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*** 

 
 رمجلس األرمن ضد رمشروع قرار يطالب بإلغاء إعالن ترارمب بشأن القدسفي فيتو أرمرك ي  .1

الواليات المتحدة ، أن جوردن دقامسة ، عننيويورك، من 19/12/2017، ، لندنالشرق األوسطذكرت 
)الفيتو( ضد مشروع قرار دولي، يطالب بإلغاء إعالن الرئيس  استخدمت أمس حق النقض، األميركية

دونالد ترمب جعل القدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليها، ويشدد على أن أي تغيير في 
 دولة. 14وضع القدس ليس له أثر قانوني ويجب عكسه، وقد أيد القرار 
إهانة ال يمكن »طرح مشروع القرار يعتبر وبعد التصويت اعتبرت السفيرة األميركية نيكي هيلي أن 

 «..نسيانها
ويدعو مشروع القرار جميع البلدان إلى االمتناع عن فتح سفارات في القدس، ويطالب الدول 

 األعضاء بعدم االعتراف بأي إجراءات تتعارض مع قرارات األمم المتحدة بشأن وضع المدينة.
 476التصويت على قرارات مماثلة، ومنها القرارات  وكانت الواليات المتحدة قد امتنعت سابقًا عن

، في إشارة إلى تصويتها «لم تؤيد تلك القرارات»، إال أن السفيرة هيلي أكدت أن بالدها 2334و 478و
آنذاك، مشددة في كلمتها على أن إلسرائيل الحق في تحديد عاصمتها، وهو المنطق « االمتناع»بـ

 ء بمجلس األمن، بما فيها الدول الغربية.الذي عارضته الدول األخرى األعضا
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وفي هذا الصدد، أكد ميتيو رايكروفت، المندوب البريطاني، أن تصويت بالده لصالح مشروع القرار 
، وغيرها من القرارات ذات الصلة، 242جاء بسبب القرارات السابقة، بما فيها القرار الشهير رقم 

ضرورة احترام القانون الدولي، وأن القدس هي  مؤكدا كما جاء في كلمة نظيرة الفرنسي، على
سرائيل.  عاصمة لدولتين: فلسطين وا 

يتعين حلها من خالل »ويؤكد مشروع القرار الذي تقدمت به مصر على أن القدس قضية 
أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة المقدسة، أو وضعها »، وأن «المفاوضات

ا الديمغرافية ال يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني، وتعتبر ملغاة وباطلة، الديمغرافي، أو تركيبته
كما يدعو مشروع القرار، الذي لم ينجح بسبب الفيتو األميركي، جميع البلدان إلى «. ويجب إلغاؤها

االمتناع عن فتح سفارات في القدس، ويطالب الدول األعضاء بعدم االعتراف بأي إجراءات 
 األمم المتحدة بشأن وضع المدينة. تتعارض مع قرارات

وفور اإلعالن عن الفيتو األميركي أعربت مصر عن أسفها لعدم اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت 
 به بشأن القدس.

وقبل ساعة من جلسة التصويت، عقد المجلس جلسة أخرى، استمع خاللها إلى المنسق األممي 
الدينوف، الذي أكد موقف األمم المتحدة بشأن القدس لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي مي

قضية نهائية يجب حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين، على أساس قرارات مجلس »
األمن والجمعية العامة ذات الصلة، مع مراعاة الشواغل المشروعة لكل من الجانبين الفلسطيني 

 «.واإلسرائيلي
 ، قبلنيكي هايليوكاالت، أن  ، عنالمتحدة ، من األمم18/12/2017، رأي اليوم، لندنوأضافت 

اتفاق سالم وبانها  إلىمساعي التوصل ” عرقلت“المتحدة بانها  األممالتصويت كانت اتهمت 
 األممتعاني من التحيز ضدها داخل “ إسرائيل أنكما اعتبرت ”. وضعت نفسها بين الطرفين“

في الشرق ” اتفاق سالم دائم“ إلىتزال تسعى للتوصل  تعلن بان واشنطن ال أنقبل ” المتحدة
 .األوسط

     
 لالحتالل بالرمجترمع الدولي وانحيازا   استهتارا   ّدهالفلسطينية تدين الفيتو األرمرك ي وتع السلطة رئاسة .2

واعتبرتــه  ،مشــروع قــرار بشــأن القــدس الفلســطينية الفيتــو األمريكــي ضــد   الســلطة أدانــت رئاســة :رام هللا
ردينــة إن الفيتــو األمريكــي  أبــووقــال النــاطق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل  بــالمجتمع الــدولي. اراً اســتهت

مشــروع قــرار بشــأن إعــالن ترامــب االعتــراف  ، ضــد  18/12/2017اإلثنــين  بمجلــس األمــن الــدولي يــوم
رات الــدولي، ومخـــالف لقــرارات الشـــرعية الدوليــة وقـــرا اإلجمــاع ، هــو ضـــد  "إسرائيلـ"بالقــدس عاصــمة لـــ
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 إلــىردينــة أن هــذا الفيتــو ســيؤدي  أبــووأكــد  لالحــتالل والعــدوان. كــامالً  مجلــس األمــن، ويمثــل انحيــازاً 
سنواصـل تحركاتنـا فـي "للمجتمع الدولي. وقال:  اً مزيد من عزلة الواليات المتحدة، كما سيشكل استفزاز 

 ."األمم المتحدة وفي كافة المؤسسات الدولية للدفاع عن حقوق شعبنا
 18/12/2017 ،ة األنباء والرمعلورمات الفلسطينية )وفا(و ال

 
 رمنظرمة دولية 22 ىلإوّقع طلب االنضرمام وك ية...رمرك األ وساطةاليجدد رفضه  عباس .3

محمــود عبــاس، فــي مســتهل اجتمــاع القيــادة الفلســطينية بمقــر  يةفلســطينالة طلالســجــدد رئــيس  :رام هللا
، الـــذي خصـــر لتـــدارس إعـــالن ترامـــب حـــول القـــدس 18/12/2017 الرئاســـة بـــرام هللا، مســـاء االثنـــين

والســـبل الكفيلـــة لحمايتهـــا، رفضـــه وســـاطة أمريكـــا فـــي عمليـــة الســـالم، وأعلـــن عـــن اتخـــاذ "رزمـــة" مـــن 
 منظمة دولية جديدة. 22 إلىإعالن ترامب بشأن القدس، واالنضمام  ضد   اإلجراءات
 قية ومنظمة دولية.اتفا 22وقع عباس، مساء االثنين، على االنضمام لـ وبالفعل، 
ســـنتوجه "وأضـــاف،  نزيهـــا فـــي عمليـــة الســـالم. إن أمريكـــا اختـــارت أن ال تكـــون وســـيطاً  عبـــاسوقـــال 

قانونيــة وسياســية ودبلوماســية  إجــراءاتللحصــول علــى العضــوية الكاملــة فــي األمــم المتحــدة، وســنتخذ 
لعمـــل الصـــهيوني، وأن الواليـــات المتحـــدة تتبنـــى ا"أن  إلـــى ، مشـــيراً "إعـــالن ترامـــب بشـــأن القـــدس ضـــد  

أنه سـيتم تشـكيل لجنـة لدراسـة القـرارات  إلى النظر ، الفتاً اإلجراءات"موقفها ال بد أن يواجه بكثير من 
نــدرس أمورنــا بشــكل جــدي وسنشــكل لجنــة مــن القيــادة وقــال عبــاس: " األمــم المتحــدة. إلــىالتــي ســتقدم 

لمتحــدة ليعتمــدها المجلــس المركــزي عنــد نقــدمها لممــم ا أنلدراســة كــل المشــاريع التــي قــدمناها ويمكــن 
ـــق ـــاب التطبي ـــدخل فـــي ب ـــم إعـــالن أمريكـــا أن القـــدس الموحـــدة "ن "، مشـــددًا علـــى أانعقـــاده لت قمـــة الظل

عاصـــمة إلســـرائيل، فـــنحن نريـــد القـــدس الشـــرقية عاصـــمة لفلســـطين مدينـــة مفتوحـــه لمديـــان الســـماوية 
 ."دس مسلمون ومسيحيون يبقون فيهاالثالث يصلوا فيها ويمارسوا طقوسهم ويغادرون وأهل الق

 18/12/2017 ،و الة األنباء والرمعلورمات الفلسطينية )وفا(
 

 لألرمم الرمتحدة بالتوجه للجرمعية العارمة األرمرك يالرمالكي: سنرد على الفيتو  .4
ريــاض المــالكي إنــه إذا اســتعملت مندوبــة الواليــات  الفلســطيني قــال وزيــر الخارجيــة والمغتــربين :رام هللا
، يجعلنــا نتحــرك 18/12/2017اإلثنــين  حــدة األمريكيــة فــي األمــم المتحــدة نيكــي هيلــي للفيتــو، يــومالمت

 نحو الجمعية العامة لممم المتحدة، ودعوتها لجلسة طارئة تحت عنوان "متحدون من أجل السالم".
نفس وأضاف، في بيان صحفي للوزارة، أنه سيتم مطالبة الدول األعضاء في الجمعية للتصويت على 

مشروع القرار الذي قدمناه لمجلس األمـن والـذي حاربتـه أمريكـا مـن خـالل الفيتـو، فـي الجمعيـة العامـة 
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اســـتعمال هـــذا االمتيـــاز، وســـياعتبر تصـــويت الجمعيـــة العامـــة تحـــت مســـمى  أمريكـــالـــن يكـــون بإمكـــان 
عة قويـة متحدون من أجل السالم بنفس قيمـة وأهميـة قـرارات مجلـس األمـن الـدولي، وهـذا سياشـكل صـف

لنيكـــي هيلـــي ولجميـــع الصـــهاينة الجـــدد الـــذين يـــدفعون اإلدارة األمريكيـــة باتجـــاه هـــذه العزلـــة الدوليـــة، 
 ومعاداة حقوق شعبنا. 

 18/12/2017 ،و الة األنباء والرمعلورمات الفلسطينية )وفا(
 

 يصف الفيتو األرمرك ي بالـ"رمهزلة" الرمتحدةاألرمم ب السفير الفلسطيني .5
ير الفلسطيني لدى األمم المتحدة، السفير رياض منصور، مسـاء اإلثنـين، دفـاع نيويورك: وصف السف

النقض )فيتو( لعرقلة مشـروع قـرار بشـأن  المندوبة األمريكية، نيكي هايلي، عن استخدام واشنطن حق  
وعقب إعالن نتيجـة التصـويت علـى مشـروع القـرار، قـال السـفير  القدس في مجلس األمن بـ"بالمهزلة".

ي، إن "الواليــات المتحــدة األمريكيــة قــررت أن تنحــاز بشــكل كامــل لالحــتالل اإلســرائيل، ومــا الفلســطين
سمعناه من ممثل دولة عظمى اليوم )مندوبة واشنطن( هو مهزلة.. أن يصبح األمـن والقـانون الـدولي 

تـو لـم وأكد أن "استخدام حق الـنقض ال يلغـي قـرارات.. الفي هو المشكلة وليس االستيطان اإلسرائيلي".
واعتبر منصـور أن عمليـة التصـويت التـي جـرت بقاعـة  يقدر على ذلك ولن يقدر على ذلك مستقباًل".

مجلــس األمــن، اليــوم، كانــت بمثابــة "إجمــاع دولــي علــى المبــاد  األساســية، واعتــراف مــن جميــع دول 
بـدور أمريكـي  وأشـار إلـى أن الفلسـطينيين لـن يقبلـوا مـن اعن فصـاعداً  العالم بمكانة القدس الخاصة".

نما بجد جماعي يمثل المجتمع الدولي. ،منفرد في عملية السالم  وا 
 19/12/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 بالقدس "إسرائيلـ"الحرمد هللا: قرار الواليات الرمتحدة لن يعطي أي شرعية ل .6

ـــات رامـــي الحمـــد هللا "إن القـــرار األحـــادي الـــذي اتخذالفلســـطيني قـــال رئـــيس الـــوزراء  :رام هللا تـــه الوالي
المتحـدة باعترافهــا بالقــدس عاصــمة إلســرائيل، لــن يعطــي أيــة شــرعية إلســرائيل فــي القــدس، أو فــي أي 

خــالل كلمتــه فــي  ،وأكــد رئــيس الــوزراء شــبر مــن أرضــنا، ولــن يغيــر فــي هويــة وطــابع وتــاري  القــدس".
 18/12/2017 م االثنــيناالحتفــال بيــوم المعلــم الفلســطيني، واختتــام الــدورة الســابعة إللهــام فلســطين، يــو 

أن القدس مدينة فلسطينية عربية إسالمية مسيحية، وعاصمة أبدية لدولة فلسطين، وال يمكن  ،برام هللا
أن تكـون هنــاك دولــة فلســطينية دون أن تكـون القــدس عاصــمة لهــا، ودون ذلـك لــن يكــون هنــاك ســالم 

 في المنطقة، أو في العالم بأسره".
 18/12/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 إعالن ترارمبرفض  لتأكيدعباس إلى السعودية  .7

محمــود عبـاس اليــوم، السـعودية فــي  ةالفلسـطيني الســلطة يــزور رئـيس: فـتح الــرحمن يوسـف - الريـاض
زيارة رسمية، يلتقي خاللها العاهل السعودي الملك سلمان بـن عبـد العزيـز، واألميـر محمـد بـن سـلمان 

ر األمريكــي بنقــل ســفارة واشــنطن إلــى القــدس، واالعتــراف بهــا عاصــمة ولــي العهــد، تأكيــدًا لــرفض القــرا
، كما تأتي تحقيقًا للموقف السعودي المبدئي من القضية الفلسطينية والقـدس، والـرافض لكـل "إسرائيلـ"ل

لــدى الســعودية أن زيــارة عبــاس تــأتي  يفلســطينالســفير الوأكــد باســم عبــد هللا األغــا،  هــذه المتغيــرات.
د والمواقـــف الســـعودية المبدئيـــة، الثابتـــة تجـــاه القضـــية الفلســـطينية والقـــدس، التـــي ســـتكون تأكيـــدًا للعهـــ

 الفلسطينية اليوم بالرياض. -المحور الرئيسي لمباحثات القمة السعودية 
 19/12/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 أبو يوسف: آن األوان لتقديم "إحالة" بشأن جرائم االحتالل للجنائية الدوليةواصل  .8

قال عضو اللجنـة الوطنيـة العليـا للمتابعـة مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، : نبيل سنونو -غزة  ،رام هللا
وأوضـح  واصل أبو يوسف، إنه قد آن األوان لتقديم "إحالة" لمخيرة بشأن جرائم االحـتالل اإلسـرائيلي.

أن األخيـرة  ،لسـطين"أبو يوسف، عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر، فـي تصـريحات لصـحيفة "ف
لديها توجه وقرار بتقديم اإلحالة، لكن لم يتم تحديد موعد، مشـيرًا إلـى أن اجتماعـا سـينعقد اليـوم يضـم 

 "التنفيذية" واللجنة المركزية لحركة "فتح" وأمناء عامين لفصائل فلسطينية، وشخصيات أخرى.
 18/12/2017 ،فلسطين أون الين

 
 اغتيال أبو ثركا رم انها الرمح رمة الجنائية الدولية جركرمة: "الخارجية الفلسطينية" .9

الشـهيد  دانت وزارة الخارجيـة الفلسـطينية جريمـة اإلعـدام التـي ارتكبهـا جنـود االحـتالل بحـق  : وكاالتال
 أثنــاء قيامــه بالمشــاركة فــي مسـيرة ســلمية فــي قطــاع غــزة ضــد   فـي عامــًا(، 29المقعـد إبــراهيم أبــو ثريــا )
، مـــن لهــا فــي بيـــان ،"إسرائيل". وحــذرت الـــوزارةـاالعتــراف بالقـــدس كعاصــمة لـــقــرار الــرئيس األمريكـــي 

الفلسـطينيين، كأحـداث روتينيـة وكأرقـام إحصـائية  مخاطر التعامل مع جرائم اإلعدامات الميدانية ضد  
تاخفي حجم الدمار واأللم والمعاناة التي تتكبدها العائالت الفلسطينية، مؤكدة أن جريمة إعدام أبو ثريا 
 هي جريمة حرب حسب القانون الدولي، ما يعني بأن العائلة والمنظمات الحقوقيـة الفلسـطينية وغيرهـا 
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مطالبــة بتوثيــق مالبســاتها الواضــحة والعلنيــة، واإلســراع فــي حمــل هــذه القضــية إلــى المحكمــة الجنائيــة 
 الدولية للنظر فيها، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية. 

 19/12/2017 ،رقةالخليج، الشا
 

 بعاصرمة لدولة غير رمعترف بها نعترفأبو رمرزوق لبري: لن  .11
القــدس عاصــمة »موســى أبــو مــرزوق أن « حمــاس»أكــد عضــو المكتــب السياســي فــي حركــة : بيــروت

لممــة العربيــة واإلســالمية وللمســيحيين أيضــًا، ألن القــدس ســتبقى كمــا كانــت ولــن تكــون عاصــمة لمــا 
 «.نعترف ال بإسرائيل وال بعاصمة لدولة غير معترف بهايسمى بدولة إسرائيل. ولن 

برئاسـة أبـو مــرزوق « حمــاس»التقـى رئـيس المجلـس النيــابي اللبنـاني نبيـه بـري أمــس، وفـدًا قياديـًا مـن 
وعضــوية أعضــاء المكتــب السياســي مــاهر صــالح، عــز ت الرشــق، وحســام بــدران، وممثــل الحركــة فــي 

كان على رأس »لبنان أحمد عبد الهادي. وقال أبو مرزوق:  لبنان علي بركة، والمسؤول السياسي في
جــدول أعمالنــا التصــريحات األخيــرة المســتنكرة والمرفوضــة للــرئيس األميركــي دونالــد ترامــب. ومــا زلنــا 
نذكر العبارة القوية التي يقولها الرئيس بري بأن قبلة المسلمين والعـرب السياسـية يجـب أن تبقـى دائمـًا 

 «.القدس
قضـــية األخـــرى هـــي مســـتقبل الفلســـطينيين فـــي لبنـــان، فحرصـــًا منـــا علـــى وحـــدة الموقـــف ال»أضـــاف: 
اللبنــاني ودعمــًا ألمــن لبنــان واســتقراره وشــعورًا بالمســؤولية منــا، كانــت نتــائ  اجتماعــات  -الفلســطيني

اللبنانيــــة متداولــــة فــــي المســــتويات العليــــا وبالتــــالي دعمنــــا هــــذا الموقــــف لتتحــــول  -اللجنــــة الفلســــطينية
يات هذه اللجنة إلى مراسيم وقوانين حتى يأخذ الفلسطينيون كامل حقهم فـي لبنـان اجتماعيـًا كمـا توص

تتمتــع كــل األقليــات وكــل الضــيوف فــي لبنــان العزيــز ويبقــى الفلســطينيون واللبنــانيون لحمــة واحــدة إن 
 «.شاء هللا
كلمـة الفلسـطينيين  نحن نشعر بأن حرر الرئيس بري على وحدة الموقف الفلسطيني واجتماع»وزاد: 

بموقــف واحــد كــان دائمــًا عنوانــًا كبيــرًا لــه، وبالتــالي دعونــاه ألن يســاهم ويــدعم المصــالحة الفلســطينية 
 «.والموقف الفلسطيني الواحد تجاه كل المتغيرات في المنطقة

 19/12/2017، الحياة، لندن
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 وقتالرمتحدة  وسيط رهان خاسر ورمضيعة لل الوالياتحرماس: الرهان على  .11
قالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إن استعمال الواليات المتحدة األمريكية حـق الـنقض )الفيتـو( 
ضـــد مشـــروع القـــرار المصـــري بشـــأن القـــدس فـــي جلســـة مجلـــس األمـــن الـــدولي يؤكـــد أن الرهـــان علـــى 

 للوقت.الواليات المتحدة كوسيط نزيه في إيجاد حل للقضية الفلسطينية كان رهانا خاسرا ومضيعة 
 وأوضــحت الحركــة فــي تصــريح صــحفي يــوم اإلثنــين، أنهــا كانــت تأمــل مــن انعقــاد مجلــس األمــن يــوم

لتحديـد موقـف المجتمـع الـدولي مـن إعـالن ترمـب أن القـدس عاصـمة لــ"إسرائيل" فرصـًة لتأكيـد  االثنين
تــــادت حقنــــا الثابــــت كفلســــطينيين فــــي القــــدس وا عــــادة اعتبــــار للقــــرارات الدوليــــة بالخصــــور والتــــي اع

وأشـــارت الحركـــة أن الموقـــف األمريكـــي يقـــدم نموذجـــا  "إســـرائيل" أن تتجاوزهـــا دون رادع أو محاســـبة.
 لسياسة التسلط والعربدة على المؤسسات الدولية وقراراتها.

وأكدت حركة حماس أن القـدس هـي العاصـمة األبديـة للدولـة الفلسـطينية، ولـن يغيـر أي قـرار أمريكـي 
ة الراسخة، وأن  المساس بوضـعية القـدس ال يمـس الفلسـطينيين فقـط، بـل يمـس أو إسرائيلي هذه الحقيق

 ماليين العرب والمسلمين حول العالم بما تمثله له هذه المدينة ومقدساتها من مكانة وقدسية.
وأضــافت الحركــة أنهـــا ســتعمل بكـــل الوســائل المتاحـــة لمقاومــة هـــذه القــرارات واإلجـــراءات ولــن تســـمح 

 بتمريرها.
 18/12/2017،  ة حرماسرموقع حر 

 
 شركك أساسي لالحتالل في اضطهاد شعبنا  يةكر رماأل"ثوري فتح": اإلدارة  .12

أكد المجلس الثوري لحركة فتح في بيان صدر عقب اجتماعه بـرام هللا يـوم االثنـين، بمشـاركة رام هللا: 
ـــة شـــريك أساســـي لالحـــتالل فـــي اضـــطهاد  أعضـــاء مـــن اللجنـــة المركزيـــة للحركـــة، أن اإلدارة األميركي

شـــعبنا، وأقـــر تشـــكيل قيـــادة عمـــل ميـــداني لوضـــع كافـــة قـــرارات القيـــادة موضـــع التنفيـــذ وفـــق متطلبـــات 
 وتطورات المرحلة.

ودعا المجلس لتشكيل اللجان القيادية في كافة أراضي دولة فلسـطين المحتلـة لقيـادة المقاومـة الشـعبية 
ة اإلسـرائيلية الهادفــة الختـراق الموقــف فـي وجـه االحــتالل ومسـتوطنيه، وحــذر مـن المحـاوالت األميركيــ

 السياسي الفلسطيني.
وأكــد المجلــس علــى ضــرورة التحــاق كافــة القطاعــات بالتظــاهرات والمســيرات والفعاليــات الوطنيــة التــي 
يعلــن عنهــا مــن قبــل القيــادة المركزيــة والميدانيــة، وأكــد أن األربعــاء هــو يــوم غضــب فلســطيني عربــي 

 عالمي رفضا إلعالن ترمب.
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ما تطرق االجتماع إلجراءات وانتهاكات االحتالل وكذلك تهديداته لقيادة الحركة التي لم يكـن آخرهـا ك
 التهديد الموجه لنائب رئيس الحركة محمود العالول الذي يمثل الحركة بتصريحاته ومواقفه.

 18/12/2017، و الة األنباء والرمعلورمات الفلسطينية )وفا(
 

 لتفعيل االنتفاضة : دعوةبو رمرزوق يلتقي شلحأ برئاسةوفد قيادي رمن حرماس  .13
التقـــى وفـــد قيـــادي مـــن حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية "حمـــاس" برئاســـة عضـــو المكتـــب السياســـي للحركـــة 
موســى أبــو مــرزوق األمــين العـــام لحركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســـطين رمضــان عبــد هللا شــلح فـــي 

 بيروت.
قضـــية الفلســـطينية، وخصوصـــًا تـــداعيات قـــرار واســـتعرض الجانبـــان آخـــر المســـتجدات علـــى صـــعيد ال

مـــب االعتـــراف بالقـــدس عاصـــمة للكيـــان الصـــهيوني وســـبل مواجهـــة هـــذا القـــرار االـــرئيس األمريكـــي تر 
وأكـــد الجانبـــان ضـــرورة تعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة وتفعيـــل انتفاضـــة القـــدس فـــي وجـــه االحـــتالل  الجـــائر.

 بخصور القدس المحتلة. مباالصهيوني كرد طبيعي على القرار الباطل للرئيس تر 
وشدد الجانبان أن القدس الموحدة ستبقى العاصمة األبدية لفلسطين، وأن قرار الرئيس األمريكي أثبت 
أن اإلدارة األمريكية شريكة للكيان الصهيوني في عدوانه وجرائمـه بحـق أرضـنا وشـعبنا ومقدسـاتنا فـي 

دفــن مســار المفاوضــات والتســوية، وأكــد أن واعتبــر الجانبــان أن الموقــف األمريكــي  فلســطين المحتلــة.
 طريق االنتفاضة والمقاومة هو السبيل الوحيد لتحرير أرضنا ومقدساتنا.

لـى أمتنـا  ووجه الجانبان التحية والتقـدير لشـعبنا الفلسـطيني المجاهـد فـي فلسـطين المحتلـة وخارجهـا، وا 
مـب، ويؤكـدون االـرئيس األمريكـي تر  العربية واإلسالمية وأحرار العـالم الـذين ينتفضـون اليـوم ضـد قـرار

 الصهيونية.–تمسكهم بعروبة القدس ورفضهم سياسة التهويد األمريكية
 18/12/2017، رموقع حر ة حرماس

 
 رمحاولة إلفشال انتفاضة القدس االحتاللحرماس: غارات  .14

"إفشـال اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( أن الغارات اإلسرائيلية المتكررة تستهدف : وكاالت
انتفاضـــة القـــدس" الشـــعبية التـــي خرجـــت احتجاجـــا علـــى القـــرار األميركـــي بشـــأن المدينـــة، وذلـــك عقـــب 

 غارات جديدة شنتها طائرات االحتالل فجر اليوم االثنين على مواقع للحركة شمال قطاع غزة.
التـــي  وقــال المتحـــدث باســـم الحركـــة حــازم قاســـم إن "القصـــف اإلســـرائيلي الجديــد هـــو اســـتمرار للجـــرائم

 يرتكبها االحتالل ضد شعبنا في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين".
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وأضاف قاسم أن القصف اإلسرائيلي المكثف لغزة هو محاولـة فاشـلة لـدفع الجمـاهير المنتفضـة لوقـف 
ثورتهــا للقــدس، والضــغط علــى حمــاس لــدعمها المتواصــل ومشــاركتها لكــل فعاليــات االنتفاضــة، وفــق 

 تعبيره.
 18/12/2017، كرة نت، الدوحةالجز 

 
 لزكارة بينس رفضا   "يوم غضبيوم األربعاء " لي ون تدعوان فتح وحرماس  .15

، رفضـا لزيـارة «يـوم غضـب»دعت حركتا فتح وحماس العتبار يوم غـد األربعـاء  غزة ـ أشرف الهور:
فـــي  نائـــب الـــرئيس األمريكـــي مايـــك بيـــنس إلســـرائيل. وأكـــد منيـــر الجـــاغوب رئـــيس المكتـــب اإلعالمـــي

ومواكبـــة زيارتـــه لدولـــة  األمريكـــيمفوضــية التنظـــيم فـــي حركـــة فــتح، أن رفـــض اســـتقبال نائـــب الــرئيس 
تعبيــر عــن التصــدي والــرفض لمشــروع خطيــر يقــوده بيــنس »االحــتالل بالمظــاهرات واالحتجاجــات هــو 

 «.االحتجاجات»، مشددا على ضرورة استقباله فلسطينيا بـ «ويعمل على تسويقه والتروي  له
حـائط »د عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن نية نائب الرئيس األمريكي زيارة وأك

تـأتي لفـرض واقـع جديـد فـي مدينـة القـدس بعـد »في القدس المحتلـة فـي أثنـاء زيارتـه إلسـرائيل « البراق
ـــ «إعــالن ترامــب القــدس عاصــمة للكيــان الغاصــب  إشــعال»، مطالبــا ســكان القــدس والضــفة الغربيــة ب

المظـــاهرات والمواجهـــات مـــع قـــوات االحـــتالل فـــي كـــل نقطـــة ممكنـــة وخاصـــة حـــول القـــدس والمســـجد 
 «.األقصى، لنؤكد لترامب ونائبه أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، ولن نفرط بها

 19/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 ترارمب إعالنالنضال الرمستدام لرمواجهة  بشأنتصدر تقركرا   فتح .16
ـــة فـــي حركـــة فـــتح، تقريـــرًا حـــول مواجهـــة أصـــدر  :رام هللا ت مفوضـــية اإلعـــالم والثقافـــة والتعبئـــة الفكري

 اإلعالن األميركي بشأن القدس تحت عنوان "النضال المستدام".
وشـــمل التقريـــر التطـــورات السياســـية الالحقـــة العتـــراف اإلدارة األميركيـــة بالقـــدس عاصـــمة إلســـرائيل، 

ومراجعة سريعة له، والذي تضمن تحول الواليات المتحـدة  واشتمل على الموقف السياسي الفلسطيني،
 األميركية واقعيًا إلى طرف في الصراع.

مقترحــا عمليــا لمواجهــة اإلعـالن األميركــي، وموقــف الجانــب الفلســطيني والعربــي  14وتضـمن التقريــر 
جلــس األمــن فعليــًا عــن أي حــوار مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة، واإلســراع فــي تقــديم مشــروع قــرار لم

حـــول الخطـــوة األميركيـــة، وضـــرورة القيـــام بخطـــوات محـــددة فـــي مجـــال تعزيـــز المركـــز القـــانوني لدولـــة 
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بالســويد واتخــاذ قــرار االعتــراف بدولــة  بااللتحــاقفلســطين، والعمــل علــى قيــام بعــض الــدول األوروبيــة 
 فلسطين.

لعدل الدولية، وشدد على ضرورة ودعا التقرير التخاذ خطوات عملية لتفعيل الفتوى القانونية لمحكمة ا
بـأي تغييـر تحـاول إسـرائيل إحداثـه  االعتـرافالطلب من الدول تأكيـد الموقـف العملـي بعـدم اإلقـرار أو 

 في األرض المحتلة بما فيه القدس.
 18/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 األقصى: سنرد على أي رمساس بقيادة حر ة فتح تائب شهداء  .17

الجنـاح العســكري لحركـة فــتح، « جـي  العاصــفة» األقصــىأكـدت كتائــب شـهداء  هــور:غـزة ـ أشـرف ال
أنها سترد على أي مساس بقيادة الحركة، ردا على تهديدات منسق الحكومة اإلسرائيلية السـابق يـوآف 

 لعالول.محمود مردخاي، ل
إال عزيمـــة  إن تهديـــدات االحـــتالل لقيـــادة فـــتح لـــن يزيـــدهم»وقـــال بيـــان موقـــع باســـم كتائـــب األقصـــى 

صرارا  مواصلة الطريق نحو التحرير، وتهديداتـه لـن تخيـف فـتح ولـن تثنـي قيادتهـا الثابتـة علـى  علىوا 
ســوف تتبعــه عواقــب وخيمــة »، مشــددا علــى أن المســاس بــأي شــخر مــن قيــادة حركــة فــتح «الثوابــت

 «.ألننا لن نقف مكتوفي األيادي وسنرد بكل قوة
، الفتــة إلــى أن المواجهــة مــع االحـــتالل «ائمــه قبــل ارتكابهــاعواقــب جر »ودعــت االحــتالل ألن يــدرك 

 «.مفتوحة وأن المقاومة بكافة أشكالها هي مقاومة مشروعة حتى دحر االحتالل»
 19/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 عضو في "ثوري فتح": سنعاقب أي رجل أعرمال فلسطيني يجترمع بنائب ترارمب .18

مجلـس الثـوري لحركـة فـتح، أيـة لقـاءات يامكـن أن يعقـدها وصف عضـو فـي ال: يحيى اليعقوبي -غزة 
رجال أعمال فلسطينيون مع مايـك بـنس، نائـب الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب، خـالل زيارتـه المقـررة 

غــًدا األربعــاء، "بالمشــبوهة"، متوعــًدا بمالحقــة ومعاقبــة المخــالفين  48للمنطقــة واألراضــي المحتلــة عــام
 منهم.

ثـــوري لحركـــة فـــتح، عبـــد اإللـــه األتيـــرة، فـــي تصـــريح لصـــحيفة "فلســـطين"، أن وأكـــد عضـــو المجلـــس ال
المجلس الثوري قرر اعتبار أي نوع من هذه اللقاءات أنها ماخالفة لقرارات منظمـة التحريـر الفلسـطينية 

 ولإلجماع الوطني الفلسطيني المقاطع للواليات المتحدة األمريكية.
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ع الموضوع عـن كثـب فـي محاولـة للوصـول لمعلومـات دقيقـة وأضاف األتيرة لصحيفة "فلسطين": "نتاب
للتحقـــــق مـــــن أســـــماء الشخصـــــيات الفلســـــطينية مـــــن رجـــــال األعمـــــال المنـــــوي لقـــــاءهم بنائـــــب الـــــرئيس 

 األمريكي".
 19/12/2017فلسطين أون الين، 

 
 للقاء وفد إسرائيلي بالصين "طعنة بخاصرة الفلسطينيين" الفلسطينية السلطة استجابةفصائل: ال .19

وصــفت فصــائل فلســطينية اســتجابة الســلطة الفلســطينية لــدعوة : نــور الــدين صــالح -حمــد المصــري أ
صــينية رســمية للقــاء وفــد إســرائيلي فــي بكــين بأنهــا "طعنــة فــي خاصــرة الفلســطينيين"، مؤكــدة رفضــها 
المطلـــق ألي حـــراك سياســـي فـــي إطـــار عمليـــة )الســـالم( بعـــد القـــرار األمريكـــي بـــإعالن مدينـــة القـــدس 

ورجحـــت صـــحيفة "هـــبرتس" العبريـــة، وصـــول وفـــد فلســـطيني إســـرائيلي  لـــة عاصـــمة لــــ)إسرائيل(.المحت
 مشترك إلى الصين نهاية األسبوع الحالي بدعوة من الخارجية الصينية.

وقالت الصحيفة في عددها أمـس: إن الوفـد سـيلتقي بـوزير الخارجيـة الصـيني "وانـو يـي" يـوم الخمـيس 
ث مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية والعالقـات الدوليـة المقبل، مشيرة إلى أن نبيل شع

سـيترأس الوفـد الفلســطيني، ويرافقـه عضــو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمــة التحريـر أحمــد مجـدالني، وممثلــون 
 عن مبادرة جنيف.

ودعت الجبهة الديمقراطية، لضرورة محاسبة القائمين علـى الزيـارة، ووصـف عضـو مكتبهـا السياسـي، 
د جرغون، مشاركة السلطة الفلسطينية لسلطات االحتالل ضـمن وفـد سياسـي إلـى الصـين فـي ظـل زيا

 تصاعد انتفاضة القدس بأنها "الطعنة في خاصرة الفلسطينيين، وانتفاضته".
بـدوره، أدان القيـادي فـي حركـة الجهـاد اإلسـالمي أحمـد العـوري، الزيـارة المرتقبـة فـي ظـل المواجهــات و 

 الذي يبذلون دماءهم لنصرة القدس.الشعبية والشهداء 
ورجح في حـديث لصـحيفة "فلسـطين"، أن يكـون إصـرار السـلطة علـى لقـاء اإلسـرائيليين "ياحقـق بعـض 
المكاســب الشخصــية فقــط، لكــن علــى المســتوى الــوطني لــن يحقــق أي شــيء"، مطالبــًا الســلطة باتخــاذ 

مسـار التسـوية إلـى طريـق مسـدود، قرار حاسم بالتنصل من اتفاقية أوسلو وملحقاتها، في ظل وصول 
 وعدم تحقيق أي مكاسب وطنية للشعب الفلسطيني.

من جهته، ع د القيادي في الجبهة الشعبية أسامة الحاج، اسـتجابة السـلطة للـدعوة "شـكال مـن أشـكال و 
 التطبيع".
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عنت وأكد الحاج في حديث لصحيفة "فلسطين"، رفض الجبهة لمثل هذه اللقاءات، في ظل استمرار الت
 اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومس بمشاعره، مطالبًا كل الفصائل بالتنصل من "أوسلو".

 19/12/2017فلسطين أون الين، 
 

 هي دول رمذنبة ورمنافقةفي رمجلس األرمن الدول التي صوتت لصالح رمشروع القرار دانون:  .21
ـــرئيس  نيويـــورك: أعـــرب الســـفير اإلســـرائيلي لـــدى األمـــم المتحـــدة دانـــي دانـــون، عـــن ـــه لل ـــق امتنان عمي

 األمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، ومندوبته الدائمة لدي األمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي.
فــي مجلــس االمـــن  الــدول التـــي صــوتت اليــوم لصــالح مشـــروع القــرار“وقــال المنــدوب اإلســرائيلي، إن 

وأضــــاف ”. ة منــــذ آالف الســــنين، هــــي دول مذنبــــة ومنافقــــة.. فالقــــدس عاصــــمة للدولــــة اليهوديــــدولــــي
الــرئيس “وتــابع ”. اعتــراف الــرئيس األمريكــي بالقــدس عاصــمة لــدولتنا، هــو مجــرد تعبيــر عــن الحقيقــة“

األمريكي يعمل من أجل السالم باعترافـه هـذا ونحـن لـن نسـمح ألي أحـد، السـيما األمـم المتحـدة، بـأن 
 ”.يحدد مصيرنا

 19/12/2017، القدس العربي، لندن
 

 يت" يطالب العليا بإعادة النظر بتحركر جثارمين الشهداء"الكابين .21
طالب المجلس الوزاري المصغر لشـؤون السياسـة واألمـن "الكابينيـت"، المحكمـة العليـا  القدس المحتلة:
وم االثنين، إعادة النظر بالقرار الصـادر عنهـا فـي قضـية جثـامين شـهداء "نفـق سـرايا يخالل جلسة له 

 30استشــهادهم عقــب اســتهداف االحــتالل لنفــق كــانوا يتواجــدون فيــه فــي  القــدس"، والــذين أاعلــن عــن
 تشرين األول/ أكتوبر الماضي.

ورفـــض "الكابينيـــت" قـــرار المحكمـــة وأصـــر علـــى موقـــف المؤسســـة األمنيـــة بمواصـــلة احتجـــاز جثـــامين 
 الشــهداء، كمـــا وتبنـــى توصـــيات المستشـــار القضـــائي للحكومــة، أفيحـــاي منـــدلبليت، الـــذي أتـــى مخالفـــاً 
لموقف العليا وطالب المحكمة عقد جلسة ثانية للتداول مجددًا بالقضـية وا عـادة النظـر بـالقرار الصـادر 

 عن المحكمة.
 18/12/2017، و الة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عام 3000فر األرض لن يجد عرملة فلسطينية رمنذ بحركغيف: لو جاهد عباس  .22

عـن  خطـة )تنقيـبسـرائيلية ميـري ريغيـف إنـه تقـف وراء هـذه الرام هللا: قالت وزيرة الثقافة والرياضـة اإل
حتـى لـو » وأضـافتصلة اليهودية بالمدينة. التعزيز ل يةضرور ( الاليهودي المزعوم« أساسات الهيكل»
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جاهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل حفر مئات األمتار فـي بـاطن األرض، فإنـه لـن يجـد 
سـنة. هـذا المشـروع الـوطني مهـم علـى الصـعيدين اإلعالمـي  3000و 2000أي عملة فلسطينية منذ 

والسياحي، والواقع الذي نكتشفه عندما نحفـر فـي القـدس يسـاوي ألـف كلمـة، وهـذا هـو أفضـل رد علـى 
ترجمة لتصريح الرئيس  أفضلالذين ينكرون ارتباطنا بالقدس. حفريات القدس القديمة هي بالنسبة لي 

 «.ترامب
 19/12/2017 القدس العربي، لندن،

 
 غاباي: وزكر الدفاع أصبح رمعلقا  عس ركا .. إطالق صواركخ بسبب خالفات بين حرماس والفصائل .23

غزة: قال وزير الجي  اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إطالق الصواري  من غزة يـتم بسـبب نزاعـات 
ع اإلسـرائيلية. وفـور وخالفات بين حماس ومنظمات فلسطينية أخرى، موضحًا أنه ال يتعلـق بقـوة الـرد

ذلك، هاجم مسؤولون في المعارضة اإلسرائيلية رئيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو ووزيـر جيشـه ليبرمـان، 
إذ قـــال آفـــي غابـــاي، زعـــيم المعارضـــة فـــي كلمـــة لـــه خـــالل اجتمـــاع لكتلـــة المعســـكر الصـــهيوني فـــي 

تجـاه البلـدات فـي الجنـوب، نحن بالفعـل نعـي  األسـبوع الثالـث إلطـالق صـواري  القسـام با»الكنيست: 
، داعيـًا إلـى تشـديد الضـربات ضـد حمـاس حتـى يـتم «ويجب علـى دولـة إسـرائيل أال تقبـل بهـذا الوضـع

 وقف إطالق الصواري ، وا عادة الهدوء إلى البلدات المحاذية للقطاع.
يوضـح لقـد أصـبح وزيـر الـدفاع معلقـًا عسـكريًا »وهاجم غاباي وزيـر الجـي  أفيغـدور ليبرمـان بـالقول: 

للجمهـــور أن مـــا يجـــري مـــن إطـــالق للصـــواري  هـــو بســـبب الخالفـــات الواقعـــة بـــين حمـــاس والفصـــائل 
 «.اإلرهابية... نحن بحاجة لوزير دفاع، وليس إلى معلق عسكري 

 19/12/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 وطناتالرمستبوحدة  8,000دفعت رمنذ بداية العام ببناء  "إسرائيل": لـ"االتحاد األوروبي"تقركر  .24
ســــلطات االحــــتالل اإلســــرائيلي قامــــت خــــالل  أنيســــتدل مــــن تقريــــر نشــــره االتحــــاد األوروبــــي : رام هللا

وحـدة إسـكان فـي مسـتوطنات الضـفة الغربيـة  8,000النصف األول من العام الحالي، بدفع بناء نحو 
بيـــان دائـــرة هـــذا التقريـــر، بنـــاء علـــى  إســـرائيلوالقـــدس الشـــرقية. وأعـــدت بعثـــة االتحـــاد األوروبـــي لـــدى 

 «. مدينة الشعوب"و« سالم اعن»اإلحصاء المركزية وجمعيات يسارية، من بينها 
فـــي الضـــفة الغربيـــة، خاصــة فـــي األشـــهر األخيـــرة. ووفقـــا  اإلســرائيليةويشــمل التقريـــر انتقـــادا للسياســـة 

 وحــدة مــن تلــك التــي يجــري دفعهــا تمــر اعن فــي مراحــل تخطــيط، بينمــا تــم نشــر 5,000للتقريــر فــإن 



 
 
 
 

 

 17 ص             4498 العدد:             12/19/2017 الثالثاء التاركخ: 

                                    

 30 حـواليوحدة المتبقيـة. ويقـدر معـدو التقريـر أن هـذه الوحـدات ستضـيف  3,000مناقصات لبناء الـ
 الضفة والقدس الشرقية خالل عدة سنوات.  إلىألف مستوطن 

 208 وحـــواليألــف إســـرائيلي فــي الضــفة الغربيــة  399وطبقــا ألرقــام االتحــاد األوروبـــي يعــي  حاليــا 
ودية فـي القـدس الشـرقية، بمـا فـي ذلـك األحيـاء الكبيـرة. ووفقـا للتقريـر، آالف إسرائيلي في األحياء اليه

فـي  130موقعـا فـي الضـفة الغربيـة والقـدس الشـرقية، منهـا  142ألف مستوطن فـي  600يعي  نحو 
 في القدس الشرقية.  موقعا 12والضفة الغربية، 

اد التقريـر هـو إنشـاء مسـتوطنة أحـد التطـورات الرئيسـية خـالل فتـرة إعـد»ووفقا لالتحاد األوروبـي، فـإن 
عميحــــاي الجديــــدة المخصصــــة للمســــتوطنين الــــذين تــــم إخالؤهــــم مــــن عمونــــة وهــــي فــــي الواقــــع، أول 

. وثمـة تطـور آخـر مثيـر للقلـق يتمثـل فـي تشـريع 1992مستوطنة رسمية تقام بقرار حكومي منذ عـام 
 . «في منطقة رام هللا« كيرم ريعيم»البؤرة االستيطانية غير القانونية 

بشـــكل عـــام، تـــرتبط المشـــاريع المتعلقـــة بالمســـتوطنات، مثـــل الطـــرق االلتفافيـــة »التقريـــر انـــه  وأضـــاف
والمشاريع السياحية واألثرية، بالتوسع المستمر للمستوطنات وتعزيز تواجد وسيطرة اسرائيل في الضفة 

 «.الغربية بما في ذلك القدس الشرقية
لمسـتوطنات يتنـاقض مـع القـانون الـدولي، كمـا أعيـد تأكيـده التوسـع المسـتمر ل»ويشـير التقريـر إلـى أن 

، ويتعـــارض بشـــكل مباشـــر مـــع سياســـة 2016فـــي عـــام  2334فـــي قـــرار مجلـــس األمـــن الـــدولي رقـــم 
 «. االتحاد األوروبي، طويلة األمد، ومع توصيات اللجنة الرباعية

الموجة " ول من العاموكشف التقرير أنه كانت هناك ثالث موجات من تصاريح البناء في النصف األ
تــم دفعهــا مــن قبــل اإلدارة المدنيــة التابعــة لســلطة االحــتالل فــي نهايــة ينــاير/  2,800األولــى، وعــددها 

وحــدة تــم طرحهــا فــي مناقصــات. وجــاءت  1,000كــانون الثــاني وبدايــة فبرايــر/ شــباط، بمــا فــي ذلــك 
 حـواليعميحـاي ودفعـت ببنـاء الموجة الثانية في مارس/ آذار، حين قـررت الحكومـة إنشـاء مسـتوطنة 

جديـدة فـي الضـفة « أراض حكوميـة»وحدة سكنية في المستوطنات، إلى جانـب اإلعـالن عـن  2,000
 « وحدة سكنية. 3,000الغربية وتمت الموجة الثالثة في أوائل يونيو/ حزيران، حيث تم الدفع ببناء 

رقــم  إلــىالتــي شــرع بتشــييدها ، وصــل عــدد الوحــدات االســتيطانية 2016ويــذكر التقريــر أنــه فــي عــام 
، تـم إحصـاء 2016، وهي السنة األولـى التـي تتـوفر عنهـا بيانـات. ففـي عـام 2001قياسي، منذ عام 

فــي عــام  500، أي أكثــر بقليــل مــن 2014فــي عــام  1,500وحــدة مقارنــة بأقــل مــن  3,000 حــوالي
 . 2001في عام  1,600 وحوالي 2010

، بما في ذلك التشريع بأثر «تي تسهم في توسيع المستوطناتاالتجاهات ال»ويستعرض التقرير أيضا 
حـائط البـراق فـي منطقتـي الطـور  إلـىرجعـي، وتوسـيع المواقـع السـياحية واألثريـة مثـل مشـروع القطـار 
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قامةوسلوان،  مركز للـزوار علـى جبـل الزيتـون، وتعزيـز المواقـع األثريـة فـي الخليـل، ومشـاريع البنيـة  وا 
رق االلتفافية في منطقة قلقيلية، وبناء جدار في منطقة الولجة بالقرب من بيت التحتية مثل تعزيز الط

 ». 1ئي»لحم، وتعزيز المشاريع في المنطقة المسماة 
مـن أجـل إزالـة المزيـد مـن »كما يذكر تقرير االتحاد األوروبي قانون مصادرة األراضي. وجاء فيـه انـه 

رجعــي للبــؤر االســتيطانية غيــر المرخصــة، صــادقت  العقبــات القانونيــة التــي تحــول دون التنظــيم بــأثر
 أمــاموتــم طــرح القــانون «. قــانون التنظــيم»علــى القــانون المعــروف باســم  2017الكنيســت فــي شــباط 

 المحكمة العليا. 
ذا صــــادقت المحكمــــة عليــــه، فإنهــــا ستســــمح للحكومــــة  بمصــــادرة األراضــــي الفلســــطينية  اإلســــرائيليةوا 

 توطنات اإلسرائيلية، بأثر رجعي.الخاصة التي أقيمت عليها المس
 19/12/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 إقارمة سبع بؤر استيطانية في األغوار الشرمالية .25

كشــــف مركــــز أبحــــاث األراضــــي فــــي القــــدس، مــــؤخرًا، النقــــاب عــــن إقامــــة ســــبع بــــؤر  محمــــد بــــالر:
 فظة طوباس.استيطانية جديدة منذ بداية العام الجاري، على أراضي األغوار الشمالية في محا

وأكــد أن االحــتالل يواصــل انتهــاج سياســة كســب الوقــت فــي االســتيالء علــى األرض الفلســطينية فــي 
منطقة األغوار الشمالية، بهـدف إقامـة البـؤر العشـوائية االسـتيطانية عليهـا، والتـي مـا تلبـث أن تتحـول 

 إلى مستوطنات كبيرة مع مرور الوقت.
لـه، كشـف خـالل جوالتـه الميدانيـة عـن إقامـة البـؤر السـبع علـى  وبي ن أن فريق البحـث الميـداني التـابع

 أراضي خلة حمد، والمزوقح، والسويدة، والشويعر، إلى جانب مدينة أريحا.
وقــال فــي تقريــر لــه، إن المشــتوطنين أقــاموا فــي الســادس والعشــرين مــن تشــرين األول العــام الماضــي، 

قاموا بشق طريق استيطانية تربط تلك البؤرة مجموعة من الخيام على أنقاض منطقة خلة حمد، حيث 
بمسـتوطنة "سـلعيت" المجـاورة، وحظيـت تلــك البـؤرة باهتمـام مـن قـادة جــي  االحـتالل الـذي أقـام هنــاك 
نقطة مراقبة عسـكرية بهـدف تـأمين الحمايـة للمسـتوطنين، وتسـهيل حـركتهم فـي المنطقـة، فـي حـين لـم 

القـاطنين فــي المنطقــة عبــر هــدم مســاكنهم وخيــامهم  يتـوان جــي  االحــتالل عــن مالحقــة الســكان البــدو
 الزراعية هناك.
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وأفـــاد المركـــز أنـــه وحســـب المتابعـــة األخيـــرة فـــي موقـــع االنتهـــاك، فـــإن المســـتوطنين أقـــاموا فـــي أيلـــول 
الماضي ما ال يقل عن سـبع خيـام وبيتـًا متـنقاًل فـي تلـك المنطقـة علـى أراض يصـنفها االحـتالل علـى 

 وصف االحتالل. أنها أراض دولة بحسب
 19/12/2017 ،األيام، رام هللا

 
  نيسا يهوديا تحت حائط البراق يزرعالقدس: االحتالل  .26

كشف النقاب عن قيام االحتالل بزرع كنيس يهودي، تم افتتاحه يوم أمس اإلثنين، في : هاشم حمدان
إطار الحفريات  األنفاق التي عملت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على حفرها تحت حائط البراق، في

وبحسب صحيفة "يديعوت  المتواصلة تحت القدس، وخاصة جنوبي وغربي المسجد األقصى.
أحرونوت"، الصادرة اليوم، فإن الحديث عن افتتاح كنيس يقع مقابل ما يسمى "الحجر الكبير" في 

 األنفاق.
توراتية، وفيه  وأضافت أن الكنيس يتميز بتصميم خار، يتضمن ألواحا معدنية كتبت عليها أسفار

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الكنيس هو نتيجة جهود  عشرات المقاعد ومنصبة خشبية دائرية.
 عاما، شملت تدعيم وبناء الكنيس وحفريات أثرية في المكان. 12استمرت نحو 

 19/12/2017، 48عرب 
 

 فلسطينيا   18عشر واعتقال  الثانيالرمواجهات تدخل يورمها  .27
والفعاليات االحتجاجية في مناطق « اإلسرائيلي»واجهات مع قوات االحتالل تواصلت الم: )وكاالت(

متفرقة بمحافظات الضفة الغربية المحتلة، تنديدًا بالقرار األمريكي اعتبار القدس المحتلة عاصمة 
فة «. إسرائيل» واقتحمت قو ة عسكرية الحرم الجامعي لكلية العروب شمالي محافظة الخليل بالض 

دة بالقرار األمريكي بحق  القدس. واندلعت مواجهات داخل الحرم الغربية، تز  امنًا مع فعالية طالبية مند 
الجامعي، تخلله إغراق مبنى الكلية بالقنابل الغازية والصوتية، قبل أن تعتقل القوات الطالب عمار 

 الرجوب من مدينة دورا.
قرية دير نظام غربي مدينة رام هللا اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات االحتالل في أرجاء 

وسط الضفة، أطلق خاللها الجنود القنابل الغازية والرصار المطاطي. وقال مصدر من القرية إن 
قوات االحتالل اقتحمت القرية من المدخل الشمالي وداهمت حاراتها ومحيط المدرسة واعتقلت 

السياق، اندلعت مواجهات على المدخل  الطالب أحمد التميمي أثناء تواجده أمام مدرسته. وفي ذات
، بعد توجه عشرات الشبان إلى المكان ورشقهم «بيت إيل»الشمالي لمدينة البيرة المقابل لمستوطنة 
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للجنود بالحجارة. وخالل المواجهات، اعتقلت قوات االحتالل شابًا خالل مطاردتها لمجموعة من 
 لطرقات في المكان. الشبان، قاموا برشق الجنود بالحجارة وا غالقهم ل

واشتبك طلبة المدارس وقوات االحتالل في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. 
وقال رئيس مجلس قروي بورين يحيى قادوس، إن مواجهات دارت بين طلبة مدرسة بورين الثانوية 

مطاطية ورشقوا الجنود وقوات االحتالل بالقرب من المدرسة. وأضرم طلبة المدرسة النار بإطارات 
 بالحجارة، وأطلق الجنود بدورهم قنابل الغاز المسيل للدموع.

فلسطينيًا خالل حملة اعتقاالت في الضفة، فيما واصل مستوطنون  18واعتقلت قوات االحتالل 
اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

حول االحتالل القدس األمنية لثكنة عسكرية وأعلن حالة تأهب قصوى، وأغلق حي  الخاصة، فيما
ليه.جبل الزيتون/  الطور، الماطل على القدس القديمة، وأعاقت حركة دخول وخروج المواطنين منه وا 

صابة أكثر من  آخرين في  500وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ثمانية فلسطينيين وا 
منذ بدء االحتجاجات التي أعقبت قرار الرئيس األمريكي. وذكرت الوزارة أنه من بين  قطاع غزة
طفاًل أصغرهم الطفل الرضيع يوسف أبو شكيان )البالو من العمر ستة أشهر( في  47اإلصابات 

حين تعرضت ثماني سيدات إلى اإلصابة. ورفضت سلطات االحتالل من جانب آخر إعادة جثث 
، الذي منع احتجازها أو «اإلسرائيلية»لديها، بعد قرار ما تسمى المحكمة العليا الشهداء المحتجزة 

، إن المجلس الوزاري «اإلسرائيلية»استخدامها للتفاوض على صفقات تبادل. وقالت القناة السابعة 
ثث شهداء قطاع غزة، بدعوى أن مبررات قضاة المحكمة العليا  ال « اإلسرائيلية»رفض تسليم جا

 يها.تنطبق عل
 19/12/2017الخليج، الشارقة، 

  
 وسط القدس« باب العرمود»رمراقبة جديدة برمحيط   ارميراتاالحتالل ينصب  .28

نصبت طواقم تابعة لسلطات االحتالل، كاميرات مراقبة حديثة في محيط باب العمود )أشهر أبواب 
ا أجهزة أمن االحتالل القدس القديمة(. وتاضاف الكاميرات الجديدة إلى عشرات الكاميرات التي نصبته

وسط القدس المحتلة، خاصة في المنطقة الممتدة من حي المصرارة وباب العمود وشارع نابلس، 
مرورًا بشارع السلطان سليمان ووصواًل إلى باب الساهرة وشوارع صالح الدين والرشيد والزهراء. 

لعمود، والتي تشهد منذ ويركز الفلسطينيون احتجاجاتهم المناهضة لالحتالل وسياساته في باب ا
 إعالن ترامب، فعاليات احتجاجية يومية.

  19/12/2017الخليج، الشارقة، 
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 االحتالل يخصص رميزانية ضخرمة لتوسيع الحفركات في رمحيط الرمسجد األقصى .29

كشف النقاب أمس، أن وزيرة الثقافة في حكومة االحتالل ميري : برهوم جرايسي -القدس المحتلة 
مليون دوالر، للقيام بأعمال حفريات جديدة  71كومتها ميزانية إضافية، تعادل ريغيف، طلبت من ح

وواسعة النطاق في محيط المسجد األقصى المبارك، بحثا عن أساسات "هيكل سليمان" المزعوم، 
إضافة إلى مرافق أخرى في المنطقة. في حين باشرت أجهزة االحتالل في نصب كاميرات المراقبة 

 اب العمود" المدخل المركزي للبلدة القديمة في القدس.في محيط منطقة "ب
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الوزيرة العنصرية المتطرفة ريغيف، صادقت على مخطط، 
بالتعاون مع ما يسمى "سلطة اعثار" اإلسرائيلية. وعلى الرغم من أن المشروع يتحدث عن أساسات 

لمسجد االقصى قائم على أنقاض الهيكل، فإن الصحيفة زعمت "الهيكل" المزعوم، ورغم المزاعم بأن ا
أن الحفريات الجديدة المخططة، لن تكون المسجد والحرم القدس الشريف، ما يثير الشكوك بشأن 

 مصداقية هذا االدعاء.
 19/12/2017الغد، عرّمان، 

  
 يدعو إلى عصيان رمدني شارمل« األسير الفلسطيني» .31

دعا نادي األسير الفلسطيني، أمس، قادة : ن )غزة، رام هللا(عالء مشهراوي، عبدالرحيم حسي
الفصائل، إلى العصيان المدني ومقاطعة المحاكم العسكرية اإلسرائيلية، لمواجهة سياسات االحتالل 

وتأتي دعوة نادي األسير ردًا على اتفاق بين رئيس الحكومة  والتصدي لمخططاته، حسب قوله.
ووزير األمن أفيجدور ليبرمان، لتقديم مشروع قانون أمام الكنيست،  اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو

 األسبوع المقبل، يجعل من الممكن إنزال عقوبة 
 19/12/2017االتحاد، أبو ظبي، 

 
 تدعو لتوفير الحرماية للطواقم اإلعالرمية الفلسطينييننقابة الصحافيين  .31

ر حماية قانونية ورسمية للصحافيين طالبت نقابة الصحافيين المجتمع الدولي بضرورة توفي :غزة
الفلسطينيين من بط  واعتداءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بعدما شهدت األيام الماضية 
استهدافا مباشرا للطواقم التي تقوم بتغطية الفعاليات الشعبية المناهضة لقرارات الرئيس األمريكي بحق 

« إعالم التطبيع«ة القدس فضحت ما أسماه بـمدينة القدس، فيما أكد التجمع اإلعالمي، أن قضي
إن »وقال نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر في مؤتمر صحافي «. إعالم المقاومة»وأثبتت جدوى 
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هناك استهدافا خطيرا للصحافيين بهدف تكميم األفواه ومنع نقل الحقيقة للرأي العام الدولي المتعاطف 
 «.مع الشعب الفلسطيني

 19/12/2017 القدس العربي، لندن،
  

 رمنذ اندالع االحتجاجات على قرار ترارمب   اعتقالحالة  500قراقع:  .32
قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين ان حالة تصعيد غير مسبوقة يقوم : رام هللا

بها جي  االحتالل من خالل حمالت االعتقال اليومية في كافة المناطق الفلسطينية تشمل الكبير 
وأن أغلبية المعتقلين تعرضوا لشتى انواع التنكيل واالعتداء وبأساليب  ر، الرجل والمرأة.والصغي

وقال أن حاالت االعتقال منذ اندالع االحتجاجات على قرار  همجية ووحشية وبنزعة انتقامية.
 500بلغت  6/12/2017ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل بتاري   األمريكيالرئيس 

 اكثر من نصفهم من الفتية والقاصرين أكثرهم من القدس المحتلة. اعتقاللة حا
 18/12/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 رمشافي قطاع غزة بال طعام رمع استرمرار الخالفات حول ترم ين ح ورمة التوافق .33

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن توقف عملية إمداد المرضى في مشافي قطاع غزة 
من إدارة كافة « تمكين الحكومة»بالوجبات الغذائية، وذلك في سياق استمرار الخالفات حول عملية 

الوزارات في غزة، ضمن اتفاق المصالحة، التي ظهرت خالل اليومين الماضيين في وزارتي الثقافة 
 والعدل.

 19/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 رمشروع القرار الرمصري حول القدس رمصر تعرب عن أسفها لعدم اعترماد رمجلس األرمن .34
أعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أسف : أ   أ -القاهرة 

مصر لعدم اعتماد مجلس األمن الدولي مشروع القرار المقدم من مصر، نيابًة عن المجموعة 
استجابًة لضمير المجتمع الدولي الذي  إن هذا القرار الهام جاء العربية، حول القدس، وقال أبو زيد:

 عبر بوضوح عن رفض اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل".
وقال أبو زيد إنه من المقلق للغاية أن يعجز مجلس األمن عن اعتماد قرار يؤكد على قراراته ومواقفه 

حتلة تخضع لمفاوضات الحل السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس؛ باعتبارها مدينة م
 النهائي للقضية الفلسطينية وفقًا لكافة مرجعيات عملية السالم المتوافق عليها دوليًا.
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وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن المجموعة العربية سوف تجتمع لتقييم الموقف وتحديد الخطوات 
 القادمة للدفاع عن وضعية مدينة القدس.

 18/12/2017القاهرة، الشروق، 
 

سرائيلية وأرمرك ية لتقديم تنازالت السترداد سيناء" رفضبي بي سي: رمبارك " .35  ضغوطا يهودية وا 

كشفت وثائق سرية بريطانية أن الرئيس المصري المخلوع : عــامـر سلــطان -بي بي سي ـ لندن
شهور من توليه الحكم، ضغوطا قوية لتقديم تنازالت، تشمل  4حسني مبارك واجه، بعد حوالي 

ايضة على حقوق الفلسطينيين، مقابل استكمال إسرائيل انسحابها من سيناء التي كانت قد احتلتها مق
 .1967في حرب يونيو/ حزيران عام 

سرائيلية تحدث عن بعضها  وحسب الوثائق، فإن مبارك رفض بشدة ضغوطا أمريكية ويهودية وا 
يوما فقط من موعد استكمال  77ل خالل مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرغريت ثاتشر قب

 .1982أبريل/نيسان عام  25اإلسرائيلي في  االنسحاب
وتكشف الوثائق، التي حصلت عليها بي بي سي العربية حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات 
في بريطانيا، أن ثاتشر أيدت موقف مبارك، وأدركت "حرصه على حماية مصالح العالم العربي 

 لفلسطينيين".األوسع وحقوق ا
واستعرض مبارك مع ثاتشر بعض الضغوط التي مارسها عليه اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة، 

 في مقر ثاتشر الريفي. 1982فبراير/شباط عام  6وفق ما جاء في محضر لقاء الزعيمين يوم 
مباحثاته فيها  وزار مبارك بريطانيا لمدة يومين في طريق عودته من زيارة للواليات المتحدة ركزت

 على عملية السالم في الشرق األوسط المتعثرة.
وحسب محضر مباحثات مبارك وثاتشر، فإن الرئيس المصري السابق أبلو الزعيمة البريطانية بأن 
"زعيم الجالية اليهودية في أمريكا حثه على الموافقة على بقاء بعض المستوطنين اإلسرائيليين في 

 رائيلي"، وهو "ما رفضه" مبارك.ياميت بعد االنسحاب اإلس
 18/12/2017، هيئة اإلذاعة البركطانية )بي بي سي(

 
 أحزاب رمصركة: زكارة نائب ترارمب لرمصر عدوان يجب رمواجهته .36

أصدرت أحزاب وفعاليات مصرية بيانا للتنديد بزيارة نائب الرئيس األمريكي مايك بنس إلى : القاهرة
 ترامب االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل. منطقة الشرق األوسط بعد قرار دونالد
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وأعلنت األحزاب المصرية رفضها استقبال بنس على األراضي المصرية واعتبار وجوده عدوانا يستلزم 
 مواجهته.

ودعت إلى "اإلعالء من شأن االستقالل الوطني ورفض التبعية للواليات المتحدة ورفض تدخلها في 
 سطين وسوريا وليبيا واليمن والعراق".الشؤون الداخلية لمصر وفل

ورأت أن زيارة بنس للمنطقة تهدف إلى ثالثة أمور األول احتواء االنتفاضة الفلسطينية والتحركات 
العربية والعالمية لضمان عدم تغيير المعادلة والثاني تمرير القرار من عواصم عربية تحت مزاعم 

االحتالل وتروي  أكاذيب جديده حول دور الواليات استئناف عملية السالم واألمر الثالث تسويق 
 األمريكية في المنطقة المتحدة

وأشادت األحزاب في البيان بـ"االنتفاضة الشعبية الباسلة" للفلسطينيين والتي تواجه عدوانا أمريكيا 
 صهيونيا وتقدم الشهداء والجرحى والمعتقلين دفاعا عن القدس ومصيرنا جميعا.

لفعاليات التضامنية مع الشعبي الفلسطينية وزيادة التوعية بشأن مقاطعة البضائع وأعلنت استمرار ا
 األمريكية.

 17/12/2017، 21عربي
 

 : سأكرر رما فعلته فوق القدس إذا سنحت الفرصةCNNلـ الدعجةالطيار األردني يوسف  .37

سيكرر قال الطيار األردني يوسف همالن الدعجة إنه إذا سنحت الفرصة : هديل غبون  -انعم  
خطابه إلى ركاب رحلته بأنها تطير فوق "القدس عاصمة فلسطين"، على غرار الرحلة التي كان 
يقودها على متن الخطوط الجوية الملكية من عم ان إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، الثالثاء 

 الماضي، وأثارت ضجة عبر مواقع التواصل االجتماعي.
بالعربية، بالتفاعالت التي أحدثها خطابه للركاب، قائال  CNNوع بر الدعجة عن سعادته، في مقابلة لـ

إنه لم يكن على علم بأن أحد الركاب قام بتسجيل الخطاب خالل إقالع الرحلة. وأضاف أن قرار 
ة الركاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب حول االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل دفعه إلى مخاطب

لحظة المرور في أجواء فلسطين، مشيرا إلى أنه أبلو زمالءه مسبقا في الرحلة بأنه سيقوم بتصرف 
 "فردي سيتحمل مسؤوليته".

وكان الدعجة خاطب ركاب رحلته إلى نيويورك، قائال: "مسارنا لهذا اليوم سنبدأ من مطار الملكة 
اء هللا فوق فلسطين ثم إلى الشمال من القدس علياء الدولي متجهين إلى االراضي الفلسطينية إن ش

 الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية...".
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بالعربية خالل مشاركته باحتجاج أمام السفارة األمريكية في عم ان، أكد  CNNالدعجة الذي التقته 
أنه لم يتلق أي تنبيه شخصي له من شركته الملكية التي عب ر عن اعتزازه بها، وقال: "الملكية 

ألردنية تعني شقين هي التاج الملكي واألردن، من الشركة كشركة لم يوجه لي أي شيء، لكن كان ا
 من مدير العمليات الجوية بعث بتنبيه لجميع الطيارين ربما حتى ال يكرروا ما فعله يوسف الهمالن".

مصادر ولم يصدر أي تعليق عن الخطوط الجوية الملكية بشأن الطيار الدعجة، وفقا لما قالته 
بالعربية. وحظي الدعجة باستقبال شعبي ونيابي في مطار عم ان بعد عودته من  CNNبالشركة لـ 

رحلة نيويورك، وقال النائب في البرلمان األردني خليل عطية الذي كان في استقباله إنه "أعاد تعريف 
 فلسطين والقدس من قمرة قيادته إلحدى طائراتنا".

 17/12/2017، سي ان ان
 

 إلغاء القرارات الدولية الرمتعلقة بالقدس الرمتحدةال يحق للواليات  :عون  .38
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس االثنين، أنه ال يحق للواليات المتحدة وحدها إلغاء قرارات 
األمم المتحدة، ومجلس األمن المتعلقة بالقدس. وقال عون أثناء استقباله الممثلة الخاصة الجديدة 

للقدس وضعًا دوليًا خاصًا وفق قرارات »ام لممم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل، إن لممين الع
إلعالنها عاصمتها، إضافًة إلى استمرارها في توسيع « إسرائيل»األمم المتحدة، في حين تسعى 
 «.االستيطان في األراضي الفلسطينية

 19/12/2017، الخليج، الشارقة
 

 العرب جرميعا   ةرمسؤوليترمام سالم: القدس  .39
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق تمام سالم أن "القدس عاصمة لكل العالم العربي : بيروت 

وليس لفلسطين وحسب، وعلى هذا األساس يجب على القادة العرب التعاطي معها، على اعتبار أنهم 
 مسؤولون عنها ".

"القدس" الفضائية، أمس، على رفض قرار وشدد سالم في كلمة وجهها للشعب الفلسطيني عبر قناة 
 الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.

وقال إن "هذا القرار ال يستند على أرض صلبة، ألن كل القرارات واالتفاقات الدولية ال تلحظ هذا 
ين على اتخاذ مثل هذا القرار، الذي ال يخدم األمر، كما لم يقدم أي من الرؤساء األمريكيين المتعاقب

 عملية السالم وسيزيد األزمات في المنطقة".
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وختم سالم: "هنيئًا للفلسطينيين بوحدتهم وتقاربهم، وعلى العرب استعادة وحدتهم إلعادة األمور إلى 
 نصابها، ألن التفرقة ال تخدم القضايا العربية".

 18/12/2017، فلسطين أون الين
 

 أقواله لدى رمثوله أرمام القضاء العس ري  عنل عيتاني يتراجع الرمرمث .41
استجوب قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا، المخرج والممثل المسرحي زياد  بيروت:

التعامل مع إسرائيل وجمع معلومات »عيتاني، الموقوف منذ شهر تقريبًا، والمدعى عليه بجرم 
حضور وكيله القانوني المحامي صليبا الحاج، على أن وذلك في «. لحسابها وحيازة مخدرات

جراء مقابالت بين عيتاني  يستكمل التحقيق األسبوع المقبل، عبر االستماع إلى عدد من الشهود، وا 
 وبعض الشهود.

تراجع خالل الجلسة عن معظم »، أن عيتاني «الشرق األوسط»وأوضحت مصادر مطلعة لـ
قيقات األولية أمام جهاز أمن الدولة؛ لكن قاضي التحقيق واجهه االعترافات التي أدلى بها في التح

باألدلة، ومنها بيانات االتصاالت الموجودة في الملف، والصور العائدة للفتاة اإلسرائيلية التي كان 
يتواصل معها، والتي جندته للعمل لحسابها، والرسائل المتبادلة عبر وسائل التواصل االجتماعي بينه 

وأشارت المصادر إلى أن المدعى عليه «. فتاة التي تبي ن أنها ضابطة في الموسادوبين هذه ال
ك بإنكاره لكل التهم المسندة إليه، واعتبر أن كل ما جاء على لسانه من اعترافات في التحقيق » تمس 

 «.األولي انتزعت منه عبر الضغط واإلكراه
لكل اعترافاته السابقة، التي سر بت محاضرها  ويأتي تراجع الممثل زياد عيتاني عن اعترافاته، مناقضاً 

أقر بالمهام التي كلف بتنفيذها في لبنان، ومنها رصد »إلى بعض الصحف، ونسبت إلى عيتاني أنه 
مجموعة من الشخصيات السياسية الرفيعة المستوى، وتوطيد العالقات مع معاونيهم المقربين، بغية 

 «.المتعلقة بحياتهم ووظائفهم، والتركيز على تحركاتهمالحصول منهم على أكبر كم من المعلومات 
 19/12/2017، الشرق األوسط

 
 "البرلرماني العربي" فيعلى القدس  "الوصاية الهاشرمية"على  االعتراضسابقة سعودية في  .41

قاوم وفد برلماني أردني رفيع المستوى محاولة سعودية مباشرة «: القدس العربي»الرباط ـ لندن ـ 
في أدبيات ووثائق لها عالقة باالجتماع األخير « الوصاية األردنية والهاشمية»اهل ونادرة لتج

 للمؤتمر البرلماني العربي.
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لم « خالفات»وشهدت كواليس اجتماع االتحاد البرلماني العربي المنعقد في المغرب أمس األول 
 سعودية.يسبق لها أن تصدرت بصورة علنية بين المشاركين األردنيين ونظرائهم من ال

عنوان الخالف األساسي يتعلق بعبارة لها عالقة بتأكيد والية ووصاية األردن على األوقاف 
 والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

لالتحاد اعترض وبشدة على رغبة الوفد األردني في  24وعلم أن الوفد السعودي المشارك في الدورة الـ
صاية الهاشمية األردنية على القدس. ولم تعلم بعد السلطات األردنية أسباب التحدث عن تأكيد الو 

عالقات غير  أووخلفيات االعتراض السعودي الذي أظهر، بصورة جلية، وجود خالفات رسمية 
 طبيعية بين عمان والرياض.

حا منح وحاول الوفد السعودي في االجتماع االعتراض، وبحماس، على فكرة الوصاية األردنية، مقتر 
 أوسع.« بعدا إسالميا»المسألة 

لكن الوفد األردني الذي ترأسه رئيس مجلس النواب عاطف طراونة، تصــــدى بخشــــونة للتوصية 
 السعودية، وحصلت، حسب مصادر مشاركة، مالسنات ونقاشات حادة.

زاء إصرار الوفد األردني وتشبثه لم يتمكن الوفد السعودي من فرض رأيه وتصوره ع لى االجتماعات وا 
 الباطنية للمكتب الدائم لالتحاد البرلماني العربي.

لكن الموقف السعودي أثار انتباه عمان وقلقها، خصوصا وأنها المرة األولى التي يعلن فيه 
 «.الدور األردني في القدس الشريف»السعوديون في اجتماعات برلمانية إقليمية اعتراضهم على 

مسؤولين كبارا بصورة ما حدث. والحظ متابعون بأن الوفد الكويتي في ووضع طراونة سلطات بالده و 
االجتماعات وقف إلى جانب المقترحات السعودية التي تريد استبعاد النصور المباشرة حول 
الوصاية األردنية على أوقاف القدس لصالح مفهوم مرن يمكن ان يؤثر سلبا مستقبال على طبيعة 

 الدور األردني في القدس.
في المقابل جدال على المستوى السياسي، خصوصا وأن الكويت بالعادة « المجاملة الكويتية»ارت وأث

 ال تعتبر نفسها طرفا في نزاعات وخالفات من هذا النوع بين األشقاء.
 19/12/2017، لندن، القدس العربي

 
 رمنظرمة الرمؤترمر اإلسالرمي تش ل لجان فلسطين النيابية .42

ساء لجان فلسطين البرلمانية في الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر وافق مجلس رؤ : بترا -عمان 
اإلسالمي باإلجماع على مقترح تقدم به رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود بتشكيل لجان 

 فلسطين في جميع البرلمانات األعضاء في المنظمة.
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عضاء المنظمة بتأكيد الدور وطالب السعود الذي يمثل األردن في المؤتمر المنعقد حاليا في طهران أ 
بقيادة الملك عبد هللا الثاني في الوصاية على المقدسات في القدس، ودعم خيار المقاومة  األردني

 بوجه العدو الصهيوني واعتماده خيارا استراتيجيا.
 19/12/2017، الغد، عرّمان

 
 "إسرائيل"لرمقاطعة  اإلسالرميةالركجاني يدعو الدول  .43

يراني علي الريجاني الدول اإلسالمية لتعليق عالقاتها مع إسرائيل ردا على دعا رئيس البرلمان اإل
اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لها، وذلك في اجتماع طار  للجنة القدس التابعة التحاد البرلمانات 

 اإلسالمية يعقد في طهران.
عملية حتى يتراجع  وقال الريجاني اليوم في االجتماع إن على الدول اإلسالمية أن تتخذ إجراءات

الرئيس األميركي دونالد ترمب عن قراره اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، وأضاف الريجاني أن 
 القرار األميركي بشأن القدس ليس باألمر البسيط، وال بد من يقظة العالم اإلسالمي لمواجهته.

تها إلى القدس من تل أبيب ويرمي اجتماع اليوم بطهران إلى مناقشة القرار األخير لواشنطن نقل سفار 
واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل، ومن المقرر كذلك أن يعقد اجتماع آخر مساء اليوم لترويكا اتحاد 

 بشأن الموضوع ذاته. -وهي إيران ومالي والعراق-البرلمانات اإلسالمية 
 18/12/2017، الجزكرة نت، الدوحة

 
 رموقفها إزاء القدس بتوضيحرمطالب عربية للهند  .44

قالت مصادر دبلوماسية في العاصمة الهندية نيودلهي إن أكثر من عشرة سفراء عرب طلبوا من 
الهند أن توضح موقفها من اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل بعد أن أشار صمتها 

 إلى تغير محتمل في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.
ب اجتمعوا األسبوع الماضي في نيودلهي مع وزير الدولة وذكر مصدر دبلوماسي أن عدة سفراء عر 

الهندي إم. جي أكبر الطالع الحكومة الهندية على نتائ  اجتماع جامعة الدول العربية األخير الذي 
 أدان القرار األميركي.

وأوضح أن السفراء وعددهم أكثر من عشرة، إلى جانب قائمين باألعمال من عدة دول في المنطقة 
 خالل االجتماع و"طلبوا موقفا أكثر وضوحا من الهند لكن أكبر لم يورد تأكيدات".تحدثوا 

أن المسؤول  -الذي اطلع على نتائ  االجتماع وطلب عدم ذكر اسمه-وذكر المصدر الدبلوماسي 
 الهندي لم يعد بشيء.
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"كانوا يتوقعون  وقال السفير الهندي السابق لدى األردن أنيل تريجوانايات إن السفراء والدبلوماسيين
المزيد من الهند، ربما شجب إسرائيل والواليات المتحدة، لكن هل يحدث إضافة صوت واحد فرقا 

 يذكر حقيقة؟".
 18/12/2017، الجزكرة نت، الدوحة

 
 البرلرمانات اإلسالرمية": قرار تررمب بشأن القدس باطل" .45

رئيس الواليات المتحدة دونالد ترمب اعتبرت لجنة القدس التابعة التحاد البرلمانات اإلسالمية قرار 
 االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل باطال وملغيا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم في ختام أعمالها بالعاصمة اإليرانية طهران على أن القدس 
فاضة الشعب الفلسطيني عبر مختلف جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية، وعلى ضرورة دعم انت

 الوسائل.
وقالت اللجنة إن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني حتى تحقيق مطالبه المشروعة والمتمثلة في 

 إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.
دولة فلسطين، ودعا األمم المتحدة إلى اتخاذ اإلجراءات كما طالب البيان جميع الدول باالعتراف ب

 الالزمة حتى تنال فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
ودعا البيان إلى تسريع تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الفلسطينية لمواجهة المخاطر 

 التي تستهدف فلسطين.
 18/12/2017، الجزكرة نت، الدوحة

 
 القدس سُيحال إلى الجرمعية العارمة لألرمم الرمتحدة قرارالرئاسة التر ية: رمشروع  .46

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن، ردا على الفيتو األمريكي على : أنقرة/ أنس قبالن
مشروع قرار حول القدس، إن المرحلة المقبلة ستشهد إحالة المشروع إلى الجمعية العامة لممم 

 المتحدة.
جاء ذلك في تغريده له على حسابه بموقع تويتر، حول التصويت بمجلس األمن على مشروع قرار 
مقدم من مصر، نيابًة عن المجموعة العربية، وبمبادرة مكث فة من تركيا، يعتبر قرار الواليات المتحدة 

 رات األمم المتحدة.االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل بأنه "باطل قانونًيا" بسبب انتهاكه لقرا
دولة مقابل الفيتو األمريكي تم في مجلس األمن الدولي رفض القرار الذي  14وأضاف قالن "بموافقة 

وأردف " كافة الدول تحركت سوًيا في التصويت  سيعتبر قرار الواليات المتحدة حول القدس باطاًل".
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ة مشروع القرار إلى الجمعية العامة لممم لصالح القرار باستثناء إدارة ترامب، واعن ستبدأ عملية إحال
 المتحدة".

 18/12/2017 ،لألنباء األناضولو الة 
 

 الغنوشي: القدس الرمحتلة تجدد الربيع العربي .47
اعتبر رئيس حركة "النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، أنه ال توجد قضية توحد : تونس/ عادل الثابتي

ية تجدد "الربيع العربي" بعدما "كان يعي  حالة خمول األمة مثل القدس وفلسطين، وأن هذه القض
 وتبكل وتحارب أهلي بسبب المؤامرات".

وقال الغنوشي، في مقابلة مع األناضول: "بالتأكيد قضية فلسطين هي قضية مباركة توحد األمة، 
 وتدعو األمة إلى أن تترفع عن الخالفات الصغيرة والتافهة والمحدودة".

الدول اإلسالمية، والصراع بين الطوائف وبين األحزاب يمحي أمام القضية وأردف: "الصراع بين 
 الفلسطينية، فعندما يخرج النهر الفلسطيني تغيب سواقي الخالفات الصغيرة".

وأعرب الغنوشي عن تفاؤله بحجم رد الفعل الشعبي تجاه قرار ترامب بقوله: "نرى بحر جماهير 
ائفته وآخر ما هو حزبه وثالث ما هو جنسه، فالناس يتحرك في الشارع ال ندري هذا ما هي ط

 يتحركون على وقع النغم الفلسطيني، الذي يحرك األمة كما ال يحركها أي نغم آخر".

 19/12/2017 ،لألنباء األناضولو الة 
 

 سلرمان وتررمب بالجزائر وجهيغضب سعودي لدرمج  .48
ر السفير السعودي في الجزائر سامي استنك: مواقع إلكترونيةاالجتماعي، الجزيرة، مواقع التواصل 

الصالح رفع صورة بملعب جزائري تجمع وجهي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس األميركي 
 دونالد ترمب.

وكان مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي قد تداولوا صورة للرئيس األميركي مع الملك السعودي 
ويظهر في الصورة  مباراة بين فريقين جزائريين.مرفوعة في أحد مدرجات مالعب كرة القدم خالل 

وجه مقسوم بين سلمان وترمب، وفي الخلفية صورة المسجد األقصى المبارك كتب أسفلها باللغة 
 اإلنجليزية "وجهان لعملة واحدة".

ونقلت صحف سعودية عن السفير سامي الصالح قوله إن "التأكد من ذلك جار للقيام بما يجب 
ذا واجبنا، وال خير فينا إن لم نقم به"، في حين استنكر جزائريون هذه "التهديدات" للرد". وأضاف "ه

 وهاجموا سياسات الرياض بالمنطقة.
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وقد شهدت مواقع التواصل االجتماعي الليلة الماضية مشادات ومعارك افتراضية بين الجمهورين 
 يا العربية.الجزائري والسعودي بشأن نصرة القدس والعمالة للغرب وتأييد القضا

وفيما ركز الجزائريون على أن "الرياض تقف إلى جانب خصوم العرب" وتحارب اليمن وتحاصر 
قطر رد السعوديون بأن الجزائريين احتفوا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا رغم أن بالده 

 قتلت منهم أكثر من مليون واحتلتهم ألكثر من قرن.
ودهم على تمجيد الملك سلمان وولي عهده شدد الجزائريون على أنهم وبينما حرر السعوديون في رد

أحرار في التعبير عن قناعاتهم وأنه ليس لزاما عليهم الثناء على قيادتهم، بل هاجموا رئيسهم عبد 
 العزيز بوتفليقة في إطار انتقادهم تفريط الزعماء العرب بالقضية الفلسطينية. 

 18/12/2017، الجزكرة نت، الدوحة
 

 عربيا بشأن القدس طلباالجرمعية العارمة تتسلم  .49
تسلمت الجمعية العامة لممم المتحدة طلبا من المجموعة العربية لعقد جلسة : الجزيرة + وكاالت

طارئة العتماد قرار ملزم يستهدف إبطال اإلجراءات األميركية القاضية باعتبار القدس المحتلة 
إحباط واشنطن مشروع قرار في مجلس األمن الدولي  عاصمة إلسرائيل، ويأتي هذا التحرك بعد

 يرفض المساس بوضع المدينة.
وأكد رئيس الجمعية العامة ميروسالف اليتشاك مساء أمس االثنين تسلم الطلب، وقال إنه سيدعو 
إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن. وتوقع السفير الفلسطيني لدى األمم المتحدة رياض منصور عقد 

لم أيضا باسم منظمة التعاون الجلسة الطارئ ة غدا األربعاء أو بعد غد الخميس، وقال إن الطلب سا
 اإلسالمي ومجموعة عدم االنحياز.

وأضاف منصور أن الطلب نر  على أن يكون االجتماع الطار  وفقا لمبدأ "متحدون من أجل 
معية العامة صبغة الذي يعطي قرارات الج 377السالم"، في إشارة إلى قرار الجمعية العامة رقم 

 إلزامية لجميع أعضاء المنظمة، بما في ذلك أعضاء مجلس األمن الدائمين.
 19/12/2017، الجزكرة نت، الدوحة

 
 بدعم إنشاء دولة فلسطينية عاصرمتها القدس الشرقية  يكاألرمر روسيا تعلن وقوفها ضد الفيتو  .51

رفض قرار مجلس األمن تجاه القدس، في رد فعل سريع تجاه استخدام الواليات المتحدة حق الفيتو ل
 أعلنت روسيا دعمها لمبدأ إنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
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وأكد فالديمير سافرونكوف مندوب روسيا في مجلس األمن، استعداد بالده للعب دور "وسيط نزيه" 
 في تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
ما وصف بالـ"الخطوات األحادية"، التي تتسبب في زيادة حدة ونقل سافرونكوف تحذيرات روسيا تجاه 

 الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
 Sputnik ،18/12/2017سبوتنيك و الة رموقع 

 
 رميالدينوف ينتقد إعالن ترارمب .51

قال المنسق الخار لممم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف، : وكاالت
أطلقت تصريحات مستفزة مطالبة بحدود « إسرائيل»جلس األمن حول القدس، إن في افتتاح جلسة م

ن الوحدات االستيطانية  ، واالستيطان 2017تضاعفت في عام « اإلسرائيلية»من البحر إلى النهر، وا 
يقوض فرر إقامة دولة فلسطينية قادرة على الحياة، مؤكدا أن الخطوات أحادية الجانب تهدد حل 

التي تعتمد على عدم االنصياع لقرارات مجلس « اإلسرائيلية»تقد ميالدينوف، اإلجراءات الدولتين. وان
االستيطانية على األراضي الفلسطينية. كما أكد أن األمم « إسرائيل»األمن، مطالبًا بوقف أنشطه 

المتحدة تعتبر االستيطان غير شرعي ومخالفا للقوانين الدولية. وأضاف أن الوضع األمني في 
راضي المحتلة خطر، وسط دعوات التصعيد والعنف ضد الفلسطينيين. وأكد أن الفلسطينيين ال األ

في غزة، مشيرًا إلى أهمية « اإلسرائيلي»يحصلون على االحتياجات اإلنسانية األساسية بسبب التعنت 
 وضع القدس ضمن قضايا الحل النهائي.

 19/12/2017، الخليج، الشارقة
 

 رمايك بنس يؤجل زكارته إلى الشرق األوسط نائب الرئيس األرمرك ي .52
وكاالت: أعلن البيت األبيض، اإلثنين، تأجيل زيارة نائب الرئيس األمريكي مايك بنس  -واشنطن

المثيرة للجدل إلى منطقة الشرق األوسط وسط االحتجاجات المستمرة هناك واستعداد اإلدارة األمريكية 
 ديد في الكابيتول هيل.للتصويت الحاسم على القانون الضريبي الج

سرائيل الثالثاء، لكن تم تأخيرها إلى منتصف  أنوكان من المقرر  تبدأ زيارة بنس إلى مصر وا 
وقال مكتب بنس إن نائب الرئيس قرر تأجيل الزيارة لضمان تمرير  يناير/كانون الثاني المقبل.

ويت عليه في الكونغرس مجلس الشيوخ لقانون اإلصالح الضريبي، الذي من المقرر أن يجري التص
 األسبوع الجاري.

 18/12/2017، القدس العربي، لندن
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 لو الة األونروا ونرمساوية إسبانيةتبرعات  .53

والنمساوية عن تقديم تبرعات نقدية لوكالة األمم المتحدة إلغاثة  اإلسبانيةأعلنت الحكومتان : وكاالت
 وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى "األونروا".

فقد قدمت الحكومة اإلسبانية من خالل الوكالة اإلسبانية للتعاون  اإلثنين،ا لبيان لمونروا، اليوم ووفق
 مليون دوالر( لوكالة الغوث. 2.35مليون يورو )حوالي  2الدولي تبرعا بقيمة 

وسيتم استخدام هذا التبرع لدعم أنشطة "األونروا" للتنمية البشرية في مجاالت الحماية والصحة 
مليون الجئ من فلسطين في الشرق األوسط،  5.3غاثة والخدمات االجتماعية لما يزيد على واإل

 عالوة على التعليم ألكثر من نصف مليون طفل في سائر أقاليم عمليات "األونروا".
 18/12/2017، و الة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 يعي رمدى خطورة قرار القدس الرمؤّرخ إسرائيلي: ترارمب  .54

كلثوم إنجه قايا: قال المؤرخ اإلسرائيلي البروفيسور إيالن بابي، إن الرئيس  /األناضول –ل إسطنبو 
اإلسرائيلي، وال يعي أبدًا مدى خطورة قراره -تاري  الصراع الفلسطيني” يجهل“األمريكي دونالد ترامب، 

 حول إعالن القدس عاصمة إلسرائيل.
ضر للجانب اإلسرائيلي من أجل انتهاك القانون وأشار بابي، إلى أن قرار ترامب بمثابة ضوء أخ

 الدولي وممارسة العنف بالمنطقة.
القدس، قال بابي إن الرئيس  بشأنوحول العوامل واألسباب، التي دفعت ترامب إلى اتخاذ قراره 

األمريكي يعاني في الوقت الراهن أزمات ومعارضة شديدة جدًا في السياسة الداخلية للواليات 
 المتحدة.

الفلسطيني، وأعتقد أنه  –هناك سبب آخر هام، يتمثل في جهل ترامب بالصراع اإلسرائيلي “ضاف: وأ
ال يملك أي معلومات أو فكرة عن تاري  هذا الصراع، وهو ال يعي أبدًا مدى خطورة القرار والنتائ  

 ”.المتوقعة
ترامب األخير، فهي لن من أن الواليات المتحدة لن تسلم من النتائ  السلبية لقرار ” بابي“وحذر 

تكون قوة مؤثرة في مستقبل العالم بعد هذه الحادثة التي تعد  بمثابة قنبلة جديدة على النظام العالمي 
 الفاسد أصاًل.
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د المؤرخ اإلسرائيلي على أن احتمالية تحقيق نتيجة إيجابية من مباحثات السالم الجارية بين  وشد 
سرائيل، بوساطة أمريكية،  ، كما أن نموذج حل الدولتين فقد مصداقيته ”م تعد موجودةل“فلسطين وا 

 أيضًا.
 18/12/2017، القدس العربي، لندن

 
 فرنسا نصرة للقدس فيتواصل الرمظاهرات  .55

رغم االنخفاض الكبير في درجات الحرارة وسقوط األمطار والثلوج خالل : باريس-هشام أبو مريم
نظمات الحقوقية الفرنسية عن حشد المظاهرات األيام الماضية في باريس، فإن هذا لم يثن الم

لمسبوع الثاني على التوالي، من أجل مساندة الفلسطينيين والتنديد بقرار الرئيس األميركي دونالد 
 ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.

فقد شهدت باريس أمس األحد تظاهرة حاشدة في ساحة "شاتليه"، وكان من المقرر أن يسير 
رون نحو أربعة كيلومترات حتى الوصول إلى شارع غابرييل في الدائرة الثامنة حيث توجد المتظاه

 السفارة األميركية، لكن السلطات الفرنسية سحبت منهم الترخير قبيل ساعات من بدء المسيرة.
كما شهدت المظاهرة حضورا أمنيا مكثفا خشية وقوع أي اضطرابات، ومنع أي محاولة لتوجه 

 تجاه السفارة األميركية.المحتجين با
وشارك في المظاهرة أكثر من ألف شخر، بينهم أفراد من الجالية العربية وناشطون فرنسيون من 
الداعمين للقضية الفلسطينية، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب أقصى اليسار الفرنسي كالحزب 

 الشيوعي وحزب الجبهة اليسارية.
 صفه بالقاتل، وبرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وردد المتظاهرون هتافات تندد بترمب وت

 " اإلرهابي"، وتستنكر مواقف ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وتعتبره "متواطئا".
وفي كلمة أمام المتظاهرين، قالت رئيسة منظمة "أورو فلسطين للتضامن" أوليفيا زيمور، إنه بعد 

-أرضا ال تملكها لمستعمرين، جاء دور قوة إمبريالية أخرى  مرور مئة عام على منح دولة إمبريالية
 بإعالن القدس عاصمة إلسرائيل". -هي الواليات المتحدة األميركية

وكانت مظاهرات مماثلة خرجت يومي الجمعة والسبت في باريس وعدد من كبرى المدن الفرنسية، 
ية الفلسطينية ورفع الحصار عن مثل ليون وليل ومونبيلييه، بهدف التعبير عن تضامنها مع القض

 غزة، ورفض االعتراف بالقرار األميركي بشأن القدس.
 18/12/2017، الجزكرة نت، الدوحة
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 هوائها وشرمسها رمنالصحراء ترتوي رماء   .56
هل راس  في ذهنك أن  الصحراء مساحات شاسعة من رمال جافة، يهيمن عليها : أحمد مغربي

إنس تلك الصورة. تستطيع الصحراء أن ترتوي ماًء يأتي من  الظمأ، وتتوق إلى الماء فال تجده؟
ث الهواء ألن ه يتم  باستخدام طاقة الشمس النظيفة.  هوائها، بل إن  الحصول على ذلك الماء لن يلو 

ربما هز  بعض القر اء في الخلي  العربي رأسه عند قراءة تلك الكلمات، ألن ندرة الماء باتت بعيدة 
شيئًا »واسعة من بلدانهم، بفضل جهود وتوظيفات حكومي ة كبرى في المياه، وألن فعلي ًا عن مساحات 

يبدو أن ه تغي ر، فتتابعت مواسم ممطرة )بل مع ثلوج أحيانًا( في شتائها الذي اعتاد طوياًل أن « ما
 يكون جافًا.

ر في مشاريع رغم كل ذلك، يبقى الماء مطلوبًا وعزيزًا. ويكفي تذك ر األموال الضخمة التي تاستثم
 تحلية المياه، ونقلها وضخها إلى مسافات تصل إلى مئات من الكيلومترات أحيانًا.

ماذا لو تغي رت تلك الصورة كلي ًا، وصار ممكنًا الحصول على الماء في الصحراء بسهولة من الهواء؟ 
ًا، بل تعطي ذلك ما تعد به آلة تشبه اإلسفنجة وتستطيع امتصار الرطوبة من الهواء مهما كان جاف

أردني  -ليترات يومي ًا لكل كيلو تجمعه من تلك الرطوبة غير الظاهرة. فماذا إن كان عاِلٌم أميركي  3
، هو الذي ابتكر تلك األداة التي تنطق بعمق ما يربطه مع «بيركلي -جامعة كاليفورنيا »متألق في 

 بلده؟
قًا علميًا لالشتغال على مواد كريستالي ة وقاد البروفسور عمر مؤنس ياغي، المختر في الكيمياء، فري

 Metal»( اختصارًا لمصطلح MOFs« )موفس»الشكل وعضوي ة التركيب، تاعرف علمي ًا باسم 

Organic Frameworks » وال توجد تلك المواد الكيماوي ة التي «. األطر المعدني ة العضوي ة»بمعنى
، بل لم تكن معروفة قبل عشرين عامًا عندما تشبه الكريستال وتحوي ثقوبًا كإسفنجة، في الطبيعة

ابتكرها ياغي أيضًا. وخالل العقدين السابقين، سار علماء الكيمياء على خطى ياغي، وصنعوا 
 «.موفس»ألفًا من الـ  20حوالي 
قًا في قدرتها على « موفس»، تم كن ياغي وفريقه العلمي من تركيب مادة 2014وعام  التي أبدت تفو 

 بة من الهواء، حتى عندما يكون جافًا.امتصار الرطو 
ر أن الغالف الجوي يحتوي على  تريليون ليتر من الماء في أي لحظة، ويساوي ذلك عاشر  13وياقد 

ما تحتوي عليه األرض من مياه حلوة في أنهارها ومحيطاتها كل ها. لقد بات كل ذلك الخز ان الضخم 
 في متناول الصحراء وأهلها.
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المشتغلة في العلوم، بعيدة عن ذلك اإلنجاز الواعد، إذ تعاون ياغي مع إلفين وانو،  ولم تكن يد المرأة
با نوعًا جديدًا من الـ «معهد ماساشوستس للتقنية»وهي مهندسة ميكانيكي ة في  يستند « موفس»، ورك 

 (.MOF - 801« )801 -موف»، وسمي اه «زيركونيوم»إلى مادة الـ 
م العلوم»العلمية )وهي ناطقة بلسان  «ساينس»ووفق مقال نشرته مجلة  ، «(الجمعية األميركي ة لتقد 

ر بما يحصل في األشجار وأنواع النبات، إذ يمتر الرطوبة لياًل، « 801 -موف »يعمل  بطريقة تذك 
ويتغي ر عمله نهارًا، إذ يستفيد من ضوء الشمس «. 801 -موف »ويجمعها ضمن الثنايا البلوري ة للـ 

 لماء الليلي في غرفة مقفلة، ثم يجري تكثيف البخار ليصير ماًء عذبًا منعشًا.في تبخير ذلك ا
األميركي ة، « نورث ويسترن »وعل ق البروفسور ميركوري كاناتزيديس، وهو بروفسور كيمياء في جامعة 

حصدا الماء من هواء الصحراء كان حلمًا راود األدمغة طوياًل وتحق ق »على ابتكار ياغي قائاًل: 
 «.اعن

دوالرًا. وفي  150يكل ف حوالي « زيركونيوم»وحاضرًا، يبدو ابتكار ياغي مكلفًا ألن كل كيلو من الـ 
األفق القريب، يرى ياغي أن األمر سيتغي ر ألنه يعمل مع فريقه على ابتكار آلة ماشاِبَهة تكون 

يقل  ثمنها عن الـ  أساسه مادة األلومنيوم الشائعة التي« موف»مستندة في عملها إلى نوع من الـ 
 مئة مرة.« زيركونيوم»

 19/12/2017، ، لندنالحياة

 
 ؟رما العرمل بعد قرار ترارمب .57

 هاني المصري 
مضى أسبوعان على االعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل، والحوار الفلسطيني الفلسطيني 

 يدور حول ما هي السياسات والخطوات المفترض اتخاذها رًدا على ذلك!
من يطالب بإلغاء اتفاق أوسلو، وحل السلطة، والتخلي عن خيار ما يسمى "حل الدولتين"،  هناك

وتبني خيار تحرير فلسطين أو الدولة الواحدة، وتفجير مقاومة بجميع أشكال النضال وانتفاضة 
 مفتوحة ضد االحتالل ال تتوقف إال بتحقيق األهداف الوطنية.

نضمام إلى "محور المقاومة والممانعة" الذي يضم إيران ومن أصحاب هذا االتجاه من يطالب باال
وسوريا والعراق وحزب هللا، وقطع العالقات واالتصاالت مع الواليات المتحدة، ومقاطعة بضائعها 
وشركاتها، ومنهم من يعتبر هذا المحور بأن ه ال يقل خطًرا عن إسرائيل، ويطالب بالرهان على 

 النأي عن المحاور في أضعف اإليمان. الشعوب العربية، وباعتماد سياسة
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وهناك من يطالب بأال يعود الرئيس من الخارج إال بعد تراجع اإلدارة األميركية عن قرارها، وأن 
يذهب إلى غزة، ويقيم فيها، ويعقد االجتماعات الفلسطينية فيها، بدًءا من اجتماع اإلطار المؤقت 

 دي.للمنظمة، وانتهاء بعقد المجلس الوطني التوحي
سالمية  قليمية وا  في المقابل، هناك من يرى أن ما جرى من هبة شعبية ورسمية فلسطينية وعربية وا 
ودولية أعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة، وعزل اإلدارة األميركية، ويمكن أن يؤدي إلى كسر 

فشال "صفقة القرن" قبل أن ترى النور.  القرار الترامبي، وا 
أي أن القضية الفلسطينية قضية جامعة ومقتلها االنحياز إلى محور، خصوًصا ويعتبر أنصار هذا الر 

ذا كان ال بد من االنحياز فليكن إلى المحور المعتدل، ألنه القوي بسبب دعم  إلى المحور اإليراني، وا 
 معظم القوى المؤثرة على القرار الدولي له.

كي يدب  الحياة في "خيار الدولتين" ال ويرى هؤالء أن ما حدث من غضبة عالمية ضد القرار األمير 
ذا لم  العكس، ويوضح استحالة تجاوز الشعب الفلسطيني في أي خارطة جديدة ترسم في المنطقة، وا 
يستطع أن يفرض قيام دولة فلسطينية فيستطيع منع مرور المخططات األميركية اإلسرائيلية إلقامة 

ركي ضد إيران ومحورها. ومع أن بعض أبرز "إسرائيل الكبرى" وبلورة حلف عربي إسرائيلي أمي
أنصاره هددوا بالتخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة، لكنها ليست أكثر من محاولة 
لتخويف إسرائيل من خطر انفجار القنبلة الديمغرافية في وجهها إذا ما استمرت برفض إقامة الدولة 

طقة والعالم من تداعيات ما يجري على األمن ، وتخويف دول المن1967الفلسطينية على حدود 
 واالستقرار في المنطقة والعالم.

وعندما يرى أصحاب هذا االتجاه أن اإلدارة األميركية أخرجت نفسها من "عملية السالم"، وأنها لم 
ة تعد وسيًطا وال نزيًها والمفترض البحث عن راٍع أو رعاة جدد لها، فإنما يفعلون ذلك كردة فعل تكتيكي

على القرار األميركي على أمل التراجع عنه أو توضيحه، بما يتسع مجدًدا لخيار الدولتين أو لصيغة 
 جديدة منه.

فهم يدركون عدم وجود راٍع بديل عن الراعي األميركي، ألن أوروبا رغم انتقادها القوي لالعتراف 
عن الرعاية األميركية. أما  األميركي لم تصل إلى تقديم نفسها بدياًل، وعارضت المطالبة بالتخلي

روسيا فال تريد ذلك وال تقدر عليه. وأما الصين فأقصى ما تطمح إليه في هذه المرحلة المشاركة في 
الرعاية وليس الحلول محل أميركا. فالمطلوب عملية سياسية جديدة مختلفة جوهرًيا عم ا كان، وهذا 

 فقط. بحاجة إلى تغيير الواقع الراهن وليس مجرد المطالبة
سرائيل ال  يعزز ما سبق أن الوسيط والراعي يجب أن يقبل به الطرفان، وليس طرًفا واحًدا فقط. وا 
ترضى بدياًل وال شريًكا ألميركا لرعاية "عملية السالم"، وحتى الدور األميركي تضع إسرائيل قيوًدا 
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الستعمارية االستيطانية شديدة عليه حتى ال يؤثر على حرية عملها في تنفيذ مخططاتها العدوانية وا
 والعنصرية.

ما سبق يدل أن إطالق رصاصة الرحمة على ما تسمى "عملية السالم"، التي دخلت غرفة العناية 
المركزة منذ فترة طويلة وال تؤدي، وال يمكن أن تؤدي، إلى تحقيق السالم؛ ال يفتح الطريق على 

نم ا لصراع مفتوح سيحاول كل طرف فيه كسر األقل، في المدى المباشر، لعملية سياسية جديدة، وا 
 إرادة الطرف اعخر ودفعه لالنصياع لما يريد.

وهناك رأي ثالث ال يطرح نفسه علًنا، ولكنه موجود وله تأثير، يرى عدم وجود طريق غير مواصلة 
التمسك بالعملية السياسية الجارية، ويرفض قرار وقف االتصاالت مع أميركا، ورفض مقابلة نائب 

 ئيس األميركي، ولن يقدم بدياًل.الر 
تناول كل القضايا المثارة لدى أصحاب وجهات النظر السابقة بالنقد والتحليل بحاجة إلى صفحات 
 كثيرة ال يتسع لها هذا المقال، ولكني سأكتفي ببعض اإلشارات مع الوعد بتناول أوسع في المستقبل.

شتركة وعلى أسس الشراكة ال يمكن إنهاء من دون االتفاق على برنام  وطني يجسد القواسم الم
االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، التي من دونها ال يمكن التقدم إلى األمام، ال سلًما عبر 

 المفاوضات والعمل السياسي والديبلوماسي، وال حرًبا عبر المقاومة والمقاطعة واالنتفاضة.
وانتقلت ارتداداتها إلى العالم كله، إلى لم تصل الموجة االنتفاضية التي تفجرت في فلسطين، 

انتفاضة، ولن تصل بسرعة إليها، مع وصفها بذلك من قبل البعض منذ اندالعها، وذلك ألسباب 
عدة تتضمن عدم وجود اتفاق على هدف مركزي جامع وأشكال نضال متفق عليها، وغياب أمل 

زف الطاقات الفلسطينية في صراع كاٍف بإمكانية تحقيقه، ووجود االنقسام الفلسطيني الذي يستن
داخلي، ولعدم إيمان القيادة بنمط االنتفاضة ونظرتها للتحرك الشعبي كأداة تكتيكية ال أكثر، بحيث 
يجب أن يبقى في حدود يمكن السيطرة عليه، ألن خروجه عن السيطرة سيقود إلى ما ال تحمد عقباه. 

وتعددية في السلطات واتخاذ القرار مشروعٌة،  والخشية من تحول االنتفاضة إلى فوضى وفلتان أمني
لكنها ال تبرر عدم العمل من أجل توفير متطلبات اندالع االنتفاضة، وتستوجب البحث في كيفية 

 تجاوز تحولها إلى فوضى.
كما أن المصالح التي نمت على شجرة السلطة هنا وهناك، والحرر عليها وتنميتها يحول دون 

وًرا، خصوًصا أن القوى التي دعت إلى االنتفاضة إما ال تملك القوة واإلرادة اندالع انتفاضة شاملة ف
الكافيتين، أو ال تريد أن تمضي في تنفيذ دعوتها وال أن تقدم نفسها بصورة تقطع الطريق على 

 إمكانية االعتراف بها واعتمادها كشريك راهن أو بديل في وقت الحق.
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ة بالضرورة للتحول إلى انتفاضة شاملة شعبية أو مسلحة أو إذا كانت الموجة االنتفاضية غير مرشح
رادة مستعدة لدفع  كليهما أو عصيان مدني شامل قبل إنجاز الوحدة الحقيقية، وبلورة رؤية جديدة وا 
الثمن، وخطة واقعية قابلة للتحقيق، فال يعني هذا أنها ضارة، أو ال تحقق أهداًفا ملموسة على طريق 

كسر قرار ترامب وتفشل "صفقة القرن" قبل أن تولد، واألهم َتْحول دون طويل. فهي يمكن أن ت
تصفية القضية، بل تبقيها حية، وتقليل األرباح والخسائر، ودعم صمود الشعب وتواجده على أرض 
حباط مخططات االحتالل، ومنع انحراف فلسطيني للتساوق مع الحلول التصفوية، وهذه كلها  وطنه وا 

 لالنتصارات القادمة ولو بعد حين.إنجازات كبرى تمهد 
قليمي على حساب  إن  التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية أو االنحياز لمحور عربي وا 

على القضية، وإللحاق الضرر بالتجمعات الفلسطينية المقيمة والعاملة  المحور اعخر وصفٌة للقضاء
جرى في تجارب فلسطينية سابقة مؤلمة في  في بلدان المحور اعخر، ولعل أكبر شاهد على ذلك ما

ظروف كانت أفضل من الظروف الحالية، مثل ما حدث في األردن ولبنان وبعد احتالل العراق 
للكويت، واندالع الربيع العربي، خصوًصا في مصر وسوريا، ما جعل الفلسطينيين يدفعون ثمًنا 

 غالًيا.
نما هدية لالحت الل الذي يمكنه ملء الفراغ بقيادات أمنية وعائلية كما أن  حل السلطة ليس حاًل، وا 

محلية، وتمكنه من تنفيذ خططه، مثل "خطة اإلمارات السبع" التي تعتبر دلياًل حيًّا على ذلك. 
فالمطلوب تجسيد الدولة، والتحرر من أوسلو، وتغيير السلطة وليس حلها، وجعلها أداة في يد 

ال يتيح إقامة دولة واحدة وال دولتين حتى نتقاتل على أي المنظمة الموحدة. كما أن الوضع الراهن 
الخيارين أفضل، أو ممكن، ما يتطلب التركيز على تجميع عناصر وأوراق القوة والضغط بهدف 

 تغيير موازين القوى حتى تسمح بتحقيق الحقوق الفلسطينية.
تسه ل عملية ابتالع  إن مسألة إقامة الرئيس محمود عباس في غزة المحتلة أيًضا يمكن جًدا أن

الضفة الجارية على قدم وساق، وترو ج لحل الدولة الفلسطينية الوهمية في غزة التي ترتبط أو ال 
ترتبط بمعازل الضفة، والتي قد تامنح أراضي من سيناء أو ال تمنح وفق مخططات إسرائيلية معلنة 

 تستهدف تصفية القضية إليجاد حل لها.
لة ومتفوقة أخالقًيا، وتمر في مرحلة تحرر وطني، ما يجعلها جامعة إن القضية الفلسطينية عاد

تجذب تأييد ودعم مختلف األطراف والمحاور رغم الخالفات فيما بينها، كما ظهر في اجتماع مجلس 
األمن، واجتماع وزراء الخارجية العرب، والقمة اإلسالمية، والتحركات الشعبية المنتشرة تقريًبا على 

األرضي ة، ولكن على أساس االلتزام بمباد ، أبرزها عدم تدخل اعخرين في الشؤون امتداد الكرة 
الفلسطينية الداخلية، واإليمان بأن الفلسطينيين كشعب مستعمر ومظلوم يتوق إلى الحرية والعدالة 
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واالستقالل والسالم، ويقيم عالقاته مع أي دولة أو قوة بقدر دعمها لفلسطين، وأن مصلحة فلسطين 
بد أن تكون دوًما مع حرية وتقدم الشعوب وسيرها نحو العدالة واالستقالل والديمقراطية واحترام  ال

 حقوق اإلنسان وحرياته.
 19/12/2017القدس، القدس، 

 
 هل دخل قطاع غزة رمرحلة الفراغ األرمني؟ .58

 ضياء خليل
قطاع غزة على تشير الوقائع الميدانية على األرض، وتوالي إطالق الصواري  محلية الصنع من 

األراضي الفلسطينية المحتلة، إلى ما كانت تحذر منه "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة 
"حماس"، في أغسطس/ آب الماضي، من حدوث فراغ أمني وسياسي في القطاع الساحلي 
نهاء المأساة التي يعيشها مليونا  المحاصر، للضغط على األطراف جميعًا من أجل التحرك وا 

متها لقيادة "حماس" السياسية، بإحداث فراغ فل سطيني. وكانت "القسام" لو حت سابقًا، في خطة قد 
سياسي وأمني في غزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل االحتماالت، بما في ذلك حدوث مواجهة 
ع عسكرية مع االحتالل اإلسرائيلي. ورغم ذلك، ال تبدو "حماس" راغبة في الذهاب إلى مواجهة م

ن كان نسبيًا،  االحتالل في هذا التوقيت، وهي معنية أكثر من أي وقت مضى بإطالة أمد الهدوء وا 
لكنها ال تعمل في الميدان كما كانت في السابق لمنع إطالق الصواري  "العشوائية"، وفق االتفاق 

 .2014الوطني لضبط حالة المقاومة المتفق عليه بعد عدوان 
مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع، رغم المصالحة وتمكين حكومة  على األرض، تستمر معاناة

الوفاق الوطني من القيام بمهامها، وال ياعرف حتى اعن إن كانت السلطة الفلسطينية جادة في إتمام 
مراسم المصالحة أم أنها تنتظر تحواًل ميدانيًا لتحل نفسها من االلتزامات. وما يدفع لالعتقاد برغبة 

إرسال رسائل مختلفة من خالل غضها الطرف عن إطالق الصواري  ودعمها العلني  "حماس" في
للحراك الجماهيري على الحدود، إلى كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر أيضًا، حديثها 
المتكرر عن "فاتورة حساب" ترتفع مع االحتالل اإلسرائيلي، وتأكيدها ضرورة إنهاء المعاناة القاسية 

 زة.لسكان غ
طالق الصواري  شبه اليومي على األراضي المحتلة،  ومع ما يقوله الميدان، واستمرار المعاناة، وا 
والرد اإلسرائيلي العنيف عليها وعلى الحراك الجماهيري، تبدو غزة مرشحة لكل االحتماالت، بما فيها 

اع قد توصل إليها الذهاب إلى معركة مع إسرائيل، ال يرغب أي طرف في الذهاب إليها، لكن األوض
 من دون إرادة أي من أطرافها الرئيسيين.
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ويقول الكاتب والمحلل السياسي طالل عوكل، لـ"العربي الجديد"، إن  هناك حالة من التساهل في 
العديد من الملفات األمنية التي كانت "حماس" تمنعها خالل فترة حكمها للقطاع، كظاهرة إطالق 

ت الخاصة، كل هذا إلى جانب غض الطرف عن إطالق الصواري ، الرصار في األفراح والمناسبا
 مشيرًا إلى أن  هذه األمور "رسائل أمنية بغالف سياسي". 

غير أن  عوكل يوضح أنه من الصعب أن تصل األمور إلى مرحلة الفراغ األمني كما الفراغ السياسي 
نها ال تبادر بإطالقها باتجاه في القطاع، رغم كون حركة "حماس" ال تمنع إطالق الصواري ، كما أ

المدن والبلدات المحتلة. ويشير إلى أن استمرار إطالق الصواري  من القطاع باتجاه األراضي 
هها حركة "حماس" ال تؤدي إلى انفجار األمور  1948المحتلة عام  يحمل رسائل محدودة توج 

الفلسطينية في ظل عدم  ووصولها إلى مرحلة الحرب، وهذه الرسائل مخصصة بدرجة أولى للسلطة
م في ملف المصالحة وتنفيذ االتفاق األخير، ما يعني أن الحركة قد تمضي لتنفيذ رؤيتها الذاتية  التقد 

 في موضوع ملف القدس.
ويرى أنه من المستبعد بشكل كبير الذهاب نحو حالة الفراغ األمني، رغم حالة التباطؤ الواضحة في 

تعترض تنفيذها، وذلك بفعل إدراك الجميع أن المرحلة الحالية هي تنفيذ المصالحة والعقبات التي 
مرحلة صراع مفتوحة مع االحتالل بعد قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب األخير بإعالن القدس 

 عاصمة إلسرائيل.
من جهته، يستبعد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، أن تكون ظاهرة إطالق الصواري  

القريبة من قطاع غزة ضمن سياق الفراغ األمني  1948باتجاه البلدات والمدن المحتلة عام  الحالية
الذي لم حت إليه "كتائب القسام" قبل فترة. ويقول المدهون لـ"العربي الجديد"، إنه من المبكر الحديث 

لقطاع للعام عن حالة الفراغ األمني خالل الفترة الحالية، لكن واقع الحصار المشدد الذي يعيشه ا
الحادي عشر على التوالي وواقع القدس بعد قرار ترامب، يجعالن عملية ضبط الميدان صعبة في 

 ظل زيادة الدافعية بإطالق الصواري .
ويضيف أنه ال تزال هناك نية لدى حركة "حماس" التي تدير الملف األمني بشكل كامل في القطاع، 

طالقها رغم استمرار عمل يات اإلطالق خالل األسبوعين الماضيين، خصوصًا أن بضبط الصواري  وا 
الحالة األمنية في غزة مستقرة وتحت السيطرة بشكل كبير. لكن المدهون يستدرك على ذلك بقوله إن 
استمرار الحصار المفروض على القطاع وتعط ل عملية المصالحة وعدم تحمل السلطة مسؤولياتها 

س المحتلة، من الممكن أن يؤدي إلى تدحرج األمور وانفالتها تجاه غزة باإلضافة إلى الواقع في القد
 نحو االنفجار.
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ويوضح الكاتب والمحلل السياسي أن حركة "حماس" غير معنية بمواجهة جديدة، ال سيما في ظل 
الواقع اإلقليمي وعدم رغبة حتى اإلقليم بأي انفجار في القطاع، لكن استمرار الحصار على غزة 

ق د األمور في القدس قد تكون أسبابًا لالنفجار. ويؤكد أن "حماس" معنية باستمرار وحالة الفراغ وتع
الحراك الشعبوي الجماهيري في القطاع كونه يواكب الحراك القائم في الضفة الغربية والعواصم 
العربية واإلسالمية والعالمية، والذي من شأنه في حالة انفجار األوضاع األمنية في غزة أن يتالشى 

 ليًا.ك
 19/12/2017، العربي الجديد، لندن
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 معين الطاهر
على غير المعتاد، ارتفع صوت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مؤتمر القمة اإلسالمية في 
إسطنبول، واختلفت نبرته السياسية. بدت الخطبة وكأن ها خطبة وداع مرحلة بدأت تغيب، وماٍض 

أتعبنا معه، حارفت خالله بوصلة المشروع الوطني الفلسطيني عن أهدافها ومراميها، أتعب الرجل و 
قبل أن ينتبه، في خطبته األخيرة، إليها، ويستدرك مخاطر هذا االنحراف، ويحاول بخجل أن يستعيد 
ي، البوصلة، فيما يشبه تلك الجلسات التنظيمية القديمة لحركة فتح، أيام كان يمارس فيها النقد الذات
 فيقف ليستذكر أخطاء المرحلة التي هو ضالع في رسم سياساتها، ويكشف بعض المستور فيها. 

هاجم الرئيس محمود عباس، الرئيس األميركي دونالد ترامب، بشدة، على قرار االعتراف بالقدس 
عاصمة أبدية لدولة الكيان الصهيوني، وشب هه بتصريح بلفور، بوصفه تصر ف من ال يملك بما ال 
يملك. وأعلن أن  الواليات المتحدة بذلك تفقد أهليتها وسيطا في عملية السالم، ولن يقبل بأن يكون لها 
دور في العملية السياسية ألن ها منحازة إلسرائيل. وصر ح أن ه يعتزم تقديم شكوى أمام مجلس األمن 

، وهو 27الث والمادة ضد الواليات المتحدة بسبب اعترافها بالقدس، وفق الفصل السادس البند الث
 إجراٌء محموٌد، وتتوفر له عوامل النجاح، ويساهم في عزلة إسرائيل والواليات المتحدة ذاتها. 

كشف الرئيس، في خطبته، عن سبب إحجام منظمة التحرير عن االنضمام إلى المنظمات الدولية 
هناك تعهًدا من المنظمة بعدم  الرئيسة، وهو ما كان ياحي ر الجمهورين، الفلسطيني والعربي، وتبي ن أن  

اإلقدام على ذلك، وعدم مالحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية، لكن  الحديث كان 
م  دوًما عن الماضي. لم يقل لنا ولم نسمع منه عن نية المنظمة أو السلطة الوطنية الفلسطينية التقد 

ن نتنياهو، أمام محكمة الجنايات، بعد توقيع بشكوى لمالحقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامي
األخير، األسبوع الماضي، على قرار بناء سبعة آالف وحدة استيطانية في القدس، والطريق إلى 
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محكمة الجنايات باتت معبدة، بعد أن أقر  المدعي العام، في تقريره، المؤرخ بالرابع من 
حرب. وال يمكن تبرير تأخر منظمة التحرير  ديسمبر/كانون األول الجاري، بأن  االستيطان جريمة

والسلطة الفلسطينيتين في تقديم المسؤولين اإلسرائيليين إلى المحاكمة بعد اعن، وال السكوت عنه، 
نهاء االحتالل.   وهو خطوة مهمة على طريق مواجهة االستيطان وا 

عاصمة إلسرائيل، أي أن ه  وكما أن  الموقف من الواليات المتحدة مرتبط باستمرار اعترافها بالقدس
موقف ما زال خاضًعا للمساومة على هذه الجزئية على أهميتها، مع أن  تراجعها، بفرض حصوله، لن 
ينفي استمرار انحيازها للكيان الصهيوني، وهو أمر معلوٌم لم نكن بحاجة إلى هذا الدليل الجديد 

ثم ة إقراٌر واضح في جمل متفرقة في لتأكيده. كذلك هو الموقف من االحتالل ومن اتفاق أوسلو. ف
الخطبة بإخفاق اتفاق أوسلو، وبأن  السلطة بال سلطة، وأن  على االحتالل أن يتحمل مسؤولياته 
باعتباره جيشا محتال، في تهديد واضح بحل السلطة، إال  أن  ذلك كله يقع في إطار الجمل الشرطية، 

! أو وقت اللزوم أو عندما يلزم. لكن  الرئيس مثل إذا استمروا غير ملتزمين فنحن غير ملتزمين
محمود عباس يتجنب تماًما تحديد متى يلزم ذلك، وهل سيتخذ قراًرا بشأن اتفاق أوسلو وتحميل 

 االحتالل مسؤولياته أم ال. 
جميل أن يتساءل الرئيس محمود عباس "كيف يمكن لدول العالم أن تستمر في االعتراف بإسرائيل؟"، 

اعترافها، ألن  إسرائيل ال حدود لها، وأن يشير إلى أن ها تجاوزت قرار التقسيم،  ويطالبها بسحب
واحتلت أرًضا إضافية. لكن هل تشمل هذه المطالبة منظمة التحرير الفلسطينية نفسها، والتي اعترفت 
ن بإسرائيل في اتفاق أوسلو )إعالن المباد ( في مقابل اعتراف إسرائيل بصفتها التمثيلية؟ أليس م

لغاء االتفاق؟.   األْولى أن يبادر هو، وفوًرا، بسحب اعترافه بإسرائيل وا 
وحسٌن أيًضا أن يطالب بأن تشك ل األمم المتحدة آلية جديدة، بداًل من مرجعية الواليات المتحدة في 
عملية السالم. ولكن هل لنا أن نت عظ من الماضي، ومن شروط الرباعية والمبعوث األميركي، وأن 

ن ما هي آلية نقول  إن  هذه اعلية المفترضة ليست جديدة للمفاوضات تحت سقف األمم المتحدة، وا 
دة بقوة المجتمع الدولي؟ هي آلية ال تحتاج إلى  تضعها المنظمات الدولية لتطبيق قراراتها المتعد 

وهي آلية  تفاوض، وال تلزمنا بتنازل واعتراف، وال تضع حلواًل لقضايا وحدود ومسائل متنازع عليها،
يمكن تطبيقها ضمن مدى أقصر من الذي استغرقته المفاوضات العبثية واالتفاقات المهينة، إذا 
تضافرت مع زخم النضال الفلسطيني، وعزلة إسرائيل التي تمث ل النموذج األخير في العالم لالحتالل 

 العسكري والتمييز العنصري. 
خطبة محمود عباس، ولكن من حقه أيًضا أن من حق الجمهور، الفلسطيني والعربي، أن يفرح ب

يتساءل عم ا بعدها، وعن حقيقة القرارات التي يعتزم الرئيس اتخاذها والسير بها. يأمل الجمهور أن 
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تكون إعالًنا عن نهاية مرحلة وبداية أخرى، لكن  الخطبة الممتلئة بالتأجيل والتسويف واالنتظار 
حين هال ل الستخدامه اعية الكريمة  2014تياح غزة عام تجعله يخاف ويتذك ر خطبة الرئيس في اج

ر الجمهور أن   ن  هللا على نصرهم لقدير". يومها قر  التي تقول "أاذن للذين يقاتلون بأن هم ظلموا وا 
سدال الستار على مرحلة انتهت، لكن ه لم يفعل.   عباس على وشك اتخاذ قرار مهم، وا 

واحًدا ألي من األطر القيادية في حركة فتح أو السلطة أو  لم يعقد الرئيس محمود عباس اجتماًعا
منظمة التحرير، ال قبل قمة إسطنبول وال بعدها، حتى تاري  كتابة هذه المقالة. ولعل  هذا يدل على 
أن  القرارات التي يعتزم اتخاذها غير واضحة لديه، على األقل في تفصيالتها. وال يريد أن يالزم نفسه 

تي نتيجة اقتراح من هنا أو هناك خالل هذه االجتماعات. بالنسبة له، حقق هدًفا كان بقراراٍت قد تأ
يعتقد قبل مبادرة ترامب أن ه يستحيل عليه مواجهته، وهو رفض المشروع األميركي للتسوية، والذي 

 تبن ته دول عربية من دون استشارته. 
وع التسوية، قادًرا على قبول هذا لم يكن الرئيس عباس، على الرغم من انخراطه الكامل في مشر 

المشروع، فهو أدنى بكثير مم ا يستطيع تحم له وقبوله، لذلك لم يكن وارًدا أن يوق ع عليه. ولم يكن 
قادًرا على مواجهته، أو راغًبا في ذلك، أو عازًما عليه. كان يسعى إلى كسب الوقت، وتجميد األمور 

عاصمة إلسرائيل، فوجدها فرصته المواتية للتخلر حيث هي، إلى أن جاء اعتراف ترامب بالقدس 
 نهائًيا من هذا المشروع. اتخذ هذا القرار، لكن ه ما زال متردًدا فيما بعده. 

يدرك الرئيس محمود عباس أن  ثم ة مرحلة انتهت أو تكاد، وقد بنى كل آماله ومشروعه السياسي 
ا من جديد بوسائل وأدوات، وربما مرجعيات عليها، هو ما زال متعلًقا بها، ويأمل أن ياعاد إحياؤه

جديدة، تكفل له المراوحة في المكان ذاته. هو لن يستطيع أن يتعاي  أو يقود مرحلة جديدة، ال 
تتضمن اتفاقا مثل أوسلو وحل الدولتين، مهما صغرت دولته يوًما بعد يوم. لن يستطيع االنتقال إلى 

م. لذا سيسعى من جديد إلى تجميد األمور عند حدود مشروع آخر، يختلف جذرًيا عن مشروعه للسال
 مقبولة لمطراف كلها. 

لن يوق ع على حل نهائي مع الصهاينة واألميركان، ولن يكون هذا الحل متاًحا بعد قرارات ترامب، 
مهما حظي بتطبيع وموافقة عربية رسمية. كل ما سيسعى إليه تجنب قرارات ومواجهات كبرى، 

حة في المكان، أم ا التغيير الحقيقي فلن يكون إال  عبر انتفاضة كبرى، ومالحقة وكسب للوقت، ومراو 
د مالمح المرحلة المقبلة ونخبها وقادتها.  شاملة إلسرائيل في المحافل الدولية، وهذا ما سياحد 
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 ليكس فيشمانأ

قرار استراتيجية فلسطينية جديدة. تنعقد اليوم في بدا هذا كمؤتمر طوا ر  هدفه كسر األواني القديمة وا 
رام هللا اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، التي تضم كل قادة فتح في الضفة ـ رؤساء التنظيم، رؤساء 

لى جانبهم يجلس قادة الفصائل «الشبيبة» ، رؤساء المناطق، وكل من هو شيء ما في المنظمة. وا 
ى في م.ت.ف، وهناك اعتقاد بأنه سيدعى إلى المؤتمر أيضا مندوبون من حماس والجهاد األخر 

 اإلسالمي.
ل في أسبوع االضطرابات في الضفة خارج البالد، عاد أمس إلى رام هللا وقرر  أبو مازن، الذي تجو 

من مع على ما يبدو أنه انتهى له الحصان. كل األدوات القديمة ـ اتفاقات أوسلو، اتفاقات األ
إسرائيل، الريادة األمريكية للمسيرة السياسية ـ شطبت. من ناحيته، هذه استراتيجية فشلت. إذا قررت 
القيادة الفلسطينية السير في اتجاه جديد، فإن الزعيم الشي ، عليل الصحة، لن يكون هو من يقودها 

 على ما يبدو.
دفت تجنيد الصينيين، الروس والفرنسيين أبو مازن عاد إلى رام هللا بعد أن نفذ عدة إجراءات استه

ليوفروا له مظلة سياسية حيال إسرائيل والواليات المتحدة. في الماضي ما كان ليخاطر بانعقاد اللجنة 
التنفيذية لـ م.ت.ف، التي هي الهيئة المخولة بأن تقرر تغييرات استراتيجية، ويخاطر بقرارات مثل 

ي ستتخذ في المؤتمر كفيلة بأن تكون لها آثار فورية. فمثال، هل إلغاء اتفاقات أوسلو. والقرارات الت
ذا كان ال، فإن هذا  سيلتقون نائب الرئيس األمريكي بنس أم ال. إذا كانوا سيلتقون، فمن سيلتقيه. وا 

مليون دوالر في السنة  600ـ  500عمليا إعالن االنقطاع عن اإلدارة األمريكية الذي يعني خسارة 
ديين ـ ضربة مالية بحد ذاتها. في مثل هذا المؤتمر فإن الدول المانحة األوروبية لن وأزمة مع السعو 

 تعطي المال أيضا.
أحد ال يعرف بالضبط ماذا ستكون االستراتيجية الفلسطينية الجديدة بعد مرحلة التنفيس في المؤتمر. 

مؤكد هو أن األجواء فالتهديدات سبق أن انطلقت في الماضي، بما في ذلك على لسان أبي مازن. ال
في فتح في نقطة غليان. فقادة المنظمة ينثرون تلميحات حول اتجاهاتهم. البارز بينهم، محمود 

في فتح بعد أبي مازن،  2العالول، نائب رئيس اللجنة المركزية لفتح ورئيس التنظيم، وعمليا رقم 
خذ كل أنواع المقاومة تحدث في نهاية األسبوع صراحة عن انتهاء عصر أوسلو وعن أن فتح ستت

 تعني أيضا العودة إلى المقاومة المسلحة.« كل أنواع المقاومة»الشرعية. وفي اللغة الفلسطينية، فإن 
ردا على أقواله نشر منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء فولي مردخاي بيانا حادا على نحو 

صدامات الدموية. ولكن الضوء خار يدعوه إلى التراجع إذ أنه يحرض على اإلرهاب والى ال
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األخضر قد صدر. ففي المرة األولى منذ سنوات ال تستبعد فتح، بقيادة أبي مازن استخداما آخر 
 للسالح الناري في المواجهة مع إسرائيل.

. فاألسبوعان الماضيان منذ تصريح اإلحباطتنبع التصريحات المتطرفة أوال وقبل كل شيء من 
يا إلى المقاومة الشعبية التي توقعوها. فلم ينفجر أي بركان ولم تفتح بوابات ترامب حول القدس لم يؤد

الجحيم مثلما وعد أبو مازن. واتخذت قيادة فتح الميدانية على عاتقها قيادة االحتجاج في الشارع 
بنجاح جزئي جدا. كان لها موضوع جيد ـ القدس ـ ومع ذلك بقي الناس في البيوت. فقد حاولوا انتاج 

اس بالطوار ، وانتقل التلفزيون الفلسطيني إلى البث الحي المباشر على مدار الساعة من بؤر إحس
 المواجهة، ولكن الشارع لم يشتعل. 

تبين لهم أنه ال يوجد توافق بين النشاط في الشارع والخطاب في القيادة. هناك قطيعة واغتراب. في 
ى ابني أبي مازن الفاسدين يتفجران على حواجز أوال لنر »الحوار مع النشطاء الفلسطينيين يقولون: 

 «.الجي  اإلسرائيلي، قبل أن يبعث بنا لفتح بوابات الجحيم
المخابرات، الجي  والشرطة اإلسرائيلية استعدت أليام الغضب أفضل مما في الماضي، مما شكل 

ال سيما من  ناشط، 500عامال مركزيا في الحفاظ على مستوى اللهيب. وحددت المخابرات أكثر من 
التنظيم، من شأنهم أن يقودوا االضطرابات. ولكن االعتقاالت الجماعية لم تدفع العالم العربي نحو 

 المتاريس، وال الشارع الفلسطيني أيضا.
وال يزال، محظور علينا أن نكون غير مكترثين: فالسبب لالضطرابات أصيل. وزيارة بنس إلى 

فلسطينيين. والتقرب بين نشطاء فتح ونشطاء حماس في الضفة إسرائيل هي إشارة حمراء من ناحية ال
في االضطرابات األخيرة تقلق إسرائيل. وعليه، فان االضطرابات ستستمر، بل وربما ستحتدم، في 

 أثناء زيارة نائب الرئيس األمريكي.
 18/12/2017يديعوت 

 19/12/2017، العربي، لندنالقدس 
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