول الخليو طريقا 
قصيرة للوصول إلى حيفا، واستقبال البضائع األوروبية واألمريكية عبر المتوسط، وليس عبر مضيق 

. ويرى أن ذلك ينبهي أن يتم ضمن مشروع إقليمي مفيد إلسرائيل. "غير اآلمنين"المندب هرمز وباب 
قامة ميناء بحري على جزيرة  "عملية السالم"وكرر الدعوة لدور سعودي أكبر في ما يسمى  وا 

من  %25اصطناعية قبالة قطاع غزة، مبديا ارتياحه الكبير من مواقف الرياض، الفتا إلى أن 
 كية تمر عبر ميناء حيفا، إلى دول الخليو عبر األردن.التجارة التر 

األمريكية، استنادا لتسريبات حولها، يقترح كاتس  "صفقة القرن"وانسجاما مع رؤية حكومته وحسب 
سالما اقتصاديا بموازاة مسيرة سلمية سياسية مع الفلسطينيين. وردا على موقف األردن من قرار 

سرائيل، قال كاتس في تهديد مبطن، إن االستقرار في األردن ترامب االعتراف بالقدس كعاصمة إل
من  %20هو مصلحة قومية وأمنية واستراتيجية عليا إلسرائيل رغم كل شيء، مشيرا إلى أن نحو 

التصدير األردني يمر عبر ميناء حيفا. وبخالف موقف رئيس حكومة االحتالل نتنياهو قلل كاتس 
دس عاصمة إلسرائيل، في ظل رفض عربي عام لذلك، السيما من شأن قرار ترامب االعتراف بالق

كعاصمة إلسرائيل. ويقترح كاتس إجراء مفاوضات على أساس  "القدس الموحدة"أنه يتحدث عن 
، بداعي أن األخيرة غيرت مسألة الالجئين، بينما ترفض "المبادرة العربية"، وليس "مبادرة الملك فهد"

فلسطيني إليها. ويقترح ترميم وتطوير المخيمات في الضفة إسرائيل عودة خمسة ماليين الجئ 
للخروج من  "فرصا جديدة"الهربية وقطاع غزة. وعن مستقبل المنطقة، كرر كاتس رؤيته لما أسماها 

المشروع اإلقليمي لربط الخليو العربي بحيفا ومنح الفلسطينيين ميناء  بري ا "الوضع الحالي، وقال إن 
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ألننا أجرينا دراسات، ووجدنا أن حجم التبادل مع ". وعلل مزاعمه بالقول "هو فرصة جيدة وممتازة
. "مليار دوالر سنويا 250السعودية في حال نجاح المشروع لألردن وللفلسطينيين ولنا سيكون بنحو 

ا لدى اإلسرائيليين من التطورات الحاصلة في السعودية"وتابع أن هناك  ، وأشاد بدورها في "ارتياح 
مخطط له  "المشروع اإلقليمي". موضحا أن هذا "التطرف اإليراني واإلرهاب بشتى أشكاله"مواجهة 

وبالتعاون مع الواليات المتحدة واليابان والصين وتركيا ودول أوروبية، مدعيا أن ذلك ممكن بالتوازي 
إلى العصر بإعادة لبنان "مع مسيرة سلمية ومبادرة إقليمية. ومقابل كيل المديح للسعودية هدد كاتس 

 ."الحجري
وتمنى كاتس حسب تصريح للناطق باسمه لوكالة الصحافة الفرنسية على العاهل السعودي أن يوجه 
دعوة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة الرياض. كما تمنى على ولي العهد محمد بن سلمان زيارة 

 إسرائيل.
 13/12/2017، لندن ،إيالف

 
 ادق على "قانون التوصيات"الكنيست تصبداخلية اللجنة  .21

صادقت اللجنة الداخلية التابعة للكنيست، يوم األربعاء، على "قانون التوصيات"، الذي : هاشم حمدان
يمنع الشرطة من تقديم توصيات بشأن لوائح االتهام إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، تمهيدا 

 لعرضه على الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة.
 8وتمت المصادقة عليه بعد أن رفضت لجنة الداخلية التحفظات على اقتراح القانون، وذلك بهالبية 

وكان من المفترض أن يتم التصويت على اقتراح القانون يوم أمس  أعضاء مقابل معارضة خمسة.
األول، اإلثنين، ولكن التصويت على التحفظات، بناء على طلب المعارضة، قد رفض، وخالل 

 اوالت في لجنة الداخلية اليوم تم سحبها.المد
 13/12/2017، 48عرب 

 
 بتمويل نشاطات الوزير شطاينتس من أموال الرشوة هبتشالشرطة اإلسرائيلية ت .22

تشتبه الشرطة اإلسرائيلية بأن النشاط السياسي لوزير الطاقة اليوم ووزير المالية : هاشم حمدان
أموال الرشوة، والتي حصل عليها من شاهد الملك في  السابق، يوفال شطاينتس، قد تم تمويله من

يذكر أنه في االنتخابات التمهيدية النتخاب قائمة الليكود في  "قضية الهواصات"، ميكي غانور.
 في قائمة الليكود. 16، تمكن شطاينتس من احتالل الموقع الـ2012تشرين الثاني/نوفمبر 
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تشتبه بأنه قد تم تمويل النشاط السياسي لشطاينتس  وفي أعقاب معلومات قدمها غانور، فإن الشرطة
 من أموال الرشوة.

 14/12/2017، 48عرب 
 

 هاالقدس بغربشرق تعرض مخططها لمشروع القطار الهوائي واألرضي لربط  القدسبلدية  .23
عقدت جلسة في بلدية االحتالل، مساء أمس األربعاء، ُعرض خاللها "مشروع : القدس المحتلة
 ي واألرضي االستيطاني"، الهادف إلى ربط القدس الشرقية بالهربية.القطار الهوائ

ال  حول مشروع "القطار  وقال مركز معلومات وادي حلوة إن "رئيس بلدية االحتالل قد م عرضا  مفص 
الهوائي واألرضي" لشخصيات إسرائيلية وممثلين عن عدة وزارات وهيئات مختلفة وجمعيات 

 خالل ذلك خرائط للمخطط االستيطاني. استيطانية ولحاخامات"، وعرض
وبحسب مخطط المشروع أوضح المركز أنه سيتم تنفيذه على مراحل عدة، األولى ستكون مسارات 
عدة لقطار هوائي، جميعها تلتقي في ساحة باب المهاربة ببلدة سلوان، وهذا الموقع المخطط إلقامة 

  مشروع "كيدم االستيطاني".
لمخطط يبدأ القطار من حي "البقعة" بالقدس الهربية بالقرب من محطة وأضاف المركز أنه بحسب ا

القطار القديمة، مرورا  فوق حي وادي حلوة وجبل صهيون ببلدة سلوان، وصوال  إلى ساحة باب 
المهاربة في البلدة، أما المسار الثاني، فسيكون من عين سلوان في حي وادي حلوة حتى ساحة باب 

الث من حي رأس العامود في البلدة بالقرب من مسجد "الفاتح"، مرورا  فوق المهاربة، والمسار الث
  المقابر اليهودية حتى ساحة باب المهاربة.

كذلك تحد ث رئيس بلدية االحتالل عن مخطط لقطار أرضي "ميترو" من ساحة البراق السور الهربي 
 للمسجد األقصى، وصوال  إلى أحياء القدس الهربية.

الحتالل أن مخطط القطار الهوائي سيتم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه، وأوضحت بلدية ا
 .2019ومن المتوقع أن يتم البدء به منتصف عام 

 13/12/2017، العربي الجديد، لندن
 

 داخل "إسرائيل"من غزة وسقوط صاروخ ثالث  أ طلقاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين الجيش اإل .24
صاروخين "االسرائيلي االربعاء على تويتر انه اعترض بنجاح اعلن الجيش  :)أ ف ب( -القدس 

 ."اطلقا من قطاع غزة باتجاه اسرائيل
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صارول جديد من قطاع غزة على االراضي االسرائيلية وسقط في  أطلققبل وقت قصير، " وأضاف 
 ."مساحة خالية في منطقة اشكول في جنوب اسرائيل

 اروخا انفجر في حقل بدون تسجيل خسائر.ص أن اإلسرائيليةالرسمية  اإلذاعة وأفادت
 13/12/2017، رأي اليوم، لندن

 
 خالل الشهر المقبل البحرين سيزوررجال أعمال إسرائيليين وفد من  ":جيروزاليم بوست" .25

في إسرائيل أمس، أن وفدا من رجال أعمال إسرائيليين  "جيروزاليم بوست"كشفت صحيفة : الناصرة
ل ضمن خطوة مكم لة للزيارة التي قامت بها مجموعة بحرينية إلى سيزور البحرين الشهر المقب

إسرائيل قبل أيام. ونقلت الصحيفة عن الحاخام أبراهام كوبر منظ م المبادرتين قوله إن  زيارة الوفد 
البحريني إلى إسرائيل تعد  اختراقا  وبداية إلقامة بعض االتصاالت المباشرة. واعتبرت الصحيفة زيارة 

رين حدثا  تاريخيا  وسقوطا للزعم بأن حل القضية الفلسطينية قبل أي عالقات معها. من وفد البح
جهتها أكدت جمعية الوفاق الوطني البحرينية رفضها الشديد لقيام وفد حكومي بحريني بزيارة القدس 

 المحتل ة.
 14/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ة"يشترون "وظائف الدول "إسرائيل"أثرياء يديعوت:  .26

ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه بات واضحا  : ترجمة فلسطين أون الين -غزة
 لدى الجميع سهولة شراء وظائف في مؤسسات جيش االحتالل اإلسرائيلي، لمن يدفع أكثر.

وأضاف الموقع "األمر متوقف على المبلغ الذي يدفعه أولياء األمور مقابل التحاق أبنائهم في 
ات التعليمية التي تؤهلهم للخدمة في المواقع المرموقة بالجيش، كسالح الجو ووحدات الدور 

التكنولوجيا"، مشيرا  إلى أنه على الرغم من انتقاد هذه الظاهرة مرارا  إال أن قيادات في جيش االحتالل 
أهيلية ال تعد ال تحرك ساكنا لصالح الطبقة الدنيا في )إسرائيل(، وتكتفي بالرد بأن هذه الدورات الت

 أحدا  بوظائف معينة.
وأضاف أن تبريرات قادة جيش االحتالل حول هذه الظاهرة واهية، ألن الذي يحدث على أرض الواقع 
هو أن األغنياء يؤمنون مستقبل أبنائهم على حساب الطبقات الدنيا بسبب مقدرتهم على إلحاق 

 أبنائهم بتلك الدورات وتملكهم لألموال الطائلة.
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على ما يجري على أرض الواقع "وجب تحطيم أسطورة "جيش الشعب" ألن المال هو سيد  وبناء
القرار، فالهني إذا أراد أن ينضم إلى دورات الجيش التأهيلية للمواقع الحساسة فإن ما يجب عليه فعله 

 هو تقديم رشوة للقادة المسئولين عن ذلك" حسب الموقع.
من أولياء األمور األغنياء مقابل تمكين  الشواكللوجية آالف وتابع "تجبي المعاهد األمنية والتكنو 

أبنائهم من اجتياز اختبارات وظائف سالح الجو ووحدة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، فالذي يريد 
شيكل، وهذا يشكل تحديا لدى الهالبية  2,800أن يلتحق بسالح الجو مثال عليه أن يدفع مبدئيا مبلغ 

 ث لم تقم وحدة سالح الجو بالجيش بأي تعيين دون تلقي ذلك المبلغ".من سكان الدولة، حي
ونتيجة الستمرار هذه السياسة داخل جيش االحتالل فقد أدى األمر إلى خصخصة الوظائف وتوسيع 
تجربة شركة "مايكروسوفت" التي قدمت كورسات تأهيلية تساعد الملتحقين بااللتحاق بوظائف 

د "نيت فور يو" بطرح كورسات مثل إدارة الشبكات التي تؤهل حساسة بالجيش، حيث يقوم معه
 شيكل.  5,000الملتحق من االنضمام لجيش االحتالل وذلك مقابل دفع مبلغ 

 13/12/2017، فلسطين أون الين
 

 مع االحتالل مواجهاتالإصابة خالل  378الصحة: وزارة  .72
م األربعاء، بين الشبان وجنود االحتالل قالت وزارة الصحة إن المواجهات التي اندلعت، يو : رام هللا

إصابة نقلت إلى  42مواطنا، بينهم  378اإلسرائيلي في الضفة الهربية وقطاع غزة أسفرت عن إصابة 
 المستشفيات.

، أن العدوان اإلسرائيلي على شعبنا خالل األيام األربعاءوأضافت الوزارة في بيان لها، مساء 
إصابة تعاملت معها المستشفيات في الضفة  469واطنا، بينها م 2,281الماضية، أسفر عن إصابة 

 والقطاع.
 13/12/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 غارات على مواقع وأهداف في غزة عشرالطيران الحربي يشن أكثر من  .72

 مواقع  غارات استهدفت  10شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، أكثر من : غزة
 وممتلكات المواطنين في عدد من مدن قطاع غزة من رفح جنوبا، حتى بيت الهيا  شماال.

و"أباتشي" قصفت بثالثة صواريخ موقعا   16وأفاد مراسلنا، بأن طائرات االحتالل الحربية من نوع إف
لحاق أضرار بمنازل المواط نين في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره، وا 

المجاورة، وبث حالة من الخوف في صفوف المواطنين، إضافة إلى قصف موقع في حي الزيتون 
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جنوب شرق مدينة غزة، بصاروخين ما أوقع أضرارا  جسيمة به، وبالممتلكات المجاورة، واندالع نيران 
 في المكان.

وسط القطاع وخان كما قصفت طائرات من نوع "أباتشي" إسرائيلية موقعا  بين مدينتي دير البلح 
لحاق أضرار جسيمة في  يونس جنوبه، من الجهة الهربية بنحو أربعة صواريخ، ما أدى إلى تدميره وا 
ممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف القاطنين بالقرب من 

 االستهداف اإلسرائيلي.
يا  شمال القطاع بصارول واحد على األقل، موقعا  شمال بلدة بيت اله16وقصف طائرة حربية من إف

 وأحدثت دمارا وخرابا به، وبممتلكات المواطنين المجاورة.
وأطلقت طائرة حربية ثالثة صواريخ على موقع غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وألحقت أضرارا 

 بممتلكات المواطنين، القريبة من المكان.
اع بين الفينة واألخرى، وعلى ارتفاعات منخفضة، وتطلق وتجوب طائرات حربية إسرائيلية أجواء القط

بالونات حرارية مضيئة، فيما لم تهادر طائرات االستطالع اإلسرائيلية أجواء القطاع، وتحلق على 
 ارتفاعات منخفضة، محدثة أصوات مزعجة للمواطنين اآلمنين.

 14/12/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

  في الضفة الغربية رفضا  لقرار ترامب مسيرات  .72
 ،انطلقت مسيرات بعد: رام هللا، بيت لحم، نابلس ــ محمد عبيدات، محمود السعدي، سامي الشامي

من ميدان المنارة وسط مدينة رام هللا، بمشاركة عدد من الصحافيين الفلسطينيين، األربعاء، ظهر يوم 
والبيرة قرب حاجز بيت إيل، كذلك انطلقت مسيرة أخرى باتجاه المدخل الشمالي لمدينتي رام هللا 

لعشرات المحامين الفلسطينيين باتجاه بيت إيل، فيما نظمت مسيرات ووقفات أخرى في شوارع 
 مدينتي قلقيلية وجنين شمال الضفة، بدعوة من القوى الوطنية واإلسالمية، ضد قرار ترامب.

طينيين وقوات االحتالل عند حاجز بيت إيل، حيث وكانت قد تجد دت المواجهات بين الشبان الفلس
 اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية من المستعربين ثالثة شبان وفتاة خالل مواجهات بيت إيل.

كذلك اندلعت مواجهات أخرى بين قوات االحتالل وشبان فلسطينيين، على المدخل الجنوبي لمدينة 
 صابات.أريحا شرقي الضفة الهربية، ما أوقع عددا  من اإل

شابا  بالرصاص المعدني المهل ف بالمطاط، والعشرات  12وفي جنوب الضفة الهربية المحتلة، ُأصيب 
 بحاالت االختناق، خالل المواجهات العنيفة التي اندلعت في بلدة حلحول شمالي مدينة الخليل.
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ليل، وآخر كذلك ُأصيب شابان بالرصاص الحي خالل مواجهات مماثلة في بلدة بيت أمر شمال الخ
بالرصاص المعدني المهلف بالمطاط في مواجهات مخيم العروب لالجئين الفلسطينيين شمالي 

 الخليل.
وفي بيت لحم، أصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المهلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات 

مهاجمة بحاالت االختناق، خالل المواجهات العنيفة التي شهدها المدخل الشمالي للمدينة، عقب 
 جنود االحتالل المسيرة الشعبية التي انطلقت باتجاه النقطة العسكرية التي يقيمها االحتالل هناك.

وعند حاجز حوارة العسكري، المقام على أراضي الفلسطينيين جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة 
لقت عقب مسيرة الهربية المحتلة، اندلعت مواجهات بعد أن وصلت مسيرة للتنديد بقرار ترامب، انط

ووقفة جماهيرية في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس وصوال  إلى نقطة التماس، حيث اندلعت 
 المواجهات مع قوات االحتالل.

 13/12/2017لندن،  الجديد، العربي
 

 شبان وفتاة خالل مواجهات شمال البيرة أربعةمستعربون يختطفون  .03
شبان وفتاة، خالل مواجهات اندلعت قرب حاجز  أربعة اختطف مستعربون، يوم األربعاء، :رام هللا

"بيت إيل" شمال مدينة البيرة، تنديدا بإعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس 
وذكرت وكالة "وفا"، أن المستعربين تسللوا بين المتظاهرين، وقاموا باعتقال الشبان  عاصمة إلسرائيل.

 هويتهم بعد. األربعة، والفتاة، ولم تعرف
يذكر أن المواجهات في تلك المنطقة تتواصل لليوم السابع على التوالي، تنديدا بهذا القرار الجائر 

 بحق مدينة القدس المحتلة.
 13/12/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 األمريكيأمين مفتاح كنيسة القيامة يرفض استقبال نائب الرئيس  .03

ح كنيسة القيامة في القدس أديب جودة الحسيني )آل غضية( رفضه أعلن أمين مفتاالمحتلة:  القدس
مايك بينس خالل زيارته المرتقبة لمدينة القدس ونيته زيارة  األمريكيالقاطع استقبال نائب الرئيس 

 .إبالغهكنيسة القيامة كما تم 
 850مة منذ مفاتيح كنيسة القيا وأمناءعائلة جودة الحسيني هي عائلة مقدسية  أنالحسيني  وأضاف

وجه في الماضي والحاضر  أكملعاما منذ عهد الناصر صالح الدين، مضيفا" نقوم بواجبنا على 
 ".أيضاوسنقوم به في المستقبل 
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المقدسة فانه لن  األماكنالذي تحمله العائلة اتجاه  واألخالقيانه بناء على التزامهم الديني  وأعلن
اتجاه المدينة المقدسة  األمريكيالمطلق لقرارات الرئيس يستقبل "بينس" للتعبير عن رفضهم القاطع و 

المقدسة  األراضيوحارس  األرثوذوكسعاصمة دولة فلسطين، داعيا في نفس الوقت بطريرك الروم 
 لكنيسة القيامة. األمريكيالرسمية لنائب الرئيس  األمريكيمقاطعة زيارة نائب الرئيس  إلى

 13/12/2017وكالة معا اإلخبارية، 
 

 مطران حنا: حملة االعتقاالت رسالة تهديد لن تخيفناال .07
قال المطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس إن حملة : القدس المحتلة

االعتقاالت التي نفذتها قوات االحتالل الليلة الماضية بحق عدد من الشخصيات الوطنية هي رسالة 
 تهديد ووعيد ال تستثني أحدا.

نا في بيان صحفي األربعاء أن "هذه الحملة قد تستمر وتتواصل وتستهدف شخصيات وأضاف ح
أخرى"، لكنه أكد أن "هذه التهديدات وهذه الممارسات والسياسات لن توقفنا عن تأدية رسالتنا وخدمة 

 شعبنا، والمناداة بأن تتحقق العدالة والحرية في هذه األرض المقدسة".
والتلويح بإمكانية اعتقالنا، لكن ردنا على ذلك هو أننا مستمرون في دفاعنا وتابع: "هم يريدون إخافتنا 

 عن القدس، وسنبقى نؤكد موقفنا الرافض لإلجراء والقرار األمريكي األخير".
وقال: "لن يخيفنا أي تهديد أو وعيد، ولن نستسلم لإلجراءات االحتاللية الهاشمة الهادفة إلى طمس 

 حضور الفلسطيني فيها، وتزوير تاريخها".معالم مدينتنا، وتهميش ال
 13/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيلـ"أسيرا  فلسطينيا  منذ إعالن ترامب القدس عاصمة ل 260: نادي األسير .00

اإلسرائيلي اعتقل  االحتاللاألناضول: قال نادي األسير الفلسطيني )غير حكومي( إن  - رام هللا
إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب مدينة القدس المحتلة عاصمة إلسرائيل في فلسطينيا  منذ  260

 كانون األول الجاري. السادس من ديسمبر/
وأشار البيان إلى أن الجيش اإلسرائيلي نفذ حملة اعتقاالت واسعة في الضفة الهربية والقدس المحتلة، 

 ( أطفال مقدسيين.8دس، بينهم )( منهم من الق20( فلسطينيا ، )60فجر األربعاء، طالت )
 14/12/2017القدس العربي، لندن، 
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 بناء "حدائق تلمودية" على مقابر مسلمين مالصقة لألقصى التحذير من .03
حذر مصطفى أبو زهرة رئيس لجنة رعاية مقابر المسلمين في القدس : وكاالت  - القدس المحتلة

ك على مقبرة باب الرحمة، في باب األسباط، المحتلة، من أن سلطات االحتالل، تمهد لبناء تلفري
على بعد بضعة أمتار من المسجد األقصى المبارك، مضيفا  أن عناصر مما يعرف بـ "سلطة 
الطبيعة" ترافقها أعداد كبيرة من القوات الخاصة اإلسرائيلية والشرطة، تعمل منذ يومين، على اقتحام 

يد، يتمثل في االستيالء على شريط واسع بطول مقبرة باب الرحمة، وقطع األشجار لفرض واقع جد
متر من أراضي المقبرة لوضع قواعد القطاع الهوائي )التلفريك(، وبناء ما يسمى بـ  200أكثر من 

 "مطالت توراتية وحدائق". 
 14/12/2017ظبي،  أبو االتحاد،

 
 يقتحمون المسجد األقصى يهوديا   مستوطنا   75": قدس برس" .03

حمت مجموعة من المستوطنين اليهود، صباح يوم األربعاء، باحات المسجد اقت: القدس المحتلة
 ."باب المهاربة"األقصى من جهة 

مستوطنا يهوديا اقتحموا المسجد  75بأن  "قدس برس"وأفاد مصدر في دائرة األوقاف اإلسالمية لـ
أربع ساعات خالل الجولة الصباحية لالقتحامات والتي تمتد لفترة  "باب المهاربة"األقصى من 

أن المستوطنين قاموا بجوالت في باحات المسجد، وسط  "قدس برس"وأوضحت مراسلة  متواصلة.
 حماية عناصر من الشرطة اإلسرائيلية والقوات الخاصة المدججة بالسالح.

 13/12/2017، قدس برس
 

 أيام خمسةمحكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الطفل الجنيدي  .03
محكمة عسكرية إسرائيلية، األربعاء، مدة اعتقال الطفل الفلسطيني  األناضول: مددت - رام هللا

 عام ا(، ليوم اإلثنين المقبل. 16األسير، فوزي الجنيدي )
ضد  االتهاموقال عم الطفل رشاد الجنيدي، عقب جلسة المحاكمة، إن النيابة العامة قدمت الئحة 

 وى.ابن شقيقه، إلى محكمة عوفر اإلسرائيلية الناظرة في الدع
 ."رشق الجنود بالحجارة"وأوضح، أن التهمة الموجهة البن شقيقه في الئحة االتهام، هي 

وأضاف عم الجنيدي، أن المحكمة العسكرية أجلت جلسة المحاكمة، ليوم اإلثنين المقبل، وقررت 
 تمديد اعتقال فوزي خالل الفترة المذكورة في سجن عوفر العسكري.
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وسائل إعالم عربية ودولية صورة للطفل الجنيدي لحظة اعتقاله، وهو وانتشرت على مواقع التواصل و 
 جندي ا إسرائيلي ا. 23معصوب العينين، ويحيط به 

 14/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 "أبو النوار" البدوي في القدس تجمعهدم مدرسة  .02
جيش االحتالل، يوم اقتحمت طواقم إسرائيلية من جهاز "اإلدارة المدنية" التابع ل: القدس المحتلة

 األربعاء، تجمع "أبو النوار" البدوي شرق القدس، وأمرت بهدم المدرسة الوحيدة فيه.
، بأن طواقم من "قدس برس"وأفاد الناطق باسم التجمعات البدوية، أبو عماد جهالين، في حديثه لـ 

البدوي، وسل مت أمرا بهدم  "رأبو النوا"ترافقها قوات عسكرية إسرائيلية، اقتحمت تجمع  "اإلدارة المدنية"
 مدرسته، بشكل نهائي.

وأضاف أن أهالي التجمع فوجئوا بهذا القرار؛ ال سيما أنه يأتي بعد حصولهم على "أمر احترازي" من 
 المحكمة اإلسرائيلية العليا، بعدم هدم المدرسة.

البا ، واستهداف ط 26مكونة من غرفتين، ويرتادها نحو  "مدرسة تجمع أبو النوار"وأشار إلى أن 
 االحتالل ليس باألمر الجديد.

وتنوي سلطات االحتالل تهجير التجمعات البدوية من مناطق شرقي القدس، لصالح استكمال 
، والذي يعد من أخطر المشاريع االستيطانية التي تهدف إلى فصل جنوب E1المشروع االستيطاني 

حكام السيطرة على القدس.  الضفة عن شمالها، وا 
 13/12/2017، رسقدس ب

 
 عالقون يبيتون بالعراء بانتظار فتح معبر رفح .02

لم تفلح مناشدات مئات الطلبة في تسهيل سفرهم عبر معبر رفح مع مصر، : محمد عمران -رفح 
بعد فشلهم في السفر من خالل معبر بيت حانون )إيريز( الذي يسيطر عليه االحتالل اإلسرائيلي، 

 راف حكومية فلسطينية ذات عالقة.رغم الوعود التي سمعوها من أط
ذا كانت هذه حال الطلبة، فإن ظروف آخرين من العالقين تفوقهم مأساوية، خصوصا  المرضى  وا 
المحولين من قبل وزارة الصحة الفلسطينية للعالج بالمستشفيات المصرية، لعدم توفر خدمات طبية 

 مناسبة بمستشفيات غزة.
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يوما  منذ مطلع  14وق اإلنسان، فإن معبر رفح لم يفتح سوى وبحسب تقرير للمركز الفلسطيني لحق
تشرين األول الماضي، رغم وجود نحو ثالثين ألف مسجل للسفر  وحتى نهاية أكتوبر/ 2017عام 

 بهيئة المعابر والحدود بهزة.
 13/12/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 وليةاألحادي بشأن القدس مخالف للشرعية الد األمريكيشكري: القرار  .39

)د ب أ(: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري االربعاء، أن بالده تستنكر القرار   - القاهرة
األمريكي األحادي المخالف للشرعية الدولية بشأن القدس ، وال تعتبره منشئا  ألية آثار قانونية أو 

 سياسية.
 سالمي في اسطنبول اليوم:وقال شكري، في كلمة بالده أمام القمة الطارئة لمنظمة التعاون اإل

ولنكن واضحين، القدس أرض تحت االحتالل، وهي جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة "
هذه حقيقة تاريخية وقانونية، تدعمها قرارات صادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة  1967عام 

 ."ع االحتالللألمم المتحدة، وال يمكن أن تتهير هذه الحقيقة إال بإنهاء واق
وليس من حق أي طرف، مهما كان، أن يتصور أن بإمكانه القفز على القانون الدولي " وأضاف:

 ."األرض والحق اغتصابوالحقوق التاريخية، ليضفي الشرعية على 
استقرار المنطقة والعالم ال يحتمل أي تحرك غير محسوب العواقب تجاه القدس، وال "وأشار إلى أن 

في ظل عدم المباالة بمشاعر مئات الماليين من العرب والمسلمين والمسيحيين في يمكن أن يتحقق 
، مؤكدا  أن السالم ال يمكن أن يتأسس على استمرار الظلم التاريخي الذي "جميع أنحاء العالم

 يتعرض له الشعب الفلسطيني.
  14/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 لح في عملية السالم: واشنطن وسيط مشبوه لم يعد يصمصر أقباط .41

أكدت قيادات كنسية مصرية، أن قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب : ، محمد عنتر"الخليو"القاهرة: 
، يصب في "إسرائيل"بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس، واالعتراف بها عاصمة ل 

هشوم سيزيد من التوترات الدينية، مصلحة اإلرهاب والتنظيمات المتطرفة، ألن هذا القرار الظالم وال
 بما يقوي اإلرهابيين، الذين سيترجمون ذلك في مزيد من العمليات اإلرهابية.

لم تكن أبدا  جادة في تحقيق  الواليات المتحدة ، أن"الخليو"وأوضحت هذه القيادات في تصريحات ل 
ملية السالم، ألنها بما فعلته السالم، وما فعلته بشأن القدس أكد أنها ال تصلح مطلقا  كوسيط في ع
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أصبحت طرفا  في المشكلة، ومن ثم صارت وسيطا  مشبوها ، وغير نزيه، فهي كشفت بوضوح 
 على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. "إسرائيل"انحيازها ل 

واألب ، منصف سليمان، عضو المجلس الملي لألقباط األرثوذكسوضمت هذه القيادات القبطية: 
الدكتور القس أندريه زكي رئيس و  رفيق جريش، المتحدث اإلعالمي للكنيسة الكاثوليكية في مصر،

كمال زاخر، المفكر و  المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة األسقفية بمصر،، و الطائفة اإلنجيلية
 القبطي في مصر.

  14/12/2017الخليج، الشارقة، 
 

 ابر مع حماس"إعادة محاكمة مرسي وبديع بقضية "التخ .41
ذكرت وسائل إعالم مصرية، أن محكمة جنايات القاهرة تنظر األربعاء، بإعادة محاكمة لندن: 

متهما من قيادات وأعضاء جماعة اإلخوان، ومنهم  23الرئيس المصري، المعتقل محمد مرسي و
 المرشد العام محمد بديع، في قضية ما بات يعرف بـ"التخابر مع حماس".

 14/12/2017، 21موقع عربي 
 

 قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقيةإال ب ال يمكن أن تنعم منطقتنا بالسالم الشاململك األردن:  .42
جدد الملك عبد هللا الثاني تأكيد االردن من ان اعتراف الواليات المتحدة بالقدس : بترا() -اسطنبول

رار ويحبط الجهود الستئناف عملية عاصمة إلسرائيل قرار خطير، تهدد انعكاساته األمن واالستق
 حق المسلمين والمسيحيين في القدس أبدي خالد. السالم. مؤكدا ان

، خالل كلمة له في القمة االستثنائية لمنظمة التعاون االسالمي التي عقدت في اسطنبول الملكودعا 
تها إليها، العالم ي بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفار مريكلبحث تداعيات االعتراف األ أمسبتركيا 

االسالمي الى دعم الشعب الفلسطيني دعما كامال "ليتمكنوا من الصمود ومواصلة العمل مع جميع 
أطراف المجتمع الدولي ومؤسساته، للوصول إلى حل عادل وشامل، يرفع الظلم التاريخي عنهم 

 ويلبي حقهم في دولتهم".
ن حولنا، من انتشار العنف والتطرف، هو نتيجة "إن أغلب ما يشهده العالم العربي والعالم م: وقال

حباط".  لهياب حل عادل للقضية الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من ظلم وا 
ال يمكن أن تنعم منطقتنا بالسالم الشامل، إال بحل للصراع الفلسطيني " وتابع عبد هللا الثاني:

ة والمبادرة العربية، ووصوال إلى قيام اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولي
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الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية، فالقدس هي األساس الذي ال 
 بديل عنه إلنهاء الصراع التاريخي.

أن محاوالت تهويد مدينة القدس، وتهيـير هويتها العربية اإلسالمية والمسيحية، سيفجر وأضاف: "
ن الوصاية و  العنف والتطرف، فالمدينة مقدسة عند أتباع الديانات السماوية الثالثة. المزيد من ا 

الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس مسؤولية تاريخية، يتشرف األردن ويستمر 
 ."بحملها
في المسجد  سنواصل دورنا في التصدي ألي محاولة لتهيير الوضع التاريخي والقانوني القائموقال: "

األقصى/ الحرم القدسي الشريف، وأنتم السند والعون لألردن في هذه المسؤولية، وال بد لنا من العمل 
 ."يدا واحدة لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية، والتصدي لمحاوالت فرض واقع جديد
 14/12/2017الغد، عم ان، 

 
 لألردنيينقضية القدس تحتل األولوية بالنسبة يؤكد أن  رئيس البرلمان األردني .43

أن قضية فلسطين هي قضية وطنية بالنسبة لألردن، ، رئيس البرلمان األردني عاطف الطراونةأكد 
وقضية القدس تحتل األولوية بالنسبة لجاللة الملك عبد هللا بن الحسين ولكل أردني وتحديدا 

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية اتصاال  هاتفيا  من  . جاء ذلك خاللالبرلمان
 . "حماس" إسماعيل هنية

وأكد الطراونة استمرار الجهود مع كل البرلمانيين في كل العالم لوقف هذا القرار، مشيرا إلى أهمية 
 استمرار التعاون والتنسيق والتواصل المستمر في المرحلة المقبلة.

 13/12/2017، موقع حركة حماس

 

 مع القدس  تضامنا   "مجلس الكنائس"شموع لـمسيرة  .44
انطلقت مسيرة شموع صامته من كنيسة دخول السيد إلى الهيكل وصوال إلى كنيسة  :)بترا(-عمان 

العذراء الناصرية األربعاء، بدعوة من رؤساء الكنائس في المملكة، رافعين شعارات أن األردن 
 .وفلسطين شعب واحد وقضية واحدة، وأن القدس عربية

وقال رئيس المركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم األب رفعت بدر، لــ )بترا(، إن المسيرة التي شارك 
فيها أبناء الطوائف المسيحية، وقرعت أثناءها األجراس في كل كنائس المملكة، تهدف إلى التعبير 

 عن رفض قرار اإلدارة األمريكية االعتراف بأن القدس عاصمة إلسرائيل.
 14/12/2017عم ان، الغد، 



 
 
 
 

 

 29 ص             4493 العدد:             12/14/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 واشنطناألمريكية يدعون إلعادة النظر بالعالقات مع  السفارةمعتصمون أمام : انعم   .45
ية في عمان أمس، الحكومة لتطبيق إجراءات عملية، مريكدعا معتصمون أمام السفارة األ :عمان

ل سفارتها في دولة ية بشأن قرارها اعتبار القدس عاصمة لالحتالل االسرائيلي ونقمريكتجاه اإلدارة األ
 االحتالل اليها.

ي مريكوأعلن المعتصمون في وقفة احتجاجية نظمتها الحركة االسالمية، رفضهم لقرار الرئيس األ
دونالد ترامب، وهتفوا بعبارات رافضة له وداعمة لفلسطين وعاصمتها القدس، ورفعوا شعارات تندد به 

و"ال سالم وال أمان.. القدس مثل عمان"،  من مثل: "قرار مرفوض من األردنيين وقرار مهين"،
 و"قاوم.. ال تساوم، وأعلنوا بطالن معاهدة وادي عربة".

كما نادوا بإلهاء الحكومة اتفاقيتي وادي عربة والهاز، المبرمتين مع االحتالل اإلسرائيلي، "النهما 
 تقيدان األردن سياسيا واقتصادي ا".

  14/12/2017الغد، عم ان، 

 
 "سرائيل"إاتفاقية الغاز مع  اءبإلغمطالبة  .46

طالبت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الهاز مع : نيفين عبد الهادي -الدستور  -عمان 
الكيان الصهيوني )غاز العدو احتالل( بإلهاء اتفاقية استيراد الهاز من الصهاينة، وأن تحول العشرة 

شاريع سيادية أردنية للطاقة، وخياراتها هائلة ومتعددة مليارات دوالر المزمع دفعها بهذه الصفقة إلى م
منها توسيع وتطوير ميناء الهاز المسال في العقبة، الذي يؤمن اليوم كل احتياجات األردن من 
الهاز، وتطوير وتوسعة مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، والطاقة الجوفية، 

ير المطورة، وغيرها، األمر الذي يدعم اقتصادنا وأمننا، ويوف ر وتطوير حقول الهاز األردنية غ
 عشرات آالف فرص العمل للمواطنين.

على نسخة منه، بأن تنجز الحكومة  "الدستور"كما طالبت في بيان صدر عنها أمس وحصلت 
 مشروع ناقل البحرين وحدها دون الكيان الصهيوني.

  14/12/2017الدستور، عم ان، 
 

ية  "عاصمة فلسطين القدس"أردنية يعلن قائد طائرة  .47  للواليات المتحدة خالل رحلة جو 
عم ان: حصد قائد طائرة تابعة للخطوط الملكية األردنية ردود فعل إيجابية واسعة، بعدما أعلن خالل 

هها إلى مطار   ."القدس عاصمة أبدية لفلسطين"في والية نيويورك األمريكية، أن  "جون كنيدي"توج 
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نحييكم أنا والكابتن نضال "مخاطبا  المسافرين:  "المايكرفون"ف همالن الدعجة عبر وقال يوس
 187الشرايعة والمساعد جميل هلسة والمضيفة المسؤولة سهير حداد وبقية الزمالء على متن الرحلة 

 36دقائق، ونحن نحل ق مبدئيا  على ارتفاع  10ساعة و 12المت جهة إلى مطار كنيدي ومدة الرحلة 
يبدأ مسارنا من مطار الملكة "وأضاف باللهتين العربية واإلنجليزية:  ."ألف قدم 40ف قدم حتى أل

علياء الدولي في عم ان مت جهين وسنمر خالل الجو على األراضي الفلسطينية، ونحل ق فوق فلسطين 
 العربية ثم إلى الشمال من القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية، ثم السواحل الهربية

هذه المرة األولى التي "وقال السفير األردني األسبق الكاتب الصحفي محمد داودية:  ."الفلسطينية
 ."يسمع فيها الركاب على متن مختلف الرحالت الجوية عبارة أن القدس عاصمة فلسطين

  14/12/2017، الخليج، الشارقة
 

 قدس عاصمة "إسرائيل"بإعالنه ال : ترامب تجاوز القرارات الدوليةإسطنبولعون في قمة  .48
العرب قد يكونون الوحيدين من بين الشعوب لم "قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن : بيروت

يشاركوا في اضطهاد اليهود خالل التاريخ، بل على العكس طالما تعايشوا معهم، في حين أن 
 ."اإلسرائيليين مارسوا أبشع أنواع التطهير العرقي على أرض فلسطين

يتحدث أمام القمة االستثنائية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي عقدت أمس في إسطنبول  وكان عون
ي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل. مريكوخصصت لبحث تداعيات قرار الرئيس األ

إضافة إلى كونها تجاوزا  للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، "ووصف عون خطوة ترامب بأنها 
قط عن الواليات المتحدة صفة الدولة العظمى التي تعمل على إيجاد حلول تحقق السالم العادل ُتس

ذا لم تتصدَّ األمم المتحدة لهذا القرار فإنها تتنازل عن دورها كمرجع دولي لحل  في الشرق األوسط. وا 
 ."ي بذلك سبب وجودهاالنزاعات الدولية وفقا  لمبادئ العدل والقانون الدولي، كما ينص  ميثاقها، فينتف

   14/12/2017الحياة، لندن، 
 

 سفارة لبنان في القدس إلنشاءالحكومة  إلىكتابا   رفعت  باسيل عبر تويتر:  .49
سفارة لبنان في  إلنشاءرفعت كتابا  الى الحكومة  غرد وزير الخارجية جبران باسيل عبر تويتر قائال:"

ني تبادل اراض بين لبنان وفلسطين لهذه القدس، عاصمة فلسطين وطرحت على الرئيس الفلسطي
الهاية، فوعدني بالعمل سريعا  لتقديم عقار للبنان في القدس الشرقية... والى مجلس الوزراء اليوم 

 التخاذ القرار ان شاء هللا".
   14/12/2017، النهار، بيروت
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 أردوغان: عاصمة فلسطين هي القدس من اآلن فصاعدا   .51
ركي، رجب طيب أردوغان، إن "عاصمة دولة فلسطين من اآلن فصاعد ا أعلن الرئيس الت: إسطنبول

 هي القدس وستبقى كذلك".
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم األربعاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
واألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يوسف بن أحمد العثيمين، عقب القمة اإلسالمية الطارئة 

 بمدينة إسطنبول التركية.
وشد د الرئيس التركي على أن الهدف من وجود منظمة التعاون اإلسالمي، هو "الحفاظ على القدسية 
والوضع التاريخي لمدينة القدس الفلسطينية، وأن قمة اليوم ذات معنى وأهمية تليق بمهمة وأهداف 

ي هذه الفعالية الهامة، والمساهمين المنظمة". وأعرب الرئيس التركي عن شكره لجميع المشاركين ف
 في تنظيمها. 

وقال أردوغان: "أؤمن بأننا أرينا للعالم كله مجدد ا من خالل هذه القمة التاريخية، وخاصة أصحاب 
وشد د على أن "الوساطة األمريكية بين إسرائيل وفلسطين لم تعد  القرار، بأن القدس ليست وحدها".

 ".ممكنة، وقد انتهت هذه العملية
وأشار أردوغان إلى أنه "ينبهي من اآلن فصاعد ا، مناقشة قضية الوساطة بين مسؤولي منظمة 

وأضاف: "ألن  التعاون اإلسالمي، كما يمكن تقييم األمر على مستوى األمم المتحدة عند الضرورة".
نما تستمر مع الطرف المحايد".  هذه العملية ال يمكن أن تستمر مع الطرف المنحاز، وا 

د أردوغان على أن "إسرائيل، تسعى للسيطرة على كامل األراضي الفلسطينية، كذلك الرئيس وشد
نجيلية". وأك د أن هذه "العقلية الصهيونية  األمريكي دونالد ترامب، ألن هذه نتاج عقلية صهيونية وا 
تسعى اليوم لتحقيق الهدف الذي عجزت عن تحقيقه ضد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 

(1842-1918.") 
ولفت الرئيس التركي إلى أن "القمة اإلسالمية أعلنت بأن القدس هي خط أحمر بالنسبة للمسلمين. 

 داعي ا إلى مواصلة هذا الموقف بشكل حازم".
أردوغان، لفت إلى أن "قمة منظمة التعاون اإلسالمي اليوم، تعد بمثابة رسالة تاريخية بالنسبة إلثبات 

وأضاف: "اإلدارة األمريكية أعلنت قرارها  تفزازية التي اتخذتها اإلدارة األمريكية".كارثية الخطوة االس
وبي ن الرئيس التركي أنه "ال قيمة  )بشأن القدس( غير األخالقي وغير المنطقي، رغم كل التحذيرات".

 عندنا لقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب". 
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امب بشأن القدس، هو في نفس الوقت انتهاك لحقوق أردوغان، أك د أن قرار الرئيس األمريكي تر 
ا. وأوضح أنه "ليس من المفيد ألي شخص أن يصر على الخطأ، وننتظر من  المسيحيين أيض 

 السلطات األمريكية أن تعود عن قرارها الخاطئ في أقرب وقت ممكن".
الدولة الفلسطينية المستقلة وأك د الرئيس التركي أنهم في منظمة التعاون اإلسالمي لن يتخلوا أبد ا عن "

وقال أردوغان إنهم عازمون على "إعالن نفير واسع وبكافة  وذات السيادة وعاصمتها القدس".
اإلمكانات المتاحة، ألجل تعزيز مكانة القدس وتقوية الدولة والمؤسسات الفلسطينية، على مستويات 

 مختلفة".
محتلة لدولة فلسطين. معرب ا عن ثقته في أن ودعا جميع دول العالم إلى االعتراف بالقدس عاصمة 

 جميع مؤي دي العدل والسالم سيت خذون هذه الخطوة الهامة في أقرب وقت. 
ْيئا   ى أ ْن ُتِحبُّوا ش  ْيٌر ل ُكْم و ع س  ْيئا  و ُهو  خ  ى أ ْن ت ْكر ُهوا ش  واستشهد الرئيس التركي باآلية الكريمة "و ع س 

رٌّ ل ُكْم" )البق وتابع أردوغان في السياق ذاته: "أومن بأن هذا القرار الذي يبدو في  (. 216رة و ُهو  ش 
 ظاهره شر ا بالنسبة للمسلمين، سيتبدل إلى خيٍر إن شاء هللا".

تأكيده على أن أي قرار بشأن مدينة القدس، التي تخضع لالحتالل اإلسرائيلي، جدد أردوغان،  وكان
أن الدول إسالمية لن تتخلى أبدا عن طلبها بدولة فلسطينية  هو في الواقع "منعدم األثر"، مشدد ا

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خالل افتتاح قمة منظمة التعاون  مستقلة عاصمتها القدس.
للنظر في قضية القدس على  منه،اإلسالمي التي تنعقد في مدينة إسطنبول اليوم األربعاء، بدعوة 

 دونالد ترامب بها عاصمة إلسرائيل.خلفية اعتراف الرئيس األمريكي 
وقال أردوغان: "بصفتي الرئيس الدوري لمنظمة التعاون اإلسالمية أدعو الواليات المتحدة إلى التراجع 
عن قرارها حول القدس". وأضاف أردوغان أن الجنود اإلرهابيين )اإلسرائيليين( يعتقلون أطفاال  بعمر 

رهاب. وأشار أن العشر سنوات ويزجون بهم في أقفاص حديد ية، مشدد ا أن إسرائيل دولة احتالل وا 
إسرائيل حظيت بمكافأة على كافة أعمالها اإلرهابية، وترامب هو من منحها هذه المكافأة، من خالل 

 اعترافه بالقدس عاصمة لها. 
 13/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 لمبادرة بذلكالعثيمين يدعو دول العالم التي لم تعترف بفلسطين إلى ا .51

األناضول: حث األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، يوسف بن أحمد العثيمين، دول  -إسطنبول
العالم التي لم تعترف بفلسطين إلى المبادرة بتلك الخطوة، الفتا  إلى المنظمة تدعو كذلك إلى تحرك 

 اصمة إلسرائيل.عربي إسالمي مشترك للتصدي لقرار واشنطن األحادي االعتراف بالقدس ع
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جاء هذا خالل كلمته، األربعاء، أمام القمة االستثنائية للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي 
 حول القدس، التي تستضيفها إسطبنول بدعوة من تركيا.

في ظل ما تواجهه مدينة القدس من إجراءات وسياسات ممنهجة لتزييف تاريخها "وقال العثيمين: 
طها الفلسطيني وفرض واقع عليها، تدعو المنظمة إلى تحرك عربي إسالمي وانتزاعها من محي

، وتسخير كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه واإلقليميمشترك على الصعيدين الدولي 
 ."إلجراءات والتصدي للقرار األمريكي األحادي

إلدارة األمريكية االعتراف بالقدس منظمة التعاون اإلسالمي ترفض وتدين إعالن ا"وأكد العثيمين أن 
عاصمة إلسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل؛ لما يشكله من انتهاك للقانون الدولي وزعزعة لمنظومة 

 ."العالقات الدولية ومخالفة لميثاق األمم المتحدة
السالم، يقوض دور الواليات المتحدة كراعي لعملية "و "متعسف وال يخلق حقا  "وبين أن قرار واشنطن 

 ."ويشكل استفزازا  لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم
الموقف المنحاز ضد القدس يمنح دعاة العنف مسوغا لمزيد من التطرف، "وحذر من أن هذا 

 ."ويؤسس لحالة من الفوضى وعدم االستقرار في المنطقة والعالم
يعد خرقا  لعديد من قرارات مجلس األمن وقال األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إن قرار ترامب 

تطالب مجلس األمن بتحمل مسؤوليته لضمان احترام وتنفيذ قراراته ذات "الدولي، وبين إن المنظمة 
 الصلة بالقضية الفلسطينية ومدينة القدس.

 13/12/2017، العربي، لندنالقدس 
 

 قمة إسطنبول.. الجزائر تقترح ثالث خطوات لمواجهة قرار ترامب .52
اقترح سعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني )الهرفة : لجزائر / عبد الرزاق بن عبد هللاا

السفلى للبرلمان الجزائري( اليوم األربعاء، ثالث خطوات على قادة الدول اإلسالمية من أجل 
 التصدي لقرار الرئيس األمريكي االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل.

مة التي ألقاها باسم الجزائر، أمام الدورة االستثنائية لمؤتمر القمة اإلسالمية بشأن جاء ذلك خالل الكل
 القدس بإسطنبول، ونشر مضمونها المجلس الشعبي الوطني.

وقال بوحجة، "أنشئت منظمتنا هذه )منظمة المؤتمر اإلسالمي( من أجل الدفاع عن القدس، وهي 
ويكون  اظ على هذه المدينة المقدسة )القدس( وحمايتها".اليوم مطالبة باتخاذ موقف حازم وعملي للحف

ذلك بحسبه أوال "من خالل تحرك جماعي يحول دون المزيد من اإلجراءات األحادية الرامية إلى 
 استباحة الحقوق الفلسطينية والقضاء على أي أفق إليجاد حل عادل ونهائي لهذه القضية".
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في الجزائر، فـ "يتعين علينا في هذا الظرف الصعب والمعقد أما الخطوة الثانية، بحسب الرجل الثالث 
أن نواجه هذه اإلجراءات بعمل جاد لرص صفوف األمة اإلسالمية، وتوحيد مواقفها، لتجاوز 

 الخالفات وحشد الطاقات واإلمكانيات لمواجهة هذا التحدي الذي ينال من مقدساتنا".
سؤول الجزائري، في "تعضيد دعمنا ألشقائنا الفلسطينيين وبالنسبة إلى الخطوة الثالثة، فتتمثل وفق الم

 بشتى الوسائل السياسية والمادية".
 13/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 الملك سلمان ومحمد بن زايد يبحثان وضع القدس واليمن .53

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد : شفيق األسدي -أبوظبي 
وظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في دولة اإلمارات العربية، في تعزيز العالقات بين أب

 البلدين والقضايا اإلقليمية والدولية.
وجاء في بيان إماراتي أن خادم الحرمين استقبل الشيخ محمد في الرياض، في حضور ولي العهد 

العالقات األخوية بين "ن سلمان، وبحثا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير محمد ب
البلدين الشقيقين ومواصلة تطويرها في مختلف المجاالت، إضافة إلى تطور أوضاع المنطقة وآخر 
المستجدات والجهود الثنائية واإلقليمية والدولية، بخاصة في ما يتعلق بالساحة الفلسطينية وموضوع 

ية، القاضي باالعتراف بالقدس مريكاليات المتحدة األالقدس والتداعيات الخطرة للقرار السلبي للو 
عاصمة إلسرائيل ونـــــقل سفارتها إليها، وآليات التنسيق في هذا الشأن لحماية الحقوق التاريخية 
والثابتة للشعــــب الفلسطيني في القدس، ومواصلة الجهود إليجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، 

 ."ة ذات الصلة والمبادرة العربية للسالموفقا  للقرارات الدولي
 14/12/2017، ، لندنالحياة

 
 ألدرعي في ذكرى تأسيس "حماس" "إيالف" تنشر مقاال   .54

نشرت صحيفة "إيالف" السعودية، مقال رأي للناطق باسم الجيش اإلسرائيلي، : 21عربي –لندن 
ونشر أردعي  إلسالمية "حماس".أفيخاي أدرعي، بمناسبة الذكرى الثالثين لتأسيس حركة المقاومة ا

وزعم أدرعي في المقال أن  المقال باالشتراك مع الصحفي الكردي العراقي، مهدي مجيد عبدهللا.
"حماس" ومنذ نشأتها لم تراِع مصالح الفلسطينيين، وكانت بندقية إيرانية، وأنها ليست خطرا على 

 إسرائيل فحسب، بل على كل دول الجوار أيضا.
 13/12/2017، 21عربي



 
 
 
 

 

 35 ص             4493 العدد:             12/14/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 اإلعالم السعودي يتجاهل قمة القدس في إسطنبول .55
تجاهل اإلعالم السعودي، تهطية القمة اإلسالمية التي انطلقت األربعاء في مدينة : 21عربي -لندن

إسطنبول التركية وتناقش قضية القدس المحتلة والقرار األمريكي باعتبارها عاصمة إلسرائيل، وهي 
 من الزعماء العرب. 10زعيما منهم  16لة ويحضرها دو  48القمة التي تشارك فيها 

"، تبين أن جميع الصحف السعودية، فضال عن الوكالة الرسمية، لم 21وفي رصد أجرته "عربي
تتطرق إلى القمة اإلسالمية الطارئة في إسطنبول التي دعت إليها تركيا ردا على قرار ترامب 

 االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
تلفزة السعودية واالماراتية فكانت أسوأ حاال من الصحف حيث تجاهلت القمة اإلسالمية أما محطات ال

بشكل أوضح، وانشهلت قناة "العربية" بتهطية أخبار البورصة وأسواق المال واالقتصاد بدال من بث 
نت الجلسة االفتتاحية للقمة اإلسالمية. أما قناة "سكاي نيوز عربية" المملوكة لحكومة أبوظبي فكا

 مشهولة هي األخرى ببرنامو اقتصادي يتضمن أخبار األسهم والبورصة.  
واكتفت الصحف السعودية، حتى وقت كتابة التقرير، بتسليط الضوء على القضايا الداخلية، ولقاء 
الملك سلمان بنظيره األردني الملك عبد هللا الثاني، أمس الثالثاء، قبل قدومه إلى إسطنبول للمشاركة 

 ة اإلسالمية.في القم
وغابت أي معلومات في جميع وسائل اإلعالم السعودية عن مشاركة وفد سعودي في القمة من 

 عدمه، أو مستوى التمثيل الذي يشارك في القمة اإلسالمية في تركيا.
 13/12/2017، 21عربي

 
 قطر تدعو لتفعيل القرارات الدولية بشأن فلسطين .56

سالمي لتفعيل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، دعت قطر إلى توحيد التحرك العربي واإل
 ية إلى القدس، مطالبة واشنطن بالعدول عنه. مريكمحذرة من تبعات قرار نقل السفارة األ

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر رفض دولة قطر لقرار الرئيس 
رة بالده من تل أبيب إلى القدس وا عالنها عاصمة إلسرائيل نقل سفا ترامبي دونالد مريكاأل

 واستنكارها له، محذرة المجتمع الدولي من "مهباته وعواقبه ومآالته".
وأكدت الخاطر في موجز صحفي عقد مساء األربعاء بوزارة الخارجية أنه "ال أثر لهذه الخطوة على 

تي تهفو إليها قلوب الماليين من البشر مسلمين الوضع القانوني أو المعنوي لمدينة القدس المحتلة ال
 ومسيحيين بل إنها تأتي في مواجهة الشرعية الدولية".
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عن القرار "الذي يمثل خطوة أحادية الجانب القت رفضا  المتحدة بالتراجعوطالبت المتحدثة الواليات 
موحد على المستويين ولفتت الخاطر إلى أن المطلوب هو "التحرك بشكل  عاما في المحافل الدولية".

 العربي واإلسالمي لتفعيل قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية على أرض الواقع".
 14/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الكويت تجري مباحثات الفتتاح سفارة لها في فلسطين .57

جارية مع الجانب  أعلن مسؤول كويتي، األربعاء، إن هناك مباحثات: محمد عبدالهفار الكويت/
 الفلسطيني الفتتاح سفارة لبالده في فلسطين، تتخذ من مدينة رام هللا، وسط الضفة الهربية، مقر ا لها.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين أدلى به مساعد وزير الخارجية المسؤول عن شؤون مكتبه، الشيخ 
الكويت بالعيد الوطني لمملكة  أحمد ناصر محمد الصباح، على هامش احتفال السفارة البحرينية لدى

وقال الصباح، إن "هناك مباحثات جارية حاليا  بين الكويت وفلسطين لفتح سفارة كويتية في  البحرين.
 مدينة رام هللا".

 14/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 عاصمة لفلسطين "القدس الشرقيةبـ"أحزاب البرلمان التركي تدعو العالم لالعتراف  .58
دعت أحزاب "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" : حسين غازي قايقي أنقرة /

 التركية اليوم األربعاء، دول العالم إلى االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مستقلة.
"عائشة  جاء ذلك في بيان مشترك للكتل النيابية لألحزاب الثالثة، وقعه كل من نائب رئيس البرلمان

نور بهشة قابلي"، ونواب رؤساء الكتل النيابية ألحزاب "العدالة والتنمية" مصطفى إليتاش، و"الشعب 
 الجمهوري" أوزغور أوزل، و"الحركة القومية" إرهان أوسطا.

وقرأت بهشة قابلي نص البيان الذي حمل عنوان "دعوة لالجتماع الطارئ لقمة منظمة التعاون 
لم بأسره"، قالت فيه إن "الدفاع عن الوضع الخاص للقدس، والحفاظ عليه، اإلسالمي، ودول العا

وأضافت في نص البيان "ندعو منظمة  يعتبر هاما للهاية من أجل تحقيق عالم يسوده السالم".
، والواقعة 1967التعاون اإلسالمي اآلن وكافة دول العالم إلى االعتراف بالقدس الشرقية بحدود عام 

 عاصمة لدولة فلسطين مستقلة".تحت االحتالل، 
 13/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 نزيها   وسيطا   روحاني: الواليات المتحدة لم تكن ولن تكون أبدا   .59
رويترز: قال الرئيس اإليراني حسن روحاني في تهريدة عبر تويتر األربعاء، إن قرار  -إسطنبول

أن الواليات المتحدة ال تولي أي احترام للحقوق  الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن القدس يظهر
 المشروعة للفلسطينيين.

وأضاف روحاني، الذي يحضر اجتماعا  طارئا  لزعماء منظمة التعاون اإلسالمي في مدينة اسطنبول 
مشيرا  إلى  "الواليات المتحدة لم ولن تكون أبدا  وسيطا  نزيها  "التركية األربعاء، أن الخطوة تظهر أن 

 ."ال تسعى إال لتأمين مصالح الصهاينة"واشنطن أن 
 14/12/2017، العربي، لندنالقدس 

 
 اإلعالن عن تشكيل ائتالف تونسي من أجل فلسطين .61

أعلن، اليوم األربعاء، في تونس بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، : القدس عاصمة فلسطين/ تونس
فلسطين(، وجعل قضية فلسطين في صدارة عن تأسيس االئتالف المدني والسياسي )توانسة من أجل 

 االهتمام ألنشطة عدد من الجمعيات المدنية والنقابات واألحزاب السياسية في تونس.
وقالت النائب في مجلس نواب الشعب التونسي عونية البراهمي إن هذا االئتالف سيكون مفتوحا 

ليه، إبات التي تريد االنضمام لمشاركة أي من األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقا
 خاصة تلك التي لم تجرم في حق القضية الفلسطينية ولم تتاجر بها.

وأضافت أن االنتصار للقضية الفلسطينية ليس مرتبطا بتوقيت معين، ويجب أن تكون القضية 
 الفلسطينية من أولويات أنشطة األحزاب والجمعيات والنقابات حتى ال يقع طمسها وتناسيها.

ضعت األحزاب والجمعيات والنقابات المؤسسة لهذا االئتالف برنامجا لعملها، باستمرار الضهط وو 
لتمرير مشروع تجريم التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي ورفض كل أشكال التطبيع وخاصة األكاديمي 
طالق حملة )القدس عاصمة فلسطين التاريخية(، والضهط لمقاطعة كل المنتجات  والثقافي، وا 

ية والصهيونية، ومواصلة تذكير الحكومة التونسية باتحاد االجراءات الالزمة إلدانة مريكاأل
 االعتداءات الصهيونية المتكررة على شعب فلسطين ومقدساته.

 13/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لتأكيد عروبة القدس لغات ثالثباتحاد الكت اب العرب يصدر بيانا   .61
، الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر/كانون األول يوم ميالد الكاتب "الكاتب العربي"ي يوم ف

العالمي نجيب محفوظ، الذي خصصه االتحاد العام لألدباء والكت اب العرب هذا العام لموضوع 
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لكت اب القدس، أطلق األدباء والكت اب العرب بيانا  وقع عليه األمين العام لالتحاد العام لألدباء وا
العرب الشاعر الكبير حبيب الصايغ، واألمين العام التحاد كت اب إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 
الكاتب محمد سلماوى، ورؤساء اتحادات وروابط وأسر وجمعيات ومجالس األدباء والكت اب العرب، 

توقيع غيرهم ممن إلى جانب عدد كبير من األدباء والشعراء والمثقفين العرب، وهو مطروح اآلن ل
يرغب، علما  بأن االتحاد العام لألدباء والكت اب العرب، واتحادات الكت اب القطرية، كانت قد أصدرت 

 بيانات سابقة حول موضوع القدس، وأقامت فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة.
لعام العربي ويصدر البيان بثالث لهات هي: العربية واإلنجليزية والفرنسية، وهو موجه إلى الرأي ا

والعالمي، وسوف يرسل، فور إتمام التوقيعات إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، 
واألمم المتحدة، والبيت األبيض، ووزارة الخارجية األمريكية، واالتحاد األوروبي، ومنظمة األمم 

تربية والثقافة والعلوم )أليكسو(، المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونيسكو(، والمنظمة العربية لل
والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )أسيسكو(؛ ليسمع العالم أصوات األدباء والكت اب العرب، 

 ويعرفون موقفهم من قضية القدس وعروبتها.
 14/12/2017، الخليج، الشارقة

 
ع على ا الفلسطينية قيادي بحريني: سفارة السلطة .62  "إسرائيل"لتطبيع وزيارة بالمنامة تشج 

كشف القيادي في جمعية اإلصالح البحرينية والمسؤول في جمعية : محمود هنية –الرسالة نت 
 إلىمناصرة فلسطين جالل شرقي، عن "تشجيع السفارة الفلسطينية في المنامة لرحالت التطبيع 

 إسرائيل والقدس، بذريعة الصالة في المسجد األقصى".
ح خاص بـ"الرسالة نت"، من المنامة: "السفير الفلسطيني طلب مني شخصيا وقال شرقي في تصري

ا وليس  إالقبل عدة سنوات أن اتجه للصالة في األقصى، فأجبته بأني لن اذهب  مقاوما وفاتح 
 مطبع ا".

نما أيضا توجهات سلفية تدعم الذهاب  وأضاف شرقي: "ليست السفارة وحدها من تشجع على ذلك، وا 
رسالة تقديم العمل الخيري للقدس، بذريع المساعدات، وقد أعلنا أن ذلك يمكن أن يتم بدون  وا 

 الزيارات التطبيعية.
وذكر أن  وقال شرقي إن المشاركين في هذه الزيارة يدعون بأنها زيارة شخصية ولم يكلفهم بها أحد.

من السفارة الفلسطينية "هذه الزيارة سبقها العديد من الزيارات التي قامت بها وفود بحرينية، مدفوعة 
 من جانب، ومدفوعة من أطراف أخرى كذلك".
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 إلىوأكد  أن هذه الزيارات تلقى معارضة واسعة في الشارع البحريني، وال تعبر عن قواه الحية، مشيرا 
وجود فعالية ستنظمها جمعية اإلصالح األربعاء المقبل تنديد ا بقرار ترامب، بعدما رفضت السلطات 

 طاء ترخيص للجمعية بتنظيم الفعالية الجمعة الماضية.البحرينية إع
وكانت جمعية "هذه هي البحرين" أعلنت أمس أن وفدها الذي يزور إسرائيل منذ السبت الماضي ال 

نما يمثل الجمعية نفسها.  يمثل أي جهة رسمية في دولة البحرين، وا 
 12/12/2017، الرسالة نت

 
 طين في المونديالجماهير الوداد المغربي تتضامن مع فلس .63

األعالم الفلسطينية في مدرجات ملعب  العين ـ األناضول: رفعت جماهير الوداد البيضاوي المهربي،
في اإلمارات خالل مباراة فريقهم أمام اوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة تحديد  "هزاع بن زايد"

 القدم. المركزين الخامس والسادس لبطولة كأس العالم لألندية لكرة
ورفعت الجماهير المهربية األعالم الفلسطينية مرددة هتافات للتضامن مع القضية الفلسطينية قائلة 

ورفضت جماهير الوداد البيضاوي االعتراف بقرار الرئيس األمريكي دونالد  ."القدس هي فلسطين"
 ."االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل"ترامب 

 14/12/2017، العربي، لندنالقدس 
 

 في نواكشوط يةمريكاألسفارة السيدة موريتانية تتظاهر وحدها يوميا  أمام  .64
وتتنقل كل يوم من  ،"األقصى"تبكر سيدة موريتانية قالت إنها تسمى  :"القدس العربي" نواكشوط ـ

منزلها المتواضع جنوب العاصمة الموريتانية لتقف أمام السفارة األمريكية في نواكشوط متظاهرة 
 بالقدس،دونالد ترامب باالعتراف  يمريكاأللألقصى، احتجاجا  على قرار الرئيس  وحدها نصرة

 .أبيبعاصمة لدولة االحتالل، ونقل سفارة واشنطن إليها من تل 
وكاميرات السفارة تراقبها بال شك تمكث هذه السيدة التي تخلت عن أطفالها وعن أشهالها ساعات 

في نواكشوط، وهي تلتحف العلم الفلسطيني مرددة شعارات طواال كل يوم قبالة السفارة األمريكية 
بالروح بالدم نفديك يا أقصى؛ ال سفير وال سفارة وال عالقة بأمريكا؛ لبيك يا أقصى، بالروح بالدم "

 ."نفديك يا أقصى
، الذي كان يود محاورتها حول تظاهرتها التي تثير "القدس العربي"رفضت مرات طلبات مراسل 

ال وقت يضيع خارج المطالبة الملحة بطرد الصهاينة وتطهير أرض "ع. جوابها الوحيد استهراب الجمي
 ."يجب الرد على ترامب، إنه الوحيد الذي يتحدانا"وقالت  ."األقصى وحرم القدس الشريف من رجسهم
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خضع الرؤساء ألنهم دمى تحركها "غاضبة على العرب شعوبا وقادة، فهي تقول  "األقصى"السيدة 
 ."لكن ال أقبل أن يخضع الشعوب وال أفهم سبب ذلك وال أقبل عذرا أمريكا،

 14/12/2017، العربي، لندنالقدس 
 

 ترامب  إعالنفرنسا وبلجيكا تسعيان لطرح مبادرة لمواجهة  .65
ماكرون، ورئيس  إيمانويلذكرت القناة العبرية العاشرة أن الرئيس الفرنسي  :خلدون البرغوثي -رام هللا

ي دونالد ترامب مريككي شارل ميشيل يسعيان لطرح مبادرة ضد إعالن الرئيس األالوزراء البلجي
 القدس عاصمة إلسرائيل.

وحسب القناة، سيتم تقديم مشروع قرار بهذا الشأن خالل قمة االتحاد األوروبي الثالثاء المقبل، 
سرائيلسينص على أن القدس يجب أن تكون عاصمة لدولتي فلسطين   .وا 

، أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أسمائهمن ثالثة مسؤولين إسرائيليين كبار رفضوا نشر ونقلت القناة ع
أصدرت تعليماتها لسفاراتها في أوروبا لمتابعة المبادرة الفرنسية رغم أنه لم تتم صياغة نص مشروع 

 القرار بعد.
ى جميع المستويات وقال المسؤولون اإلسرائيليون إن وزارة الخارجية طلبت من سفرائها بالعمل عل

البلجيكي، خاصة أن إقرار هذا  -السياسية العليا في الدول األوروبية إلفشال مشروع القرار الفرنسي
دولة. ولكل دولة عضو حق  28كافة الدول األعضاء في االتحاد وعددها  إجماع إلىالقرار يحتاج 

 االعتراض وبالتالي كسر اإلجماع ما قد يمنع صدوره.
 14/12/2017، ة، رام هللاالحياة الجديد

 
 موغيريني: ال بديل عن حل الدولتين .66

ستراسبورج: أعلنت فيديريكا موغيريني، مسؤولة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي، ليلة أول 
 من أمس أن التكتل يبذل جهودا من أجل بدء مفاوضات جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين.

م البرلمان األوروبي في ستراسبورغ إنه ال يوجد بديل عن حل الدولتين، وقالت السياسية األوروبية أما
األطر الدولية المناسبة من أجل بدء "مشددة على أن االتحاد األوروبي يبذل الجهود لتوفير 

 ، حسبما أعلنت عنه وكالة األنباء األلمانية أمس."مفاوضات مباشرة
نبين على هذا األمر، وكذا مع اللجنة الرباعية نحن نعمل اآلن مع الجا"أضافت موغيريني موضحة: 

 ."التي تضم إلى جانب االتحاد األوروبي، الواليات المتحدة وروسيا واألمم المتحدة
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عازم على لعب دور "وبخصوص دور االتحاد األوروبي إلنجاح هذه الخطوة أوضحت موغيريني أنه 
ي دونالد مريكي ظل اعتراف الرئيس األ، وذلك ف"أكثر فاعلية مع أفق سياسي من أجل حل الدولتين

 بالقدس عاصمة إلسرائيل. ترامب
ورأت موغيريني أنه من الممكن توسيع نطاق أشكال التفاوض لتشمل العبين إقليميين مهمين، مثل 
األردن ومصر على سبيل المثال، كما أن من الممكن ضم شركاء آخرين مهمين، مثل النرويو على 

 أول عملية سالم. 1993ويجية أوسلو كانت قد شهدت في اعتبار أن العاصمة النر 
كما أوضحت موغيريني أن االتحاد األوروبي لن يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل، وقالت في هذا 

نحن نرى أن القدس ينبهي أن تكون عاصمة لدولتين: القدس الهربية إلسرائيل والقدس "السياق: 
هذا الهدف لن يتم إال من خالل المفاوضات المباشرة، ، مبرزة أن الوصول إلى "الشرقية لفلسطين

 ."وليس هناك حل آخر يمكن أن يكون دائما  "
 14/12/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 "إسرائيل"األمم المتحدة تبدي استعدادها لدور الوسيط بين الفلسطينيين و .67

ط بين الفلسطينيين أبدت األمم المتحدة استعدادها للقيام بدور الوسي: نيويورك / محمد طارق
سرائيل، وذلك بعد الرفض الفلسطيني القبول باستمرار واشنطن في لعب هذا الدور.  وا 

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي اليوم األربعاء، لنائب المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة 
 "فرحان حق" بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

لدولية لديها "اإلرادة ومستعدة لكي تقوم بهذا الدور، وتركيزها في الوقت وأعلن "حق" أن المنظمة ا
 الحالي يتمثل في كيفية انخراط الطرفين )الفلسطيني واإلسرائيلي( في المفاوضات".

وردا على سؤال بشأن موقف األمين العام )أنطونيو غوتيريش( من تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود 
يكي في العملية السياسية بعد اآلن، قال "حق": "واشنطن طرف في عباس عدم القبول بدور أمر 

اللجنة الرباعية لعملية السالم )تضم األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا إلى جانب الواليات 
 المتحدة األمريكية(، والتي تسعى إلى إقناع طرفي النزاع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات".

مي أن "األمم المتحدة لديها اإلرادة لكي تقوم بدور الوسيط الساعي إلى وأكد نائب المتحدث األم
ونفى وجود أي مبادرات جديدة من قبل غوتيريش  إشراك األطراف المعنية في العملية السياسية".

وأضاف أن "موقف األمم المتحدة من القدس واضح، وتم التعبير  إلحياء المفاوضات بين الطرفين.
 القدس جزء من مفاوضات الوضع النهائي". عنه مرارا من قبل،

 13/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 ترامبمدن العالم تواصل االحتجاج بعد أسبوع من قرار  .68
ال تزال الفعاليات الشعبية لنصرة القدس مستمرة في أنحاء العالم، بعد مرور : الجزيرة + وكاالت

االعتراف بالمدينة عاصمة إلسرائيل وما أثاره ذلك  ترامبي دونالد مريكأسبوع على قرار الرئيس األ
 من غضب وانتقادات.

في جنوب أفريقيا، تظاهر اآلالف اليوم أمام مبنى البرلمان بمدينة كيب تاون، العاصمة التشريعية ف
للبالد. وشارك في المظاهرة ممثلون لمنظمات المجتمع المدني ونقابات العمال وحزب المؤتمر 

 الحاكم باإلضافة إلى ناشطين.الوطني األفريقي 
وقال سكرتير حزب المؤتمر الوطني األفريقي في مقاطعة كيب الهربية فايز جاكوبس "نؤيد تماما 

 ".ترامبالشعب الفلسطيني المضطهد في مواجهة العداء اإلسرائيلي المتنامي ونعارض بشدة قرار 
زي "إن لم يكن هناك سالم في القدس وقال قس األبرشية المتحدة لكنائس جنوب أفريقيا ثوالني ندال

فلن يكون سالم في أي مكان في العالم، ألن القدس مقدسة لدى جميع األديان". وأضاف أن "الشعب 
 الفلسطيني يتعرض ألمر أسوأ من النظام العنصري في جنوب أفريقيا".

عوة عدد من منظمات ية في بروكسل اليوم، تلبية لدمريكوفي أوروبا، تظاهر العشرات أمام السفارة األ
المجتمع المدني. ورفع المتظاهرون األعالم الفلسطينية ورددوا هتافات مناهضة للواليات المتحدة 

 ومنددة بقرارها بشأن القدس.
. واحتشد المتظاهرون، ترامبوفي أستراليا، تظاهر المئات في مدينة ملبورن احتجاجا على قرار 

 لفلسطيني بوالية فيكتوريا أمام المكتبة اإلقليمية في ملبورن.الذين خرجوا بدعوة من جمعية المجتمع ا
وحملت المظاهرة شعار "ارفع يدك عن القدس"، ورفع المتظاهرون الفتات تقول "القدس حرة.. 

 "، و"إسرائيل إرهابية".ترامبفلسطين حرة"، و"استحي يا 
 14/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ... واستعدادات لزيارة بيت لحمالكونجرسلي في عرض فيلم عن جدار الفصل اإلسرائي .69

ي، دونالد ترامب، االعتراف بمدينة مريكحضرت قضية إعالن الرئيس األ: واشنطن ــ أحمد األمين
القدس عاصمة  لدولة االحتالل في النقاشات التي تلت عرض فيلم وثائقي للمخرجة الفلسطينية، ليلى 

يلي في مدينة بيت لحم، وذلك في الهرفة الذهبية في صنصور، عن جدار الفصل العنصري اإلسرائ
 openي العربي، في إطار حملة مريكفي "الكابيتول هيل"، نظ مها المعهد األ Rayburn Officeمبنى 

beitlehm  .العالمية 
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"، الذي يوثق بالصورة معاناة open beitlehmوفي كلمة له بعد مشاهدة فيلم "أهال  بيت لحم 
ومية في بيت لحم خالل السنوات العشر التي استهرقها بناء جدار الفصل العنصري، الفلسطينيين الي

ي، هانكس جونسون، سياسات ترامب تجاه القضية مريكانتقد النائب الديمقراطي في مجلس النواب األ
الفلسطينية، وا عالنه االعتراف رسميا  بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، من دون أن 

 يسميه.
، مبديا  تجاوبه مع دعوة وجهتها المخرجة الفلسطينية open beitlehmأشاد جونسون بجهود حملة و 

ي، وترتيب زيارة إلى المدينة المقدسة في األراضي مريكاأل الكونجرسمن أجل تشكيل وفد من 
 الفلسطينية المحتلة.

الفيلم الوثائقي، بجهود  ي، بربارا لي، بعد مشاهدةمريكبدورها أشادت النائبة في مجلس النواب األ
لحماية المدينة المقدسة، في حين أكدت المخرجة الفلسطينية أن مصير  open beitlehmحملة 

بالتحر ك من أجل مواجهة  الكونجرسمدينتي بيت لحم والقدس هو مصير مشترك، وطالبت أعضاء 
 قرار ترامب األخير بشأن القدس.

ال  بيت لحم" للترويو لتراث المدينة وللضهط من وأمضت صنصور أربعة أعوام تؤسس لحملة "أه
دقيقة  90أجل هدم الجدار، بعدها قررت توثيق معاناة مدينتها مع الجدار من خالل فيلم توثيقي مدته 

ساعة من اللقطات المصورة واألرشيفية، ويحكي عن قصة  700بعنوان "أهال  بيت لحم"، اعتمد على 
 كفاح صنصور من أجل بيت لحم.

 13/12/2017، ي الجديد، لندنالعرب
 

 "إسرائيل"ي بشأن القدس يقلص عدد السياح إلى مريكالقرار األ .71
بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل في  ترامبي دونالد مريكتسبب قرار الرئيس األ موسكو:

 انخفاض الطلب على الرحالت السياحية إلى إسرائيل في روسيا، حسب ما أعلنت عنه وكالة األنباء
 األلمانية أمس.
الروسية لحجز الرحالت السياحية  "توتو رو"عن المكتب الصحافي لشركة  "نوفوستي"ونقلت وكالة 
الحظ المحللون انخفاضا كبيرا لالهتمام بالرحالت إلى إسرائيل،  ترامببعد تصريحات "أمس، أنه 

 ."ئةفي الما 10وانخفضت نسبة الطلبات على محرك البحث، وشراء الرحالت بمعدل 
لكن على الرغم من ذلك فال تزال إسرائيل أحد االتجاهات المفضلة لدى السياح الروس، حيث ازداد 

في المائة، حسب  42من العام الحالي بنسبة  11عدد السياح من روسيا إلى إسرائيل خالل األشهر الـ
 معطيات جمعية شركات السياحة الروسية.
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ح الروس، الذين زاروا إسرائيل منذ بداية العام، بلغ نحو وتشير معطيات الجمعية إلى أن عدد السيا
بشأن القدس سيؤدي إلى تراجع حاد في عدد  ترامبألف سائح. لكن مراقبين يرون أن قرار  373

 السياح الروس إلى إسرائيل.
 14/12/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 "إسرائيلـ"غالبية األلمان يرفضون االعتراف بالقدس عاصمة ل .71

لم يجد طلب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو من حكومات االتحاد : خالد شمت -برلين
 االعتراف بالقدس المحتلة تجاوبا في ألمانيا. ترامبي دونالد مريكاألوروبي أن تحذو حذو الرئيس األ

زير ، ووصف و ترامبفبعد إعالن المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أن حكومتها ال تؤيد قرار 
ي بشأن القدس بأنه صب للزيت على نيران الشرق األوسط، مريكخارجيتها زيهمار غابرييل القرار األ

كشف استطالع موسع للرأي أجرته صحيفة دي فيلت المعروفة بتأييدها إلسرائيل أن غالبية األلمان 
 يؤيدون هذا التوجه من حكومتهم.

ممن استطلعت  %64أن  -ء اليوم األربعاءالذي نشرت الصحيفة نتيجته مسا-وأظهر االستطالع 
عبروا عن  %48آراؤهم عبروا عن رفضهم االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، من بينهم نحو 

 رفضهم ذلك رفضا مطلقا.
من هذه الفئة إنهم يؤيدون هذا االعتراف  %19، وقال ترامبعن تأييدهم لقرار  %27وعبر نحو 

 عن مواقف متباينة تجاه هذا الموضوع حسب دي فيلت. من المستطلعين %9بقوة، في حين عبر 
وكشفت نتيجة االستطالع أن رفض القرار مثل قاسما مشتركا بين كافة الشرائح العمرية، وأن هذا 

من هذه الفئة العمرية من  %70عاما، وأوضحت أن  65الرفض جاء بشكل خاص ممن هم فوق 
 المستطلعين رفضوا هذا االعتراف.

إلى أن المستطلعين من أعضاء حزب "بديل أللمانيا" اليميني الشعبوي المعادي  ولفتت دي فيلت
للوحدة األوروبية واليورو والالجئين واإلسالم أيدوا االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، بينما عبر 

 .ترامبغالبية المنتمين ألحزاب أخرى عن رفضهم لقرار 
أخرى شهدت احتجاجات كبيرة مناهضة لقرار الرئيس  وكانت العاصمة األلمانية برلين ومدن ألمانية

ي ومتضامنة مع المدينة المقدسة، ووصفت صحف ألمانية هذه االحتجاجات بأنها الكبرى من مريكاأل
 بين مثيالتها بأي عاصمة أو مدينة أوروبية أخرى.

 13/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 مع الشعب الفلسطيني   وروغواي يعقد جلسة للتضامناأل ألول مرة: برلمان  .72
، وألول مره جلسة خاصة للتضامن األعضاءبكامل  أوروغوايعقد مجلس النواب في : وفا -القدس

 مع الشعب الفلسطيني.
من خالل  وأكدواوتحدث بالجلسة برلمانيون عن كافة الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس، 

وحقه في العيش بسالم في دولته المستقلة  مداخالتهم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
، ومعتبرين بناء اإلسرائيلياالحتالل  بإنهاءذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وطالبوا 

حل لدولتين وقرارات  أساستحقيق السالم على  أمامالمستوطنات والجدار العنصري عقبة رئيسية 
 الدولية.الشرعية 

القرارات الدولية وخاصة قرار  أساسالمبدئي مع فلسطين على  وايأوروغعلى موقف جمهورية  وأكدوا
 الدولي. األمنمجلس  وقرارات 181

 13/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 البرلمان القبرصي يرفض قرار الواليات المتحدة بشأن القدس .73
ء، مشروع قرار قدمه اعتمد البرلمان القبرصي بأغلبية اليوم األربعا: القدس عاصمة فلسطين/ نيقوسيا

ودعم القرار  حزب "اكيل"، أدان خالله إعالن الواليات المتحدة االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
 ، فيما امتنع عضوان عن التصويت.17عضوا في البرلمان، وعاضه  35

 وجاء في نص القرار: إن البرلمان القبرصي يدين قرار حكومة الواليات المتحدة االعتراف بالقدس
عاصمة لدولة إسرائيل، ويؤكد أن هذا العمل يتعارض مع قرارات األمم المتحدة، ويشكل سابقة خطيره 

 لألمن في المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى حل قضية الشرق األوسط.
ودعا القرار الواليات المتحدة إللهاء قرارها الخاص بالقدس، مطالبا حكومة جمهورية قبرص أن تتخذ 

ا  على المستوى الدولي واألوروبي ضد هذا العمل والدفاع عن مواقف قبرص المبدئية موقفا حازم
 اتجاه القضية الفلسطينية.

 13/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حملة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية في الدنمارك إطالق .74
( في Pal?stina Aktionأكشن )أطلقت مجموعة فلسطين : القدس عاصمة فلسطين/ كوبنهاجن

الدنمارك، األربعاء، حملة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية، خالل وقفة في شارع المشاة وسط مدينة 
 اورهوس أمام مركز تجاري كبير.
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وتخلل الوقفة الهناء للحرية والعدالة في فلسطين، ورفع يافطة كبيرة كتب عليها )قاطع بضائع نظام 
(، كذلك توزيع منشور على المارة يحث على مقاطعة بضائع االحتالل األبرتهايد اإلسرائيلي

 اإلسرائيلي.
 13/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المجلس اإلسالمي السويسري: إعالن ترامب إشعال للنار .75

دس بمثابة اعتبر المجلس اإلسالمي السويسري إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب حول الق: معا
إشعال للنار في الشرق األوسط. ودعا المجلس في بيان صدر عنه، الفلسطينيين إلى التماسك 
والوحدة ورص الصف لصد هذا المشروع، الذي قال إنه يضيع الحقوق الفلسطينية واإلسالمية، كما 

روف دعا الدول العربية واإلسالمية إلى وضع خالفاتهم جانبا  وجمع كلمتهم في ظل هذه الظ
االستثنائية، والعمل الجاد والدؤوب للتصدي لهذا المخطط الخطير الذي يشكل تهديدا  جسيما  لألمن 

 والسلم ولجهرافيا المنطقة.
من جهة اخرى قام خمسة عشر عضوا من البرلمان الفيدرالي السويسري من أحزاب مختلفة بتقديم 

وجاء  "م يحن الوقت لالعتراف بالدولة الفلسطينيةأل"مساءلة إلى الحكومة الفيدرالية السويسرية عنوانها 
يشكل خطرا  "إسرائيل"ـإن اعتراف رئيس الواليات المتحدة األمريكية بالقدس عاصمة ل في المساءلة:

 يمكن أن يؤدي إلى اشتعال حرب في المنطقة تعرقل أي مفاوضات سالم للتوصل إلى حل الدولتين.
 14/12/2017، الخليج، الشارقة

 
 ر ترامب إلى استراتيجية عمل فلسطينية جديدةمن قرا .76

 د. بشير موسى نافع
القول بأن خلف قرار الرئيس األمريكي االعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية اعتبارات محلية، هو 
صحيح على األرجح. قرار بهذا الحجم ما كان له أن يعلن بدون اتخاذ أثره على قاعدة الرئيس 

ناطق وسط الهرب األمريكي، بروتستنتية التوجه، في االعتبار، وبدون حساب االنتخابية، سيما في م
الدوافع الملحة لتأمين االصطفاف الجمهوري خلف الرئيس، الذي يواجه سلسلة من األزمات 
والتحديات السياسية. ولكن االفتراض بأن ترامب مجرد رئيس غبي، غريب على مؤسسة الحكم ويفتقد 

ياسة الخارجية، هو افتراض خاطئ. يبدو ترامب شخصية غير معتادة، وغير الدراية الضرورية بالس
 قابل للتوقع دائما . ولكنه ليس بالهباء الذي يفترضه بعض مراقبي رئاسته.
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إن لم يكن الرئيس قدر ردود الفعل العربية واإلسالمية المحتملة لقراره، فالبد أن مؤسسات الدولة 
في الشأن الخارجي من حوله، وفي شؤون الشرق األوسط، على  المختلفة، وذوي الخبرة المتراكمة

 وجه الخصوص، قد أخبروه بما يمكن أن يولده قراره من ردود فعل.
قرار القدس لم يتخذ بصورة مفاجئة، كما أن الرئيس، وبعض من كبار شخصيات إدارته، كرر 

. بمعنى، أن زمنا  كافيا  استهلك اإلشارة للمسألة طوال الشهور منذ تولي إدارته مقاليد البيت األبيض
في دراسة المسألة بكافة جوانبها، وأن الرئيس كان يعرف أن قراره لن يمر بدون عواقب. اتخذ ترامب 
قراره ضمن تصور خاص بعالقة الواليات المتحدة، والهرب ككل، بالعرب والمسلمين، تصور يستند 

دد الحضارة الهربية وموقع الواليات المتحدة، إلى رؤية صراعية، إلى اعتقاد بوجود خطر إسالمي، يه
 بهض النظر عن سذاجة هكذا رؤية للعرب والمسلمين.

إن كان أوباما، وألسباب ال مجال هنا لتعدادها، بدأ عهده بمحاولة إعادة بناء صورة الواليات المتحدة 
والمسلمين، فإن في العالم، وفي العالم اإلسالمي، بصورة خاصة، وبتبني خطاب تصالحي مع العرب 

 ترامب يعمل من البداية على تأجيو منال الصراع والمواجهة.
ولهذا السبب بصورة رئيسية، وقبل أي سبب آخر، البد من الرد على ترامب وقراره. يمثل القرار 
األمريكي، بال شك، استهتارا  بالقانون الدولي وأكثر من قرار لمجلس األمن والجمعية العامة لألمم 

ويمثل انحيازا  سافرا  للدولة العبرية، وتخليا  فعليا  عن دور الوسيط في المسار التفاوضي لحل  المتحدة؛
المسألة الفلسطينية؛ ويمثل استهانة بحلفاء الواليات المتحدة التقليديين في المشرق، قبل خصومها؛ 

 كما يعتبر خطوة انفرادية، لم تؤيدها وال تقبلتها أي من دول العالم األخرى.
سالمي، بالرغم من أن القرار األمريكي لن يهير كثيرا  في و  هذه أسباب كافية إلطالق رد عربي وا 

أرض الواقع، ال على صعيد سياسات إسرائيل التهويدية، وال على صعيد مصادرة األرض وبناء 
المستوطنات. ولكن، قبل هذه األسباب وبعدها، ثمة سبب ال ينبهي تجاهله أو ارتكاب الخطأ في 

اءته: أن هذا الرئيس يتعمد بالفعل تبني سياسات عدوانية ضد العالمين العربي واإلسالمي، حتى قر 
عندما تعارضه مؤسسات الدولة األمريكية األخيرة، وعلى صناعة االنطباع بأنه بصدد تعهد حرب 

بية شاملة ضد قيم ومحرمات العرب والمسلمين، سواء ألن هكذا سياسة تؤمن له دعم قاعدته االنتخا
 الصلبة، أو ألنه مقتنع فعال  بأوهام التهديد العربي واإلسالمي.

وكان جديرا  بخطوة ترامب العدوانية، بالفعل، أن تواجه بإدانة شاملة في مجلس األمن الدولي، ومن 
كافة العواصم الهريبة؛ وأن دولة عربية أو إسالمية واحدة لم تستطع السكوت عليها أو تأييدها، حتى 

ل التي ربما حسب ترامب أنها ستدعم موقفه. لم يعد خافيا ، بالتأكيد، أن إدارة ترامب كانت تلك الدو 
تعمل على تسوية جديدة للمسألة الفلسطينية، وأن فلسفة هذه المبادرة، التي تشتهل عليها مجموعة من 
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ع عربي شامل المسؤولين األمريكيين اليهود، المعروفين بتأييدهم للمشروع الصهيوني، تقوم على تطبي
 مع الدولة العبرية، قبل المضي نحو طرح إطار إلنهاء الصراع على فلسطين.

لم يرشح الكثير مما تتصوره واشنطن ترامب لما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون، ولكن ما عرف 
من ردود فعل الرئيس الفلسطيني على ما تسلمه من مقترحات ال يبعث على االطمئنان. فإن كان أبو 

زن، الذي سبق أن أكد في مناسبات عديدة عدم تأييده أي صورة لمقاومة االحتالل، وعلى إيمانه ما
المطلق بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد للحصول على الحقوق الفلسطينية، ال يستطيع قبول 
مقترحات إدارة ترامب للتسوية، فربما بات من الممكن للفلسطينيين تصور ما يطبخ لقضيتهم في 

 ساط اإلدارة األمريكية.أو 
بارتكاب خطوة االعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، كشف قناع الصمت والالمباالة عن 
أصدقاء ترامب، عربا  كانوا أو غير عرب، الذين كانوا يستعدون للذهاب بعيدا  في التطبيع مع الدولة 

 العبرية.
أهالي بعقوبة والحويجة، وعملوا على  كما كشف قناع الصمت والالمباالة عن أولئك الذي هجروا

إبادة أهالي حلب وريف دمشق، باسم المقاومة. ولكن أحدا  ال يمكن له أن يهفل عن أن النتيجة 
األوضح واألكثر مضاء لقرار الرئيس األمريكي تحققت في شوارع المدن العربية واإلسالمية، من 

مدن والبلدات الفلسطينية. الفلسطينيون بدأوا الهور وديار بكر إلى القاهرة والرباط، وفي شوارع ال
انتفاضتهم الثالثة، والعرب والمسلمون يستعيدون قضيتهم الكبرى، وعماد وحدتهم عبر السنين. إن 
كان ترامب حسب أن باستطاعته لعب دور آلهة الحرب المقدسة بدون عواقب، فها هو الرد عليه 

تي سارعت إلى االحتفال بقرار الرئيس المتأزم، من آخذ في التبلور؛ وستكون إسرائيل نتنياهو، ال
 يتحمل النصيب األكبر من العواقب.

بيد أن عودة الشعب إلى ساحة الصراع، في فلسطين وخارجها، لن يكفي وحدة لبناء توازن قوة جديد. 
لها ؛ ليست مستجدة، بالتأكيد، ولكن القرار األمريكي جعإدراكهاثمة واجبات على سلطة الحكم الذاتي 

بال شك أكثر إلحاحا ، ويوفر فرصة مواتية لتعهدها. أحسن الرئيس الفلسطيني في إعالنه رفض 
القرار األمريكي، أحسن في التقدم لمجلس األمن الدولي بشكوى ضد القرار، أحسن في إعالنه إلهاء 

ع الشباب اللقاء مع نائب الرئيس األمريكي، كما أحسن في إيقاف أجهزته األمنية عن التصدي لجمو 
والشابات الذين يخوضون المواجهة مع قوات االحتالل في شوارع المدن والبلدات الفلسطينية. ولكن، 
ال الرئيس عباس، وال سلطة الحكم الذاتي، يمكن لهما االستمرار في سياسة التصدي للسياسات 

أن سلطته رهينة العدوانية األمريكية واالحتالل اإلسرائيلي في ظل الشروط الراهنة. يعرف عباس 
المساعدات األمريكية ومساعدات الدول الصديقة لواشنطن، العربية منها وغير العربية؛ كما أنها 
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أسيرة التحكم اإلسرائيلي في المقدرات المتاحة للسلطة، المالية وغير المالية. ويعرف عباس أن 
ط باهظة عليه وعلى و هاستمراره في التزام موقف متوافق مع موقف شعبه، يعني فرض عقوبات وض

السلطة. السلطة الفلسطينية ال تستطيع حتى وقف التعاون األمني مع العدو المحتل. المسألة، 
باختصار، أن على الرئيس الفلسطيني اليوم، ربما أكثر من أي وقت مضى، أن يدرك أن السلطة 

 أصبحت عبئا  على النضال الوطني الفلسطيني، وليست مكسبا  لهذا النضال.
سلطة الحكم الذاتي في الضفة الهربية كفيل بتحرير النضال الوطني من أعباء االرتهان للواليات حل 

المتحدة وحلفائها، ولحكومة نتنياهو؛ حل السلطة يعني إعادة الصراع إلى قاعدته األولية البسيطة 
ن كان البعض لم يعد باستطاعته العيش بدون  سلطة، والواضحة: الشعب في مواجهة االحتالل. وا 

فربما يمكن االنتقال بمؤسسات الحكم الذاتي، أو ما يصلح منها، من رام هللا إلى قطاع غزة، الذي 
هو بالفعل أرض فلسطينية محررة، والمشاركة في الدفاع عن حريته. االعتقاد بأن ترامب سيتراجع 

لموقف، بل نقلة عن قراره ليس سوى وهم. ما تفرضه الوقائع ليس التعلق بأوهام تهيير جزئية في ا
 كبرى في أهداف المشروع الوطني واستراتيجيته.

 14/12/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 ما نحن فاعلون؟ -قرار ترامب .77
 مروان المعشر
بعد اإلدانات العربية والدولية التي رفضت كليا الخرق الفاضح للقانون الدولي من قبل الرئيس 

 نحن فاعلون بعد هذه الخطوة الرعناء.ي ترامب، من المفيد التفكير فيما مريكاأل
ي واعتبروا أنه مريكأوال أن خطوة ترامب تشكل إجابة واضحة لكل العرب الذين عولوا على الرئيس األ

سيكون أفضل للجانب العربي ممن سبقوه. وألصحاب الذاكرة القصيرة ينبهي التنويه أن التعصب 
يز شخصية ترامب ال يمكن أن تفضي إلى قرارات األعمى والجهل الفاضح والسلطوية المقززة التي تم

تحترم الشرعية الدولية وتساند الحق الفلسطيني. ولألسف، ما يزال بعض المهللين يتكلمون عن 
نظرية غير موجودة إال في خيالهم مفادها أن ترامب بفعلته هذه يود كسب ثقة اإلسرائيليين حتى 

ا يمثل عدم دراية بخلفية قراره المبني على محاباة يتقدم بخطة سالم تطلب منهم تنازالت مؤلمة، م
سرائيل. واهم من يعتقد أن الخطة األمريكاليمين األ ية الجديدة، متى ما تم مريكي المتطرف وا 

إعالنها، ستكون مقبولة في حدودها الدنيا للفلسطينيين وقد أصبحت مالمحها واضحة بعد أن تحدث 
ال سابق. هل نأمل بموقف عربي موحد يرفض التعامل عنها من عرضت عليهم وأشرُت لها في مق

 ية حول مالمح الخطة المزعومة؟مريكمع اإلدارة األ
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ثانيا، غني عن القول إن فلسطينية القدس ال تعتمد على قرار ترامب، بل انه ليس من دولة واحدة 
. ما فعله ترامب في العالم لديها سفارة في القدس، ما يمثل إجماعا دوليا على عدم شرعية االحتالل

أنه أعاد للواجهة االهتمام العربي بالموضوع الفلسطيني بعد سنوات من اإلهمال. لن يقبل فلسطيني 
واحد أو عربي بالسيادة اإلسرائيلية على القدس أو المقدسات اإلسالمية والمسيحية. وأْن يصرح 

يادة الفلسطينيين على القدس نتنياهو أْن ال سالم دون سيادة إسرائيل على القدس، فال سالم دون س
 أيضا. 

بعيدا عن العواطف، من األهمية بمكان التخطيط السليم للمرحلة القادمة، ألنه يجب أن يعنينا بشكل 
رئيسي ما نستطيع التأثير فيه بشكل مباشر. صحيح أننا ال نملك أردنيا معظم األوراق الخارجية فيما 

نملك ورقة مهمة هي تحصين الجبهة الداخلية، ورقة ما نزال  اإلسرائيلي، ولكننا-يتعلق بالنزاع العربي
مترددين في السير بها وبشكل لم يعد مفهوما. مطلوب الوقوف بقوة وراء جاللة الملك في موقفه 
الداعم للقدس ولفلسطين، ومطلوب أيضا، ضمن الوقوف مع جاللة الملك، اعتماد برنامو إصالحي 

يس ترفا فكريا يمارس من قبل مجموعة نخبوية، ولكن ضرورة ال سياسي واقتصادي حقيقي باعتباره ل
تحتمل التأجيل للتصدي لما يرسم من مخططات خارجية. هذا األمر بيدنا إْن توفرت اإلرادة، ونحن 
بحاجة لسياسيين في دائرة صنع القرار يؤمنون ويعملون بهذا االتجاه، ويذهبون إلى أبعد من مجرد 

الضيق، وقد بات واضحا أن األمن الحقيقي ال يتحقق دون تنفيذ مثل هذا الحديث عن األمن بمعناه 
 المشروع اإلصالحي.

يبدو أن منطق القوة ومحاولة االستحواذ على كل شيء الذي تمارسه إسرائيل مدعومة بالواليات 
المتحدة سيدفع الفلسطينيين باتجاه واحد فقط، وهو التخلي عن المفاوضات ألن المعروض غير 

بكل المعايير، وااللتفات للتركيز على الحقوق ورفع كلفة االحتالل، وهو ما يجب برأيي أن  مقبول
 تركز عليه مقاربة أردنية وعربية جديدة لدعم بقاء الفلسطينيين على أرضهم. 

ترامب سيرحل بعد ثالث سنوات أو سبع سنوات. ومهما تكن تداعيات قراره آنذاك، فعامل الوقت ليس 
نما مع الفلسطينيين. صحيح أن ذلك يزيد من معاناة الفلسطينيين لجيل قادم، ولكن مع إسرائيل وا  

ي لم يترك لهم خيارا آخر إال التركيز على الحقوق لجيل قادم يتم بعد ذلك مريكالتعنت اإلسرائيلي واأل
وع تنفيذ مشروع الدولة الواحدة بأغلبية فلسطينية تحرر فلسطين عمليا من الداخل بعد أن فشل مشر 

 تحقيق استقاللها من الخارج.
 13/12/2017، 21عربي 
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 القدس... إجماع المواقف واختالف األجندات .78
 نبيل عمرو

بشأن القدس، ال يحمل أي جديد من حيث مواقف الدول،  ترامباإلجماع الدولي على رفض قرار 
ا مصير القدس بحل فكل الذين رفضوا هذه الخطوة لم يعترفوا يوما  بالقدس عاصمة إلسرائيل، وربطو 

نهائي تكون فيه المدينة عاصمة لدولتين؛ الشرقية للفلسطينيين وهي األهم، والهربية إلسرائيل وهي 
 األقل أهمية.

ي وعدم اإلدراك بأوضاع مريكإال أن الجديد الذي أظهره هذا اإلجماع الدولي، هو االنعزال األ
 المنطقة التي تتهيأ لحل جذر مشكالتها بصفقة القرن.

ربما يضعف تأثيره العملي، حين ُيستهل في سياق تنافس  ترامبغير أن الرفض الشامل لقرار 
 األجندات وما تحمله من تناقضات في الوسائل والتوجهات.

وقبل أن يلتئم المؤتمر اإلسالمي في تركيا، استعرض أصحاب األجندات مواقفهم ورؤاهم على نحو 
نيون مثال  يريدون انتفاضة مسلحة في الضفة الهربية، معتمدين ال تتفق فيه أجندة مع األخرى، فاإليرا

الجديدة إزاء القدس، ومعتمدين  ترامببذلك على االنفعاالت الشعبية الحادة التي أنتجتها سياسة 
كذلك على مهربي األسلحة، محددين االنتفاضة التي يدعون إليها ويعملون من أجلها على أنها 

 مسلحة ليس إال.
لتركية المستضيفة للمؤتمر، سعت مقدما  إلى التشكيك في مواقف كثير من الدول العربية، واألجندة ا

ا وتمتثل لسياساتها، ومعروف الهدف من السطور وما أمريكواصفة إياها بالدول التي تخاف من 
 بينها.

توازنا   ي بما يخلقمريكواألجندة األردنية الفلسطينية ومعها السعودية، تسعى إلى تعديل الموقف األ
ي أمريكحول القدس، ثم في أمر صفقة القرن. وهؤالء يطلبون ما ال ينبهي أن ُيرفض، وهو موقف 

تصحيحي، يتفهم؛ بل ويعترف بالحقوق الفلسطينية واألردنية واإلسالمية بالقدس الشرقية، وهي حقوق 
 ترقى إلى مستوى العاصمة الفلسطينية.

سرائأمريكأم ا أوروبا المستبعدة  يليا  عن محاوالت الحل في الشرق األوسط، فمطلبهم يقترب من يا  وا 
مطلب الفلسطينيين واألردنيين، بضمان الحقوق الفلسطينية واألردنية في القدس، مع ضرورة التوازن 

 بصورة واضحة في صفقة القرن كي تُقبل.
ن قاعدة أن يكو  ترامبما الذي يجمع بين هذه األجندات؟ وكيف يمكن لإلجماع على رفض خطوة 

في اإلجراءات وليس  ترامبالنطالقة سياسية مجدية؟ وما النقطة التي سيجتمع عليها رافضو خطوة 
في البيانات؟ هل بوسع هذا الخليط المجتمع في تركيا أن يجد هذه النقطة كي يلتزم بها الفلسطينيون 
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يين وتؤثر مريكضهط على األواألردنيون واألوروبيون واألتراك، ليجسدوا ثقال  محددا  بمطالب محددة، ت
ظهار أهميتها للعالم، وتسمية الشوارع  في قرارهم؟ أم العودة إلى التراث القديم بتمجيد القدس وا 
باسمها، والفيالق باسمها، وحتى المطاعم والمقاهي والبقاالت، دون أن يهير ذلك من األمر شيئا ، 

اقتحام قلب القدس المحروس فلسطينيا ، سوى أنه أعطى إسرائيل فترة سماح، جعلتها إن لم تستطع 
 فهي تطوقها من الجهات األربع، وتحاول أن تمد الطوق ليشمل معظم دول العالم؟

الفلسطينيون يخشون من أن تكون القدس رأس الهرم المقلوب، فعلى أهلها المحاصرين داخل أحيائهم 
لة بالنار والحصار والقيود أن وبيوتهم كل أثقال المواجهة وأعبائها، وعلى فلسطين األوسع المحت

 تتحمل العبء، بينما الطلقاء يقدمون النصائح.
، رفضوه وأعلنوا تشبثهم ترامبأهل فلسطين وطليعتهم المقدسية قالوا قوال  حاسما  في مواجهة قرار 

بأرضهم ومقدساتهم وعاصمة دولتهم الموعودة، ويكفينا منهم أنهم يواجهون بصدورهم العارية أحد 
لجيوش في العالم المتفرغ لقمعهم وكتم أنفاسهم، ورغم ذلك يصمدون ويرابطون، وعلى مدى أقوى ا

نفاق المليارات لتهويد القدس، نجح هؤالء الناس في إثبات وجودنا جميعا   خمسين سنة من االحتالل وا 
 داخل القلعة الرئيسية، ولم تتمكن إسرائيل من جعل القدس الموحدة حقيقة واقعية متكرسة على

 األرض.
، ما زالوا قلقين من تصارع األجندات، ترامبإن الفلسطينيين الذين قالوا شكرا  لكل من رفض قرار 

 ومن جعل القدس غالفا  وليس جوهرا ، أو رأس هرم مقلوب يقف على رأسه.
 14/12/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 ربيع عبري بدل الربيع العربي… تسخين العالقات مع الدول العربية .79

 د. ايدي كوهين
الربيع العربي الذي بدأ قبل سبع سنوات مع موجة الثورات التي غيرت وجه الشرق األوسط، لم يشبه 
ربيع الشعوب في براغ الذي أدخل الرياح الليبرالية إلى تشيكوسلوفاكيا في الستينيات. عمليا، الربيع 

خرجت إلى الشوارع وطالبت بالتهيير  العربي لم يأت بالديمقراطية للعالم العربي برغم الجماهير التي
على أمل أن يضع حدا لألنظمة الطاغية التي حكمت عشرات السنين بقبضة من حديد. في معظم 
الدول الوضع اآلن أسوأ مما كان عليه قبل اندالع المظاهرات. الربيع العربي زاد الشرل في المجتمع 

الرسميين والوطنيين، وبيقين بين السن ة والشيعة. العربي، زاد الشرل بين المتدينين والعلمانيين، بين 
كثيرون في العالم العربي، ومنهم صحافيون ومحللون كبار، يتهمون إسرائيل بإفشال الربيع العربي 

 بشكل متعمد، وذلك من أجل عقد تحالفات مع الزعماء العرب ضد إرادة الشعوب.
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ـ  "الربيع العبري"ل اإلعالم العربية وهو انتشر مؤخرا مفهوم جديد في وسائ "الربيع العربي"بدل 
سرائيل ودفع القضية الفلسطينية إلى الهامش.  التقارب بين الدول العربية وا 

هناك إشارات كثيرة على الربيع العبري: قبل بضعة أشهر عبر وزير االستثمارات األجنبية في 
ل. كما أن أمير البحرين، السودان، فاضل المهدي، عن دعمه إلنشاء عالقات والتطبيع مع إسرائي

حمد بن عيسى آل خليفة أدان المقاطعة العربية إلسرائيل وقال إن المواطنين في دولته يمكنهم زيارة 
ريخية في إسرائيل(، وهناك اشخصية دينية جاءت في هذه األيام لزيارة ت 24إسرائيل )هناك بعثة من 

لحكومة اإلسرائيلية، وأن الرئيس المصري تقارير علنية عن لقاء بين ولي العهد السعودي ورئيس ا
عبد الفتاح السيسي يلتقي بشكل علني رئيس الحكومة اإلسرائيلية وأن مفتي السعودية ينشر فتوى 
تمنع قتل اإلسرائيليين. أيضا رئيس األركان اإلسرائيلي يتم إجراء مقابلة معه في موقع سعودي في 

 اإلنترنت.
وتخترق أسواقا كثيرة في أفريقيا، فإن الدول العربية تتفكك نتيجة  في الوقت الذي تزدهر فيه إسرائيل

الحروب بينها. حسب العرب، معنى ذلك هو أن إسرائيل دولة قوية متنورة، وأساسا لديها ما تقدمه 
 لهم. لهذا هم يالحقونها.

ماع خلف تصريحات الزعماء، ما يثير االنطباع هو أن العالم العربي لم يخرج عن أطواره عند س
تصريح ترامب واعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل. الفلسطينيون حاولوا بكل قوتهم إيقاظ العالم العربي 
وتحريض الشعوب، لكن من الواضح أن هذه الجهود فشلت. القضية الفلسطينية ال تهم أحدا تقريبا. 

 كل زعيم عربي منشهل بمشاكله.
لقضية الفلسطينية على أنها عبء. والسؤال هو عرب المنطقة والزعماء فيها ينظرون في معظمهم ل

ماذا جلبت القضية الفلسطينية سوى الحروب والدمار للدول العربية؟ هكذا كان األمر في األربعينيات 
في  1970عندما أيد المفتي الحاج أمين الحسيني هتلر وتعاون مع النازيين، وهكذا كان األمر في 

ن أيضا حيث كان الوجود الفلسطيني هو السبب الرئيسي الندالع في األردن، وفي لبنا "أيلول األسود"
، وهكذا حدث على الصعيد السياسي عندما أيد ياسر 1991ـ  1975الحرب األهلية في األعوام 

عرفات صدام حسين عند غزوه للكويت في بداية التسعينيات، وأثار غضب دول الخليو. هذا التوجه 
لسطينيون بإهانة السعوديين ويفتحون قنوات اتصال مع إيران، يتواصل إلى اآلن، عندما يقوم الف

 وبهذا هم يثيرون ضدهم الكثيرين في المجتمع العربي، ال سيما السعوديين.
عامل مهم ساعد الربيع العبري على االزدهار هو تهديد إيران للدول العربية واستقرارها، ليس حبا 

عر بأنها مهددة من اإليرانيين الذين سبق لهم وحققوا لليهود بل بسبب كراهية إيران. دول الخليو تش
 سيطرة في أربع دول عربية هي لبنان وسوريا والعراق واليمن.
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الزعماء العرب يعرفون جيدا أن اإليرانيين وضعوا ألنفسهم هدفا هو تصدير الثورة الشيعية إلى العالم 
 عية.العربي، وال سيما الدول اإلسالمية التي توجد فيها طوائف شي

التدخل العسكري واالقتصادي والديني إليران يعتبر تهديدا استراتيجيا ومسا شديدا باألمن الوطني 
 لتلك الدول.

كل ذلك وغيره أدى إلى وضع جديد، اعتبر حتى وقت قريب أمرا خياليا. نحن نشهد تسخينا واضحا 
التي تشكل معنا كتلة واحدة ضد  للعالقات بيننا وبين الدول العربية المعتدلة، وال سيما دول الخليو،

 إيران وحلفائها في الشرق األوسط.
 13/12/2017، اليوم إسرائيل
 14/12/2017، ، لندنالقدس العربي
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