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 فلسطينيينال عملياتالمنفذي ل ائيلية تؤيد مشروع قانون اإلعدامالحكومة اإلسر  .1
أيوود أعءووائ اف ووحكو الحكوووما فووا وسووألا ي ع يوووح اشحوودع عووو   ووأل  مشووألو   ووانون : محمووود مدادلووة

يقءا بفألض عقوبة اإلعداح عو  منفذي عمويات فوس ينيينع بنائ عو   وب وزيأل اشمونع أفيدودوأل 
ع مهموووة غووويااة القوووانون لووووزيأل اشحووود كووووماع فوووا دوسوووة عقووودت يووووحوأوكووو  اف وووحكو الح ليبألموووان.

السووياحةع يوواأليو ليفووينع وكحوووة  يسووألا ي  بيحينوووقع وموون المحو ووا أن يووحح عووألض القووانون عووو  الودنووة 
الوزاأليوووة اإلسوووألا يوية لوحشوووألياع فوووا اشسوووابيا القأليبوووة المقبووووةع لوحغوووويتع وحقديمووو  لوقوووألائ  اشولووو  فوووا 

 ست.الدوسة العامة لوكني
 17/12/2017، 48عرب 

 
 مباالفلسطينية تجتمع اليوم لرسم استراتيجية جديدة ردًا على قرار تر  قيادة السلطة .2

 السو ة ع ون أل يس«الشألق اشوس » الت مغادأل فوس ينية م وعة لو: كفا  زبون -ألاح هللا
فسحألاحيدية محمود عباس  وب من الهي ات القيادية المحخغغةع حقديح حوغيات حو  ا ةالفوس يني

الفوس ينية الممكنة فا المألحوة المقبوةع ألدًا عو   ألاأل الأل يس اشميألكا دونالد حألمب وعكن القدس 
 عاغمًة لودولة الفوس ينية.

وحسب المغادألع فقد  وب عباس وءا سيناأليوهات فا ظ  ألفض السو ة الحعام  ما اإلداأل  
الوءا الفوس يناع سياسيًا وماليًاع و الت ون من  اشميألكية كألاٍ  لعموية السكحع وحداعيات ذلك عو 

بين أهح اف حألاحات الحا ُوءعت عو  مكحب الأل يسع والحا يفحألض أن حنا شها القياد  الفوس ينيةع 
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وعكن الدولة الفوس ينية دولًة  ا مًة فعًكع أي حدسيدها عو  اشألضع وذلك عبأل ححوي  منظمة 
  الشألعا والوحيد لوشعب الفوس يناع ول  حكومة دولة فوس ينع الححأليأل الفوس ينيةع بوغفها الممث

وبالحالا حكومة لعموح الفوس ينيينع عو  أن يغبح المدوس المألكزي الفوس ينا هو البأللمان 
 الحشأليعاقع وبالحالا حححو  السو ة الفوس ينية ول  وحدى دوا أل الدولةع وحعن  بمحابعة الحفاغي  

ية و  ا  از . وأكدت المغادأل ذاحها أن هذا اف حألا  ف يعنا ح  اليومية لسكان الءفة الدألب
 السو ةع ب  ححويوها ول  دولة.

وودهت القياد  الفوس ينية دعوات ول  حألكحا حماس والدهاد اإلسكماع المعاألءحينع لحءوأل 
 ادحما  المدوس المألكزيع لكن حألكة حماس لح حألّد حح  الوحظة عو  الدعو .

ا  غك  البألدوي ع عءو المكحب السياسا لحألكة حماسع أمسع ون حألكح  وفا هذا السياق  
احخاذ خ وات »حدألس ومكانية المشاألكة بالكومة فا دوسة المدوس المألكزي المقبوةع ودعا المدوس لو

مهمة لشعبنا مث  و و الحنسيق اشمنا ومقا عة الوفيات المححد ... ونحن نأم  حفعي  وعقد اإل األ 
ت لمنظمة الححأليأل كما حح افحفاق عوي  فا لقائات المغالحةع كما نأم  اسحكما  القيادي المؤ 

 «.خ وات المغالحة الداخوية
 18/12/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 : ذاهبون لخيار فرض إطار دولي يكون راعيًا ألي عملية سالم قادمةشعث .3

القياد  الفوس ينية ذاهبة ول  د ب أ: غأل  نبي  شعث مسحشاأل الأل يس محمود عباس بأن  -ألاح هللا
ع يسحند ول  المألدعيات الدولية و ألاألات اشمح المححد ع مؤكدًا اش  ابخياأل فألض و األ دولا محعدد 

 فا الو ت نفس  مو و السو ة ألفض  بو  الوفيات المححد  كألاٍ  لعموية السكح.
ثكثة كا نفألض هذا اإل األ نححاج عامين أو " الفوس ينية اشحد عن  القو :” معا“ونقوت وكالة 

و األ دولا كان بدأه الأل يس الفألنسا السابق فألانسوا أوفند ودما … الدولا عو  الوفيات المححد  
حح  لو حألادا  الأل يس اشمأليكا دونالدق حألامب عن  ألاأله اشخيأل فيما “وأءاو أن   “.دولة  74

 ”.عموية سكح أو مفاوءات  ادمة يخص القدسع فإننا ماءون لفألض و األ دولا يكون ألاعيًا شي
عناوين  واءحةع وسوو يبحث مسألة اإل األ “وأوءح أن ادحما  القياد  المقألأل افثنين المقب  

 ”.الدولا والحود  ول  مدوس اشمنع فءًك عن بحث وعاد  النظأل بشك  ددي فا احفا ية أوسوو
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عاد  النظأل سيعاد النظأل فا احفا ية أوسووع وليس بالءألوأل  ولد" وأءاو: اؤهاع ممكن أدزائ منها وا 
لكن  ألاأل ولدائ أوسوو لن يقألأله ادحما  واحدع … فا البنود الحا ف ح بقها وسألا ي  وعدح الحزامنا بها 

 ”. و د يحح هذا عو  مألاح 
 18/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 غير مسبوق وداعياته خطيرة األمريكيمجدالني: الموقف  .4

 ا  عءو الودنة الحنفيذية لمنظمة الححأليأل الفوس ينيةع أحمد : / ألاح هللاالقدس عاغمة فوس ين
مددفناع ون وعكن الأل يس اشميألكا افعحألاو بالقدس عاغمة لكححك ع أعاد القءية الفوس ينية 

 ول  سوح أولويات الدو  العألبيةع معحبألًا أن   د يشك  عامًك لبنائ مو و عألبا حءامنا ما القدس.
ددفنا فا حديث لحوفزيون فوس ينع عبأل البث الموحد والمشحألك ما عدد من الفءا يات وأءاو م

العألبية: "سنحو  القألاأل اشميألكا ول  فألغة كبيأل  بعد أن أعاد القءية الفوس ينية ول  سوح 
 اشولويات ووءعها مدددًا عو  ما د  البحث السياسا وافهحماح الدولا".

مسبوقع وحداعياح  لن حكون فق  عو  عموية السكح والدوأل اشميألكا  وألأى أن المو و اشميألكا ايأل
نما حداعياح  خ يأل  ددًاع مؤكدًا أن القألاأل يءا عكمة اسحفهاح عو   الذي لح يعد مقبوًف ومؤهًكع وا 

 الدوأل اشميألكا فا محاألبة اإلألهابع باعحباأل القألاأل مدذيًا لوح ألو واإلألهاب فا العالح.
 17/12/2017، رام هللا الحياة الجديدة،

 
 ما حصل اليوم داخل أروقتها توضحوزارة الثقافة بغزة  .5

نفت وزاأل  الثقافة بدز  نفًيا  ا ًعا ما أشيا حو   ألد موظفا الوزاأل  العا دين وليها ": الألأي" –از  
 بالقو  من مقألها بدز .

دائ اليوح ممثوو نقابة الموظفين  و ا  مديأل عاح العك ات العامة بوزاأل  الثقافة بدز ع عاألو بكألع "لقد
لزياأل  الوزاأل  ءمن دوفحهح الحفقديةع ووددوا أن الموظفين العا دين من اشسبو  الماءا هح من 

 أغحاب الوظا و اإلشألافية وهذا يخالو ما احفق عوي  فا حواألات القاهأل ".
ويداد اسحثنائ لوزاأل  الثقافة وحابا خك  حديث  لوألأي "حاو  الوكي  المساعد بالوزاأل  أنوأل البألعاوي 

 لكن النقابة أخبألح  بأن ذلك حح افحفاق عوي  فا محادثات القاهأل  وف يدب مخالفح ".
وأءاو بكأل "ادحمعت النقابة ما ممثوين لوموظفين العا دين وحح الحواأل بدألدة عالية من الويا ة 

د  موظفا الوظا و اإلشألافية سححح اشدبية واإليدابية وأخبألوهح أن  وحسب حفاهمات القاهأل  فإن عو 
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بعد انحهائ الودنة القانونية واإلداألية من عموها وليس  ب  ذلك وأي عود  لوموظفين سحكون دون 
 أغحاب هذه الوظا و".

وأكد أن الموظفين العا دين اادألوا الوزاأل  بك  اححألاح بعد أن أخبألهح ممث  النقابة بالوءاع مؤكدا 
  وأوءح لهح ما حح افحفاق عوي  فا القاهأل  حو  عودحهح واادألوا الوزاأل  لهح أنهح زمكئ لهح وأخو 

 دون أي عألاك أو أي اعحدائ لفظا أو أي همز أو لمز.
 17/12/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 وقرار ترامب لن يغير من حقائق التاريخ مسؤول حماس بالخارج: القدس الموحدة ال تقبل القسمة .6

حألكووة "حموواس" فووا الخوواألج موواهأل غووك ع أن مدينووة القوودس الموحوود  ف حقبوو  القسوومة أو أكوود أل وويس 
 الحدز ةع مشددا أن  ألاأل حألامب بشأن القدس لن يديأل من حقا ق الحاأليخ والددألافيا.

و وووا  غوووك  خوووك  كومحووو  فوووا مهألدوووان دمووواهيألي حاشووود نظمحووو  حألكوووة حمووواس بوبنوووان فوووا ذكوووألى 
قودس هوا عنووان الغوألا  وسوحبق  عاغومة فوسو ين اشبديوةع ففحوا ولو  ان ك حها الثكثوين أن مدينوة ال

وأكود أن حألكوة حمواس ان وقوت لمقاوموة افحوحك  وححأليوأل اشألض  أن  ألاأل حألامب سيسوق  ولو  اشبود.
 واإلنسان وبنائ الدولة كاموة السياد  عو  كام  اشألض الفوس ينية وعاغمحها القدس.

لححقيوق أهوداو شوعبنا بالحأليوةع خاغوة بعود  افسوحألاحيداالخيواأل  ونب  أن المقاوموة بأشوكالها كافوة هوا
  انكشاو وهح الحسوية.

وأكوود غووك  أن شووعبنا فووا الخوواألج دووزئ أساسووا موون البيووت الفوسوو يناع ففحووا ولوو  أن حألكووة حموواس 
بداعاح  بما يخدح القءية الفوس ينية.  حعم  عو  ححقيق آمال  وحوظيو  ا اح  وا 

عاد  وعماأل ودعا غك  المدحما الدول ا ول  ححم  مسؤولياح  حداه الكد ين الفوس ينيين فا لبنان وا 
 مخيح نهأل الباألدع مودها الححية ول  لبنان  ياد  وأحزابا عو  دعم  الكام  لوقءية الفوس ينية.

فشواف لوموؤامألات الخ يوأل   ودعا أبنائ اشمة العألبية واإلسكمية ول  و فة داد  وغاد ة نغوأل  لوقودس وا 
و الوب اشموة بو وو الغوألاعات وحءوميد دألاحاحهوا لموادهوة افحوحك  الغوهيونا . ححاك ءدها الحا

 والعم  عو  حدأليح الح بيا مع ع داعيا اشمة ول  حشد الدهود من أد  معألكة ححأليأل القدس.
وأكد غك  حألص حألكة حماس عو  ححقيق المغالحة الفوس ينيةع داعيا ول  مغالحة و نية عو  

كة ولووويس اإل غوووائع مشوووددا أن حألكوووة حمووواس  ووودمت نموذدوووا فأليووودا فوووا العمووو  الوووو نا  اعووود  الشوووألا
 الفوس ينا.
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ولفووت أن الوحوود  والحفوواهح الشووام  بووين الفغووا   هووا القاعوود  اشساسووية الحووا نن وووق منهووا فووا بنووائ  
 مدحموا  وووي يوادوو  المشووألو  الغووهيوناع منوهووا أن وحوود  شووعبنا هووا ال أليووق إلسووقا  كوو  المووؤامألات.

 عا غك  ول  ألفا العقوبات عن أبنائ شعبنا فا   ا  از .ود
 17/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 تأتي لفرض واقع جديد حماس: نية نائب ترامب زيارة حائط البراق .7

أكود عءووو المكحووب السياسوا لحألكووة "حموواس" حسوواح بودألان يوووح اشحوود أن نيوة نا ووب الووأل يس اشمأليكووا 
فوا القودس المححووة فوا أثنوائ زياألحو  لوكيوان اشألبعوائ القوادح حوأحا لفوألض  مايك بنس زياأل  حا   البوألاق

 وا ا دديد فا مدينة القدس بعد وعكن حألامب القدس عاغمة لوكيان الداغب.
وشدد بدألان فا حغأليح غحفا أن هذه الزياأل  سحمث  ححديا أماح شعبناع وعو  الدميا شعبيا وألسميا 

  .ألفءها والو وو فا ودهها بشح  السب
و ا  ون عو  أهونا فا القدس والءفة الدألبية وشعا  المظاهألات والموادهوات موا  ووات افحوحك  فوا 
كوو  نق ووة ممكنووة وخاغووة حووو  القوودس والمسوودد اش غوو ع لنؤكوود لحألامووب ونا بوو  أن القوودس عاغوومة 

 لدولة فوس ينع ولن نفأل  بها ححت أي ظألو.
كثووأل مون أدوو  القودس بمووا يأل و  مووا حدوح الحوودثع ودعوا بودألان المسووحوى السياسوا الفوسوو ينا لححوألك أ

 مشيأًلا أن  ف  يمة شي عم  سياسا دون أن حكون القدس عاغمة لودولة الفوس ينية.
 17/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الزهار: فشل السياسة في حل القضايا تحسمه الحلول العسكرية .8

مووواس د. محموووود الزهووواألع أن فشووو  أكووود عءوووو المكحوووب السياسوووا لحألكوووة ح: يحيووو  اليعقووووبا -اوووز  
فشووالها  السياسووة فووا حوو  القءووايا ححسووم  الحوووو  العسووكأليةع مؤكوودًا أن "غووفقة القووألن باحووت معألوفووة وا 

 يكمن بعدح القبو  بها".
و ا  الزهاأل فا حغأليح لغحيفة "فوس ين" عو  هامش مشاألكح  فا حف  حو يا كحاب "موألج الزهووأل" 

أو  موون أمووس بمدينووة اووز ع "ون أي شووائ يمكوون أن يحقووق لنووا  لو بيووب الفألنسووا "كأليسووحوو أوبووألفن"
اف حووألاب موون فوسوو ين كوو  فوسوو ين سوونقب  بوو ع فووا المقابوو  لوون نقبوو  أن نحنوواز  عوون شووبأل واحوود موون 

وبشوأن وذا موا كوان خيواأل المقاوموةع خيواأل الشوعب الفوسو ينا الوحيود اليووح بعود فشو  مسواأل  فوس ين".
كوا دونالود حألاموب مدينوة القودس المححووة عاغومة لوو وسألا ي قع  وا  الحسويةع وبعد وعكن الأل يس اشمألي

الزهواأل: "فووا حوواأليخ الشووعوب عنوودما حفشوو  السياسووة فوا حوو  القءووايا ححسوومها الحوووو  العسووكأليةع لوودينا 
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فوووووا   وووووا  اوووووز  فووووووح يكووووون ذلوووووك  2005نمووووووذج حينموووووا حسووووومنا ودوووووود افحوووووحك  اإلسوووووألا يوا عووووواح 
 بالمفاوءات".

 ة فا ظ  الححديات بعد وعكن الأل يس اشمأليكاع أكود الزهواأل أن الم وووب وحو  الم ووب من السو
ع "وعنوودها موون ينحخبوو  الشوواأل  الفوسوو ينا هووو الووذي يمثوو  أو يوودعو أو 2011حنفيووذ احفوواق القوواهأل  عوواح 

 يدوس أو يفاوض أو يقاح  كما يشائ".
 18/12/2017، فلسطين أون الين

 
 تالل اإلسرائيلي ال ُتخيفنا: تهديدات االحالعالول ردًا على مردخاي .9

ألّد محمووود العووالو  نا ووب أل وويس حألكووة فووححع عووو  حهديوودات موون يسووم  : فووادي أبووو سووعدى –ألاح هللا 
ف يخشوو  »افحووحك  اإلسووألا يوية يوووآو مألدخووايع مسووحخفا بهووا ومؤكوودا أنوو  « منسووق أعمووا  حكومووة»

 «.حهديدات محح  يقح  اش فا  ويألحكب دألا ح يومية
با يوة عوو  ثوابحهوا الو نيوة ولون ححعوا   »المحويةع ون حألكحو  « ألاية»ا حديث  إلذاعة و ا  العالو  ف

وادبنا حداه شعبنا سنقوح بو  لون »وأءاو: «. ما حهديدات افححك  الذي ينحهك حقوق الدميا يوميا
 «.نحعا   ما الحهديدات وليغألحوا بما يشاؤون

 17/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 مج متكامل لمواجهة إعالن ترامب: لدينا برنافتح .11
اعحبووأل نا ووب أل وويس حألكووة فووحح محمووود العووالو ع مبووادأل  البووث الموحوود والمشووحألك بووين عوودد موون : ألاح هللا

الفءووا يات العألبيووة نغووأل  لوقوودس ولموادهووة وعووكن حألامووبع خ ووو  سووحعيد القوودس ولوو  الوووعا العألبوواع 
 مؤكدا وعداد بألنامج محكام  لموادهة اإلعكن المشؤوح.

و وووا  العوووالو  فوووا حوووديث لحوفزيوووون فوسووو ين عبوووأل البوووث الموحووود والمشوووحألك موووا عووودد مووون الفءوووا يات 
العألبيووة: "ون هووذه المبوووادأل  سووحعيد القووودس ولوو  الووووعا العألبوواع وسووويدألك الموووا ن العألبوووا بووأن القووودس 

  ءيح  هو وليست  ءية الشعب الفوس ينا فق ".
ع شن القودس  ءوية مقدسوة اإل وكق انونيوة عوو  وأءاو العالو  أن وعكن حألامب ليس ل  أي  يموة 

ولن نسامح أبدًا من يألحكب خ أ بحقها"ع موءحا أن الوفيات المححد  اشميألكية باحخاذها هذا القألاألع 
أغبحت شأليكًا لكححك  اإلسألا يوا فا افعحدائ عو  الحق الفوس يناع وها لح حعد مؤهووة ولوح يعود 

 لها أي دوأل فا عموية السكح".
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أشووواأل العوووالو  ولووو  وعوووداد بألنوووامج لوووودفا  عووون القووودسع مبينوووا أن اووودا سووونحدد موعووودًا لعقووود المدووووس و 
المألكووزي الفوسوو يناع وسوويكون سووقو  ألاألاحنووا مألحفووا و وودألحنا عووو  الغوومود لهووا عك ووة بموودى اسووحعداد 

 اشمة العألبية عو  دعح غمودنا.
 17/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بدران يؤكد ضرورة الوحدة ومواصلة المواجهة في الميدان .11

حسواح بودألان ءووألوأل  اسوحعاد  الوحود  الو نيوةع ألدا عووو   عأكود عءوو المكحوب السياسوا لحألكووة حمواس
 وووألاأل الوووأل يس اشمأليكوووا دونالووود حألاموووب بوووافعحألاو بالقووودس عاغووومة لدولوووة افحوووحك ع ونقووو  السووووفاأل  

مشوواألكح  فووا و فووة اححداديووة عووو  القووألاأل اشمأليكووا أ يمووت داخوو  ودعووا بوودألان خووك   اشمأليكيوة وليهووا.
السوووفاأل  الفوسووو ينية فوووا العاغووومة الق أليوووة الدوحوووة ولووو  افسوووحمألاأل فوووا الموادهوووة فوووا ميوووادين الءوووفة 
وون خوفوو  موون القوووى الدوليووة  الدألبيووة والقوودس وغوووف ولوو  انحفاءووة شووعبية دماهيأليووة حألبووك افحووحك  ومل

  ينا و ءيح .المحآمأل  عو  الشعب الفوس
ودعووا دموواهيأل اشمووة العألبيووة واإلسووكمية ع وودوو  بوودألان الححيووة لمقاومووة الشووعب الفوسوو ينا وشووهدا ها

لمواغوة هبحها دفاعا عن القدسع م البًا بمزيد من الحفاع  الءاا  عوو  حو  أبيوب واشون ن لثنيهموا 
 عن اسحمألاأل الحدو  عو  حقوق اشمة دمعائ فا مدينحها المقدسة.
 17/12/2017ركة حماس، غزة، موقع ح

 
 خطوات تشكل أرضية مناسبة للنضال الفلسطينيترامب تستوجب  مواجهة قرار: ناصر القدوة .12

 دونالووود الوووأل يس اشمأليكووواحوووألى العديووود مووون القيوووادات الفوسووو ينيةع أن  وووألاأل : منحغوووأل حمووودان - ألاح هللا
أس اشولويووات السياسووية بخغوووص القوودسع سوواهح فووا وعوواد  وءووا القءووية الفوسوو ينية عووو  أل  حألامووب

 .لدى أاوبية دو  العالح
موادهووة  ووألاأل حألامووب حسووحودب » ووا  عءووو الودنووة المألكزيووة لحألكووة فووححع ناغووأل القوودو : فووا السووياقع 

مدموعة من الخ وات حشك  أألءية مناسبة لونءا  الو نا الفوس ينا أبألزها: اإلعوكن عون انحهوائ 
أل الوسي ع وو و أي حواأل ما الوفيات المححد  فوسو ينيًا الدوأل اشمأليكا وفقدان أهويح  بأن يوعب دو 

 «. وعألبيًا حو  أي مبادأل  أو أفكاأل محعوقة بالغألا  الفوس ينا اإلسألا يوا
 18/12/2017الخليج، الشارقة، 
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 عسقالن شاطئسقوط صاروخين على ردًا على  لحركة حماس قصف مجمع عسكريياالحتالل  .13
 ا ألات افححك  عو  ااواألت موا وا ع من بيت لححع أن 18/12/2017وكالة معًا اإلخبارية، ذكألت 

وافووواد دووويش افحوووحك  فوووا بيانووو  ان ال وووا ألات ااووواألت الويووووة الماءوووية عوووو  مدموووا  فوووا   وووا  اوووز .
حح اسحهداو وبين أن  عسكألي حابا لحألكة حماس فا شما    ا  از  والذي يسحخدح كمو ا حدأليب. 

وأااألات ال ا ألات عو  مو عا عسقكن  ينها مبانا وبنية حححية".أهداو مخحوفة داخ  المو ا من ب 6
 .وغاباتوالبحألية عو  شا ئ بحأل السودانية دون و و  

عسووقكن مسووائ  شووا ئالقغووو دووائ ألدا عووو  سووقو  غوواألوخين عووو   أنالدوويش فووا بيانوو   وأءوواو
 .وسألا ي داه الغواأليخ من از  باح و كقوحم  الديش حألكة حماس مسؤولية مواغوة  .أمس اشحد
دويش افحوحك  ع من القودس ونقوًك عون وكوافتع أن 18/12/2017القدس العربي، لندن، ودائ فا 

اإلسوووألا يواع أعوووون أن غووواألوًخا أ ووووق مووون اوووز ع مسوووائ اشحووودع أغووواب منوووزًف وسوووألا يوًيا فوووا مسوووحو نة 
 عو  الحدود ما الق ا ع دون و و  وغابات أو ءحايا.” نيحيو هعسألا“

حووح ألغوود و ووكق غوواألوخينع “ث باسووح دوويش افحووحك  اإلسووألا يواع أفيخوواي أدألعوواع ونوو  و ووا  المححوود
 ”.أحدهما أغاب منزًفع دون أن يسبب ذلك بو و  ءحايا

وسووألا يويين أغوويبوا بووالهواع  4عووو  مو عهووا اإللكحألونوواع أن ” يووديعوت أحألنوووت“بينمووا ذكووألت غووحيفة 
 نحيدة و كق الغواأليخ.

 
 ن إحباط عملية تفجير في مقر المحكمة العسكرية قرب جنينالجيش اإلسرائيلي يعلن ع .14

عون  اشحود أعونالديش اإلسألا يوا ع أن ح  أبيبع من 18/12/2017الشرق األوسط، لندن، نشألت 
 .ودهاض عموية حفديأل فا مقأل المحكمة العسكألية اإلسألا يوية  ألب مدينة دنين

ينيًا حاو  الدخو  ول  محكمة سالح العسكألية وكانت  وات الديش اإلسألا يوا  د أعونت أن شابًا فوس 
عامًاع هو  17األب دنينع وبحوزح  عبوحان ناسفحان من غنا محوا بدا اع و الت ون الشاب البالغ 

من سكان مخيح دنوينع وغو  ولو  نق وة الحفحويش المقاموة عوو  مودخ  المحكموةع و ود اكحشوو الدنوود 
افححك  الشوابع فيموا اسوحدعا خبوألائ محفدوألات  أن  يءا عو  دسده عبوحين ناسفحين. واعحق  دنود

 لفحص العبوحين وحفكيكهماع وحح واكق مدخ  المحكمة ومنا الدخو  وليها.
 وات افحوحك  اإلسوألا يويةع اعحقووت فوسو ينيًاع ع من دنينع أن 17/12/2017قدس برس، ودائ فا 

العبوألي أن  0404وأفواد مو وا  اوألب دنوين.” كووعين محّفدوألين“غبا  يوح اشحودع مّدعيوة بأنو  يحمو  
العسووكألية كووان يحموو  ” سووالح“ود اإلسووألا يويين اعحقووووا فوسوو ينيًا عنوود موودخ  محكمووة د وووات حووألس الحوو
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وأءوواو أنوو  حووح واووكق المحكمووة بشووك  مؤ ووتع كمووا أفووادت مغووادأل  داخوو  مع فوو  كوووعين محفّدووألين.
 وز  الشاب.عبألية أخألى أن  حح اسحدعائ خبألائ محفّدألات لومكان لفحص ما كان بح

 
 بانطالقتها بمهرجان جماهيري تحتفلحماس بلبنان  .15

فووا لبنووان ذكووألى ان ك حهووا الثكثووين فووا مهألدووان دموواهيألي حاشوود ظهووأل اشحوود  عأحيووت حألكووة حموواس
 غيداع وس  مشاألكة دماهيألية واسعة. بمدينة

واسوعة مون  وشهد حف  افن ك ة الذي حم  عنوان "مسحمألون حح  الححأليأل الكام  والعوود " مشواألكة
 الفغا   والقوى الفوس ينية والوبنانية والشخغيات الو نية وافعحباألية.

وألدد المشوواألكون الووذين ألفعوووا أعووكح فوسوو ين شووعاألات الححيووة لمدينووة القوودس ولحألكووة حموواس وكحا ووب 
 القساحع فيما شاألك فأل ة الوعد لوفن اإلسكما بوغوة ونشادية ألهبت مشاعأل الدمهوأل.

د لوفن والحألاث عألءًا مسوألحيًا دسود ب ووفت مقواحوا كحا وب القسواح فوا موادهوة دنوود وأدت فأل ة أمدا
 افححك  والدفا  عن المسدد اش غ .

 17/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 لمردخاي  خلفاً  في مناطق الفلسطينية منسقا للحكومة ياً درز  اً ضابطليبرمان يعي ن  .16
وأل ليبألموانع حعيوين العميود كميو  أبوو ألكون "منسوقا لوحكوموة  ألأل وزيأل ديش افححك  أفيدود: بيت لحح

 فا الديش"ع خوفا لووائ يؤاو "بولا" مألدخاي.الفوس ينية  اإلسألا يوية فا المنا ق
أدألاهووا مووا أل وويس أألكووان دوويش افحووحك  اووادي أيزنكوووتع وموون  مشوواوألاتودووائ  ووألاأل ليبألمووان خووك  

يسوم  بعيود افسوحقك  حيوث سويحح حأل يحو  ولو  ألحبوة  المقوألأل أن يحسووح أبوو ألكون مهامو  الدديود  بعود موا
عاما وهو دألزي من بود  عسوفيا فا دب  الكألم ع  58ويبوغ أبو ألكن  لوائ مث  ألحبة سابق  مألدخاي.

 عاما. 40خدح فا المؤسسة العسكألية اإلسألا يوية لمد  
 اششوووخاصهوووو أكثوووأل وأشووواد ليبألموووان بكميووو  أبوووو ألكووونع  وووا ك ونووو  أحووود الخبوووألائ بالسووواحة الفوسووو ينية و 

 مكئمة لهذا المنغب.
 17/12/2017فلسطين اون الين، 

 
 تدشين مدينة استيطانية شمال الضفة الغربية قررتالحكومة اإلسرائيلية  .17

فيموووا يمثووو  حوظيفوووا لوووودعح الوووذي حقدمووو  اإلداأل  اشميألكيوووةع أعونوووت حكوموووة افحوووحك  : غوووالح النعووواما
 اسحي انية دديد  شما  الءفة الدألبية. اإلسألا يوية موافقحها عو  حدشين مدينة 
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وذكووووأل مو ووووا "عووووألوحس شوووويفا"ع النووووا ق بوسووووان المسووووحو نين اليهووووودع يوووووح اشحوووودع أن وزاأل  الداخويووووة 
اإلسألا يوية  ألألت حدشين المدينة الدديد  من خك  حوحيد أألبا مسحو ناتع وها الكناهع شعألي حكفاهع 

 أوألانيتع وعيحس وفألايح. 
وو ن موووانع أل ووويس المدووووس افسوووحي انا "اووووش عحغووويون"ع وأحووود أبوووألز  ووواد  ونقووو  المو وووا عووون يعكووو

المسحو نين فا الءفة الدألبيةع أن ححوي  المسحو نات القا مة فا الءفة الدألبية ول  مدن يمث  أهح 
خ و  لحكأليس المشألو  افسحي انا فا الءفة الدألبيةع مشددا عوو  ءوألوأل  أن يواغو  المسوحو نون 

الحكوموة لق وداح عوو  خ ووات مماثووةع وححويو  المزيود مون المسوحو نات ولوو  مماألسوة الءودو  عوو  
 مدن. 

 17/12/2017، العربي الجديد، لندن
 

 الذين ينفذون عمليات مقاومة قانون طرد عائالت الفلسطينيين تناقشالحكومة اإلسرائيلية  .18
يوونص عووو  ودوووب شووألعت الحكومووة اإلسووألا يويةع اشحوودع فووا منا شووة مشووألو   ووانون : غووالح النعوواما

  ألد عوا   الفوس ينيين الذين ينفذون عمويات مقاومة.
وأشاأل مو ا "عألوحس شيفا"ع النوا ق بوسوان المسوحو نين فوا الءوفة الدألبيوةع ولو  أن الودنوة الوزاأليوة 
لشووؤون الحشووأليا شووألعت فووا منا شووة المشووألو  الووذي أعووّده مووو ا يوايوووع النا ووب عوون حووزب "البيووت 

 ووحكو الحوواكح. وحسووب المو وواع فووإن يوايووو اعحبووأل أن  ووألد عوا وو  منفووذي اليهووودي" المشوواألك فووا اف
العمويووات ين وووي عووو  "مءووامين ألدعيووة" سووحقوص موون ألابووة الشووباب الفوسوو ينا فووا حنفيووذ عمويووات 

 المقاومة.
 17/12/2017، العربي الجديد، لندن

 
ق الفلسطينيين إر اً قساب الشمالي ةقائد الجبهة  .19  ألردناإلى وُنهجرهم  باً : في الحرب القادمة سُنمز 

نا ب أل يس الموساد سابًقا و ا د المن قوة الشومالّية فوا دويش افحوحك  فوا  زهيأل أندألاوس: - الناغأل 
الماءواع الدنووألا  اححيووا ع عميوألاح لفووينع دعووا فووا مقابووٍة مووا غووحيفة  معواأليوق العبألّيووة ولوو  ح هيووأٍل 

ك افحفا يوات موا وسوألا ي ع وُمشوّدًدا عوو  أّنو  يححوّحح عأل اٍّ لوفوس ينيينع زاعًما أّنهح يسحمأّلون فوا انحهوا
لووزامهح عووو  الهدووأل  موون الءووّفة الدألبّيووة ولوو   عووو  الدوويش أنم ُيمووز هح أألًبووا فووا أّي حووألٍب ُمسووحقبوّيٍةع وا 

 الءّفة اشخألىع أيم ول  المموكة اشألدنّية الهاشمّية.



 
 
 
 

 

 14 ص             4497 العدد:             12/18/2017 إلثنينا التاريخ: 

                                    

بوافححك . فهوح لوح يقبوووا حودود خ وة وفا معألض ألّده عو  سؤاٍ   ا  وّن الفوس ينيين هح ملنم حسبب 
أّننوا كّنوا محقوين فوا السوي أل  عوو  يهوودا “ع ففحًوا ولو  1967فا عواح  بدأوا الحألبالحقسيحع وهح الذين 

 ع فا وشاألٍ  ول  الءّفة الدألبّية.”والسامأل 
ذا لوح يقبوووا بهواع سونمز هح وألًبوا. وأ ءواو: و ا  ليفين: سنع ا الفوس ينيين دوزأل  عوو  شوك  دولوةع وا 

سوبق و ووت موألات عود  وّنو  فوا الموأل  القادموة الحوا سونخوض فيهوا حألًبواع لون يبقووا هنواع سون ألدهح ولوو  
الءووفة اشخووألى موون نهووأل اشألدن. بهووذه ال أليقووة عوينووا أنم نقاحوو . لقوود كنووا ألحمووائ أكثووأل موون الووكزح فووا 

 ع عو  حّد حعبيأله.1967حألب اشّياح السّحة عاح 
 17/12/2017، رأي اليوم، لندن

 
 من التهديد اإليراني ومن االنتفاضة "إسرائيل": الفساد أخطر على السابق رئيس المخابرات .21

آفو شوخص فوا المظواهألات الحوا ان وقوت فوا مدينوة حو  أبيوب ونحوو  10ح  أبيب: شاألك أكثأل من 
والمما ووة فوا احخواذ  وألاأل « الفسواد الحكووما»بودات أخألىع مسائ أو  من أمسع اححدادوًا عوو   10
 «.نحنياهو ول  السدن»كمة أل يس الوزألائ بنيامين نحنياهوع وألدد الدميا بغوت واحد بمحا

مظووواهأل  أو  مووون أموووس بمشووواألكة شخغووويحين مألموووو حينل هموووا الحاخووواح يوفوووا  شووويأللو أل ووويس  وحميوووزت
ع وعاما أيوون الناش  العاح الباألز فا الحياأل الو نا الوديناع الوذي «أوألوت شاؤو »المدألسة الدينية 

الحيوواأل المألكووزي فووا غووفوو المسووحو نين فووا الءووفة الدألبيووةع وأل وويس دهوواز المخووابألات العامووة يعحبووأل 
الفسوواد أغووبح يشووك  حهديوودًا اسووحألاحيديًا لومدحمووا اإلسووألا يوا. »و ووا  شوويأللو فووا المظوواهأل  ون  اشسووبق.

لهاويوة. لقود القو  يمكن أن حدفا الوبكد ولو  ا»ع مبألزًا أن «ومعن  الفساد هو اسحخداح القو  فا السو ة
حذأل اشنبيائ من اعحمواد القوو  فوا السوو ة والحكوحع شن ذلوك يمكون أن يوؤدي ولو   وألاألات ايوأل دديوةع 

ل  أكثأل من ذلك  «.مث  عك ة الحكومة بألأس الما ع ب  وا 
أما أيوون فقد اعحبأل الفساد أخ أل عو  وسألا ي  من الحهديد اإليألانا ومن افنحفاءة الفوسو ينيةع ومون 

 آخأل يواد  الدولة اإلسألا يوية.أي حهديد 
 18/12/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 اإلسرائيليجيش الالفلسطيني يخلط أوراق  الغضبتواصل تقرير:  .21

فا الو ت الذي غعدت وسألا ي  من ودألائاحها اشمنية والقءا ية فا محاولة فححوائ : غالح النعاما
س اشميألكواع دونالود حألاموبع اعحبواأل القودس عاغومة الهبة الدماهيأليوة الفوسو ينية الألافءوة لقوألاأل الوأل ي
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إلسألا ي ع أ ألت المؤسسة اشمنية فا ح  أبيب بأنها فود ت بحواغو  الهبوة الدماهيأليوة اححدادوا عوو  
 القألاأل اشميألكاع مقأل  بعدزها عن حقديح حقديألات بشأن مسحقب  هذه الهبة.

إلسوووألا يوية بعيووود وعوووكن حألاموووب  وووألاألهع والحوووا وبخووكو الحقوووديألات اشوليوووة الحوووا نقوحهوووا وسوووا   اإلعوووكح ا
حو عت أن حسحمأل الهبة لو ت  غيألع حقأّل مغادأل أمنيوة كبيوأل  فوا حو  أبيوب بوأن كو  المؤشوألات حودل  

 عو  أن مشاعأل الدءب الفوس ينا ما زالت ايأل  ابوة لكححوائ.
يأليووة وعمويووات ونقوووت غووحيفة "معوواأليو" العبأليووة عوون المغووادأل  ولهووا ون حواغوو  المظوواهألات الدماه

المقاومووة ذات ال ووابا الفووألدي يمكوون أن يقووودا ولوو  احسووا  دا ووأل  الموادهووات فووا الءووفة الدألبيووة و  ووا  
 از .

وفا حقأليأل بمو عها اليوح اشحدع أشاألت "معاأليو" ول  أن ح  أبيب حوألاهن عوو  حودخ  مغوألي عادو  
 يءمن ح ويق اشحداثع من خك  اسحدك  نفوذ مغأل لدى الفوس ينيين.

وأءووافت أن وسووألا ي  حن وووق موون افحووألاض مفوواده أن دوأل القوواهأل  فووا منووا انفدوواأل موادهووة واسووعة مووا 
  وووا  اوووز  بوووات مهموووا وحيويووواع سووويما عوووو  خوفيوووة عمويوووات و وووكق الغوووواأليخ الحوووا حوووحح مووون الق وووا  

 والألدود اإلسألا يوية عويها.
ةع وححواو  و نوا  الفغوا   وعو  الألاح من أن المغادأل حألى أن حألكة "حماس" ايوأل معنيوة بالموادهو

اشخووألى بو ووو و ووكق الغووواأليخع وف أنهووا حعحبووألع فووا المقابوو ع أن  وودأل  الحألكووة عووو  ءووب  اشموووأل 
 باحت محدود  لوداية.

واسحدألكت المغادأل أن "حماس" ححأّلض عو  حنظيح مظاهألات داخ  الق ا ع وححاو  حنفيوذ عمويوات 
خووابألات الداخويووة اإلسووألا يوية  الشوواباكق  وواح مووؤخألا عسووكألية فووا الءووفة الدألبيووة. و الووت ون دهوواز الم

بإلقائ القبض عو  أفألاد خوية حابعة لوحألكة وس  الءفة بودعوى الحخ وي  فخح واو دنودي وسوألا يوا 
 أو مسحو ن.

وأوءووحت المغووادأل أن هنوواك  وقووا فووا حوو  أبيووب موون أن "حقووألأ حموواس نوايووا وسووألا ي  بشووك  خووا ئع 
ة واسووعةع اشمووأل الووذي  وود يوووّفأل الظووألوو أموواح انوودف  موادهووة ايووأل وحعحقوود أنهووا حعووّد لعمويووة عسووكألي

 مألاوب فيها من  ب  الدانبين"ع عو  حد حعبيألها.
موون ناحيووة ثانيووةع  الووت وذاعووة الدوويش اإلسووألا يوا اليوووح ون اشدهووز  اشمنيووة اإلسووألا يوية حوودألك مخووا أل 

سووألا ي  عوووو  خوفيووة افححدادووات الدما هيأليوووة الفوسوو ينية عووو   وووألاأل انوودف  موادهووة بوووين "حموواس" وا 
 حألامب.

ونقوووت اإلذاعوووة عووون مغوووادأل أمنيوووة  ولهوووا ون انووودف  موادهوووة عوووو  خوفيوووة  وووألاأل حألاموووب سووويعقد البي وووة 
اإل ويميووة والدوليووة إلسووألا ي . ولوو  ذلووكع كشووفت الحوفووز  اإلسووألا يوية اشولوو ع الويوووة الماءوويةع أن القيوواد  
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كألية كبيأل  ول  الءفة الدألبية لموادهوة افححدادوات الوس   فا ديش افححك  دفعت بحعزيزات عس
ححسبا فحسا  ن ا ها. وأبألزت القنا  أن الديش دفوا بكحا وب حابعوة شلويوة الغوفو  فوا سوك  المشوا ع 

 وعو  ألأسها هناح  وكفيأل ودوفنا.
 17/12/2017، العربي الجديد، لندن

 
 نتهج سياسة القنص المباشر": االحتالل يستخدم القوة المفرطة ويالفلسطينية "الصحة .22

يسحخدح القو  المفأل ة  اإلسألا يوا الت وزاأل  الغحةع ون افححك  : القدس عاغمة فوس ين/از 
وينحهج سياسة القنص المباشأل بحق الموا نينع ويمعن فا اسحهداو المدنيين العز  وال وا ح 

 اإلسعافية شألق   ا  از .
 اإلسعاواسحهداو المدنيين والمسعفين وسياألات  ححك  فاافواسحنكألت الوزاأل  فا بيان لهاع ومعان 

افححك  يسحخدح القو  المفأل ة  أنفا المنا ق الشأل ية لق ا  از  والمحاخمة لوخ  الفاغ ع كاشفة 
الألغاص الحا والمحفدأل والمعدنا المدوو بالم ا  و ناب   و كقشعبنا كافة بحعمده  أبنائبحق 

 أو مما زاد عدد الشهدائ والمغابين منذ السابا من شهأل كانون الداز المودهة بشك  مباشألع 
موا نين  8اسحشهاد  ول الداألي. و الت: أدت سياسة القنص المباشأل الحا ينحهدها دنود افححك  

غابة ع وغابة 38أخألين فا كافة المحافظات الدنوبية من الو نع ف سيما فا مدينة ألفح  535 وا 
ع بينما وغابة 47ع وفا من قة البأليج بالمحافظة الوس   وغابات 110وومدينة خان يونس شهيد 

شما   وغابة 56 ول  وءافةع وغابة 151وشهدائ  3ودباليا ع وغابة 133وشهدائ  4فا مدينة از  
   ا  از .

أن  كان من بين  ول  وءافة خ يأل ع 7بين  فيفة ومحوس ة ومنها  اإلغاباتوحابعت: حنوعت 
أغدألهح ال ف  الألءيا يوسو ابو شكيان   فك 47ون الشبان البالدين دأليحًا م 480 اإلغابات

 سيدات من بينهح والد  ال ف  يوسو ابو شكيان. 8 وغابة ول  وءافةشهوألع  6البوغ من العمأل 
عشألات الحافت وغوت لومسحشفيات وها حعانا من حشندات واثيان  أنالوزاأل  فا بيانهاع  وأءافت

قوب وسعا  شديد دألائ اسحنشا ها لدازات مدهولة يسحخدمها افححك  وحقيؤ وحساأل  فا نبءات ال
موا ن حح  400ما يزيد عن  ول وءافة  الق ا عبشك  مباشأل ومكثو فا المنا ق الشأل ية من 

 عكدهح ميدانيا دألائ اسحنشا هح لودازع بينهح عددًا من ال وا ح  بية والغحفيين.
باشعيأل  الناألية والم ا ية  اإلسعاودت اسحهدو سياألات حعم اإلسألا يواوبينت أن  وات افححك  

 اشحمألسياألات حابعة لدمعية الهك   7منها   وسعاوسياأل   14ءألاألًا بالدة فا أو ناب  الداز والحق 
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بافخحناق  أغيبتعم   وا مها الحا  أعاقسياألات حابعة لوخدمات ال بيةقع مما  7الفوس ينا و
 شأل.دألائ اسحنشا هح لوداز المبا

 17/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 منذ إعالن ترامب بشأن القدس مصاًبا فلسطينياً  3431و معتقاًل  430إحصائية:  .23
فوس ينًيا بدألا  وبحافت اخحناقع فا   ا  از  والءفة  3431أغيب : ألاح هللا/  يس أبو سمأل 

الأل يس  وعكنفوس ينًياع منذ  430ات اإلسألا يويةع الدألبية بما فيها القدسع فيما اعحقوت السو 
 اشمأليكا دونالد حألامب افعحألاو بالقدس عاغمة إلسألا ي  ونق  سفاأل  بكده وليها.

و الت دمعية الهك  اشحمأل الفوس ينا فا بيان غحفا حوقت اشناءو  نسخة من ع اليوح اشحدع 
وغابة فا   ا  از ع حح  مسائ  622بيةع ووغابة فا الءفة الدأل  2809ون  وا مها حعاموت ما 

فا  187بالألغاص الحا فا الءفة الدألبية و 77وأوءح البيان ون من بين المغابين  أمس السبت.
مغاًبا بالألغاص الم ا اع  624ولفت البيان ول  أن  وا ح الدمعية حعاموت ما    ا  از .

 لودمو ع االبيحهح فا الءفة الدألبية.مغابين بحكت اخحناق وثأل اسحنشا هح الداز المسي   2309و
منها وثأل القغو عو   12حوزعت بين الءألب والسقو  والحألوقع و اإلغاباتوأشاأل البيان ون با ا 

   ا  از .
فوس ينًياع فا الءفة الدألبية المححوة بما فيها  430وفا سياق محغ ع اعحقوت السو ات اإلسألا يويةع 

 القدسع منذ وعكن حألامب.
اشسيأل الفوس ينا  ايأل حكوماقع فا بيان غحفاع اليوحع حوقت اشناءو  نسخة من ع  و ا  نادي

وأءاو  دألح  يقبعون فا المسحشفيات اإلسألا يوية". 3نسائع و 9 فًك و 231ون "من بين المعحقوين 
 فوس ينًيا منذ مسائ أمس وحح  فدأل اليوح اشحد. 16"النادي" أن القوات اإلسألا يوية اعحقوت 

 17/12/2017 ،لألنباء األناضول وكالة
 

 والمسيحيين في العالم إلى شد الرحال إلى القدس المسلمينالمفتي يدعو  .24
أكد مفحا القدس والدياأل الفوس ينية الشيخ محمد حسينع أن القدس : القدس عاغمة فوس ين/ ألح هللا

النقد وف حدييأل الحقا ق من عاغمة فوس ين اشبديةع وعدنا هللا وياها فا كحاب  الكأليحع بقألاأل ف يقب  
 أحد.

و ا  الشيخ حسينع فا حديث لحوفزيون فوس ينع عبأل البث الموحد والمشحألك ما عدد من 
الفءا يات العألبية اليوح اشحد: "القدس وعدنا هللا وياها فا كحاب  الكأليح بقألاأل ف يقب  النقد وف الحدييأل 
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آية فا كحاب هللا الكأليحع وسوأل   اش غ ع والمسدد من أحدع فها الحقيقة الألبانية والقءية اإللهية
 يقألأها ك  مسوح فا ك  غك ".

وأءاو: "منذ أن غدأل وعد حألامب المشؤوح وهو  ألاأل من ف يموك لمن ف يسححقع و فت القيادات 
و ا   اإلسكميةع و الت بغوت عا  ومألحفاع ون هذا القألاأل مألفوض ولن يديأل أي وا ا فا القدس".

دس والدياأل المقدسة: نحن حين نعون ألفءنا لهذا القألاألع ونما نألفض شن   ألاأل با   وف مفحا الق
 أن يقبو  العألب وف المسومون وف المسيحيون. اشحوا يمكن بأي حا  من 

ودعا الشيخ حسينع المسومين والمسيحيين فا كافة دو  العالحع ول  شّد الألحا  ول  القدس والمسدد 
يامةع لوحأكيد عو  أن المسومين والمسيحيين يعيشون فا هذه اشألض مشحألكين اش غ  ولكنيسة الق

 بالدفا  عنها وحمايحها.
 17/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيل"من  اً اعتبار مسؤولين أمريكيين البراق جزء يرفضصبري عكرمة  .25

يع أل يس الهي ة اإلسكمية العويا وخ يب ألفض الشيخ د. عكألمة سعيد غبأل : القدس المححوة 
المسدد اش غ ع ما حنا وح  وسا   اإلعكح بأن مسؤولين أمأليكيين يزعمون "أن حا   البألاق سيكون 

 فا نهاية اشمأل دزئًا من  وسألا ي ق".
و ا  غبألي فا حغأليح غحفاع نشأل اليوح: "ون هذا زعح وهما وا ألسة حداوزت حدودهاع فك 

محشد ون بأن حا   البألاق هو دزئ من السوأل الدألبا لومسدد اش غ  المباألكع وأن  يدألي هؤفئ ال
وأءاو: "ف يموك أي شخص فا العالح أن  و و وسكماع وأن و فيح  حمحد ول  يوح القيامة".

يحغألو بحا   البألاق سوائ كان مسومًا أو ايأل مسوحع وسوائ كان من أمأليكا أو من ايأل أمأليكاع 
 با وة دموة وحفغيك".فكوها حغألفات 

وأشاأل عكألمة ول  أن و امة بنائ كنيس دديد عو  سفو  دب  الزيحون مقاب  اش غ  المباألك هو 
وأكد أن القدس سحبق   دسًا بقدسيحها وبش أليها الشأل ا والدألبا ف  حغألو اسحفزازي ومسححدث.

 انفغا  بينهما.
 17/12/2017، فلسطين أون الين
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 نا: مدينة القدس قبلة المسيحيين األولى في مشارق األرض ومغاربهاح هللاعطا  المطران .26
 ا  أل يس أسا فة سبس ية لوألوح اشألثوذكس الم ألان ع ا هللا حناع : القدس عاغمة فوس ين/ ألاح هللا

ون مدينة القدس الحا حححءن كنيسة القيامةع ها  بوة المسيحيين اشول  فا مشاألق اشألض 
 ومداألبها.

حديث لحوفزيون فوس ين عبأل البث الموحد والمشحألك ما عدد من الفءا يات العألبيةع وأكد حنا فا 
اليوح اشحدع أن هناك مو فا مسيحيا واءحا و د أعونت عن ع بأن الكنا س المسيحية كافة ألافءة 
لقعكن اشميألكا المشبوه والمألفوض والمدان الذي  دح مدينة القدس عو   بق من ذهب لدولة 

مؤكدا أن القدس حاءنة أهح المقدسات الألوحيةع وأنها عاغمة فوس ين اشبديةع وف يحق افححك ع 
 شي دهة سياسية أو ايألها أن حش ب حقوق الشعب الفوس ينا فا مدينة القدس.

وود  حنا ألسالة ول  كافة كنا س العالح لكلحفات ول  مدينة القدس لودفا  عنهاع و ا : "عندما 
فعون عن دينكح وأغالحكح والمبادئ السامية الحا نادى بها اإلندي  المقدس"ع حدافعون عن القدس حدا

وأءاو: "نحمن  من ك  المألدعيات الألوحية اإلسكمية والمسيحية أن يكون لها غوت واءح 
 وغأليح حو  ما يحدث فا القدس وفا بكدنا".

األ  الكنا س والمسادد وأعألب حنا عن أمو  بأف حقحغأل زياأل  من يشد الألحا  ول  فوس ين عو  زي
فق ع وأن يعاينوا بأح أعينهح ما يحعألض ل  شعبنا من افححك  اإلسألا يواع داعيا من لح يحمكن من 

 زياأل  فوس ين ول  المشاألكة فا الحظاهألات والحدمعات الحا حنظح فا كافة دو  وعواغح العالح.
 17/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بات خالل مواجهات مع االحتالل في الضفة رفضًا لقرار ترامب بشأن القدسإصا .27

أغيب العشألات من الفوس ينيينع ظهأل اليوح اشحدع : محمد عبيداتع ساما الشاما –ألاح هللا 
بافخحناقع خك  الموادهات العنيفة الحا اندلعت عند عد  نقا  حماس ما افححك  اإلسألا يواع فا 

الءفة الدألبية المححوةع اسحكماًف لكححدادات عو   ألاأل الأل يس اشميألكا دونالد  أنحائ محفأل ة من
 حألامب بافعحألاو بالقدس عاغمًة إلسألا ي ع ونق  سفاأل  بكده وليها.

وفا بود  بيت أمأل شمالا الخوي ع أغيب العشألات من الشبان خك  الموادهات الحا اندلعت فا 
كألما حسوأل"ع المقامة عو  أألاءا البود  أثنائ  ياح  وات من قة الظهأل المحاذية لمسحو نة "

افححك  بحق يا أشداألع بذأليعة حد يحها لوبألج العسكألي الذي يسحخدم  دنود افححك  لحماية 
 المسحو نينع ونق ة إل كق الألغاص باحداه الشبان المحظاهألين.
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دنود افححك   اموا بحق يا كذلكع أوءح الناش  اإلعكما محمد عوضع لو"العألبا الدديد"ع أن 
شدأل  مزألوعة بالقألب من المسحو نةع وس  اندف  موادهات ما الشبان و د أ وق  30أكثأل من 

 دنود افححك   ناب  الغوت والداز المسي  لودمو  بشك  كثيو.
كما داألت موادهات فا محي  كوية العألوب الحقنيةع القأليبة من مخيح العألوب لكد ين الفوس ينيين 
المداوألع وس  و كق لقناب  الداز المسي  لودمو ع ما أدى ول  وغابة عدد من ال وبة بحافت 

 افخحناق.
وفا بود  ي ا دنوبا الخوي ع أغيب العشألات بحافت افخحناق خك  الموادهات الحا اندلعت عو  

 مدخ  البود .
نا المدوو بالم ا ع خك  وفا شما  الءفة الدألبية المححوةع أغيب ثكثة شبان بالألغاص المعد

الموادهات العنيفة الحا اندلعت فا بود  كفأل  دوحع شأل ا مدينة  وقيويةع بينما أغيب العشألات 
بحافت افخحناق فا حا النقاألع الحا الدألبا بمدينة  وقيويةع بينما اندلعت موادهات مماثوة فا بود  

 ة.بيت فوأليك شأل ا مدينة نابوسع وبود  مادما دنوب المدين
وأغيب أيءًا شاب بالألغاص المعدنا المدوو بالم ا ع وأألبعة آخألون بحألوقع كما أغيب 
العشألات بحافت افخحناق خك  الموادهات العنيفة الحا اندلعت فا دامعة فوس ين الحقنية 

 "خءوألي" بمدينة  ولكألح.
 17/12/2017، العربي الجديد، لندن

 
 في جنوب نابلسمستوطنون يدنسون األقصى الشريف وتجريف  .28

مسحو ًناع باحات المسدد اش غ  فا القدسع بحماية عناغأل من الشأل ة  91ا ححح : وكافت
مسحو ًنا ا ححموا المسدد اش غ  من باب المداألبةع  91ون »و الت المغادألع «. اإلسألا يوية»

ّوحة الحابعة والقوات الخاغة المس« اإلسألا يوية»وحدّولوا فا باحاح ع وس  حماية من  ب  الشأل ة 
المسحو نين حوّقوا شألوحات حو  الهيك  المزعوحع من  ب  أحد المألشدين »وأشاألت ول  أن «. لها

 «.ساعات ونغو الساعة 3السياحيين أثنائ الدولة اشول ع والحا اسحمأّلت لمد  
وفا الءفة المححوة داهمت  وات افححك  عد  بودات و ألى ألافقها موادهات واححداز موا نين 

ا اكق مداخ  بعءها. واعحقوت  وات افححك  سحة فوس ينيين عو  خوفية مشاألكحهح فا و 
مشاألكح  فا ولقائ حداأل  وألعاب ناألية عو  »الموادهات كما اعحقوت فوس ينيًا فا حا سووان بذأليعة 

 أدهز  افححك  اشمنية.
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لمسحو نا مسحو نة  و ا  مسؤو  موو افسحي ان فا شما  الءفة اسان داوس ون دألافات حابعة
الداثمة عو  أألاءا موا نا  ألى دنوب نابوسع شألعت بحدأليو اشألاءا القأليبة من « يحسهاأل»

دونحع مألّدًحا أن  500المسحو نة. وأءاو أن عمويات الحدأليو مسحمأل  و الت حح  اآلن أكثأل من 
 «. يحسهاأل»يكون هدو الحدأليو هو حوسعة مسحو نة 

 18/12/2017الخليج، الشارقة، 

 
 ترهب المقدسيين باعتقاالت يومية ضدهم "إسرائيل"نادي األسير الفلسطيني:  .29

” افححك “د ب أ: أكد مديأل نادي اشسيأل الفوس ينا فا القدس ناغأل  وسع أن  وات  -از 
 المقدسيين بشن عمويات اعحقا  يومية ءدهح .” وألهاب“اإلسألا يوا ححاو  

يشن عمويات اعحقا   اإلسألا يوا” افححك “س  ول ع ون الفوس ينية عن  و ”  دس نت“ونقوت وكالة 
يومية ءد المقدسيين سواًئ فا غفوو المعحغمين فا شواأل  المدينة اححدادًا عو   ألاأل الأل يس 
اشمأليكا دونالد حألامب اعحباأل القدس عاغمة إلسألا ي  أو عن  أليق عمويات افسحدعائات 

 المنزلية.
المقدسيين وبخاغة المعحغمين الذين ححزايد أعدادهح يوميًاع فا  افححك  يحاو  وألهاب“وأءاو أن 

 ”.محاولة لوحهد ة الوءا فا المدينة
 18وفوق  18شألاسة عمويات افعحقا  واسحهدافها لكافة الشألا ح العمألية لمن هح ححت “وشدد عو  

مظاهألات افححك  يسحهدو النسائ أيءًا لوحد من دوألهن الفعا  فا ال“مسحدألكًا أن  ع”كذلك
 ”.افححدادية

 وات افححك  اإلسألا يوا ماألست أساليب مخحوفة من الحعذيب “وأكد نادي اشسيأل الفوس يناع أن 
بحق االبية من اعحقوحهح خك  حموة افعحقافت اشخيأل ع المزامنة لكنحفاءة الحا أعقبت وعكن 

 ”.حألامب القدس عاغمة إلسألا ي 
 17/12/2017، القدس العربي، لندن

 
 خسائر مادية كبيرة في قصف احتاللي جوي لقطاع غزة .31

شنت  ا ألات حألبية وسألا يويةع فدأل اليوح افثنينع سوسوة ااألات دوية اسحهدفت موا ا عد  فا  :از 
   ا  از ع دون و و  وغابات.

"  غفت بغواأليخ عد ع مو عا فا 16من نو  "وو وسألا يويةوأفادت وكالة "وفا"ع بأن  ا ألات حألبية 
لحاق أءألاأل فا مناز  الموا نين م ن قة السودانية شما  األب مدينة از ع ما أدى ول  حدميأله وا 
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كما  غو ال يألان الحألبا اإلسألا يوا بثكثة غواأليخ مو عًا فا من قة الواحة شما  األب  المحاوأل .
قأليبة من مدينة از ع ما أدى ول  حدميأله بالكام ع وألحقت أءألاألا دسيمة فا ممحوكات الموا نين ال

و غفت  ا ألات حألبية وسألا يوية مو عا األب بود  بيت فهيا شما  الق ا  بخمسة  افسحهداو.
 غواأليخ وُدمأل بالكام  واندلعت نيألان فا المكانع وءافة ول  أءألاأل فا مناز  الموا نين المداوأل .

ألات الحألبية كما ُسما دوي انفداأل فا من قة المحافظة الوس   فا الق ا ع نادح عن  غو ال ا 
 لمو ا فيها.

وفا و ت فحق اسحهدفت الزواألق اإلسألا يوية الغيادين فا عألض البحأل فا من قحا السودانية 
 والواحةع دون و و  وغابات.

 و د حسبب هذا القغو بإألااح الغيادين عو  المدادأل  والخألوج ول  الشا ئ خوفا عو  حياحهح.  
ت حألبية وسألا يوية عو  األحفاعات منخفءة وها ح وق وحشهد دميا أدوائ الق ا  ححويقا ل ا ألا

 بالونات حألاألية مءي ةع فا حين لح حدادأل  ا ألات افسح ك  اشدوائ  وا  ساعات الوي  والنهاأل.
 18/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 غزة: ال عودة للموظفين السابقين دون توافقفي نقابة الموظفين العموميين  .31

أكدت نقابة الموظفين العموميين بدز  أن  ف عود  لوموظفين "القدام " بشك  : واسوكالة  –از  
 عشوا ا وخاألج و األ الحوافقع ما لح حح   ءية الموظفين الحاليين.

وشدد نقيب الموظفين يعقوب الدندوألع عو  أن عود  الموظفين السابقين بقألاألات عشوا ية وخاألج 
ن عود  موظفين وشألافيين بهذا الشك  هو أمأل مألفوض شن  و ا  "و الحوافق مألفوءة ألفءا  ا عا.

حك  عو  حساب موظفينا"".  "عباأل  عن عموية و غائ وا 
وأكدت وزاأل  الثقافة بدز  فا حوءيح مقحءب أن الموظفين السابقين اادألوا الوزاأل   واعية ودون 

و الموظفين سيحح حدوث أية مشاك  بعد أن ححدثت وليهح نقابة الموظفين حيث أكدت لهح أن مو
 .اإلداأليةحسم  من خك  الودنة 

 17/12/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 لقرار ترامب بشأن القدس مطعم في غزة يقدم تخفيضات للكوريين رفضاً  .32

دباليا: يقدح م عح فا مخيح دباليا لكد ين الفوس ينيين فا شما    ا  از  حخفيءات عو  أسعاأل 
شأل  أن يكونوا من موا نا كوأليا الشماليةع فا خ و  ألمزية ألدًا عو   ألاأل الأل يس  ودباح  لوزبا نع

 اشمأليكا دونالد حألامب افعحألاو بالقدس عاغمة إلسألا ي .
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عويها العومان الفوس ينا والكوألي ” ألابعة“ووءعت ففحة كبيأل  عو  الوادهة الزدادية لم عح 
با ن الكوأليين وذلك حثمينا لدوأل الزعيح الكوألي لوز  %80 ول حخفيءات حغ  “الشمالا ما عباأل  

كذلك وءعت غوأل لوزعيح الكوألي الشمالا عو   ”. الشمالاق كيح  دونغ اونق لقءيحنا الفوس ينية
 ددألان الم عح الغديأل.

وحقحغأل هذه الخ و  عو  الدانب الألمزي وذ ف يعيش أي موا ن كوألي شمالا فا   ا  از  كذلك 
 ن سكان الق ا  دنسية هذا البود.ف يحم  أي فوس ينا م

 17/12/2017، القدس العربي، لندن
 

 "صفقة القرن"مصر: فلسطين قضيتنا ونحن محبوسون إلتمام البعض  "إخوان"مرشد  .33

فوس ين “اشناءو :  ا  مألشد دماعة اإلخوان المسومين بمغأل محمد بدياع السبتع ون  -القاهأل 
ع فا وشاأل  ول  ح  محداو  وعكميًا ”اح البعض غفقة القألن ءيحنا اشبدية  ..ق ونحن محبوسون إلحم

 لحسوية القءية الفوس ينية.
ع الحا يحاكح فيها ”فض اعحغاح ألابعة“دائ ذلك خك  نظأل محكمة دنايات القاهأل ع اليوحع  ءية 

آخألينع والحا حح حأديوها حح  السبت المقب  فسحكما  سما  شهود اإلثباتع وفق  738و "بديا“
  ءا ا.مغدأل 

فوس ين  ءيحنا اشول  “ومح أل ًا لقألاأل واشن ن اشخيأل باعحباأل القدس عاغمة إلسألا ي ع  ا  بديا 
 ”.واشبديةع و ءية اشمة العألبية واإلسكمية بأكموها

ع فعقب المألشد ”حخأليب مغأل”و ا ا أل يس المحكمةع القاءا حسن فأليدع حديث بدياع واحهم  بو
ا حع أ وقوا سألاحنا ونحن نحألأل فوس ينع فها القءية اشغ ع ونحن الدماعة بألي ة من هذه الدأل “

 ”.محبوسون إلحماح البعض  لح يسمهحق لغفقة القألن
 16/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 قرار ترامب : مصر قيادة وشعبًا تتحرك ضد  المصري رئيس مجلس النواب .34

الأل يس اشميألكا مايك بنس ول  القاهأل ع   ب  أياح من زياأل  مألحقبة لنا ب: محمد نبي  حوما -القاهأل 
أكد البأللمان المغألي مو فل  بالحمسك بمدينة القدس عاغمًة لفوس ينع وألفض  ألاأل الأل يس اشميألكا 
دونالد حألمبع الذي أغدأله م وا الشهأل الحالاع بنق  سفاأل  بكد ول  المدينة المقدسةع واعحباألها 

 عاغمة إلسألا ي .
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الدكحوأل عوا عبد العا ع خك  دوسة عامةع أمسع  ألاأل حألمب  ووغو أل يس مدوس النواب
 ياد  وشعبًا حححألك ءده... حألدمة لما يدوأل فا الشاأل  المغألي الذي »ع و ا  ون مغأل «اشألعن»بو

 «.يحمسك بعألوبة القدسع ولن يحناز  عنها مهما غنعت اإلداأل  اشميألكية
ع أن «القدس عألبية»بعءهح أوشحة ُكحب عويها وأءاو عبد العا ع مححدثًا فا النواب الذين األحدى 

ع و الما كانت 1973و 1967و 1956و 1948مغأل خاءت من أد  القدس حألوبًا فا أعواح »
ع «القءية الفوس ينية ها  ءية لوقياد  والشعب والمغألي وبذلت مغأل فا سبيوها الدالا والنفيس

افعحألاو بالقدسع بادألت القياد  السياسية عندما أعون القألاأل اشألعن من اإلداأل  اشميألكا ب»وحابا: 
بافحغا  بكافة القاد  من عألب وأدانب من أد  غيااة  ألاأل دولا ححب  في  هذا افعحألاوع حيث 
 الب مندوب مغأل لدى مدوس اشمن بعقد دوسة  األ ةع وغوًف ول  احخاذ  ألاأل بعدح افعحألاو 

 «.بقألاأل اإلداأل  اشميألكية
فألض العزلة الدولية سياسيًا ودبووماسيًا عو  »ؤون العألبية بالنواب ول  ول  ذلكع دعت لدنة الش

اإلسألا يواق المحعوق بقألاأل  -أميألكاع والححألك القانونا الدولا بسألعة فا موادهة الحعنت  اشميألكا 
 «.واشن ن افعحألاو بالقدس عاغمة مزعومة إلسألا ي 

 18/12/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 : الدور على سيناء"إسرائيل"يسي يدعون لوقف التطبيع مع نواب معارضون للس .35
دعا البأللمانا المغأليع ءيائ الدين داوودع ول  ءألوأل  احخاذ السو ات ": العألبا الدديد"القاهأل  وو 

فا بكده  ألاألًا بمقا عة البءا ا اشميألكيةع ومنا دخولها ول  اشسواقع ألدًا عو  القألاأل اشميألكا 
ة لوكيان الغهيونا "حح  حغ  الألسالة من القاهأل ع  وب اشمة النابضع بأن باعحباأل القدس عاغم

القءية الفوس ينيةع سحظ   ءية مغأل المألكزيةع وألفض اشخيأل  فنفألاد الوفيات المححد  بسو ة 
 العالح".

وأءاو داوودع فا دوسة البأللمانع اليوح اشحدع أن الغألا  العألبا ما كيان افححك  الغهيونا 
مسحمألًاع  الما أن هناك انحهاكًا لوحقوق العألبيةع مشبهًا  ألاأل الأل يس اشميألكاع دونالد حألامب  سيظ 

بو"وعد ثان عو  األاأل  وعدق بوفوأل"ع يع ا من خكل  ما ف يموك لمن ف يسححقع وف يمكن أن 
 يسوب غاحب الحق من حق .

أحمدع ون القألاأل اشميألكا لح يكن عفويًاع وسبقح  العديد من القألاألاتع مث  بدوألهع  ا  النا ب كما  
واكق منظمة الححأليأل الفوس ينية فا واشن نع وخفض المساعدات السنوية المقدمة من الوفيات 
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مويون دوفألع واحخذه حألامب عو  خوفية معاناح  من بعض  300المححد  ول  السو ة الفوس ينية بقيمة 
 المحعوقة بانحخاب .المشككت 

ع دألأ  اإلداأل  1979نا بًا فا العاح  15وعزا كما ع الذي أعون ألفء  فحفا ية كامب ديفيد من ءمن 
اشميألكية فا احخاذ القألاألع ول  أحوا  اشمة العألبيةع والغألا  الداخوا فا العديد من دولهاع محذألًا 

باب عو  مغألاعي  لومحألبغين بالمن قة من اسحمألاأل خوق النزاعات فا ك    أل عألباع بما يفحح ال
 "ع حسب  ول .2003"الحا باحت مسحباحة حينما سق ت بدداد فا العاح 

و دح النا ب عبد الحميد كما ع بعض المقحألحاتع باسح حزب الحدماع من بينها: "الحواغ  ما 
لحوحيد  بأللمانات الدو ع الحا حقو ول  دانب القءية الفوس ينيةع وكون القدس عاغمة عألبيةع

الموا و بشأن عألوبحهاع و  ا ال أليق عو  محاوفت الحهويد الحا حدألى حاليًا لومسدد اش غ ع 
ودعا عبد الحميد لدنة الثقافة واإلعكح فا البأللمان المغألي ول   ححت ألعاية الوفيات المححد ".

  لمباحثات وغداأل كحاب أسود عن الموا و اشميألكيةع الحا حؤكد عدح حياد واشن ن ك ألو وسي
السكحع م البًا الشعب المغأليع والنظاح الحاكحع بو و الح بيا ما وسألا ي ع الحا حساعد فا نشأل 

 اإلألهابع وبنائ سد النهءة اإلثيوباع بما يهدد اشمن القوما المغألي.
 17/12/2017، لندن، العربي الجديد

 
 لدى شباب مصر... حتى إشعار آخر« مياهًا راكدة»القدس تحر ك  .36

فا ك  مأل  يقا اعحدائ وسألا يواع أو انحفاءة أو اءبة فوس ينية حبزغ أعداد : أمينة خيألي –لقاهأل  ا
بالألو  بالدح »افيأل  من  كب الدامعات المغألية حعبأل عن اءبهاع وحعون حءامنهاع وحهحو 

 «.نفديك يا فوس ين
الخألوج بحظاهألات ءخمة وظوت الححألكات ال كبية ححألاو  بين حنظيح الو فات افححدادية وحنسيق 

حدما عددًا كبيألًا من الدامعات الألسمية. ظوت فوس ين  ءية حاءأل  فا الحألكة ال كبية المغألية 
عو  مدى عقود ها عمأل القءية ذاحها. هذه المأل ع وعو  ألاح فداحة افعحدائع فإن ألد الفع  

 يخحوو شكًك وموءوعًا شسباب عد .
ت اإلسكمية الحا هيمنت عو  أنش ة الدامعات المغألية فمن انكشاو لحقيقة أاألاض الحياألا

الألسمية لعقود  ويوة واححكاألها لموو فوس ينع ول  سنوات سبا مءت من الحوحأل والشد والدذب فا 
ألبو  البكد وعو  أألض الدامعات المغأليةع ول  حالة من الوا عية المؤلمة المسومة بقوة الحيوةع 

حبا  شبابا منبع  انهياأل مقول ع ول  حمكن فيألوس افسحق اب من «الغألا  العألبا اإلسألا يوا»ة وا 
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القءية بألمحهاع وأخيألًا وليس آخألًا اشدوائ المعادية لفكأل  الحظاهألع بفع  ألفض شعبا عاألح و بءة 
 أمنية واءحة.

واءح أن اشمن حو ا أن يحاو  البعض من ال كب الحعبيأل عن اءبهح فحح حشديد الحأمين فا »
ات. وهذا شائ محو ا شنهح يخشون أن ينحهز البعض الفألغة ويندس وس  ال كب محي  الدامع

ليشيا الفوء . لكن الدأليب أن الناس العاديين كانوا معادين حمامًا لوحظاهألات المحدود  فا داخ  
 عامًاق  الب فا كوية الحداأل  دامعة القاهأل . 20وفق ما يقو  حساح عبدالعا   « بعض الدامعات

يعوو  سا ق أدأل  عوق فا عقد  مألوألية فا محي  الدامعة  ب  « الناس العاديين»مو و  لكن األابة
«. هو وحنا نا غين و و حا ؟!»أياح بسبب الحشديدات اشمنيةع وذ غب لعناح  عو  الدميا  ا ًك: 

المشاأل ولي  يءألب المغأليين بشد  عو  مداأل السنوات السبا الماءيةع وذلك منذ « و و الحا »
أليا  الألبيا. وعو  ألاح حعا و وحءامن وحأييد الشاأل  لوأليا  فا بداية هبوبهاع فإن حكألاأل هبوب 

هبوبها واسحمألاأل ألكوب أموادها من  ب  حياألات سياسية محناحأل  أدى ول  حوادز نفسية كاألهة لفكأل  
 الحظاهأل فا شك  عاح.

إن ولقائ القبض عو  نحو كما يقو  المث  العاماع ف« ءألب المألبو  يؤدي ول  خوو السايب»وشن 
الشباب الذين نظموا و فة « عشألات»الحظاهأل من دون حغأليح من بين « حهمة»شابًا بو  11

اححدادية عو  سكلح نقابة الغحافيين فا وس  القاهأل  اعحألاءًا عو   ألاأل نق  السفاأل  اشميألكية 
 7هأل  الحا و عت يوح حظا« مينا»ول  القدس أألس  ألسالة واءحة فا شأن الحظاهألات. شباب الو 

و « بالألو  بالدح نفديكا يا فوس ين»و « يسق  يسق  أي عمي . بنعاديكا يا وسألا ي »الداألي هحفوا 
 «.يا أ غانا ف حهحح ألا  نفديك بالألو  والدح»

المسومون والمسيحيون من ال كب وال البات من المغأليين والفوس ينيين ودنسيات أخألى هحفوا 
لوا بيدعح « »فين اشمة العألبية؟ فوس ين عألبية»س ين هحافات عن عألوبة فو حسق  وسألا ي  وا 

 «.وسألا ي 
 18/12/2017الحياة، لندن، 

 
 والمسيحيين في القدس أبدي خالد وسنواصل دورنا بحمايته المسلمين: حق عبد هللا الثاني .73

أبدي خالدع و ا  أكد الموك عبدهللا الثاناع أن حق المسومين والمسيحيين فا القدس  :البحأل الميت
"سنواغ  وادبنا الحاأليخا الممحد منذ عهد ددنا الشأليو الحسين بن عوا فا حماية وألعاية 

 المقدسات فا القدس الشأليو".
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دائ ذلك خك  لقائ الموك أمس بمو ا عماد السيد المسيح عوي  السكح  المد سق ألدا  دين 
 يد الميكد المديد وألأس السنة الميكدية.وشخغيات و يادات مسيحية فا اشألدن والقدسع بمناسبة ع

ع أبنائ وبنات اشألدن وفوس ين المسيحيينع ودميا المسيحيين العألبع باشعياد المديد ع الموكوهنأ 
مؤكدا عمق الحآخا اإلسكما المسيحا فا اشألدنع الذي يشك  أنموذدا فا الو اح والعيش 

 المشحألك.
ا حكأليما لوحءوألع دعم  لغمود كنا س اشألض المقدسة فا كما أكد الموكع خك  مأدبة ادائ أ امه

عن حقديأله لكنا س القدس واشو او اإلسكمية  الموكالحفاظ عو  مقدساحهح وممحوكاحهحع معألبا 
 لحمسكها بالعهد  العمألية الحا أألست  واعد العيش المشحألك والسكح.

 18/12/2017، الرأي، عم ان
 

 ية سياسية مصيرية وتهم جميع العرب والمسلمينقض القدس: األردني رئيس الوزراء .73
أكد أل يس الوزألائ د. هانا الموقا ان القءية الفوس ينية ها "القءية المألكزية  بحألا: –عمان 

وافساس فا من قة الشألق افوس ع ويدب ايداد ح  عاد  وشام  لوقءية وفقا لمبدأ ح  
 الدولحين".

مغيأليةع وحهح دميا العألب والمسومين فا مخحوو ولفت الموقاع ول  أن القدس " ءية سياسية 
وأكد ان  يدب أن يحألك أمأل ححديد مسحقب  القدس لمفاوءات الوءا النها اع مشيألا  اغقا  العالح".

ول  ما أكد عوي  الموك خك  خ اب  أماح القمة افسحثنا ية لمنظمة الحعاون اإلسكما بان اعحألاو 
ألا ي   ألاأل خ يأل ومخالو لوقانون الدولاع وحهدد انعكاساح  الوفيات المححد  بالقدس عاغمة إلس

 اشمن وافسحقألاأل ويحب  دهود اسح ناو عموية السكحع ومن شأن  حأديج العنو والح ألو.
 18/12/2017، الغد، عم ان

 
 "إسرائيلـ"نواب يطالبون بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر ل .73

كأل  حبناها النا ب غالح العألمو ا والحا ح الب الحكومة ونهائ و ا نواب يوح اشحدع عو  مذ :عمان
 اسح داأل أألاءا البا وأل  والدمأل المو عة من  ب  وسألا ي .

و ا  النواب فا مذكألحهح ون هذا ال وب يأحا "شن افحفا ية حعحبأل حعديًا عو  السياد  اشألدنية وحقوق 
ا  لوموا نين بدخولها وشألائ اشألاءا الموا نين بالحغألو بهذه المنا ق وفحح المدا  والسم

 وافسحثماأل فيها دون ايألهح."
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عامًا حددد حوقا يًا لفحألات  25وأشاألوا ول  أن "افحفا ية نغت عو  حأديأل من قة البا وأل  والدمأل لمد  
 مماثوة ما لح يخ أل أحد ال ألفين ال ألو اآلخأل بنيح  ونهائ العم   ب  سنة من انحها  ".

 18/12/2017، الغد، عم ان
 

 األوسط من دون حل للقضية الفلسطينية الشرقالراعي: ال سالم في  .04
الشألق اشوس  لن يعألو السكح ما لح حدد »أكد الب أليألك الماألونا بشاأل  الألاعا أن : بيألوت

الشألعية الدولية حًك عادًف ودا مًا وشامًك لوقءية الفوس ينيةع يءمن لوشعب الفوس ينا حق  
ون ل  دولح  الخاغة عو  اشألض الحا عاش فيها  وا   ألونع وسقاها بعألق دبين ع المشألو  بأن حك

 «.وألواها بدمائ شهدا  
و ا  الألاعا فا عظة  داس اشحووود فا كنيسة الحدواع فا بود  ألميش الحدوديةع بعد حدشينها أمس: 

حألامب الذي أعون القدس  ف يمكن القبو  بحهويد القدسع كما يألما ولي   ألاأل الأل يس اشميألكا دونالد»
ءألوأل  الحَّمسك »ع مشددًا عو  «عاغمة إلسألا ي ع وأمأل بنق  السفاأل  اشميألكية وليها من ح  أبيب

بأن يكون لوقدس وءا دولا خاص يحما دميا اشماكن المقدسة الحابعة لك  من الديانات الثكثع 
 «.كح مسحقأل فيهاوأن حكون القدس ألمزًا عالميًا لألخو  والسكحع مبنيًا عو  س

حاأليخ المدينة البعيد والقأليب أظهأل أن  ف يمكن أي شعب أو دين أو دولة أن يححكألهع »وألأى أن 
عو  مدى حاأليخها القديح والحديث »ع ففحًا ول  أن  «عو  ألاح ما شهدح  من حألوب واححكفت

عاد  ححأليألها  52والمعاغأل هودمت القدس   23مأل ع وحوغألت  44مأل ع وحح افسحيكئ عويها وا 
 «. مأل ع ودمألت مألحين

 18/12/2017الحياة، لندن، 
 

 أوضاع القدس ةالفلسطينيالسلطة أمير قطر يبحث مع رئيس  .41
ع السو ة الفوس ينية بحث أميأل   ألع الشيخ حميح بن حمد آ  ثاناع وأل يس": العألبا الدديد" ناع 

الفوس ينيةع فسيما المحعوقة  محمود عباسع اليوح اشحدع آخأل مسحددات اشوءا  عو  الساحة
 بمدينة القدس.

دائ ذلك خك  افدحما  الذي عقده أميأل   أل ما الأل يس الفوس ينا اليوح بالديوان اشميألي فا 
الدوحةع وذ أ وا عباس أميأل   أل عو  اإلدألائات الحا حسع  دولة فوس ين فحخاذها فا المحاف  

يألكية افعحألاو بالقدس عاغمة إلسألا ي ع والسب  الكفيوة الدولية من أد  الحغدي لقألاأل اإلداأل  اشم
 بحماية المسدد اش غ  من افعحدائات اإلسألا يوية.
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وأكد أميأل   أل لوأل يس الفوس ينا و وو دولة   ألع  ياد  وشعباع ما القياد  الفوس ينية والشعب 
 ة والمسيحية.الفوس يناع فا كافة اإلدألائات الكزمة من أد  حماية المقدسات اإلسكمي

ودددت   ألع اشألبعائ الماءاع ألفءها لقألاأل الأل يس اشميألكا دونالد حألامبع اعحباأل القدس 
 عاغمة إلسألا ي ع داعية ول  ححألك دماعا لموادهة القألاأل.

 17/12/2017، لندن، العربي الجديد
 

 الرئيس السوداني: مستعدون للدفاع عن القدس .42
كد الأل يس السودانا عمأل البشيألع أن مدينة القدس أ: وكافت –عوا و محدوب  -الخأل وح 

سكميةع وف حناز  عن ذلكع و ا  ون الأل يس اشمأليكا دونالد حألامب ف يموك  الشأليو سحظ  عألبية وا 
 الحق فا وع ائ القدس لويهود أو وعكنها عاغمة إلسألا ي .

الشماليةع أن هذه الموا و  وأءاو البشيألع خك  كومح  فا لقائ دماهيألي بمدينة "القولد" بالوفية
سكمية القدس حسحدعا وحد  الغو و و  القألاأل لموادهة الححديات  الألاسخة لوحمسك بعألوبة وا 
الخاغة بها. وددد الأل يس السودانا ألفض بكده حكومة وشعبا لقألاأل حألامبع ففحا ول  داهزية 

 الشعب السودانا لودفا  عن مدينة القدس.
هاز اشمن والمخابألات السوداناع محمد ع ا المول ع "اسحعداد  واح  وفا السياقع أعونع مديأل د

 لحنفيذ  ألاأل الأل يس عمأل البشيألع بحماية القدسع ونغأل  الشعوب العألبية واإلسكمية
 17/12/2017، الشرق، الدوحة

 
 ترامب بشأن القدس إلعالن "التصدي"الجامعة العربية تشكل وفًدا وزارًيا لـ .43

وفد وزاألي »أعونت دامعة الدو  العألبيةع أمسع افحفاق عو  حشكي  : سينسوسن أبو ح -القاهأل 
 بهدو الحغدي لوقألاأل اشميألكا بشأن افعحألاو بالقدس عاغمة إلسألا ي .« ُسباعا

و ا  الوزيأل المفوض محمود عفيفاع المححدث الألسما باسح أمين عاح دامعة الدو  العألبيةع ون  
و  مدى اشياح اشخيأل  المموكة اشألدنية الهاشميةع بغفحها فا ءوئ افحغافت الحا أدألحها ع»

أل يسة ك  من القمة العألبية ولدنة مبادأل  السكح العألبيةع حح حشكي  الوفد الوزاألي العألبا المغدألع 
المنو  ب  الححألك عو  اشغعد  الدبووماسية واإلعكميةع من أد  موادهة اآلثاأل الناش ة والحبعات 

ع موءحا أن «وفيات المححد  افعحألاو بالقدس عاغمة إلسألا ي ع ونق  سفاألحها وليهاالسوبية لقألاأل ال
الوفد يحشك  من وزألائ خاألدية ك  من اشألدنع ودولة فوس ينع ومغألع والسعوديةع والمدألبع 
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يعقد الوفد أو  »واإلماألاتع واشمين العاح لودامعة العألبيةع كما أشاأل ول  أن  من المنحظأل أن 
 «.  فا العاغمة اشألدنية عّمانع ما م وا اشسبو  المقب ادحماعاح

 18/12/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 أردوغان: قريبا سنفتتح سفارتنا في القدس الشرقية .44
 ا  الأل يس الحألكا ألدب  يب أألدواان اليوح اشحدع ون بكده سحفحح  أليبا :  أله مان/ غاألب أوزاأل

 سفاألحها فا القدس الشأل ية.
 فا كومة ألقاها أألدواانع فا مؤحمأل لحزب العدالة والحنمية فا وفية  أله مان دنوبا البكد.دائ ذلك 

وأءاو أألدواان: "سبق وأعوّنا أن القدس الشأل ية عاغمة لدولة فوس ينع وحاليا يمث   نغويحنا 
انب العامة فيها سفيألع ولكن ون شائ هللا ا حألب اليوح الذي سنفححح في  بشك  ألسما سفاأل  ول  د

 القنغوية".
وأمس السبت  ا  أل يس الحكومة الحألكيةع بن عوا يودأليحع ون  نغوية بكده العامة فا القدس حقوح 

 حاليا بمهمة سفاأل  فعوية لدى دولة فوس ين.
 17/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 يلدريم: لن نسمح بفرض سياسة األمر الواقع في القدس  .45

ا  أل يس الوزألائ الحألكاع بن عوا يودأليحع ون بكده لن حسمح بفألض  :  يأليق  وعة/ سنان أوغوو
 سياسة اشمأل الوا ا فا مدينة القدسع "الحا حعد  يمة مشحألكة لقنسانية دمعائ".

دائ ذلك فا كومة ألقاها يودأليحع اليوح اشحدع خك  مؤحمأل لحزب العدالة والحنمية  الحاكحق بوفية 
د عو  ألفض "وعكن أمأليكا اعحباأل القدس عاغمة إلسألا ي ". و ا : وشد  يأليق  وعةع وس  البكد.

وشدد أل يس الوزألائ الحألكا عو  أن بكده "كانت وما حزا  وسحبق  ول  دانب  "ف نقب  ب ".
وحابا  ا ًك "من اآلن فغاعدا نقو  ون  المسحءعفين والمء هدين وأغحاب الحق فا العالح".

 فوس ين". القدس الشأل ية المححوة ها عاغمة
 17/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 تضامنا مع أهالي القدس.. اآلالف في أنقرة يهتفون "كفاحهم كفاحنا" .46
عو  و ا هحاو "كفاحنا كفاحكح"ع شاألك اآلفو فا و فة بالعاغمة الحألكية أنقأل ع : أنقأل  / مألاسوون

المححوة عو  ود  الخغوصع فا اشحدع حءامنا ما الشعب الفوس يناع وأهالا مدينة القدس 
 موادهة  ألاأل واشن ن افعحألاو بالمدينة عاغمة إلسألا ي .

الو فة نظمحها مدموعة من هي ات المدحما المدنا والنقابات الحألكية بينها "نقابة الموظفين 
 الحكوميين" و"هي ة اإلااثة الحألكية"ع و"دمعية شباب اشناءو "ع و"دمعية دهان نما".

ع أكد عوا يالدينع أل يس نقابة الموظفين الحكوميينع فا كومة ل ع عو  أن القدس وخك  الو فة
سحبق  مدينة مسومة وعاغمة لدولة فوس ينع مشددا عو  الودود اإلسألا يوا بها هو عم  وألهاباع 

 واححك  ايأل مشألو  شألض فوس ينية.
و يمة ونسانية ف حقدأل ولفت يالدين ول  أن القدس أألض مقدسة لدميا شعوب اشمة اإلسكميةع 

بثمنع مؤكدا أن اشحألاك "لن يقفوا غامحين" حداه منح القدس لقسألا يويينع وأن القدس "لن حكون وف 
 حأل   ا  الزمان أو  غأل".

وألفا المحظاهألونع المشاألكون فا الو فة الحءامنيةع ففحات عويها عباألات مناهءة لوقألاأل اشمأليكا 
دس عاغمة فوس ين"ع كما غدحوا بهحافات مث  "الحألية لفوس ين بخغوص القدسع من  بي : "الق

 ولوقدس" و"كفاحهح كفاحنا".
 17/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 !"يهودية القدس"مدير مركز سعودي يدافع عن  .47

فا ما اعحبأل مزايد  حح  عو  الأل يس اشمأليكا دونالد حألامب  ا  عبد الحميد  ”:القدس العألبا“ 
ع ومقأله مدينة دد  السعودية ون  ألاأل حألامب اعحباأل القدس ”معهد أبحاث الشألق اشوس " حكيح مديأل

 عاغمة إلسألا ي ع سيحألك المياه الألاكد  فا موو المفاوءات.
نحن كعألب يدب أن نؤمن حح  نحفهح ال ألو اآلخأل “اشمأليكية: ” الحأل “وأءاو فا حغأليح لقنا  

عوينا أن نعحألو "وذهب ول  القو :  ”.مفاوءات السكح كما هوع ونعألو ما ها مح وباح  لنندح فا
 ”.وندألك أن القدس ألمز دينا لويهودع وهو مقدس كقداسة مكة والمدينة لومسومين

عو  العق  العألبا أن يححألأل من الموألوث الناغأليع وموألوث اإلسكح السياسا بشقي  السنا "وزاد: 
نكاأل   ”.حقهح الحاأليخا فا المن قةوالشيعاع الذي األس ثقافة كألاهية اليهودع وا 
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ع ”حويحأل“و د ساأل  كثيأل من السعوديين ول  ودانة حغأليح  عبأل موا ا الحواغ  افدحماعا وخاغة 
وعوق بعءهح ون حغأليحات الحكيح وايأله ممن يدعون لوح بيا ما وسألا ي ع ف حمث  االبية 

 السعوديين. 
 ححكلها فوس ين.وكان الحكيحع الذي يقيح فا دّد  هنأ وسألا ي  بذكألى ا

 17/12/2017، لندن، العربيالقدس 
 

 بث عربي موحد... للقدس .48
شاألكت وذاعات و نوات حوفز  عألبية أمس فا حظاهأل  ": الحيا " –فححا غّبا  } القاهأل   -از  

وعكمية عألبية موحد  نغأل  لمدينة القدس المححوة ومقدساحها اإلسكمية والمسيحيةع وألفءًا إلعكن 
ميألكا دونالد حألامب عاغمة فوس ين القدس عاغمة إلسألا ي . ودائ البث المشحألك الأل يس اش

ع «يوح اإلعكح العألبا»بدعو  من أل يس الهي ة الو نية لقعكح المغألي حسين زينع ححت عنوان 
ع واسحمأل حح  ساعة محقدمة «وعكح واحد... و ن واحد... من أد  عألوبة القدس»وححت شعاأل 
ثنينع بمشاألكة عشألات المح ات العألبية. وُسدوت البألامج فا اسحديوات القدس اف -من لي  اشحد

 والقاهأل  وعمان. 
 18/12/2017الحياة، لندن، 

 
 من قلب سراييفو.. "القدس عاصمة لفلسطين" .49

حظاهأل الم ات فا  وب العاغمة البوسنة سألاييفوع : ليو  بيواألادليا -سألاييفو / ألما حشكوفويحش
و   ألاأل الأل يس اشمأليكاع دونالد حألامبع اعحباأل مدينة القدس المححوة عاغمة اشحدل اححدادا ع

كما ألفا  وألفا المحظاهألونع فا ميدان "باش حشاألشا" الحاأليخاع ففحات حندد بقألاأل حألامب. إلسألا ي .
 المحظاهألون ففحات من  بي  "حألامب  و" و"األفا يدك عن القدس" و"القدس عاغمة فوس ين".

خك  المظاهأل ع الحا دعت وليها منظمات مدحما مدناع  ا  سفيأل فوس ين السابق  وفا كومة ل 
فا سألاييفوع مادد معألووع ون  "ليس بمقدوأل حألامب اعحباأل القدس عاغمة إلسألا ي ع نيابة عن 

 اآلخألين".
 17/12/2017وكالة األناضول لألنباء، 
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 قدسال رفضًا إلعالن ترامب بشأن واشنطناآلالف تظاهروا في  .51
ححواغ  فا عواغح دو  العالح الفعاليات الألافءة  ألاأل الأل يس اشميألكاع :  العألبا الدديدع وكافتق

دونالد حألامبع باعحألاو بكده ألسميًا بالقدس عاغمة إلسألا ي ع وهو القألاأل الذي  وب  بألفض 
سكماع و وق وححذيألات دولية.  واءب عألبا وا 

اشن نع لوحعبيأل عن ألفءهح  ألاأل حألامب. ونّظح الحظاهأل  حظاهأل اآلفو فا العاغمة اشميألكية و و 
الحا دألت اشحد  ألب البيت اشبيضع المدوس اشميألكا لومنظمات اإلسكميةع وشاألكت فيها 

وألفا المحظاهألون عومًا فوس ينيًا ءخمًا يغ   ول  ول   مدموعات عديد ع وسكمية وايأل وسكمية.
كذلك هحو المحظاهألون الذين  دوب ونهائ افححك  اإلسألا يوا.محألًاع ونادوا بالحألية لفوس ينع وو  50

وفا كومة ل  خك  الحظاهأل ع انحقد  حوافدوا ول  واشن ن من وفيات عد ع ءّد الأل يس اشميألكا.
اشمين العاح لو"المدوس اشميألكا لومنظمات اإلسكمية"ع أسامة دما ع  ألاأل حألامبع ودعا العالح ول  

 اإلداأل  اشميألكية هذه.افححاد حداه خ و  
 17/12/2017لندن، العربي الجديد، 

 
 أوروبية ضد  إعالن ترامب بشأن القدس ومدنمظاهرات في عواصم  .51

انحفءت الداليات الفوس ينية والعألبية واإلسكمية والمنظمات المدنية والنقابات فا وسبانيا :  وكافتق
مدينة مدأليد مظاهألحين كبيألحينع اشول  ع حيث شهدت حو  مدينة القدس ءد  ألاأل الأل يس حألامب

فا وس  المدينة والثانية أماح السفاأل  اشمأليكية شاألك فيهما محءامنون ما فوس ين وءافة ول  
الدالية الفوس ينية والعألبيةع كما حح حنظيح عشألات الو فات الحءامنية ما فوس ين فا بألشوونة 

شبيوية و أل بة وفالنسيا وبامبوونا وسأل س ة وب ود الوليد وسانحيادو ودزأل الكناألي وايألها من المدنع وا 
ع 2014حيث لح حشهد الساحة اإلسبانية ححألكًا مشابهًا منذ العدوان اشخيأل عو    ا  از  عاح 

وكانت اشعكح الفوس ينية وغوأل القدس بكنا سها ومساددها ها العام  المشحألك فا هذه 
 الفعاليات. 

ألوحألداح الهولنديةع وألفا المححدون ففحات مناهءة لوقألاأل وخألدت مسيألات اححداج فا مدينة 
الحألية »ع كما ألددوا هحاو «كفاحهح كفاحنا»و« القدس عاغمة فوس ين»اشمأليكا من  بي : 

وحشهد مدن األبية عديد  مظاهألاتع لألسبو  الثانا عو  الحوالاع ألدًا عو   ألاأل «. لفوس ين ولوقدس
 الأل يس اشمأليكا دونالد حألامبع 

فا فألنسا نّظح آفو اششخاص مسيألات اححداج فا مدينة سحألاسبوألج الفألنسيةع وحدما و 
 المحظاهألون أماح مح ة الق األات الأل يسية بالمدينةع حيث أعألبوا عن اسحنكاألهح لوقألاأل اشمأليكا.
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ع مودهين الدعو  «دافعوا عن القدس»و« نحن حأّلاس القدس»وألدد المحظاهألون هحافات من  بي  
الفألنسا ويمانوي  ماكألون لألفض القألاأل اشمأليكا. وشهدت عد  مدن سويسألية من بينها لوأل يس 

المدن كزيوألخع باإلءافة ول  مدينة دنيو مقأل  أكبألالعاغمة السويسألية بيألنع ول  دانب وحدى 
اشمح المححد ع سوسوة من الحظاهألات والمسيألات افححدادية ءد  ألاأل الأل يس اشمأليكا افعحألاو 

وشاألك فا هذه المسيألات الحا نظمحها الدالية الفوس ينية والداليات «. وسألا ي »عاغمة   بالقدس
العألبية واإلسكمية وعدد من مؤسسات المدحما المدنا والدمعيات السويسألية المساند  لوقءية 
الفوس ينية الم ات من المححدين من مخحوو الدنسيات العألبية واإلسكمية باإلءافة ول  عدد كبيأل 
من المحءامنين السويسأليين وأبألزهح عءو البأللمان الفيدألالا السويسألي كاأللو سوماألودا المعألوو 
بدفاع  عن حقوق الشعب الفوس ينا والذي ألق  كومة حءامنية فا ساحة هوفحسيا فا العاغمة 

 بيألن.
أل  كما حظاهأل أيءًا الم ات فا ك  من مدينة دنيو حيث مقأل اشمح المححد  ومدينة زيوألخ نغ

 لوقدس وخألدت مظاهألات مماثوة فا العاغمة الفنوندية هوسنكا. 
  18/12/2017الخليج، الشارقة، 

 
 القدس إلعالن ترامب بشأناأليديولوجية  الخلفياتبحث أمريكي عن  .52

حهحح وسا   وعكح أميألكية بشك  مكثو فا الكشو عن العد  اشيديولودية : واشن ن وو أحمد اشمين
حدت  ألاألًا سياسيًا كبيألًا بحدح وعكن الأل يس اشميألكا دونالد حألامب القدس عاغمة الدينية الحا أن -

لدولة افححك  اإلسألا يوا. وحخوص ول  أن القألاأل سياسا بامحيازع لكن  ولد من ألحح حسابات 
أميألكية داخوية انحخابيةع عنوانها نفوذ الووبا اإلنديوا المسيحا فا الوفيات المححد ع القأليب فا 
العديد من معحقداح  من عقيد  فألق يهودية مح ألفةع ممثوة بقو  اليوح فا النوا  الغوبة لفأليق حألامب 
و اعدح  افنحخابية. والحفسيألات نفسها  د حسألي عو  وءا اعحباأل واشن ن أن "حا   البألاق" فا 

ية الدينية المشحألكة القدس هو دزئ من وسألا ي ع فا سياق حبّنا اإلداأل  اشميألكية المفاهيح اشيديولود
 بين فألق دينية ونديوية مح ألفة وأخألى يهوديةع شهداو سياسية.

لدأ مألا بون سياسيون أميألكيون ول  مقاألبة دينية والبحث عن أسباب  ألاأل حألامب فا المعحقدات و 
ح الدينية المشحألكة بين أنغاأله من المسيحيين اشميألكيين اإلنديويين المؤمنين با حألاب نهاية العال

وظهوأل المخوصع ما الدماعات الدينية اليهودية المحشدد ع خغوغًا المنظمات اليهودية اشميألكية 
اشألثوذكسيةع الحا حقوح أيديولوديحها الدينية عو  الدعو  ول  افسحي ان فا اشألاءا الفوس ينية 

 المححوة وا  امة هيك  سويمان الثالث مكان المسدد اش غ .
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ت بعيد الحانوكا اليهودي فا البيت اشبيض  ب  أياح وغوأل الحاخامات وعززت مشاهد افححفاف
المحي ين بحألامبع نزعة المحووين ول  افلحفات أكثأل ول  اشبعاد الدينية فا شخغية حألامبع الذي 
لومفاأل ة يذهب خغوم  ول  حد حشبيه  بالزعيح النازي أدولو هحوأل ويوغقون ب  غفات العنغألية 

يألى حاخامات اليهود أن هللا يديأله وأن   وألش الكبيأل موك فاألس الذي سمح لويهود والكساميةع فيما 
  ب  نحو أألبعة آفو عاح بإعاد  بنائ هيك  سويمان لومأل  الثانية.

 17/12/2017لندن، العربي الجديد، 

 
 " أساسها دولة فلسطينية بسيناءالقرنكاتب ألماني: "صفقة  .53

خوص حقأليأل لغحيفة ألمانية ول  أن و امة دولة فوس ينية : يةالغحافة اشلمان -خالد شمت -بأللين
فا سينائ بدف من الءفة الدألبية و  ا  از  يمث  أساس "غفقة القألن" الحا حححدث الحسأليبات عن 

سألا ي  من دهةع وأ ألاو عألبية من دهة أخألى.  وبألامها بين الوفيات المححد  وا 
حونغ" بين الحخ ي  منذ عقود لححقيق هذا الهدو وبين فقد ألب ت غحيفة "فألانكفوألحأل ألدماين  حساي

 "اإلهما  المحعمد" من نظاح الأل يس المغألي المخوو  حسنا مباألك لحنمية شما  سينائ.
و الت ون اهحماح الأل يس المعزو  محمد مألسا بحنمية هذه المن قة كان أحد أسباب افنقكب عوي  

فحا  السيسا الذي أعاد شما  سينائ لدا أل  الحهميش من وزيأل دفاع  آنذاك والأل يس الحالا عبد ال
 مدددا.

واعحبألت الغحيفة فا حقأليألها الغادأل أمس السبت أن مدم  السياسات الحا ينفذها نظاح السيسا 
 بشب  الدزيأل  المغأليةع حؤشأل إلعداد هذه المن قة إل امة دولة فوس ينية فو ها.

حألحي  الفوس ينيين من الءفة الدألبية لشمالا ونوهت ول  أن المحداو  عن غفقة القألن حداوز 
 سينائع ول  وثاأل   ءية حهديألهح من القدس الشأل ية ول  العأليش ومحي ها.

وأوءحت الغحيفة أن حغأليح الأل يس اشميألكا حألامب عن حق المسومين بالغك  فا المسدد 
حوون من هناك اش غ  يعنا أن  لن يكون مسموحا لوفوس ينيين السكن فا القدسع وأنهح سيأل 

 لسينائ.
وكحب الحقأليأل أل يس  سح العالح العألبا والشألق اشوس  بالغحيفة ألاينأل هيألمان واسحهو  باإلشاأل  ول  
أن النظاح المغألي فأل  بزياأل  وزيأل  الشؤون افدحماعية اإلسألا يوية ايك ااموي ي  لوقاهأل  نهاية 

ل  لعءو بالحكومة اإلسألا يوية لمغأل منذ نوفمبأل/حشألين الثانا الماءاع باعحباألها الزياأل  اشو 
 سنوات.
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ولكن هذه الفألحة حكشت سأليعا بعد حديث الوزيأل  عن سينائ كأفء  وأنسب مكان إل امة دولة 
 فوس ينيةع حسب كاحب الحقأليأل.

وذكأل هيألمان أن حغأليح ااموي ي  دفا الخاألدية المغألية ول  م البة نظيألحها اإلسألا يوية بحوءيح 
ع وألأى أن ألد الحكومة اإلسألا يوية لح ينو ح وعها إل امة دولة فوس ينية بسينائ حو  الموءو 

 وا حغأل عو  اإلشاأل  ول  أن حغأليح الوزيأل  يخغها شخغيا.
 17/12/2017الجزيرة.نت، 

 
 بشأن القدس إعالن ترامب"األيام" تنشر نص مشروع قرار مجلس األمن والذي يدعو لسحب  .54

حغوت "اشياح" عو  نسخة من مشألو  القألاأل المقدح ول  مدوس  عبد الألؤوو أألناؤو : -القدس
ون مدوس اشمنع وذ يعيد الحأكيد عو   ألاألاح  ذات الغوةع بما فا ذلك  اشمن وحنشأل نغ  الحألفا :

 465قع 1979  446قع 1973  338قع 1971  298قع 1969  267قع 1968  252قع 1967  242القألاأل 
قع وذ يسحألشد بمقاغد ومبادئ ميثاق اشمح 2016  2334ق و 1980  478قع 1980  476قع 1980 

ذ يءا فا  ذ يؤكد من دديدع فا دموة أموألع عو  عدح دواز اكحساب اشألاءا بالقو ع وا  المححد ع وا 
اعحباأله الوءا المحدد لمدينة القدس المقدسةع وف سيما الحادة ول  حماية اشبعاد الألوحية والدينية 

ومدينة والحفاظ عويهاع عو  النحو المحوخ  فا  ألاألات اشمح المححد  ذات الغوةع والثقافية الفأليد  ل
مؤكدًا عو  أن القدس ها  ءية لووءا النها ا الحا يحعين حوها من خك  المفاوءات حمشيًا ما 

ذ يعألب فا هذا الغدد عن أسف  العميق وزائ القألاألات اشخيأل    ألاألات اشمح المححد  ذات الغوة. وا 
 عوقة بوءا القدس.المح

فإن مدوس اشمن يؤكد عو  أن أي  ألاألات أو ودألائات ُيقغد بها حدييأل شك ع وءا أو الحكوين 
الديمدألافا لمدينة القدس المقدسة ليس ل  أي أثأل  انوناع فاية وبا وة ويدب ولداؤها امحثاًف 

فمحنا  عن و امة لقألاألات مدوس اشمن ذات الغوةع وفا هذا الغددع يدعو دميا الدو  ول  ا
ي الب بأن  ق.1980  478بعثات دبووماسية فا مدينة القدس المقدسةع عمًك بقألاأل مدوس اشمن 

حمحث  دميا الدو  لقألاألات مدوس اشمن المحعوقة بمدينة القدس المقدسةع وعدح افعحألاو بأي 
 ودألائات أو حدابيأل مخالفة لحوك القألاألات.

السوبية عو  أألض الوا ا الحا حهدد ح  الدولحين وحكثيو وحسأليا يكألأل دعوح  ول  عكس افحداهات 
الدهود الدولية واإل ويمية والدعح الذي يهدو ول  ححقيق سكح شام  وعاد  ودا ح فا الشألق اشوس  
دون وب ائ عو  أساس  ألاألات اشمح المححد  ذات الغوة ومألدعية "مدأليد" بما فيها مبدأ اشألض 
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نهائ افححك   مقاب  السكح ومبادأل  السكح العألبية وخاأل ة ال أليق الغادأل  عن "الألباعية" وا 
 .1967اإلسألا يوا الذي بدأ عاح 

 يقألأل وبقائ المسألة  يد نظأله.
 17/12/2017األيام، رام هللا، 

 
 في المحاكم الدولية  بمحاكمة ترامب يطالبزعيم المسلمين في الهند  .55

الب زعيح المسومين فا الهند موفنا سيد دك  حيدأل   :وفا –نيودلها  -القدس عاغمة فوس ين
نقويع اشمح المححد  بمحاكمة الأل يس اشميألكا دونالد حألامب بسبب وعكن  افعحألاو فا القدس 

 عاغمة إلسألا ي .
واعحبأل نقوي خك  مشاألكح ع اليوح اشحدع فا الحظاهألات الواسعة الحا ءمت الشيعة والسنة فا 

لمسومين ااءبون ددًا من  ألاأل حألامبع وهذه الحظاهألات حأحا لوحنديد بسياسة مدينة نيودلهاع أن ا
وأوءح نقوي أن المحظاهألين يدعون  حألامب حداه فوس ين وا عكن  القدس عاغمة لوكيان الغهيونا.

اشمح المححد  ول  محابعة هذه القءية بدديةع وأن  ألاأل حألامب يعاألض القوانين الدولية ويدب 
 ك.محاكمح  عو  ذل

 17/12/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ترامب يتراجعاالنتفاضة حتى  .56
 د. فايز أبو شمالة
وحح  يوحقا الفوس ينيون بمخحوو حنظيماحهح و واهح السياسية عند نق ة حوافق ف خكو حولهاع فمن 

 أفيدب الديد أن يكون شعاأل المألحوة الألاهنة هو  انحفاءة حح  يحألادا حألامب عن  ألاألهقع شعاأل 
حخحوو عوي  حألكة فحح وحألكة حماس والدهاد والدبهة الشعبية والديمقألا ية وك  أ ياو العم  
السياسا الفوس يناع فالذي ينكص عن دعح افنحفاءة الألاهنة ءمن هذا الشعاأل البسي  هو خاألج 

 الو ناع ب  وخاألج و األ الغو الو نا. اإلدما و األ 
عن  ألاألهق هو شعاأل الحد اشدن  الذي ف يمكن أن يقب  بأ   شعاأل  انحفاءة حح  يحألادا حألامب 

من  شباب فوس ين ودألح  افنحفاءة وأهالا الشهدائع وف يمكن أن يقب  بأ   من  أي فوس ينا 
يححألح نفس ع ويحب و ن ع ويدافا عن مقدسات المسومينع ولهذا الشعاأل يحوفأل الدعح السياسا من 

سألا ي ع والثبات  اشمة العألبية واإلسكميةع وف حعحألض عوي  معظح دو  العالح ما عدا أل يس أمأليكا وا 
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عو  هذا الشعاأل كفي  بأن يكسأل  ألاأل حألامب آدًك أح عادًكع وكسأل  ألاأل حألامب مقدمة لكسأل 
 أ ما  وسألا ي  بالقدسع كمقدمة عو   أليق حغفية القءية الفوس ينية بشك  عاح.

ا حألامب عن  ألاألهق م وب شعبا فوس ينا  اب  لوححقيقع الثبات عو  شعاأل   انحفاءة حح  يحألاد
ويمث  خ و  أول  عو   أليق ححقيق انحغاأل فوس ينا مءمون عن  أليق المقاومة الشعبيةع الحا 
ح الب بها حألكة فححع والعديد من القوى السياسيةع وعوي  فإن اإلعكن الألسما الفوس ينا عن دعح 

اسح ححب  القياد  الفوس ينيةع اإلعكن الألسما عن دعح هذه  افنحفاءة أو الهبة أو الحألاك أو أي
الخ وات الو نية الفوس ينية الحا يخ  معالها شباب فوس ينع هذا الدعح يمث  اشفق الذي سيححألك 
فا مدال  السياسا شباب فوس ينع وهح ينظمون غفوفهحع ويوادهون عدوهحع وي وألون من  دألاحهح 

البسي  الذي ف يكوو السو ة ححم  مسؤولية الموادهة  فا الموادهةع ءمن هذا الشعاأل
ومءاعفاحهاع وف يوأل  القياد  فا أي عم  مقاوح بالسك  الذي ف ححب ذكألهع وف ححمن  ل  أن 

 يح وأل عو  أألض الءفة الدألبية.
وحح  ف ححوه بوغوة الشباب المنحفءينع وحح  ف حذهب دماؤهح سدىع وحح  ف يحب  الشعب 

من كثأل الحآمأل عو  انحفاءاح ع فإن غدوأل  ألاأل ألسما فوس ينا يدعو الشعب ول   الفوس ينا
مواغوة الحألاك حح  حألادا حألامب عن  ألاأله يمث  الخ و  اشول  عو   أليق بنائ الثقةع وفسيما أن 
الشعب ينحظأل ادحما  القياد  الفوس ينية يوح افثنين فا ألاح هللاع وهو يسحما ول  حغأليحات 

ع وهح يححدثون عن  ألاألات ايأل مسبو ةع وعن موا و مغيأليةع وعن حغعيد فا الألدع المسؤولين
 وعن أشيائ كثيأل ع ف يمكن أن يغد ها الشعب الفوس ينا ما لح حكن مقألونة بشي ين:

أوًف: أن حكون هنالك خ وات عموية موموسة عو  أألض الءفة الدألبيةع ومنها و كق الحأليات 
قوين السياسيينع والدعو  لوقائ حنظيما موسا ف يسحثنا أحدًاع يهدو ول  العامةع وا  كق سأل  المعح

 وءا الخ و  العأليءة لبألنامج سياسا موحدع حوحقا عوي  دميا القوى السياسية.
ثانيًا: ألفا العقوبات عن سكان   ا  از  فوألًاع فك يعق  أن حدحما القياد  الفوس ينيةع وأن حنا ش 

فوس يناع وححخذ  ألاألات مغيألية من أد  القدسع وحألفض لقائ المندوب مسحقب  القألاأل السياسا ال
مويون فوس ينا بق ا الكهألبائ  2اشمأليكاع وح الب بإلدائ  ألاأل حألامبع فا الو ت الذي حعا ب في  

 و  ا الألواحب!
ألفا العقوبات عن سكان از  ها الدلي  والبألهان عو  مغدا ية القياد  فا ألفض  ألاأل حألامب بشأن 

 دسع فدز  والقدس مألحكز المؤامأل  اإلسألا يوية لحمزيق وحد  الو ن والقءية.الق
 17/12/2017، رأي اليوم، لندن
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 مقدسيون ومطبعون .57
 عبد هللا السناوي

  ءية القدس حساسة وشا كة ومغيألية.
 فاحوك حقيقة نها ية حسحدع  أوسا حءامن شعب  عألب ع فاع  ومحغ ع لدعح غمود المقدسيين 

 ديمة.البود  الق
 كيو؟.. هذا هو السؤا .

أسوأ ودابة ممكنة دعو  الدمهوأل العألب  و عو  اخحكو حودهاح  ومشاألب  و لزياأل  القدس وحداوز 
 دميا المحظوألاتع الح  اسحقألت لعقود  ويوة.

ف  حغأليحات « محمود عباس»الفكأل   ديمة واإللحا  عويها معحاد من أل يس السو ة الفوس ينية 
زياأل  السدين ف »عات مدوقة و كما اسحمعت أكثأل من مأل ع ومن عباألاح  اشثيأل  أن عامةع أو بادحما

 «.حعن  ح بيعا ما السدان
لح حكن هناك مفادأ  أن يدعو مدددا ول  زياأل  اشألاء  المححوة من عو  منغة القمة اإلسكمية 

عاغمة إلسألا ي  ال األ ةع الح  الحأمت بإسحنبو  لوألد عو  اعحألاو الأل يس اشمأليك  بالقدس 
 وشألوع  ف  نق  سفاأل  بكده وليها.

« ألياض المالك »كما لح حكن هناك أى مفادأ  أن يألدد الدعو  نفسها وو  بو  بأياح وو وزيأل خاألديح  
 أماح افدحما  ال األئ لوزألائ الخاألدية العألب بالقاهأل .

ين الخحاميينع ف بالسوب وف ف  افدحماعين ال األ ين لح يعوق أحدع وف وألدت أى وشاأل  ف  البيان
اإليدابع ول  ما ذهبت ولي  السو ة الفوس ينيةع وف السو ة نفسها بذلت دهدا يعحد ب  ف  الكواليس 

 لحءمين دعوحها ف   ألاألاحهما.
لح يكن أحد مسحعدا أن يححم  شبهة الدعو  ول  الح بياع والألأى العاح يحابا وحساؤفح  ف  حقيقة 

ع وف كانت أل اسة السو ة الفوس ينية معنية بألدات الفع  الألسميةع فه  حعألو و الموا و عند ذألوحها
ألبما بالحفاغي  و مدى حوأل  بعض الدو  العألبية واإلسكمية ف  الح بيا العون  والسألى ما الدولة 

 العبألية.
ة لزياأل  الحقيقة أنها أألادت مخا بة الألأى العاح العألب  مباشأل  واسحثماأل الوحظة لدفا   اعات واسع

المدينة المقدسة باسح دعمها دون الحنب  ول  أن أهح  ألاأل ألمزى غدأل عن القمة اإلسكمية افعحألاو 
 بالقدس عاغمة ححت افححك  لدولة فوس ين.
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المعن  الغأليح أن من يزوألها فهو م با دون أدن  لبس ما السدان بك ادعائ أن بوسع  أن يدعح 
ة العسكألية اإلسألا يويةع حمنح وحمنا أخحامها لومألوأل ول  حيث سديناع فك  ش ئ يمء  ححت الأل اب

 المقدسات اإلسكمية والمسيحية.
باليقين فإن دمهأل  الألأى العاح من المحي  ول  الخويج لن حوب  الدعو ع و د حنحألو السدافت من 

 كيو ندعح افنحفاءة ول  مآفت أخألى ف حويق بالححدى الودودى الماث .
الم بعين أنغاأل الألواية اإلسألا يويةع والذين يودون شسباب مخحوفة مد الحواغ  ما وباليقين فإن 

الدولة العبأليةع سوو يددون ف  مث  هذه الدعو  ا ائ أخك يا فألحكاب أبشا الحنازفت بحق أية 
  يمة وبي ة مواحية لعقد الغفقات الحداألية والسياسية ما دولة افححك .

هد الفوس ين ع الذى بدأت انحفاءح  الثالثة حأخذ مداهاع وغوأل المقاومة ذلك يفء  ول  وألباك المش
الشعبية حوهح العالح أن هناك شعبا يقاوح  وات اححك  حءألب بالألغاص الح  المظاهألات السوميةع 
ألهاباع حفض اعحغامات ف  محي  المسدد اش غ  بأ غ  دألدات القو ع  ح األد بالخيالة حخويفا وا 

عبأليها ما الق ا  المحاغألع وحعحق  الم ات من داخ  بيوحهح ف  المدينة حقغو از  وحدوق م
 المقدسة والءفة الدألبيةع الح  يفحألض أن لوسو ة وفية عويها!

 بعض الغوأل يثبت دون ادعائ أن  ءية القدس ايأل  ابوة لوحغألوع أو المقايءة.
ق ف  المسحقب  من وبعءها اآلخأل يكشو مدى افسحعداد لوحءحية والموادهة من أغحاب الح

 شبان وشابات يحغدون لدنود افححك  دون خشية أو ود ع وبشداعة ف نظيأل لها.
بالحو يت حبدو الدعو  الألسمية لزياأل  القدس كقنبوة دخان ححدب اشس وة الأل يسية الح  يحودب اإلدابة 

 عويها.. اآلن وليس ادا.
. ما الخ وات العموية الح  يحعين احخاذها ما مسحقب  المغالحة الفوس ينية وححت أى أفق سياسا؟.

لدعح افنحفاءة الثالثة حح  ف حدهض أو ححبدد حءحياحها؟.. وما العم  بعد أن أزهقت حماما أية 
عألابها اشو ع ف  أن حغ  ول  أى ش ئ يعيد « عباس»ع الح  كان «أوسوو»ألهانات عو  احفا ية 

 لمححوة؟لوفوس ينيين بعض حقو هح العادلة ف  أألاءيهح ا
نفس  أكثأل « عباس»وما مسحقب  السو ة ومدى  دألحها عو  احخاذ القألاأل الغعب بحوها و و د أبدى 

من مأل  ف  حواألات ءمحنا ا حناع  بهذا الخياأل اشخيألع لكن  أألدأه ول  الو ت المناسبع فإذا لح يكن 
 اآلن و ت المألادعة الكاموة لوسياسات والخياألات واشخ ائ والخ ايا فمح ؟

وبالحو يت فإن الدعو  الموحة لزياأل  القدس حألبك الدءب العألب  بمسيحيي  ومسومي  عو  نحو  د 
 يسحب من زخح دعح افنحفاءة الفوس ينية.
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العم  الشعب  افححداد  باشألاء  المححوةع ف  القدس بالذاتع هو دألاأل لمودات الدءب 
عض موا فها ألخو  والبعض اآلخأل عوي  العألب ع و دأل  الألأى العاح عو  الءد  عو  حكوماح ع وب

 حساؤفت وشبهات.
كما أن اسحمألاأل افححدادات بالعالمين العألب  واإلسكم ع وداخ  الحواءأل اشوألوبية نفسها من 
أغحاب الءما أل اإلنسانيةع ءألوألى إلمداد افنحفاءة بفوا ض ثقة ف  النفس والقدأل  عو  مواغوة 

 ح أل : شعب ححت افححك  يماألس حق  ف  المقاومة. أدواألها ف  عألض  ءيحها كما يدب أن
وذا ما حألفت القءية عن مساألها ال بيع  فك  ش ئ سوو يحقوضع افنحفاءة حدهض  ب  أن 

 ححقق أهدافهاع والح بيا يمء  بخ   محساألعة ول  حيث ح وب وسألا ي .
 مث  هذه الموفات الحساسة ححكمها المبادئ ف النوايا.

أن حكون القدس الشأل ية عاغمة « دبألان باسي »يحبن  وزيأل الخاألدية الوبنان  و د كان مثيألا أن 
 فوس ين مقألا لسفاأل  بكده من اآلنع وهو خياأل مسححي  ف  مدينة ححت افححك .

ن سادح  لهدة ألومانسية.  هذا النو  من الحفكيأل السياس  ف يؤسس لموادهة حقيقية وا 
 م  عو  دعح المقدسيين دون حوأل  ف  الح بيا المدان .ما نححاد  بالءب  ودألاك الحقا ق والع

من أهح الحقا ق و ف  بود عألب  دوهألى مث  مغأل و ذلك اإلدما  بين  واه الحية ونقاباح  ومثقفي  
 عو  ألفض دميا أشكا  الح بيا منذ أواخأل سبعينيات القألن الماء .

حاأليخ  وهويح  ف  موادهة اسححقا ات و د كان دفاعا شعبيا عن اشمن القوم  واححألاح البود لنفس  و 
المعاهد  المغألية اإلسألا يويةع الح  وءعت الح بيا عو  ألأس أولوياحهاع لكن  اسححا  ول  ما سم  

 ع الذى يألاد ل  اآلن أن يكون داف ا ومدانيا.«السكح الباألد»بو
لدنة »اسح  لح حكن مغادفة أن أو  منظمة شعبية أنش ت ف  ذلك الو ت لمقاومة الح بيا حموت

ف  وشاأل  ول  حكزح ألفض الح بيا ما ك  ما ل   يمة ثقافية وحءاألية « الدفا  عن الثقافة القومية
 وحاأليخية.

ولح حكن مغادفة أخألى المو و الذى انحهدح  الكنيسة الو نية المغألية ف  ححأليح ذهاب الحداج 
و حسب « مغأل خونة اشمة العألبية أ با »المسيحيين ول  المدينة المقدسة المححوةع حح  ف يقا  ون 

الذى كانت عباألاح  المححدية ححألدد ف  الفءائ العاحع ألفءا شى « شنود  الثالث»حعبيأل البابا الألاح  
 ح بيا حح  حححألأل القدس.

ليست هناك مغوحة واحد  ف  الخألوج عن المح وبات الحقيقية لوموادهة الداألية اآلن عو  اشألض 
 ح  حقحء  نغأل  القدس ف خذفنها بالح بيا المدان .الفوس ينية المححوةع ال

 17/12/2017الشروق، القاهرة، 
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 بعد اعتراف ترامب ورجاالتهاختفاء السنوار  "سر  " .58

 ليكس فيشمانأ
فححفافت الذكألى الثكثين فن ك حها اخحف  زعيح المنظمة فا الق ا ع « حماس»خك  اسحعدادات 

 . كنا نحوّ ا أن يظهأل عو  المألع ليحمس الناسع ويعألض يحي  السنواألع وكأن اشألض بوعح
ع ويثيأل الشاأل  عو  خوفية خ اب حألامبع ولكن الألد  والمدموعة المسي أل  حول  كانوا اإلندازات

فا مكان آخألع حح  ظهأل أو  من أمسع حين و و عو  المنغة فا المهألدان الدماهيألي فا 
 «.حماس»من مؤيدي  ألونحو م ة  أماحاز ع 

نحبهوا فا وسألا ي  لودياب المؤ ت لوسنواأل وألدال . وليس شحد حفسيأل لماذا اخحفواع وهذا مقوق ددًا. ا
 فمث  هذا السووكع الشاذ عن المعحاد بّشأل فا الماءا بانع افة فا الغألا ع وبموادهة  أليبة.

فا الءفة  فا   ا  از ع وعمويا« حماس«السنواأل ليس زعيما عسكأليا فق . فهو الزعيح المنحخب لو
 -الءفة ودما القو   إلشعا بالذات حين حقا فا يده فألغة  –أيءا. واياب  عن الساحة العامة 

الذين انحغأل عويهح فا  اششخاصليس  بيعيا. فدمهوأله فا از  وفا الءفة يحألءهح نيابة عن  
يةع الذي هن وسماعي افنحخابات. فقد حألك المنغة لألدا  المعاألءةع خالد مشع ع ومقألبي . وحح  

ح  مح  مشع  فا أل اسة المكحب السياساع والذي حكاد  وح  السياسية حكون غفألًا سي أل عو  
 المايكألوفونات.

حشألين  6بدأ فا موعد  أليب من خ اب حألامب فا  اإلعكمااياب السنواأل وألدال  عن الألاداأل  ون
. اشألض: ينزلون ححت اشو . هذا سووك مميز لقياد  حسحعد لنشا  هدوما من الديش اإلسألا يوا

ويبدو أنهح يأخذون هناك بالحسبان أن  وذا  ح  موا نون وسألا يويون نحيدة لناأل الغواأليخ فان 
 فا الق ا .« حماس»المألكز لقياد   اإلحبا لديها:  اش وىوسألا ي  سحسحخدح سك  الألد 

فقد أخوت «. حماس»فا هذه الوحظة ف يودد أي حدييأل دوهألي فا الخ وات العسكألية الحا ححخذها 
المنظمة ألدالها من افسححكامات المحقدمة خشية الناأل المباشأل  من الدبابات اإلسألا يوية. منذ خ اب 

منظمات سوفية  أ وقح غاألوخًا نحو وسألا ي ع معظمها  16ليك ُأ وق  اشألبعائحألامب وحح  يوح 
 محوا. ونحاجاسحخدمت غواأليخ  غيأل  المدى من 

« حماس» وق الغاألوخ الذي سق  فا سديألوتع وهناك اشحباه بان حكون ليس واءحا بعد من أ
الناأل هذه.  فمن دهة حشدا  و كقف حححمس لمودة « حماس»مشاألكة فا و ك  ع ولكن يبدو ان 

ف حزا  حنفذ  أخألىالمظاهألات عو  دداأل الق ا ع وححشدد ا   فا حقييد الناأل. ومن دهة « حماس»
ات السوفية. مهما يكن من أمألع ثمة ألا حة باألود اححألاق فا الهوائ. اعحقافت فا أوسا  المنظم
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حدث ناألي واحد يخألج عن السي أل ع سوائ أكان هذا غاألوخًا يسق  فيحسبب بخسا أل أو  غفًا 
 الما  اشنفاقالحا حدفا نحو اسحخداح « حماس»فان  يقوي  وى  –لسك  دو يخألج عن أهداف  

 كانت نادعة.
فمنذ بداية السنة يحألدد  اد  المنظمة فا «. حماس»لقياد  « الدياب»آخأل لهذا هناك حفسيأل مححم  

المسألة افسحألاحيدية المألكزية: ما العم  فا الوحظة الحا حدد فيها وسألا ي  دوابا نادعا عو  سك  
 ألب كيبوحس نيأليحع أغبح « حماس»ع بعد أن كشفت وسألا ي  وع وت نفق اشسبو ؟ هذا اشنفاق

دًا: ه  نءاعو وحيأل  الحفأليات ونحاو  الحسو  ول  وسألا ي   ب  أن يسحكم  العا ق أح القألاأل حأل 
ححداوز العا ق البألي وحشك   أخألىالهدومية ونغألو افسحثماألات نحو  دألات  اشنفاقنحخو  عن 

يح مون اآلن « حماس»حهديدا ألدعيا دديدا حداه وسألا ي . من المعقو  اففحألاض بان مسؤولا 
عن « اخحفوا»ع ويدألون مداوفت ميألاثونيةع ولهذا فقد لألنفاقمسألة الح  اإلسألا يوا الألأس فا 

يحاولون دألاسح  ويدمعون عن  « حماس»الميدان. فالحديث يدوأل عن عا ق ما دساساتع وفا 
 المعوومات الد يقة.

  
 استمعت إلى آيزنكوت« حماس»

فهموا فا « حماس»   و  الدداأل. وفا آب بدأ بنائ العا ق فا ست نقا  بالحوازي عو –فا حموز 
. و د بدأت ُحعد 2018حين  بان العا ق يبن  بوحيأل  من شأنها ان ححألكهح دون أنفاق حسو  ما نهاية 

. وما أحب  محاوفت الحخأليب اششدا أيءاع بهدو الحخأليب عو  « اإلسكماالدهاد »خ  ع فا 
سألا  اشمناإلسألا يوا. فقد حذأل  اد  دهاز  الهدومية والدفاعية الحا نفذها الديش اشعما كانت 

اإلسألا يوية.  اشألاءامن مدبة محاولة حشويش افشدا  الحا حنفذ فا « حماس»وعونا أيءا 
دداأل الق ا  وسما اغوات ال ا ألات ايأل  أماحوبالحوازيع ألأى ال ألو اآلخأل  وات الديش حسحعد 

حشألين  30ح كبيأل من ساعات اليوح. فا المأهولة وايأل المأهولة الحا ححوح فوق ألؤوسهح فا  س
من  12بذأليعة الثأأل لو  باششدا لومس « الدهاد افسكما»الثاناع ما ان  كانت محاولة فاشوة من 

ألدال  الذين  حووا فا النفق الذي فدأله الديش اإلسألا يوا  ب  شهأل من ذلك. ولكن بشك  مبد اع 
 اسحوعبت الألسا  .

فا « اإلألهاب»يبا سكحهح افسحألاحيدا المألكزي أغاب منظمات ان افعحألاو بانهح يفقدون  أل 
الذي  اشمألوما نشأل عن «. حماس«واآلخأل لو« الدهاد«الق ا  حين انكشو ودمأل النفقانع أحدهما لو

فهمت فا ال ألو اآلخأل  2018لوديش لحدميأل ك  اشنفاق المحسووة حح  نهاية  اشألكانأغدأله أل يس 
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ذا. اشمألمث  هذا  بإغداألظ آيزنكوت فا يده بح  يسمح ل  ببسا حها. من ناحيح ع يححف لح  وا 
 يساألعوا ويقوموا بعم  ماع ففا ك  بءعة أسابيا سينهاأل نفق آخأل.

ينبدا أن نعألو بان مشألو  اشنفاق الهدومية امحص أساس « حماس»لفهح حدح الءألبة الحا حوقحها 
كيوومحأل يسحمأل بين سنحين وخمس سنواتع  3 – 2ميزانية الذألا  العسكألية. فحفأل نفق هدوما ب و  

مويون شيك ع حسب  15و 10وافمأل يحعوق بنو  الحألبة وبالمقدألات. وححألاو  كوفة بنائ النفق بين 
من  أكثألانكشو « الدألو الغامد» ول . وبمقاييس ازية فان هذا هو ما  كثيأل ددا. فا حموة 

ن ك  ميزانية المساعدات افمنية السنوية نفق حسو  فا مألاح  بنائ مخحوفة. وكان المعن  هو أ 30
 ش بت. –مويون دوفأل  60 -فا از  « حماس«من افيألانيين لو

من اد  بنائ نفق هدوما هناك حادة إل امة مغنا اسمنتع شألائ افسمنت بكميات ها وةع نق  
دهز  الموادع واخكئ الألما  بعألبات حححألك عو  سكةع اسح داأل مبان يخألج منها النفق وشألائ أ

حكييو كبيأل  وشبكات كهألبائ. فا بعض من اشنفاق حودد مغاعد حنز  القو  عشألات افمحاأل ول  
عمق افألض. بعءها يسمح بالدخو  بدألادات بحيث يدب أن حكون واسعة. ويعم  حفاأل اشنفاق 
بثكث وألدياتع وألواحبهح عالية بالنسبة لوق ا ع شن هذا عم  خ يأل ددا. فاذا كان موظو فا 

شيك  فا الشهألع فان بوسا حفاأل النفق ان يكسب مبودا مءاعفا. و د  1.800لق ا  يكسب نحو ا
ماف  ا ك « افألهاب» ح  العشألات واغيب الم ات حح  اآلن اثنائ الحفألياتع وحدفا منظمات 

 لحعويض عا كحهح.
 وقا ب  ألبما أكثأل ف حق  « حماس»يهحح موا نو وسألا ي  ب بيعة افحوا  باشنفاق الهدوميةع ولكن 

عو  مسحقب  اشنفاق الداخوية. ويدوأل الحديث عن حوك العشألات من الكيوومحألات من ححت الق ا  
والحا حشك  لباب الخ ة الدفاعية لوذألا  العسكألية فا موادهة امكانية ان ححح  وسألا ي  از . وهذه 

ل  هنا ك حنز  القو  العسكألية كا ها اشنفاق الحا حألب  بين الدبهاتع حيث حودد القياداتع وا 
حححما من الداألات الدويةع ومن هناك ي وق  سح من الغواأليخع ومنها ين وق المقاحوون لمهادمة 
القوات اإلسألا يوية واخح او الدنود اثنائ حموة بألية  هكذا اخح و دثمان المكزح هداأل اولدن فا 

ذا«ق. الدألو الغامد» حشخيص النفقع وألسح خألي ة ل  كان يودد لدى وسألا ي  اليوح  دأل  ل وا 
 وحدميألهع فان  فا سيناأليو حموة بألية حكون هذه اشنفاق أيءا مهدد .

الحكنولودية والقدألات الحا حح  اإلندازاتوما ذلكع فا وسألا ي  ف يزالون يمحنعون عن الفأل  فا ءوئ 
الحا يخفيها العدو ح ويألها ءد اشنفاق. ألبما خوفا من الحسد وألبما لعدح ودود يقين حو  افألانب 

فا  بعح . وافهح: ف يأليدون حشديع  عو  احخاذ  ألاألات حح ح افوانا. فالمنظومات ف حزا  فا 
 عموية النشوئ وافألحقائع كما يقولون هنا بحذألع ولكن افحداه واحد.
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 سايبر غزة

السنة  حقو عو  مفحألق  ألق: ماذا بعد؟ لقد كانت هذه ها« حماس«مفهوح عسكألي كام  حح ح و
افسوأ فا حاأليخها. فها ف حبدأ فق  بفقدان سك  اشنفاقع ب  ون المخابألات اإلسألا يوية فا الءفة 
  عت يديهاع ولح حسمح لها باي عموية ذات مدزىع ألاح الححأليض وافموا  الحا ححدفق ول  هناك 

لمخابألات اإلسألا يوية من حألكيا ومن اماألات الخويج. ومنذ بداية السنة وحح  حشألين الثانا احب ت ا
فا الءفة. وهذا افسبو  فق  نشأل عن وحبا  خوية خ  ت فخح او دندي « حماس«خوية لو 130
كما أن الححأليض عو  عمويات اففألادع الذي يخألج من از ع حو و أماح  دألات «. الحانوكا» أثنائ

ياح الخمسة الحا حوت عموية افألاد. وفا اش 30 – 25الديش والمخابألات. فا ك  اسبو  يحح وحبا  
: زدادات حاأل ةع اشنوا حدثا من ك   90خ اب حألامبع دفعت كمية العمويات ول  أكثأل من 

ناألع  عنع ناأل غاألوخيةع وعبوات ناسفة. وألاح ذلك واغ  المدحما اإلسألا يوا  و كقاحألا اتع 
ياح القأليبة القادمةع هذا فش . من المعقو  اففحألاض بان  فا اش« حماس»حياح  العادية. من ناحية 

حنفيذ عمويات اسحعألاءية. ولكن عموياع « حماس»بمناسبة اححفافت الثكثين فن ك حها سححاو  
 بنائ شبكات ذات مدزى فا الءفة فشوت.« حماس»فان محاوفت 

ان سباق الحسوح اإلسألا يوا فا موادهة اشنفاق يوشك عو  افنحهائ. من خوو الزاوية ينحظأل الحهديد 
لحداوز العا ق اإلسألا يوا بعد عغأل « حماس»لحالا من الق ا . وافمكانيات الحا حقو امامها ا

ع فينبدا فحص ما فعو  «حزب هللا»اشنفاق ليست كثيأل . اذا كانت از  ها المقدمة لما يفعو  
و فا اثنائ القحا  فا سوألية. وأحد الحوو  لحداوز العا ق هو ال ا أل  بدون  ياألع ا« حزب هللا»

فا الحألب « حزب هللا»البدي  الحكنولودا الذي حبنح  ك  ديوش العالح: الحوامة. وبالفع ع اسحخدح 
فا سوألية حوامات مسوحة. ويدوأل الحديث عن حوامة ححم  ماد  محفدأل  وححألألها من فوق هدو 

ا حيثما معين أو ححح ح عوي ع بينما حبث كاميألا ول  الوألائ وحسمح لمشدوها ان يخحاأل الهدو ويودهه
يشائ. واسحخداح الحوامة ممكن من  ب  ك   ف ع والح ويألات الحا حسمح بححمي  الوسا   القحالية 

 عو  الحوامة حح وأل فق .
مثك اسحخدح فا الموغ  الحوامات المسوحة فا موادهة الديش « داعش«فق . فو« حزب هللا»وليس 

ات ححفدأل فا نقا  معينة. اذا ما نقوت حوام 4 – 3العألا ا. فقد كانوا يحألألون فا ك  بءا د ا ق 
هذه الحقنية ول  الق ا ع وفا ك  بءا د ا ق سحسق  حوامات محفدأل  عو  البودات أو عو  محاوأل 

دهدا كبيألا « حماس»السيألع فان افمأل سيزأل  الفز  فا اوسا  الموا نين. وبالفع ع منذ اليوح حبذ  
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ها « الدألو الغامد»  ايأل المأهولة الحا دمألت فا لحهأليب الحوامات ول  الق ا . وافدوات ال ا أل 
 أكثأل حعقيدا بكثيأل وغعبة عو  الحهأليب.

يغعب حشخيص الحوامة واعحألاءها شنها حشب  فا حألكيبحها الألاداألية ال ا أل  المحموغة. ولكن فا 
ذاالعالح حودد حوو  منذ اآلن.  اتع ما وعندما سيحعين عو  الديش اإلسألا يوا أن يحغدى لوحوام وا 

فمن المعقو  ددا اففحألاض بان الغناعات افمنية فا وسألا ي  سحنحظألها ما حوو  معقولة. 
يمكنها أن ححم  افنسان. وحأحا هذه الح ويألات أوف  أكبألوبالمناسبةع فا العالح ي وألون حوامات 

يةع عسكأل  شهداوو ب  ك  شائ لحقديح دواب عو  المشاك  المواغكحية. ولكن خياأل اسحخدامها 
 ونق  ألد  مسوح من مكان ول  مكان ليحداوز العوا ق يودد عو  افبواب.

ادحياز الوسي  «: النفق البحألي»عويها ها ما يسم  « حماس»امكانية اخألى يمكن ان حألكز 
غفا فا حونس المهندس محمد الزواألي. و د عألض  2016البحألي بشك  سألي. فا كانون افو  

ولكن فا الحأبينات الحا نشألت فا الغحافة « حماس«يأل المأهولة لوالألد  كأب لبألنامج ال ا ألات ا
العألبية بعد موح  ذكألت بالذات ح ويألاح  الحا عنيت فا المدا  الححت بحأليع مث  اواغات الديب 

آخذ  فا الح وأل. واحد افهداو المألكزية الحا « حماس«المأهولة وايأل المأهولة. فالقو  البحألية لو
اشياح افخيأل  فا از  كان مخزن عحاد لوقو  البحألية. وبالحوازي حبذ    غفها سك  الدو فا

دهدا لحهأليب عحاد بحألي حألبا ول  الق ا . والدواب اإلسألا يوا عو  هذا الخياأل يودد « حماس»
سوائ فا القدألات الهدومية لسك  البحألية أح فا المدافت الدفاعية مث  نشأل دساسات عو   و  

فا محاولة لوعثوأل عو  أدوات افبحاألع السباحينع والدواغين ممن سيحاولون الشوا ئ وفا البحأل 
 الوغو  ول  شوا ئ وسألا ي  لحنفيذ عمويات  ح  دماعا.

امكانية اخألى ها محاولة اف ححاح بالقو  لوعا ق الذي يبني  الديش اإلسألا يوا. حح  لو لح حكن 
ذا الوءا. فقد سبق أن ألأينا فا الماءا اخ األات عو  ذلكع فان الديش موزح لكسحعداد لمث  ه

من سينائ اسحهدفت ا ححاح خ  الحدود « داعش»فا دنوب الق ا  وهدمات « حماس«هدمات لو
والحسو  بقو  ول  داخ  اشألاءا اإلسألا يوية. شاحنة أو مألكبة مفخخة واحد  ححفدأل عو  العا قع  و  

الخاغة « النخبة» يوية. ف شك أن  وات ما حوسا الثدأل  و و  اخألى ححسو  ول  اشألاءا اإلسألا
ححدألب عو  مث  هذه اف ححامات ما مألكبات مخحوفةع بما فا ذلك دألادات ناألية. ومث  « حماس«لو

هذا اف ححاحع الذي يحح  عو  نحو مفادئع يمكن أن يكون نادعا. يقا  لنا ون الديش اإلسألا يوا 
 لمألا بة وبالناأل.يعألو كيو يع ا الدواب عو  مث  هذه افمكانية با

حعد عد  « حماس»ويودد مدا   حا  السايبأل الذي يح وأل فا الق ا . ويمكن لنا أن نفحألض بان 
مفادآت اخألىع ناهيك عن الوسا   الحا حودد لديها منذ افنع مث  الغواأليخ المءاد  لودباباتع 
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غنة فا اكو الغواأليخ ما ألؤوس محفدأل  ثقيوة عو  نحو خاص يمكن أن حخحألق المبانا المح
 از ع وغواأليخ بعيد  المدى حهدد مألكز البكد.

فا وسألا ي  يحاولون حخفيض مسحوى الوهيب. فا زياأل  وزيأل الدفا  ليبألمان ول  سديألوتع أو  من 
ع ألد ف يؤدي ول  الحدهوأل. ولكن «حماس»عو  ناأل « مقنون»ع خوق افن با  بان  معنا بألد أمس

وذا ما فشوت مسيأل  المغالحةع وفقدان « حماس»الحا سحعوق فيها  اف حغادية –الءا قة السياسية 
ذخا ألها اشمنيةع من شأنها أن حدفا السنواأل وألدال  نحو الزاويةل المخألج الوحيد منها هو دولة 
عسكألية اخألى ما وسألا ي . هكذا بحيث يمكن لوغواأليخ الحا حنق  هذه اشياح باحداه اكو از  أن 

 أل من مدألد حنفيس من منظمات سوفية.يكون معن ع أكثأل بكثي
 «يديعوت»

 16/12/2017، األيام، رام هللا
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