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*** 
 

 "إسرائيلـ"ليبرمان: مستعدون لدفع ثمن إعالن ترامب االعتراف بالقدس عاصمة ل .1
إلسرائيلي أفيغددور ليبرمدان وزير الدفاع ا، أن أسعد تلحمي، عن 20/12/2017الحياة، لندن، ذكرت 

 .كّرر أمس، تهديداته بأن بالده لن تحتمل زّخات القذائف الصاروخية من قطاع غزة
وأكدددد ليبرمدددان خدددالل قولتددده فدددي قاعددددة عسدددكرية بمحددداذاة قطددداع غدددزة، أنددده كدددان وا دددحا  إلسدددرائيل أن 

مدددا قالددده بدددال  األ ميدددة  إلعدددالن الدددرئيس األمريكدددي دونالدددد ترامددد  سمندددا ، فلكنندددا مسدددتعّدون لدفعددده...  ذ
وألقواله سمن قدير دفعهف. ورأى أن المهم اآلن فتعزيز مسألة القدس، ما قالتده الوييدات المتحددة يحسدم 
نقاشددددا  يدددددور منددددذ سددددنوات عددددن مكانددددة القدددددس... قلنددددا  ن القدددددس عاصددددمة  سددددرائيل وليسددددت مو دددد  

عددددا  ويقدددد  تأكيددددده داخليددددا  مفاو ددددات وي مسدددداومة، وعليدددده فددددألن قددددرار الددددرئيس األميركددددي تدددداريخي طب
  وخارقيا ف.

وأردف أن  سرائيل لن تحتمل أي فزّخاتف صواريخ، فنحن نعرف ما علينا فعلده، وكيدف نفعلده، واأل دم 
متى نفعلهف، يفتا   لى أن فالزخدات توقفدت ومدّر يدوم  دادم تمامدا  علدى البلددات القنوبيدةف. وشددد علدى 

مسبوق، وما حصل في اليومين األخيرين يؤكد أن حماس أن ف سرائيل قا زة ومتأ بة على نحو غير 
استنبطت  ي أي ا   ذه الحقيقدة وفهمتهدا، فاعتقلدت عشدرات الناشدطين السدلفيين، وأعتقدد أن أيدا  مدنهم 

 لن يكرر ما فعله بعد تحقيقاتها معهمف.
بعفويدة علدى  واعتبر أن القما ير الفلسطينية الغفيرة فدي غدزة أو ال دفة الغربيدة أو القددس لدم تت دا ر

قدددرار ترامددد  بدددل كاندددت ايحتقاقدددات فمدفوعدددة األقدددر، لكنندددا علدددى رغدددم ذلددد  قدددا زون للسددديناريوات 
 المختلفة، وآمل بأن يعود األمن والهدوء لمواطني  سرائيل )في القنو ( وللفلسطينيينف.
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ء م  ليبرمان قال في لقا، أن عبد الرؤوف أرناؤوط عن، 19/12/2017، رأي اليوم، لندنوقاء في 
:  ن  سرائيل على سالساءرؤساء مقالس التقمعات السكانية اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، صباح ال

 ”.سمن  عالن الرئيس األمريكي دونالد ترام ، ايعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل“استعداد لدف  
منيدددة والسياسدددية وقددددد ليبرمدددان التأكيدددد علدددى قدددرار المقلدددس الدددوزاري اإلسدددرائيلي المصدددغر للشدددؤون األ

 أمس بعدم اإلفراج عن قسامين شهداء فلسطينيين.” الكابينت“
لددن تدتم  عددادة قسدامين، علددى الكنيسدت والحكومددة تشدري  رفددد  دذا األمددر، وقدد قررنددا ” وقدال ليبرمدان:

 ”.تقديم التماس آخر  لى المحكمة العليا، للن ر في  ذا المو وع مقددا
، قددر  رام ف فقددر ”النبددي صددال “لطفلددة عهددد التميمددي، فددي قريددة وبشددأن اعتقددال القدديا اإلسددرائيلي ل

كدددل مدددن فدددي محيطهدددا، لددديس فقدددط الفتددداة، ولكدددن أي دددا ذويهدددا لدددن يفلتدددوا ممدددا ” اليدددوم، قدددال ليبرمدددان:
 ”.يستحقونه

 
 "سبل الرد" على إعالن ترامب الرياضعباس يبحث مع الجبير في  .2

محمود عباس، م  وزير الخارقية السعودي  ةنيالفلسطي السلطة بحث رئيس: رام ف/ أيسر العيس
اليوم السالساء، فسبل الردف على  عالن الرئيس األمريكي دونالد ترام  ايعتراف  القبير،عادل 

 بالقدس عاصمة إلسرائيل.
ووصل عباس، في وقت سابق اليوم،  لى العاصمة السعودية الرياد، في زيارة رسمية، لم يعرف 

قتماعا م  القبير، فور وصوله، وتم التباحث فيه حول مو وع  عالن عقد عباس اوقد  مدتها.
 ترام  ايعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، وفسبل الرد فعلى  ذا اإلعالن.

 19/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 الحمد هللا: "الفيتو" األمريكي يعني اإلمعان في االنحياز لالحتالل اإلسرائيلي .3
قال رئيس الوزراء رامي الحمد ف،  ن استخدام الوييات المتحدة : ن/ رام فالقدس عاصمة فلسطي

األمريكية فالفيتوف  د مشروع قرار بشأن القدس في مقلس األمن يعني  معانها في انحياز ا 
لالحتالل اإلسرائيلي، ومزيدا من اينتها  للشرعية الدولية وكافة قرارات القمعية العامة لألمم 

 المتحدة.
وأكد الحمد ف، في تصري  له اليوم السالساء، أن القرار األمريكي لن يعطي أية شرعية إلسرائيل في 
عاصمة دولتنا األبدية القدس التي لن نتنازل عن عهدنا لها، ولن نساوم على عروبتها ومقدساتها 

 مهما كان السمن. المسيحية واإلسالمية، ولن نسلم مفاتي  المسقد األقصى المبار  وكنيسة القيامة
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وأ اف: فسنواصل تحركاتنا بكافة الطرق السلمية ونحن نستمد األمل من شعبنا الع يم حتى  نهاء 
قامةايحتالل   دولتنا المستقلةف. وا 

 19/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 إلعالن األمريكيفي إطار تحرك القيادة ردا على ا والصينوفدان فلسطينيان إلى روسيا  .4
توقه وفدان فلسطينيان  لى روسيا والصين، اليوم السالساء، موفدان : القدس عاصمة فلسطين/ رام ف

محمود عباس، في  طار التحر  السياسي الذي تقوم به القيادة ردا  السلطة الفلسطينية من رئيس
 على اإلعالن األمريكي بشأن القدس.

 مة التحرير الفلسطينية أحمد مقديني، في حديث إلذاعة فصوت وقال ع و اللقنة التنفيذية لمن
فلسطينف الرسمية،  ن الوفدين سينقالن رسالة من محمود عباس  لى كل من روسيا والصين مفاد ا 
 يقاد رعاية دولية قديدة لعملية السالم وفي  طار األمم المتحدة، بديال عن الرعاية األمريكية، 

 والروس.ن خالل زيارتهما لقاءات م  عدد من المسؤولين الصينيين مو حا أن الوفدين سيعقدا
ويرأس الوفد المتوقه  لى الصين ع و تنفيذية المن مة أحمد مقديني، فيما ي م الوفد  لى روسيا 
كال من مستشار الرئيس للعالقات الخارقية نبيل شعث، وع و اللقنة التنفيذية صال  رأفت، ونائ  

 الديمقراطية قيس عبد الكريم، وأمين عام حز  الشع  بسام الصالحي. األمين العام للقبهة
ونفى مقديني نفيا قاطعا عقد أي لقاءات م  مسؤولين  سرائيليين في موسكو والصين خالفا لما 
تحدست عنه صحيفة ف آرتسف، معتبرا ما أوردته الصحيفة مقرد تسريبات  عالمية ملفقة لإليحاء بأن 

 ة اإلسرائيلية في أف ل حال.العالقات الفلسطيني
 19/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "حائر ومتردد"... وعباس للقيادةاجتماع باهت : عمر شحادة .5

اقتماع القيادة الفلسطينية ليل « القبهة الشعبية لتحرير فلسطين»وصفت : فتحي صّباح -غزة 
د عباس للبحث في سبل مواقهة قرار الرئيس دونالد ترام  في مقر الرئيس محمو  السالساء -ايسنين

، وقالت  ن الرئيس «شاح  وبا ت»ايعتراف بعاصمة فلسطين القدس عاصمة إلسرائيل، بأنه 
 «.حائرا  ومترددا  »عباس بدا 

، ممسلها في اللقنة التنفيذية لمن مة التحرير الفلسطينية عمر شحادة، «الشعبية»وأو   القيادي في 
قاء  لى ايقتماع كي يتحدث  لى الحا رين »أن عباس « الحياة»شار  في ايقتماع، لد  الذي

نبوءة عباس ربما تكون »ولفت  لى أن «. مترددا  وحائرا  »، مشيرا   لى أنه بدا «وليس ايستماع  ليهم
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 1967تحققت، حين قال  ن اتفاق أوسلو سينتهي  ما بألقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
عباس وحقق نبوءته بحلول « حلم»واعتبر أن قرار ترام  أنهى «. وعاصمتها القدس، أو كارسة

 «.لذل  وق  في حال تردد وحيرة من أمره»الكارسة، وليس الدولة وعاصمتها القدس، 
تشكيل لقنة ت م عشرة أع اء من اللقنة التنفيذية واللقنة المركزية لحركة فت  »وقال شحادة  ن 

ها رف  توصيات للمقلس المركزي الفلسطيني، يعبر عن حال المراوحة لدى عباس في ووزراء مهمت
الشعبية رف ت المشاركة في »وأ اف أن «. اتخاذ مواقف رسمية، ويعكس حقم ال غوط عليه

اللقنة ن را  لكون القيادة التي اقتمعت ليست قسما  أو  طارا  قانونيا ، فهذا عمل واختصاص اللقنة 
 «.تي ُتعتبر القيادة الرسمية للشع  الفلسطينيالتنفيذية ال

ولفت  لى أن المقتمعين قرروا عقد المقلس المركزي لمن مة التحرير منتصف الشهر المقبل، عبر 
فيديو كونفرنس من غزة ورام ف وبيروت، لدرس الخيارات والخطط »تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة 

وسبل تنفيذ ا على أرد الواق ، وذل  باعتبار المقلس مرقعية  لمواقهة تداعيات القرار األمريكي
تشريعية في حال عدم عقد المقلس الوطني. وتاب  أنه تم اإلعالن خالل اقتماع القيادة أن حركتي 

حماس والقهاد اإلسالمي وافقتا مبدئيا  على المشاركة في اقتماع المركزي، من دون تحديد شكل »
 «. ذه المشاركة

 20/12/2017، ندن، لالحياة

 
 شعث: رؤية جديدة للسالم ال تنفرد به الواليات المتحدة .6

أعلن نبيل شعث المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني أن الوييات المتحدة ي يمكن أن تستمر في 
 دارة عملية السالم بعد قرار الرئيس دونالد ترم  اعتبار القدس المحتلة عاصمة إلسرائيل، 

ذل  الفيتو إلسقاط مشروع قرار عربي في مقلس األمن الدولي يرفد المساس واستخدامها بعد 
وقال شعث أسناء اقتماعه السالساء في موسكو م  وزير الخارقية الروسي سيرغي  بو   القدس.

يفروف  ن  نا   مكانية ألن تكون واشنطن قزءا من صيغة قديدة للتسوية في الشرق األوسط، 
 المشار  الوحيد في  ذه العملية. دون السماح لها بأن تكون

 20/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 مبااشتية: دول عربية عطَّلت عقد قمة عربية لمناقشة قرار تر  .7
قدس اإلخبارية: كشف ع و اللقنة المركزية لحركة فت ، محمد اشتية، عن أن دوي عربية  –رام ف 

بألعالن ” دونالد ترم “رغم قرار الرئيس األمريكي أفشلت عقد قمة عربية طارئة، بسب  رف ها ذل  
 عاصمة لكيان ايحتالل، ونيته نقل سفارة بالده  لى المدينة.“بالقدس المحتلة 

طلبنا عقد قمة عربية من أقل القدس، ولكن “وقال اشتية في لقاء على تلفزيون فلسطين الرسمي: 
 ، دون أن يسمي  ذه الدول.”بعد الدول العربية رف ت ذل 

 ن قيادة السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا بعقد “وفي معرد حديسه لتلفزيون فلسطين، قال اشتية: 
، م يفا أن حركتي حماس والقهاد اإلسالمي أبديتا ترحيبهما بقرار عقد المركزي ”المقلس المركزي

 وتأييد ما له وأنهما ستح ران.
  قمي  القرارات المتعلقة بقرار ترام ، تم اليوم شيء مهم و و تشكيل لقنة ستتاب“وكشف عن أنه 

 ”.  افة  لى دراسة ما يتعلق بعقد المقلس المركزي
المقلس مناط به أن يأتي برؤية سياسية قديدة، ومراقعة قدية لكل المسار السياسي الذي “وقال: 

 ”.سرنا عليه منذ توقي  اتفاق أوسلو وحتى يومنا  ذا
 19/12/2017، قدس اإلخباريةوكالة 

 
 كنيس يهودي جديد في القدس بتدشينالخارجية تندد ارة وز  .8

د   أ: نددت وزارة الخارقية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم السالساء، بأعمال -رام ف 
 حفريات  سرائيلية أسفل المسقد األقصى وفي محيطه وفي البلدة القديمة في شرق القدس.

اإلسرائيلية عن تدشين كنيس يهودي قديد ” سلطة اآلسار“الن وأشارت الوزارة في بيان صحفي  لى  ع
 الذي يطلق عليه اليهود اسم حائط المبكي.” البراق“أسفل حائط 

كما نددت الوزارة بالخطة الخمسية التي أعدتها وزارة السقافة اإلسرائيلية لتصعيد عمليات الحفر في 
اآلسار الواقعة تحت األرد والعمل الكشف عن “القدس القديمة ومحيط المسقد األقصى بدعوى 

تمسل محاولة يائسة أخرى لتبرير مخططات ايحتالل “واعتبرت أن  ذه الخطة  ”.على ترميمها
 ”.اإلسرائيلي الهادفة  لى تهويد المدينة المقدسة

 19/12/2017، القدس العربي، لندن
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 ئ األمم المتحدة وميثاقهااألمريكي استعالء واعتداء واستباحة لمباد الفيتوالمجلس الوطني:  .9
قال المقلس الوطني الفلسطيني،  ن العار يقلل الموقف األمريكي : القدس عاصمة فلسطين/ عّمان

بعد استخدام فالفيتوف في مقلس األمن الدولي،  د مشروع القرار المصري، الذي يرفد كل  قراء 
الدولي وقرارات مقلس األمن ذات أو قرار يمس بو   القدس كمدينة فلسطينية محتلة، وفقا للقانون 

 الصلة.
وأدان المقلس الوطني، في بيان اليوم السالساء، الموقف المشين للوييات المتحدة األمريكية في 
مقلس األمن، التي لم تف ولم تشّرف أ ليتها فيه كدولة دائمة الع وية، من مسؤوليتها حف  األمن 

وتؤكد الدعم الدولي للحق الفلسطيني الذي تقلى  والسلم الدوليين، و ي بذل  تزيد من عزلتها،
 دولة لصال   ذا القرار. 14بتصويت 

ودعا المقلس الوطني، برلمانات العالم واتحاداته البرلمانية،  لى  عالن موقفها للدفاع عن مبادم 
القانون الدولي وميساق األمم المتحدة، ومحاسبة الكنيست اإلسرائيلي على ادعاءاته الكاذبة 

 لديمقراطية، مؤكدا ايستمرار في مواقهة  ذا القرار األمريكي على كافة المستويات.با
 19/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جائزة لالحتالل واإلرهاب وصفعة للعدالة الدولية األمريكيعشراوي: الفيتو  .11

فيذية لمن مة التحرير الفلسطينية، استنكرت ع و اللقنة التن: القدس عاصمة فلسطين/ رام ف
ورئيس دائرة السقافة واإلعالم حنان عشراوي، الفيتو األمريكي الذي أشهرته مندوبة الوييات المتحدة 
في وقه اإلقماع الدولي والشرعية الدولية، التي سعت  لى  بطال  عالن الرئيس دونالد ترام  

سفارة األمريكية  ليها، في خرق وا   وفج لقمي  ايعتراف بالقدس عاصمة لدولة ايحتالل ونقل ال
 القرارات الدولية ذات الشأن، بما في ذل  التعهدات السابقة لإلدارات األمريكية المتعاقبة.

وقالت، عشراوي في بيان باسم اللقنة التنفيذية لمن مة التحرير اليوم السالساء: لقد أسبتت المداخلة  
فنيكي  يليف القهل المطبق بطبيعة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي،  الوقحة لممسلة الوييات المتحدة

 وقّسدت غطرسة القوة المفتقرة للحدود الدنيا من األخالق والقوانين الدولية.
وأ افت: لقد شّو ت ممسلة الوييات المتحدة الحقائق، وحاولت أن ُتكس  اينتهاكات اليومية للقانون 

ما في ذل  ايستيطان والتدمير المتواصل لحياة الفلسطينيين، الدولي على األرد الفلسطينية ب
 الشرعية المطلقة، حين اعتبرت أن  ذه القرائم ي تتعارد م  السالم.

وقالت عشراوي  ن  ذا الفيتو، وايعتراف األمريكي الباطل بالقدس عاصمة لدولة ايحتالل، ي ينهي 
ت مغزى وحس ، بل ويقعلها شريكا  في ايحتالل، دور اإلدارة األمريكية من أية عملية سياسية ذا
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وفي القرائم، و ي بسلوكها السياسي األرعن في مقلس األمن، تقدم سابقة خطيرة في ركل من ومة 
القيم والقوانين والتشريعات الدولية واإلنسانية، ما ي عها في مواقهة العالم والقيم اإلنسانية المشتركة، 

 رقة مسل  سرائيل.وعلى صف واحد م  الدول الما
 19/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "دعم القدس والمدافعين عن األقصى"إلى إحياء صندوق  ويدعو قطريشيد بمواقف  هنية .11

أشاد رئيس المكتد  السياسدي لحركدة فحمداسف  سدماعيل  نيدة، بمواقدف دولدة قطدر ودعمهدا المتواصدل 
 للشع  الفلسطيني وق يته.

وقال  نية خالل مشاركته في احتفال اليوم الوطني لدولة قطر في مدينة حمد السكنية بخانيونس،  ن 
قطر صداحبة موقدف وقدرار ونقدف معهدا لمواقفهدا السابتدة تقداه شدعبنا الفلسدطيني، و دي تتعامدل بحكمدة 

لتدي تقددري وأشدار  نيدة  لدى قدددرة قطدر علدى اسدتيعا  المتغيدرات الهائلدة ا مد  التطدورات والمسدتقدات.
فددي اإلقلدديم والمنطقددة وعدددم فقدددان البوصددلة ووقوفهددا دائمددا مدد  ق ددايا األمددة وعلددى رأس ذلدد  ق ددية 

 فلسطين.
وأ دداف: قطددر تقدددم الواقدد  العربددي اإلسددالمي األصدديل للشددع  الفلسددطيني الددذي يمسددل رأس الحربددة 

 لألمة، و ي ي تدعم حماس أو القهاد أو فت   نما تدعم الشع  الفلسطيني.
و   رئيس المكت  السياسي للحركة أن قطر وقفت م  غزة حين تخلى عنها كسير من الناس وفي وأ

ودعدا  لدى  حيداء صدندوق دعدم القددس  وقت أدار البعد لها  هره، مؤكدا  وقوف حماس  لى قانبها.
 والمدافعين عن األقصى الذي اقترحته قطر في قمة عربية سابقة بغرد دعم أ ل المدينة المقدسة.

 19/12/2017قع حركة حماس، غزة، مو 
 

 "الديمقراطية" تنتقد اجتماع رام هللا وعدم اتخاذ أي قرارات .12
انتقدت القبهة الديمقراطية لتحريدر فلسدطين اليدوم السالسداء انتهداء ايقتمداع فالقيداديف الفلسدطيني : غزة

الرسمية ذات الصالحية  الليلة الما ية في مدينة رام ف دون نتائج محددة، مؤكدة أن تغيي  الهيئات
 باتخاذ القرار ومنها اللقنة التنفيذية والمقلس المركزي سياسة خطيرة تلحق ال رر بالق ية.

قدراءات ملموسدة للدرد علدى  واستهقنت القبهدة فدي بيدان لهدا انتهداء اقتمداع رام ف فدون أيدة قدرارات وا 
ة القددرار األمريكيددة ايعتددراف بالقدددس السياسددتين اإلسددرائيلية واألميركيددة، بشددأن الق ددية الوطنيددة خاصدد
 عاصمة إلسرائيل، و)بحائط البراق( قزء من الكيان اإلسرائيليف.
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وقالت  ن فما عقد في رام ف لدم يكدن اقتماعدا  للقيدادة الفلسدطينية المتعدارف عليهدا وطنيدا  والتدي ت دم 
 يف.رئيس اللقنة التنفيذية وأع اء ا واألمناء العامين ورئيس المقلس الوطن

 دددو ايقتمددداع األول الدددذي تددددعو لددده القيدددادة « بالقيدددادي»وأ دددافت أن اقتمددداع رام ف، الدددذي وصدددف 
خطدورة سياسدة تغييد  المؤسسدات الفلسدطينية،   لدىالرسمية الفلسطينية منذ القرار األمريكدي مدا يؤشدر 

 وبشكل خاص اللقنة التنفيذية.
د اقتمدداع المقلددس المركددزي الفلسددطيني لمن مددة وأشددارت  لددى أن اقتمدداع رام ف لددم يحدددد موعدددا  لعقدد

التحريددر وأبقددى األمددر معلقددا ، مددا يؤكددد  صددرار القيددادة الرسددمية علددى تغييدد  المؤسسددة الفلسددطينية ذات 
 الصالحيات، وعلى اعتماد سياسة اينت ار والتأقيل.

 19/12/2017، فلسطين أون الين
 

 ييزور رئيس مجلس النواب اللبنان حماسوفد قيادي من  .13
زار وفد قيادي من حركة فحمداسف برئاسدة ع دو المكتد  السياسدي موسدى أبدو مدرزوق رئديس مقلدس 
النددوا  اللبندداني نبيدده بددري يددوم أمددس فددي عددين التينددة، وشددمل الوفددد أع دداء المكتدد  السياسددي: مددا ر 
صدددالح، عدددزت الرشدددق، وحسدددام بددددران، وممسدددل الحركدددة فدددي لبندددان علدددي بركدددة، والقيدددادي أحمدددد عبدددد 

 الهادي.
وندداقا وفددد الحركددة مدد  رئدديس مقلددس النددوا  اللبندداني  عددالن الددرئيس األمريكددي دونالددد ترمدد  القدددس 

 عاصمة لدف سرائيلف، وعبر الطرفان عن رف هما واستنكار ما لهذا القرار.
وقددددد الطرفدددان تأكيدددد ما أن القددددس قبلدددة المسدددلمين والعدددر  السياسدددية، وأنهدددا عاصدددمة لألمدددة العربيدددة 

سدديحيين أي ددا ، ألن القدددس سددتبقى كمددا كانددت ولددن تكددون عاصددمة لمددا يسددمى بدولددة واإلسددالمية والم
  سرائيل، ولن نعترف ي بألسرائيل وي بعاصمة لدولة غير معترف بها.

كمددا ندداقا وفددد حمدداس مدد  المسددؤول اللبندداني مسددتقبل الفلسددطينيين فددي لبنددان مؤكدددين الحددرص علددى 
 بنان واستقراره.وحدة الموقف الفلسطيني اللبناني ودعم أمن ل

 19/12/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 حماس تهنئ الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا بانتخاب قيادته الجديدة .14
 نددأت حركددة حمدداس حددز  المددؤتمر الددوطني األفريقددي فددي دولددة قنددو  أفريقيددا بنقدداح العمليددة : غددزة

 نتخابات.اينتخابية لقيادة الحز ، كما  نأت القيادة العليا الفائزة في اي
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وشددددت الحركددة أن الحددز  الددوطني كددان ومددا يددزال صددديقا للشددع  الفلسددطيني ومدددافعا عددن حقوقدده، 
 مشددة  على وقوفها الدائم  لى قانبه في معركته  د الفقر والعنصرية.

وتمنت الحركة أن تعزز القيادة القديدة للحدز  الصدداقة مد  الفلسدطينيين مدن خدالل الت دامن معهدم، 
قراءات فحكومة ايحدتالل اإلسدرائيليف، مرحبدة  بددور دولدة قندو  أفريقيدا وشق  واستنك ار سياسات وا 

 في مساعدة الفلسطينيين.
 19/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حسن يوسف إداريًا لمدة ستة شهورحماس ب االحتالل يحكم باعتقال القيادي .15

 قدددرار ا باعتقدددال تالل قندددوبي غدددر  رام ف،محكمدددة فعدددوفرف العسدددكرية التابعدددة لالحددد: أصددددرت رام ف
 .ف داري اف، عق  اعتقاله بعدة أيامالقيادي بحركة حماس، حسن يوسف، 

وصدددّرح نقدددل أويدددس حسدددنف النائددد  يوسدددف، لدددد فقددددس بدددرسف بدددأن محكمدددة فعدددوفرف العسدددكرية التابعدددة 
ا باعتقال والده لمدة   ة.شهور  داري 6لالحتالل قنوبي غر  رام ف، أصدرت حكم 

دا(، مدن منزلده فدي بلددة  57وأشار  لى أن قوات ايحتالل، كانت قد اعتقلدت الشديخ حسدن يوسدف ) عام 
مدن ديسدمبر القداريف و دو ع دو بدالمقلس  13بيتونيا غربي رام ف )شمال القدس المحتلة(، فقر الد 

 التشريعي عن كتلة فالتغيير واإلصالحف البرلمانية التابعة لحركة فحماسف.
 19/12/2017 ،قدس برس

 
 بتهمة تنفيذ عملية طعن سنة 15حكم على مقدسي بالسجن ي االحتالل .16

فددي مدينددة القدددس علددى شددا  مقدسددي بالسددقن مدددة  اإلسددرائيليةحكمددت المحكمددة المركزيددة (: أ ف  )
 .أر ا أوقعهمابدراقته النارية، سم طعَنهما بعدما   سرائيليينسنة م  النفاذ، ألنه حاول د س  15

 19عاما( من حي سلوان في مدينة القدس حاول فدي  21فمراد الرقبي )  نحكمة في بيان وقالت الم
. وقدداد دراقتدده بحسددا عددن يهددود مشدداة فددي شددارع القدددس  سددرائيليينيقتددل يهددودا  أن 2016تشددرين األول 

: فوقد  وأ دافتالخليل. وعندما وقد اسنين من اليهود على رصيف الشارع، أسرع بدراقته ود سهماف. 
. فاسددتل سددكينا، وبدددأ بطعددن ايسنددين. وتددم بعددد ذلدد  األرد، ووقدد  اليهوديددان علددى األردلددى  ددو ع

سنة ونصف السدنة مد   15وفر ت المحكمة على الرقبي السقن الفعلي  عالقهما في المستشفىف. 
 دوير. 8400وقف التنفيذ. كذل  فر ت عليه دف  تعويد لليهوديين المصابين بما قيمته 

 19/12/2017النهار، بيروت، 
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 نتنياهو يؤّكد أّنه لن ُيّتهم بالفساد: "لن يحصل شيء ألنه ليس هناك شيء" .17
ليدده اتهامددات بق ددايا فسدداد  بنيددامين نتنيددا و اندده لددن توقدده  اإلسددرائيليرئدديس الددوزراء  : أكددد)أ ف  (

الشددرطة ستوصددي  أن  لددى، لمدد  أبيدد اسددتقوبته الشددرطة فددي شددأنها. وخددالل تقمدد  داعددم لدده فددي تددل 
 سيقتصر على ذل . األمرليه لكن  لمستشار القانوني للحكومة بتوقيه اتهام ا

 وتم استقوا  نتنيا و القمعة للمرة السابعة في ق ايا فساد مفترد، وفق مصادر في الشرطة.
لديس  ندا   ألندهسداء علدى وقد   تافدات مؤيددي حدز  ليكدود انده فلدن يحصدل شديء وكرر نتنيا و السال

 ينتهددي غالبدا مدن دون شدديءف. األمدربعنداوين براقدة فددي الصدحافة ولكدن  ألمددرا: فيبددأ وأ داف شديءف.
 وماذا بعدف. يّ ل وتاب : فستوصي الشرطة بتوقيه اتهام 

 20/12/2017، النهار، بيروت
 

 تتقدم بسرعة في إيجاد حل لتهديد األنفاق "إسرائيل"كاتس:  .18
ئيلي، يسددددرائيل كدددداتس، صددددباح قددددال وزيددددر المواصددددالت والشددددؤون ايسددددتخبارية اإلسددددرا:  اشددددم حمدددددان

السالسددداء،  ن  سدددرائيل تتقددددم كسيدددرا فدددي مقدددال  يقددداد حدددل لتهديدددد األنفددداق بوسدددائل تكنولوقيدددة متطدددورة 
 ووسائل أخرى، وبالتالي سيصب   ذا فالسالحف غير مقديا في المدى غير البعيد.
فألنهدا معنيدة بمند   وقال أي ا  ن  سرائيل سترد على كل  طالق نار من قطاع غزة، وفي الوقت نفسه

 انديع فقولة عنفف طالما كان باإلمكان ذل .
 وادعى كاتس أن حركة حماس ففهمت  ذه الرسالةف، وأنه يعتقد أنها معنية بوقف  طالق النار.

وبحسدددبه فدددألن األو ددداع تتقددده نحدددو التهدئدددة، وأن  سدددرائيل ردت بطريقدددة  دددر  أ دددداف نوعيدددة، وأن 
 حماس أدركت أنها مستهدفة.

سرائيل والفلسطينيين، بعد ايعتراف األميركي بالقدس كعاصمة وعن ال عالقات بين الوييات المتحدة وا 
عباس ليس في و   يمكنه فيده اسدتبعاد الدرئيس األميركدي محمود إلسرائيل، قال كاتس فيبدو لي أن 

 )دونالد ترام (، وبالنسبة إلسرائيل فال وسيط باستسناء الوييات المتحدةف.
 19/12/2017، 48عرب 
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 لتثبيت القوانين العنصرية "البيت اليهودي"خطة  .19
قدددم وزيددر التربيددة والتعلدديم وزعدديم البيددت اليهددودي نفتددالي بينيددت، ووزيددرة الق دداء أييلددت : رامددي حيدددر

شدداكيد، اقتددراح قددانون أسدداس لاللتفدداف علددى المحكمددة العليددا ومنعهددا مددن  لغدداء قددوانين صددادقت عليهددا 
 للمحكمة العليا وأداة لتسبيت القوانين، التي تتسم غالبيتها بالعنصرية. الكنيست، ما يشكل  ربة

وبحسدد  مشددروع القددانون القديددد، يمكددن للكنيسددت  عددادة سددن قددانون ألغتدده المحكمددة العليددا فددي حددال تددم 
صددوت ا، ويعتبددر  ددذا البنددد أحددد ا ددم األسددبا   60التصددويت عليدده مددرة سانيددة وحصددل علددى أكسددر مددن 

 لعليا والمستشار الق ائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.يعتراد المحكمة ا
 19/12/2017، 48عرب 

 
 يعلون يصف نتنياهو بـ "األزعر الهارب" ويطالبه باالستقالة .21

اإلسدددرائيلي السدددابق، موشددديه يعلدددون، السدددلو  الحدددالي لدددرئيس  دفاعوصدددف وزيدددر الددد: مقيدددد الق دددماني
 األزعر الهار ف من العدالة. الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيا و، بأنه فسلو 

قددداء ذلددد  تعقيب دددا علدددى كلمدددة ألقا دددا نتنيدددا و، مسددداء السالسددداء، فدددي فعاليدددة دعدددم لددده ُن مدددت فدددي حزبددده 
فالليكودف، واستهزأ فيها بالتوصيات التي سوف تقدمها الشرطة  دده فدي ختدام التحقيقدات القاريدة معده 

ف و فالملددف 1000ي يطلددق عليدده فالملددف بشددبهة تورطدده بفسدداد، خاصددة فددي ملفددي ف دددايا الرشددوةف الددذ
 ف المتعلق باتصايته م  ناشر صحيفة فيديعوت أحرنوتف، أرنون موزيس.2000

يعلون فغّردف على فتويترف قائال: فلقد تابعت  ذا العرد الُمهدين ممدن يفتدرد أنده يقدود الدبالد، ولكنده 
 يتصرف كدما أزعر  ار ، وي رم النار بما فقدنا األبناء ألقلهف.

، قبددل أن تحددرق مددا قدمتَدده أنددت أي ددا، عندددما كانددت  وأ دداف مخاطبددا نتنيددا و: فبيبددي يكفددي، اسددتقلر
 الدولة ي تزال تشغل ا تمام ف.

 19/12/2017، 48عرب 
 

 االحتالل يعتقل الفتاة عهد التميمي ووالدتها: إسرائيلَيينبعد صفعها جندَيين  .21
لي الطفلة الفلسطينية عهد باسم التميمي ووالدتها اعتقلت قوات ايحتالل اإلسرائي: وكايت -رام ف

 بعد حملة تحريد واسعة عليها من الصحف العبرية وعدد من المسؤولين اإلسرائيليين.
وشنت وسائل  عالم عبرية حملة تحريد على التميمي بعد  هور ا في مقط  مصور و ي تقوم 

 بي صال  في رام ف أمس.بطرد و ر  قنديين  سرائيليين من ساحة منزلها في قرية الن
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وي هر في الفيديو الطفلة عهد واسنين من أشقائها ووالدتها و م يقومون بطرد قنديين  سرائيليين 
 تحصنا في ساحة منزلها لالحتماء من الشبان الذين قاموا برشقهم بالحقارة.

لقوة وبعد مشادات وقامت الطفلة ب ر  القنديين مرارا دفاعا عن نفسها بعد قيام أحد ما بدفعها با
 مطولة انسح  القنديان وسط توعد العائلة ب ربهما مرة أخرى  ن عادا.

مشهد صف  أحد قنود ايحتالل من قبل الطفلة على وقهه أسارت حنق مسؤولين  سرائيليين لدرقة 
دفعت وزير التعليم اإلسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت  لى القول  نها فتستحق أن تق ي حياتها في 

 السقنف.
 20/12/2017، 21موقع عربي 

 
 اإلسرائيلي قرب رام هللا االحتاللمواجهات مع جيش  .22

 ايحتاللاألنا ول: اندلعت مواقهات السالساء، بين شبان فلسطينيين وقوات من قيا  -رام ف
ن ورشق شبا اإلسرائيلي على مدخل بلدة بيرزيت  لى الشمال من مدينة رام ف وسط ال فة الغربية.

الواق  على مدخل بلدة بيرزيت، بالحقارة والعبوات ” عطارة“قوة عسكرية  سرائيلية على حاقز 
بينما أطلق القيا الرصاص الحي والمطاطي  والفارغة، وأ رموا النيران في اطارات مركبات فارغة.

ج لعدد من وقال مسعفون ميدانيون،  نهم قدموا العال وقنابل الغاز المسيل للدموع تقاه المت ا رين.
 المصابين بحايت ايختناق، ميدانيا .

 وقال شهود عيان،  ن مواقهات مماسلة اندلعت على مدخلي مدينتي رام ف والبيرة الشمالي.
  20/12/2017القدس العربي، لندن، 

  
 اتفاقية إلنشاء أول مدرسة ثانوية للصم بالضفة .23

عاقة، وبلدية قلقيلة، اليوم السالساء، اتفاقية وّقعت مؤسسة التعاون بحقوق األشخاص ذوي اي: القدس
إلنشاء أول مدرسة سانوية م  سكن داخلي للصم فمدرسة القل  الكبيرف في ال فة الغربية، بتكلفة 
قدر ا حوالي مليونين ونصف المليون دوير أميركي، وبتمويل من مؤسسة القل  الكبير في الشارقة 

 ايمارات العربية المتحدة. -
ايتفاقية التي وقعها مدير عام التعاون تفيدة القرباوي، ورئيس بلدية قلقيلية  اشم المصري، وتهدف 

 لى بناء مدرسة سانوية، وسكن داخلي لفئة الصم في فلسطين، تخدم قمي  الطال  الصم من الفئة 
 سنة، من قمي  المحاف ات الفلسطينية. 18 – 4العمرية 

 19/12/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 "بابا نويل" يواجه االحتالل على حدود غزةزي  يرتديشاب فلسطيني  .24
شار  فبابا نويلف الفلسطيني، اليوم السالساء، في المواقهات التي : غزة/ نور أبو عيشة/ األنا ول

سرائيل،  اندلعت بين عشرات الشبان والقيا اإلسرائيلي، على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وا 
وأفاد مصور فاألنا ولف أن شابا فلسطينيا  األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل.رف ا لالعتراف 

ارتدى زّي فبابا نويلف وتصّدر المواقهات، التي اندلعت بين عشرات الشبان، والقيا اإلسرائيلي على 
 الحدود الشرقية لمدينة غزة.

لي بالحقارة، فيما رّد وأو   المصور أن فبابا نويلف شار  الشبان في رشق قوات القيا اإلسرائي
 القيا، بألطالق الرصاص الحّي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

 19/12/2017 ،لألنباءوكالة االناضول 

 
 القدس: تنسيق كامل مع واشنطن بشأنمشروع القرار المصري  .25

نطن، قبل كشفت مصادر لدفالعربي القديدف، أن دبلوماسية مصرية نسقت بشكل كامل م  واش: القا رة
عرد مشروع القرار الذي تقّدمت به القا رة لمقلس األمن الدولي بشأن القدس، وصّوتت لصالحه 

دولة، بينما واقهته الوييات المتحدة األميركية بدفالفيتوف، أمس ايسنين. وتقّدمت مصر بمشروع  14
كي دونالد ترام ، قرار  لى مقلس األمن الدولي بغرد  لغاء القرار الذي أصدره الرئيس األمير 

وأعلن خالله القدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي. وبحس  المصادر الدبلوماسية المصرية، فألّنه 
فكان على الدبلوماسية المصرية  ر اء كافة األطراف والحفا  على الدور المصري في المنطقة، ي 

 صان  القرار المصريف.سيما أّن العالقات المتميزة م  واشنطن في الوقت الرا ن  ي نص  أعين 
وتابعت أّنه فكان على القا رة أن تتقاو  م  التحّر  العربي، بناء على توصيات القامعة العربية 
خراج المشروع بتوافق  بالتحّر  الدولي باعتبار مصر الع و العربي الوحيد في مقلس األمن، وا 

 ة لتحّر  ترام ف.دولي بشكل يلّبي مطال  القوى الغربية األبرز على الساحة الراف 
وبحس  المصادر نفسها، فألن فمشروع القرار وصياغته استغرقا ب عة أيام، إلحداث  ذا التوازن، 
بعد التواصل م  عدد من القوى اإلقليمية العربية واألوروبية، باإل افة  لى التنسيق الكامل م  

 واشنطن بشأن القرارف.
ابعة ربما لح ة بلح ة م  القان  األميركي، وذل  وأكدت أّن فصياغة القرار وفكرته كانتا محل مت

 ألّن الن ام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي ي يمل  المغامرة بعالقته بالرئيس ترام ف.
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كما كشفت المصادر أّن فالقا رة قامت بالتنسيق م  القوى األبرز في مقلس األمن، بشأن صياغة 
ترام  األخير بشأن القدس، كان محّل توافق م  القوى المشروعف، مو حة أّن فعدم اإلشارة لقرار 

الكبرى بالمقلس ل مان تصويتها لصالحه، وعدم قّر ا لمواقف تصادمية في الوقت الرا نف، على 
 حد تعبير المصادر.

ولم تشر مسودة مشروع القرار المصري  لى قرار ترام ، الذي اتخذه في السادس من ديسمبر/كانون 
ن اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل، لكّن القرار المصري دعا فكل الدول  لى األول القاري، بشأ

ف، 1980لسنة  478ايمتناع عن  قامة بعسات دبلوماسية في مدينة القدس، تطبيقا  لقرار مقلس األمن 
وكذل   لى ايلتزام بقرارات مقلس األمن ذات الصلة وعدم ايعتراف بأي  قراءات تتناقد م   ذه 

 ت.القرارا
 19/12/2017، لندن، العربي الجديد

 
 األمريكي حول القدس الفيتواألزهر يدين  .26

 د مشروع قرار مصري يدين قرار الرئيس  األمريكي« الفيتو»أدان األز ر الشريف : أحمد البحيري
األمريكي بشأن مدينة القدس المحتلة، حيث وافق أربعة عشر من بين خمسة عشر ع و ا على 

 مشروع القرار.
تاب  األز ر الشريف تصويت مقلس األمن الدولي على مشروع قرار »قال في بيانه، السالساء: و 

مصري يدين قرار الرئيس األمريكي بشأن مدينة القدس المحتلة، حيث وافق أربعة عشر من بين 
خمسة عشر ع و ا على مشروع القرار، لكن الفيتو األمريكي حال دون  قراره، ما يكشف نبذ 

لدولي لقرار اإلدارة األمريكية القائر بشأن القدس، لكونه يناقد القانون الدولي ويخالف المقتم  ا
 «.ال مير العالمي

ودعا األز ر الشريف المقتم  الدولي ومؤسساته وقمي  دول العالم  لى التمس  برفد القرار 
دة، ينص على األمريكي، والم ي قدما على استصدار قرار أممي من القمعية العامة لألمم المتح

بطال أية أسار مترتبة عليه، خاصة أنه يخالف األ داف التي قامت من أقلها األمم  عدم شرعيته وا 
 المتحدة وفي مقدمتها حف  السلم واألمن الدوليين.

 19/12/2017، المصري اليوم، القاهرة
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 : القدس عاصمة فلسطين األبديةمصرمؤتمر ألدباء  .27
شاركون في المؤتمر العام ألدباء مصر الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، أكد أدباء مصر، الم القا رة:

من خالل توصيات المؤتمر، الموقف السابت للمسقفين المصريين برفد كافة أشكال التطبي  م  
العدو الصهيوني، وتأكيد أن القدس  ي العاصمة األبدية لفلسطين م  ايعتراف بحق الشع  

كيد الدعم الكامل لحرية الفكر واإلبداع، ورفد كافة أشكال القم  الفلسطيني في تقرير مصيره، وتأ
 د المبدعين والمفكرين بشكل تعسفي يخالف القانون واألعراف الدولية، وتأكيد دور المسقفين في 

 مواقهة اإلر ا  والتطرف.
 20/12/2017، الشارقة، الخليج

 
 : ال بديل لحل الدولتين وال حل بدون القدسعبدهللا الثاني .82

أقرى المل  عبدف الساني والرئيس الفرنسي  يمانويل ماكرون مباحسات، في باريس  بترا: –باريس 
امس، ركزت على التطورات اإلقليمية الرا نة، خصوصا تل  المتعلقة بمدينة القدس بعد القرار 

 األميركي ايعتراف بها عاصمة إلسرائيل.
مشتركة عق  المباحسات السنائية والموسعة، أعر   وأدلى المل  والرئيس الفرنسي بتصريحات صحفية

خاللها عن تقديره للدور البناء للرئيس الفرنسي في الشرق األوسط، وحرص األردن على العمل  المل 
 م  فرنسا من أقل تحقيق األمن وايستقرار في المنطقة والعالم.

ي المنطقة. وكما نعلم قميعا فألن أن الق ية الفلسطينية ما تزال الق ية األكسر أ مية فوأكد المل  
 القدس  ي مفتاح الحل للتحديات الماسلة أمامنا.

وفي  ذا الشأن، فألن قرار الوييات المتحدة احادي القان  ايعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 
القانون الدولي. لقد اتفقنا، كالنا، على أنه ي بديل لحل الدولتين، وأنه  –من وقهة ن رنا  –يخالف 

  يوقد حل بدون القدس.ي
 ن مسألة القدس يق  تسويتها  من  طار الحل النهائي واتفاق سالم عادل بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين، يستند  لى حل الدولتين. ومسل  ذا ايتفاق يق  أن يمكِّن الفلسطينيين من  قامة 

 .دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيا  لى قان   سرائيل
ومن منطلق الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، سيستمر األردن بتحمل 
مسؤولياته الدينية والتاريخية تقاه المسقد األقصى/ الحرم القدسي الشريف. وفي  ذه المرحلة، علينا 

لوصول الحرص على العمل معا، و نا أتفق م  الرؤى واألفكار التي طرحتها فخامة الرئيس بهدف ا
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 لى حل دائم لهذا الصراع طويل األمد. نحن مستعدون للوقوف  لى قان  الشع  الفلسطيني 
 والرئيس محمود عباس، في دعم قهود م م  المقتم  الدولي لتحقيق السالم. 

أكد المل  عبد ف الساني  رورة احترام الو   القانوني والتاريخي القائم في مدينة من قهة أخرى، 
دم المساس به، مشددا على أن األردن فسيواصل دوره التاريخي والديني في حماية القدس، وع

المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على  ذه 
 المقدسات، وبما يحاف  على  وية مدينة القدس كرمز للسالمف.

الفاتيكان، أمس السالساء والذي ركز على التطورات قاء ذل  خالل لقاء المل  م  البابا فرنسيس، بابا 
المتعلقة بمدينة القدس في أعقا  قرار الوييات المتحدة األميركية ايعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 

وتناول اللقاء، تبعات القرار األميركي، وما نتج عنه من استفزاز لمشاعر  ونقل سفارتها  ليها.
 طقة والعالم.المسلمين والمسيحيين في المن

 20/12/2017، الغد، عّمان
 

 تلعب دور الخصم والحكم المتحدةالطراونة: الواليات  .82
النيابية اقتماعا امس برئاسة المهندس  واإلعالمعقدت لقنة التوقية الوطني : محمد الزيود -عمان

ايعالمية والوطنية بخصوص تبعات نقل  عاطف الطراونة الذي خصص لمناقشة دور المؤسسات
 لسفارة ايمريكية  لى القدس بح ور عدد من الوزراء وأمناء عامين األحزا  ونقباء النقابات والكتا ا

وقال الطراونة ان الوييات المتحدة تلع  دور الخصم والحكم  والصحفيين ورؤساء تحرير الصحف.
ي، مقلس النوا  يقف خلف المل  في قهوده بخصوص القرار ايمريك أنكد أو  في ذات الوقت.

والدولية للتصدي للقرار ايمريكي كان اخر ا  ذه  يفتا الى ان المقلس انطلق الى البرلمانات العربية
 ايقتماعات في العاصمة المغربية الرباط.

 20/12/2017، الرأي، عّمان
 

 اعتصام تضامني حاشد مع القدس في بيروت .03
قر ايسكوا في بيروت، يوم السالساء، ن مت ايحزا  اللبنانية والفصائل الفلسطينية أمام م: بيروت

اعتصاما  ت امنيا  م  القدس ورف ا  إلعالن الرئيس ايميركي ايعتراف بالقدس عاصمة لدولة 
 ايحتالل.
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وشار  بايحتفال: وزير البيئة اللبناني طارق الخطي ، وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، 
العردات، واألمين العام المساعد  أبور الفلسطينية فتحي وأمين سر حركة فت  وفصائل من مة التحري

 القيادة العامة طالل ناقي، وحشد من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني. -للقبهة الشعبية
مشروعنا الوطني الفلسطيني وتطلعات   نهاءوقال دبور في كلمة له  ن  عالن ترام  يهدف  لى 

والعودة، معتبرا  ذل  اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية شعبنا المشروعة بالحرية وايستقالل 
 للمكانة الطبيعية لالماكن المقدسة ايسالمية والمسيحية.

بدوره انتقد ناقي موقف مندوبة الوييات المتحدة ايميركية في مقلس األمن التي تدعي أن القدس 
دس منذ مئة سنة، منذ وعد بلفور الذي عاصمة لليهود منذ آيف السنينف، وقال: فيتآمرون على الق

بريطاني، وبريطانيا لم تكن  -قال عنه ايخ الرئيس محمود عباس بأنه كان صنيعة اتفاق اميركي 
 لتقرؤ على اصداره  قبل قرن من الزمن، لوي تواطؤ وموافقة الوييات المتحدة ايمريكية.ف

الى ما وصلوا اليه اليوم من تصفية  ما سمي بالربي  العربي كان الهدف منه الوصول أنواكد 
 للق ية الفلسطينية وسرقة حقوق شعبنا وار نا ومقدساتنا.

في المناسبة كلمات قددت التأكيد على موقف لبنان الرافد لقرار ترام  بنقل السفارة  كما، ألقيت
ها من الى القدس، واعتبرت ان القرار  ر  عرد الحائط قمي  القرارات الدولية وقوف األميركية

 معانيها وم امينها.
 19/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ع مع االحتالل اإلسرائيليعلماء األمة لمقاومة التطبي ميثاقإطالق إسطنبول:  .31

أعلن علماء في الشريعة اإلسالمية من عدد من دول العالم ايسنين تبني : خليل مبرو  - سطنبول
 لتطبي  م   سرائيل في كافة مستوياته السياسية وايقتصادية وايقتماعية والسقافية.فميساقف لمقاومة ا

وقال العلماء في مؤتمر عقدوه بمدينة  سطنبول التركية تحت عنوان فميساق علماء األمة لمقاومة 
التطبي  م  الكيان الصهيونيفف  ن  طالقه يهدف  لى الحد من تنامي موقة التطبي  المتزايدة م  

 26 يئة ورابطة وأكسر من سالسمئة عالم من  36سرائيل في العالم اإلسالمي، ووقعت على الميساق  
 دولة.

مادة، تقدم الحكم الشرعي في التطبي  وتعتبره محرما شرعا،  44ويتكون ميساق مقاومة التطبي  من 
 الميساق. م  شرح أدلة تحريمه ومقاصد ا، وذكر ما يترت  عليه من فمفاسدف، وفق ما ورد في
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في المقابل، يعتبر ميساق العلماء مقاومة التطبي  واقبا منسقما م  الشرائ  السماوية والقوانين الدولية 
وقيم العدل والكرامة، وورد فيه أن مقاصد المطبعين م   سرائيل غير معتبرة شرعا، وأن لها أ رارا 

 عاف.على فلسطين واألمة، معتبرا أن  سرائيل فكيان باطل الوقود شر 
مكفولة شرعا وفي  -بما فيها المقاومة المسلحة-كما اعتبر الميساق مقاومة ايحتالل بكافة األشكال 

اللوائ  الدولية، ويحرم الميساق كافة ايتفاقات الموقعة م   سرائيل، ويعتبر ا باطلة شرعا، وي عها 
 في حكم المنعدمة قانونا.

رسمي باسم اللقنة أن العلماء سيقدمون شرحا شرعيا وأكد الدكتور وصفي عاشور أبو زيد الناطق ال
وقانونيا وسياسيا واقتصاديا تبعا لمقت يات كل مادة من مواده، قبل  رساله لكافة القهات ذات 

 العالقة.
 19/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 2018من أقساط في غزة العمادي: قطر قررت إعفاء سكان مدينة حمد  .32

القطرية إلعادة  عمار غزة السفير محمد العمادي،  عفاء سكان مدينة حمد  أعلن رئيس اللقنة: غزة
 بالكامل. 2018السكنية من دف  أقساط عام 

مساء اليوم السالساء، ف قررت قطر  عفاء  قطر،وقال العمادي خالل ايحتفال بالعيد الوطني لدولة 
 يني بغزة من  روف صعبةف.، حيث يعاني الشع  الفلسط2018سكان مدينة حمد من األقساط لعام 

ماليين دوير( لدعم صمود  3)أكسر من لاير، مليون  11 تخصيص قطروكشف العمادي أي ا عن 
أن  ذا المبل  سيتم توقيهه في دعم قطاعات الصحة والتعليم والبرامج  مشيرا  لى الفلسطيني،الشع  
 .اإلنسانية

 19/12/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ضد قرار القدس يزيد من عزلة الواليات المتحدة الفيتوعة العربية: الجام .33
رويترز: ندد أحمد أبو الغيط األمين العام لقامعة الدول العربية السالساء، باستخدام الوييات  -القا رة

المتحدة حق النقد )الفيتو(  د مشروع قرار بمقلس األمن الدولي يدعو ا  لى سح   عالنها 
 سرائيل، وقال  ن اعترا ها على القرار يزيد من عزلتها.القدس عاصمة إل

 زاء ” بال  استيائه“وقالت القامعة العربية  ن أبو الغيط عبر في تصريحات صحافية السالساء عن 
النهج األمريكي يتسب  في مزيد من الُعزلة للوييات المتحدة، واستخدام “وأ اف  استخدام الفيتو.
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يكشف عن تحد أمريكي صارخ لحالة وا حة وربما نادرة من اإلقماع  صوتا   14الفيتو في مواقهة 
 ”.الدولي

ليصير قرارا  ُملزما  لكل “وقال أبو الغيط  ن الدول العربية ستتقه  لى القمعية العامة لتمرير القرار 
 ”.مؤسسات األمم المتحدة

 19/12/2017، القدس العربي، لندن
 

 ق بالقدس للجمعية العامة لألمم المتحدةالقرار المتعل مشروعأردوغان: سننقل  .34
قال الرئيس التركي رق  طي  أردوغان، اليوم السالساء،  ن بالده ستنقل : أنقرة/باريا كوندوغان

  بعد عرقلته من قبل واشنطن مشروع القرار المتعلق بالقدس  لى القمعية العامة لألمم المتحدة وذل
 أمس.

قاء ذل  خالل مؤتمر صحفي مشتر  م  ن يره القيبوتي،  سماعيل عمر قيله، عق  اقتماع 
 سنائي وآخر بين وفدي البلدين، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم السالساء.

وأ اف: فأدعو مرة أخرى قمي  أع اء األمم المتحدة  لى الحفا  على الو   التاريخي للقدس، 
وعبر أردوغان عن اعتقاده بأن فالمقتم   بعة  ذه المسألة حتى النهايةف.وسوف تستمر تركيا في متا

 الدولي سيؤيد العدالة والحقوق والسالمف.
وأعر  عن أسفه فلعرقلة مشروع القرار المقدم  لى مقلس األمن عبر الفيتو األمريكي لمن  الخطوة 

أن نيل مشروع القرار موافقة وأشار  لى  الخطيرة التي من شأنها تغيير الو   التاريخي للقدسف.
 األخرى األع اء في المقلس، يعد أمر ا مهم ا وذات مغزى. 14قمي  الدول الد

 19/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

   لدى التشيك: اإلعالن عن تشكيل أول "تنسيقية عربية للقدس" في أوروبا يةفلسطينالسفارة ال .35
ى التشي ، اليوم السالساء، عن تشكيل فتنسيقية القدسف، في أعلنت سفارة دولة فلسطين لد :وفا -براغ

قمهورية التشي ، لمتابعة وتنسيق القهود والفعاليات والخطوات القما يرية، الراف ة لإلعالن 
 األميركي األحادي، بايعتراف بالقدس عاصمة لدولة ايحتالل اإلسرائيلي.

تي في  طار حشد الطاقات، وتنوي   مكانيات وقال بيان صادر عن السفارة:  ن فتنسيقية القدس تأ
المقتم  المدني، الراف ة يعتراف اإلدارة األميركية، المخالف للقرارات والقوانين والشرعيات الدولية، 

 بشأن القدس المحتلةف.
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وأ اف أن تنسيقية القدس التي تشكلت بمبادرة ذاتية، ستتولى قيادة العمل م  المؤسسات غير 
منها وسائل اإلعالم والقمعيات السقافية، والقامعات والفاعليات المدنية، للتعريف الرسمية، ومن  

بحقم الخرق والقرم الذي ارتكبته اإلدارة األميركية بحق اإلقماع الدولي، الذي ينكر بصوت واحد، 
  عالن القدس عاصمة موحدة لدولة ايحتالل اإلسرائيلي.

اء القالية العربية المقيمين في القمهورية التشيكية، الذين وأو   أن التنسيقية تتألف من عدد من أبن
تنادوا بهدف طرح ق ية القدس، بالوسائل المرخص والمسموح بها قانونيا في قمهورية التشي ، أمام 

 الرأي العام المحلي.
وأ اف البيان أن تنسيقية القدس لديها رؤية تنسقم م  المهام المسندة  لى أع ائها الفلسطينيين 

العر ، مشيرا  لى أن رئيس نادي القالية الفلسطينية األسبق، محمد كايد، سيرأس تنسيقية القدس، و 
التي ت م في ع ويتها كال من: بدر الوري  من الكويت نائبا للرئيس، وموسى العتوم من األردن، 
مسؤوي عن التواصل م  القاليات العربية والصديقة، ورزق حمدان من فلسطين، مسؤوي عن 
العالقات الخارقية، والصحفي أسامة عباس من سوريا، مسؤوي عن اإلعالم، ود. أحمد محسن من 
مصر ع وا، وعبد الحميد العشاق من المغر  ع وا، وعلي أبو خميس من القزائر ع وا، 
ومحمد أبو عر  من لبنان ع وا، ود. محمد مراد من السودان ع وا، ود. عبد القادر المسني من 

 وفيصل نايف من العراق ع وا، وحسن تليلي من تونس ع وا. اليمن ع وا،
 19/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 حكومة بالده للعمل على عقد قمة عربية بشأن القدس يدعوبرلمان موريتانيا  .36

صوت البرلمان الموريتاني، السالساء، على بيان يدين قرار الرئيس : نواكشوط / محمد البكاي
عتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، كما دعا حكومة بالده للعمل على عقد قمة عربية األمريكي اي

 وأخرى لالتحاد اإلفريقي لنقاا  ذا القرار وتداعياته واتخاذ ما يلزم.
وألزم القرار الحكومة الموريتانية باتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية الممكنة لتحصين اإلقماع الدولي 

 الرافد لهذا القرار.
أكد البرلمان الموريتاني في بيان تمت قراءته خالل قلسة خصصها لمو وع القدس، وح ر ا و 

ع و ا( وصوت قميعهم لصالحه، تشبسه بحق  146أغلبية نوابه )العدد اإلقمالي لنوا  البرلمان 
الشع  الفلسطيني في فتقرير مصيره وسيادته على أر ه المحتلة وتطلعه إلنهاء  حدى آخر عمليات 

 تالل في العالمف.ايح
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وأكد البيان رفد البرلمان الموريتاني فالمطلق لهذا القرار القائر انسقام ا م  مبادم وتطلعات 
ودعا البرلمان الموريتاني الشعو  العربية  الشع  الذي انتخبهف. يفت ا  لى أن القرار األمريكي باطل.

كوماتها للعمل على سني اإلدارة واإلفريقية واإلسالمية أن تمارس كافة أسالي  ال غط على ح
لزامها بالقانون الدولي.  األمريكية عن قرار ا وا 

 19/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 صورة اعتبرتها السعودية مسيئة للملك سلمان بشأنالجزائر: تحقيق  .37
في حادسة أعلن وزير العدل القزائري، الطي  لوح، مساء السالساء، فت  تحقيق : احمد شيرا  -القزائر

رف  قما ير ريا ية، خالل مباراة محلية لكرة القدم، صورة ي هر فيها العا ل السعودي، سلمان بن 
 عبد العزيز،  لى قان  الرئيس األمريكي، دونالد ترام ، بشكل أسار انزعاج الرياد.

ام( أمر بفت  ونقلت وكالة األنباء القزائرية الرسمية عن الوزير قوله: فوكيل القمهورية )النائ  الع
تحقيق في واقعة رف  الالفتة المسيئة للعا ل السعودي، بملع  عين مليلة بويية أم البواقي )شرقا(، 

 وتاب  بأن نتائج التحقيق األولية أسبتت أن الفعل كان فرديا. والذي بدأ بأخذ مقراه القانونيف.
 20/12/2017، "21موقع "عربي 

 
 أن القدس مرفوضة وتقوض عملية السالموزير خارجية قطر: قرارات ترامب بش .38

)وكايت(: قال وزير خارقية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ساني،  ن  -الدوحة -القزائر
تقود “بالده ترفد القرارات األخيرة للرئيس األمريكي دونالد ترام  بشأن القدس، مشددا على أنها 

 ”.عملية السالم في منطقة الشرق األوسط
ساني، في تصري  صحفي أدلى به عق  اقتماعه بوزير الخارقية القزائري عبد القادر وأ اف آل 

مواقفهما “مسا ل مساء ايسنين، أنه تناول م  ن يره القزائري الق ية الفلسطينية مشددا على 
 1967ودعمهما السابت لهذه الق ية وحق الشع  الفلسطيني في  قامة دولة فلسطين على حدود 

 ”.س الشريفوعاصمتها القد
 19/12/2017، القدس العربي، لندن

 
 األمم المتحدة حول القدس فيتدين الفيتو األمريكي  إيران .39

السالساء الفيتو الذي استخدمته الوييات المتحدة في مقلس األمن إلفشال قرار   يرانطهران: دانت 
 .إلسرائيليدين اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة 
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أسبتت … اإلدارة األمريكية“  نبهرام قاسمي في بيان،  اإليرانيةخارقية وقال المتحدث باسم وزارة ال
الفلسطيني( عن طريق -اإلسرائيليتسوية )في الصراع   لىعبر  ذا الفيتو أنها تسعى للتوصل 

 ”.الدوس على حقوق الفلسطينيين
-اإلسرائيليع المتعلقة بالصرا ” انتها  فا   للقرارات الدولية“القرار األمريكي  أنقاسمي  وأ اف

الحؤول دون تطبيقه من اقل   لى… المقموعة الدولية“، داعيا  ”تدينه بشدة“  يرانالفلسطيني، وان 
 ”.العالميين واألمنحماية السالم 

 19/12/2017، القدس العربي، لندن
 

 للمحاكم الدولية "إسرائيل"قانونيًا بجرائم  ملفاً يعد  "المحامين العرب" .41
المحامين في الدول العربية اعتزامهم  عداد ملف قانوني بقرائم ايحتالل القا رة: أعلن نقباء 

في فلسطين للذ ا  به  لى المحاكم الدولية. ودعا النقباء في اقتماعهم الطارم، مساء « اإلسرائيلي»
أمس األول بالقا رة، الحكومات العربية ب رورة التقدم بطل  لعقد اقتماع للقمعية العامة لألمم 

، يتخاذ آليات إللغاء القرار األمريكي بنقل سفارة الوييات المتحدة في فلسطين  لى مدينة المتحدة
 القدس.

، وعدم اعتبار «اإلسرائيلي»وشدد النقباء على  رورة اينحياز  لى خيار المقاومة في  ل التعنت 
حسا  الحقوق أمريكيا شريكا في عملية السالم، ي سيما بعد أن انكشف انحياز ا لالحتالل على 

 الفلسطينية. 
وقال سام  عاشور رئيس اتحاد المحامين العر  ونقي  محامي مصر أمام ايقتماع،  ن ايتحاد 
يؤمن بأن دولة فلسطين من النهر  لى البحر، وأن عاصمتها القدس الشرقية، مشددا  على أ مية 

شع  الفلسطيني يسترداد المقاومة  لى قان  المفاو ات، يفتا  لى أن المقاومة حق مشروع لل
أر ه، سواء كان ذل  بالحقارة، وصوي   لى الصاروخ،   افة  لى أ مية أن تقد المقاومة دعما  
سالميا ، سواء كان ذل  عبر أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو القانوني عبر الذ ا   لى  عربيَا وا 

 القمعية العامة لألمم المتحدة والمحاكم الدولية.
 20/12/2017الشارقة،  ،خليجال

 
 لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره تصوتالجمعية العامة  .41

ف: اعتمدت القمعية العامة لألمم المتحدة، مساء أمس، بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد األيامف –رام ف  
 حق الشع  الفلسطيني في تقرير مصيره.
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األمم المتحدة السفير رياد منصور،  ن القمعية العامة وقال المراق  الدائم لدولة فلسطين لدى 
دول  ده )الوييات المتحدة األميركية،  7دولة لصال  القرار، فيما صوتت  176صوتت بأغلبية 

سرائيل، وقزر مارشال، وميكرونيزيا، ونيرو، وبايو( وامتناع  دول )الكاميرون، و ندوراس،  4وا 
 وتوغو، وتونقا(.

ويت الكاس  يأتي بعد يوم واحد من استخدام الوييات المتحدة لحق النقد وأ اف أن  ذا التص
فالفيتوف في مقلس األمن، و ذا له معنى سياسي خاص يتمسل برفد العالم للموقف األميركي القديد 
بشأن القدس، األمر الذي يزيد من عزلة الوييات المتحدة التي ارتأت أن تقف بقان  دولة ايحتالل 

 في خرقها لقرارات مقلس األمن ذات الصلة.) سرائيل( 
أن فالعمل قار  اليوم،إلذاعة فصوت فلسطينف  قال،وكان وزير الخارقية والمغتربين رياد المالكي 

 للحصول على تصويت أكبر عدد من الدول تقاه المشروع، ليشكل ذل  صفعة ورّدا قويا على 
مشروع القرار العربي حول القدس، الليلة استخدام الوييات المتحدة حق النقد/ الفيتو/ تقاه 

 الما يةف.
وأ اف أنه سيتم الطل  بعقد قلسة طارئة للقمعية العامة، تحت بند فمتحدون من أقل السالمف، 
لنقل صالحيات مقلس األمن  لى القمعية العامة، حتى يتم التصويت على نفس مشروع القرار 

 العربي، من أقل اعتماده.
 19/12/2017، األيام، رام هللا

 
 القانوني الدولي للتسوية في الشرق األوسط األساس شوهتموسكو: واشنطن  .42

اعربت روسيا، اليوم السالساء، عن اسفها للقوء واشنطن  :وفا -القدس عاصمة فلسطين/ موسكو
 الدولي،  د مشروع قرار حول القدس. األمنيستخدام فالفيتوف في مقلس 

في بيان صحفي، نشرته وكالة فكوناف،  ن واشنطن التي نصبت وقالت وزارة الخارقية الروسية، 
طريقا يتعارد تماما م   أخرىانتهقت مرة  اإلسرائيليفي الصراع الفلسطيني  أساسيانفسها وسيطا 

 األوسط.القانوني الدولي للتسوية في الشرق  األساسالمقتم  الدولي وشو ت   رادة
 19/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
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 الفروف عن أزمة القدس: ليس مسموحًا اتخاذ خطوات أحادية الجانب تستبق المفاوضات .43
د   أ: أعلن وزير الخارقية الروسي سيرقي يفروف السالساء في موسكو، اعتزام بالده  -موسكو

العمل من أقل تهدئة الموقف في الشرق األوسط بعد  عالن الرئيس األمريكي دونالد ترام ، اعترافه 
 قدس عاصمة إلسرائيل.بال

، م يفا  أنه ليس ”سنفعل كل ما يلزم من أقل توقيه الموقف في مسارات بناءة” وقال يفروف:
 مسموحا  ألحد أن يأخذ خطوات أحادية القان  تستبق نتيقة المفاو ات.

وخالل لقائه م  نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لشؤون السياسة الخارقية، 
 يفروف عن تأييده إلقراء محادسات مباشرة بين  سرائيل والفلسطينيين. أعر 

 19/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 التي ستصوت لصالح قرار القدس باألمم المتحدة الدولواشنطن تهدد  .44

نيويور :  ددت واشنطن عددا  كبيرا  من الدول األع اء باألمم المتحدة التي تعتزم التصويت لصال  
 لقدس المزم  طرحه بايقتماع الطارم للمن مة األممية، الخميس، بطل  من تركيا واليمن.قرار ا

قاء ذل  بحس  ما صرح به دبلوماسيون في عدد من بعسات الدول األع اء بالمن مة الدولية، 
 مف لين عدم الكشف عن  وياتهم أو أسماء بلدانهم.
دوبة واشنطن الدائمة لدى األمم المتحدة السفيرة، وذكر الدبلوماسيون أنهم تلقوا رسائل مكتوبة من من

 القدس. بشأننيكي  يلي، حذرتهم فيها من مغبة التصويت لصال  قرار 
 20/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 مبااالعتراف بإعالن تر  رفضهابلغاريا تؤكد  .45

د األوروبي نيكويي أكد مستشار رئيس قمهورية بلغاريا لشؤون الرئاسة البلغارية لالتحا: وفا -صوفيا
ميلكوف، أن بلغاريا تؤيد قرارات األمم المتحدة والموقف الرسمي الصادر عن الخارقية البلغارية 

 اتفاق بين الطرفين.  لىتغيير على و   مدينة القدس قبل التوصل  أيالرافد إلقراء 
أطلعه على عدم  قاء ذل  خالل اقتماعه م  سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح، الذي

 بالقدس كعاصمة لدولة ايحتالل. األمريكيشرعية اعتراف الرئيس 
 عالن الرئيس األمريكي ترم ، يتناقد م  القانون الدولي، وبالتالي فهو قرار  أنواعتبر ميلكوف، 

يٍغ وباطل وي تترت  عليه أي تبعات قانونية. واكد على أن القان  الفلسطيني يستطي  ايعتماد 
ايتحاد األوروبي لموقفه المتزن والمتفق م  القانون الدولي ليكون وسيطا في مفاو ات السالم،  على
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كما وعبر عن أمله بأن يكون وزير الخارقية البلغاري السابق )نيكويي مالدينوف( المبعوث الخاص 
 لألمم المتحدة  لى الشرق األوسط وسيطا نزيها.

 19/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

   وتطالب باالعتراف بدولة فلسطين "إسرائيل" تقاطع إسبانيةمدينة  .46
أعلنت بلدية مدينة فتورى يبيغاف في مقاطعة فكنتبرياف  :وفا –القدس عاصمة فلسطين/ مدريد 

اإلسبانية، تبني قرار البرلمان األوروبي من أقل ايعتراف بالدولة الفلسطينية، واين مام لحملة 
ية إلسرائيل، تماشيُا م  القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ومقلس األمن، وقرارات المقاطعة الدول

 ايتحاد األوروبي، والمن مات الدولية.
وأعلنت البلدية التزامها بعدم عقد أو  قامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي، أو تقاري، أو زراعي، 

 لى حين التزام األخيرة باحترام   سرائيليةة أو تعليمي، أو ريا ي، وغير ا، م  أي من مة أو مؤسس
 حقوق اإلنسان، وايعتراف بحق الشع  الفلسطيني في تقرير مصيره، وتطبيق القانون الدولي.

، أو سقافية، أو أكاديميةالبلدية التزامها بعدم عقد أي اتفاق أو تسهيالت تقارية، أو  أعلنتكما 
ت أو الشركات الدولية أو الوطنية اإلسبانية، التي سياسية أو ريا ية م  المؤسسات أو المن ما

 تستفيد ماديا واقتصاديا وسياسيا من عمليات انتها  حقوق اإلنسان في األرا ي الفلسطينية.
 19/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 فلسطيني إبراهيم أبو ثرياالبقتل المقعد  تندداألمم المتحدة  .47

فود السامي لحقوق اإلنسان زيد رعد الحسين في بيان أمس، عن أعر  المف: الحياةف –نيويور  
سنة( برصاص القيا اإلسرائيلي خالل  29صدمته يستشهاد الفلسطيني المقعد  برا يم أبو سريا )

ي شيء يمكن أن »مشاركته القمعة في ت ا رات ايحتقاج في غزة على  عالن ترام ، معتبرا  أن 
هديدا  وشيكا  عندما ُقتل، وموته غير مفهوم ن را   لى  عاقته البالغة يوحي بأن أبو سريا كان يشكل ت

 زاء  ذا « محايد ومستقل»، في وقت طال  بفت  تحقيق «والوا حة أمام أعين من أطلقوا النار عليه
 «.الصادم والمقاني»التصرف 

دعا »ين أعلن الناطق باسمها روبرت كولفيل خالل ندوة صحافية في قنيف، أن زيد رعد الحسو 
  سرائيل  لى فت  تحقيق مستقل ومحايد فورا  في  ذا الحادث وكل الحوادث األخرى التي أدت  لى 
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، معتبرا   قراء القيا اإلسرائيلي تحقيقا  أوليا  «الوفاة أو اإلصابة، تمهيدا  لمحاسبة مرتكبي القرائم
 «.غير كافٍ »

 20/12/2017، لندن، الحياة
 

 سنة مليار 3.5رها عم أستراليامتحّجرات في  .48
مليار سنة، تشكل أقدم  3.5ُعسر في أستراليا على متحّقرات تعود  لى نحو : أ ف   -واشنطن 

بصمة لكائنات مقهرية معروفة على األرد، كما أكد علماء، مرّقحين أن تكون الحياة على 
 الكوك  أقدم من ذل  بكسير.

منشورة أول من أمس في العدد األخير من حوليات وبالنسبة  لى  ؤيء الباحسين، تدف   ذه األعمال ال
األكاديمية األميركية للعلوم،  لى ايعتقاد بأن الحياة منتشرة في الكون، أقله على شكل كائنات 

 مقهرية.
وبف ل تقنية القياس الطيفي للكتلة، رصد باحسون من قامعتي كاليفورنيا وويسكنسن البصمات 

 أنواع، من بينها أصناف مشابهة لتل  الموقودة اليوم. 5تنتمي  لى  كائنا  قرسوميا   11الكيميائية لد
وقال األستاذ المحا ر في القيوكيمياء وعلم الصخور في قامعة ويسكنسن والقّيم الرئيس على  ذه 

أول أقدم موق  في الكوك  نقد فيه بصمة مورفولوقية وكيميائية في »األبحاث، قون فالي،  نه 
اكتشفنا أي ا  وقود أنواع من العمليات ايستقالبية وأصناف مختلفة م  »وأ اف: «. الوقت عينه

و ائف بيولوقية مختلفة، فالبعد منها ينتج الميسان والبعد اآلخر يستهلكه أو يستخدم الطاقة 
ووفق الباحسين، كان الميسان يشكل قزءا  كبيرا  من الغالف القوي «. الشمسية للتمسيل ال وئي

 ي كانت تنهمر عليها المذنبات باستمرار وحيث كان األوكسقين نادرا  أو معدوما .لألرد اليافعة الت
وبعد  ذه البكتيريا المنقر ة اليوم كان ينتمي  لى سالسة العتائق )البكتيريا القديمة(، و ي ساللة 

يها  من الكائنات المقهرية األحادية الخلّية المعدومة النواة، في حين أن البعد اآلخر منها كان شب
 باألنواع القرسومية التي ي تزال موقودة.

في  1994وتدف   ذه الدراسة  لى ال ن أن بعد الكائنات المهقرية التي ذكرت للمرة األولى عام 
م  وصف شكلها الدائري والخيطي، عاشت في فترة لم يكن فيها أوكسقين على « ساينس»مقلة 

 األرد.
ميليمتر تشكل فئة من الكائنات المقهرية  0.01عر ها  كانت تل  الكائنات البال »وصّرح فالي: 

 «.المتطورة قدا  ولم تكن من دون ش  من أوائل الكائنات الحية
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مؤشر  لى أن الحياة »مليار سنة  و  3.5وتنوع أنواع القراسيم التي كانت موقودة على الكوك  قبل 
  قدا  ألنواع حياة بدائية أن تتطور بدأت قبل ذل  بكسير على كوكبنا. ويؤكد لنا أي ا  أنه من الصع

، وفق األستاذ المحا ر في علم أحياء العصر الحقري «لتتحول  لى كائنات مقهرية أكسر تقّدما  
 القديم في قامعة كاليفورنيا وليام شويف الذي شار  في  ذه األبحاث.

لحياة منتشرة في و و يعتبر أن  ذه الدراسة، وغير ا أي ا  من األبحاث،  ي خير دليل على أن ا
 الكون.

تحت  شراف طاقم فالي أن يعود تشكل محيطات المياه  2001وقد رقحت دراسات صدرت سنة 
مليون سنة من المتحّقرات التي كانت محور  ذه  800مليار سنة، أي قبل بد 4.3السائلة  لى 

 مليون سنة تحديدا  من تشكل األرد. 250األبحاث األخيرة، وبعد بد
مليار سنة، لكن ي يمكننا  4.3أننا ي نمل  أي دليل مباشر على وقود حياة قبل »لى وأشار فالي  

 «.أي ا  استبعاد  ذه الفر ية
 20/12/2017الحياة، لندن، 

 
 العربي االنحطاطالقدس وتجّلي  .49

 ساري عرابي
بالقدس لم تخترق المواقف العربية حاقز الو ن الذي رف  عليه دونالد ترام   عالنه باعتراف بالده 

 عاصمة لدف سرائيلف، وتوقيعه قرار نقل سفارة بالده من فتل أبي ف  لى القدس.
 لت المواقف العربية على و نها، وقاءت القمة اإلسالمية في  سطنبول لتكون ت ا رة خطابية 
ناقصة وشاحبة. وأّما مشروع القرار الذي تقّدمت به المقموعة العربية لمقلس األمن، من خالل 

ان في حقيقته تراقعا عن تهديدات الرئيس الفلسطيني محمود عّباس في كلمته في مؤتمر مصر، فك
من البند السادس لميساق األمم  27/3 سطنبول التي دعا فيها للتوّقه  لى مقلس األمن وفق المادة 

 المتحدةف إلبطال اإلعالن األمريكي بخصوص القدس، فلم ينّص مشروع القرار المصري الُمقدَّم على
 ذكر الوييات المتحدة وا عالن رئيسها، وأتاحت آليته للوييات المتحدة استخدام حّقها في النقد.

باختصار ي مواقف رسمية عربية تنهد لمواقهة اإلعالن األمريكي ايستعماري القديد، وي شيء 
فقد تخّبط بين  يتقاوز البالغة الخطابية في مواقف الدول اإلسالمية، وأّما الموقف الفلسطيني الرسمي

تصريحات متناق ة، ما بين نعي العملية السلمية ومشروع حل الدولتين، والعودة للتأكيد على 
التمس  بالعملية السلمية، واتسم بالحذر والتحف  في السماح بمقاومة شعبية مؤّسرة، ولم يتقّدم لألمام 

 إلنقاز وحدة وطنية ينبني عليها برنامج ن الي يواقه  ذا التحّدي.
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بالن ر  لى وعود ترام  اينتخابية، وتحّدياته الداخلية، وخّطته للق ية الفلسطينية التي يتواتر 
الحديث عنها، وعالقاته الخاّصة ببعد الحكام العر ، والترّدي الرسمي العربي غير المسبوق، 

دم ايلتزام واقتهاد بعد الحكام العر  في مسخ الرأي العام في بالد م، وفي اينسالخ من بقية مبا
 العربي.. بالن ر  لى ذل ، لم يكن ترام  ليتوق  أكسر مما ووقه به حتى اآلن.

ليس سّمة معنى لكل ذل  من انحدار غير مسبوق في الموقف الرسمي العربي، سوى أّن  ذا الموقف 
قد باع لترام  ق ية القدس، مقابل مكتسبات متو مة في صراعات داخلية، أو حسابات خارقية 

ة ودنيئة، واينحدار في  ذه الحالة غير مسبوق في الدرقة ي في النوع، فقد كانت الق ية واطئ
 الفلسطينية تاريخّيا ُصّرة الذ   الذي ُيدف  السمن منه يكتسا  تأييد أمريكي.

ولو أخذنا القان  التاريخي في التفريط الرسمي العربي بالق ية الفلسطينية، ومحاويت تحطيم 
طينيين، سم التآمر على مقاومتهم داخل األرد المحتلة، وقبل ذل  الهزائم العربية التي مقاومة الفلس

 ّيعت فلسطين، والمكاس  الرخيصة التي ُدف  سمنها من فالكيس الفلسطينيف، سم ن رنا  لى 
الممكنات العربية الفعلية، بما في ذل  ما مارسته بعد الدول العربية لل غط على الغر  أو 

لتأسير عليه في ق ايا أخرى لها، رخيصة وتافهة، لقلنا  ن تل  الدول وأن متها وحكامها قد محاويت ا
 باعوا فلسطين مّرات عّدة.

يعيدنا ذل   لى الموقف من  ذه األن مة والحكومات، والترابط الع وي بين الق ايا العربية الداخلية 
سطينية تقلٍّ ينحطاط األن مة والحكومات وبين الق ية الفلسطينية، فالترّدي العربي في الق ية الفل

العربية، واألسمان التي ُتدف  من الق ية الفلسطينيةف ي تنعكس في الوقائ  العربية  ي مزيدا من 
 التخلف والتراق  وايستبداد وايفتراق.

 وأّما الموقف الفلسطيني الرسمي، وباإل افة ألسبابه الذاتية التي تقعله بهذا القدر من ال عف
والترّدد، فألّنه ي يلح  ما يمكن أن يستند  ليه عربّيا لدعم مقاومة فلسطينية شعبية مؤّسرة، ومفتوحة 
ومستمّرة، أو ما يمكنه أن يدعم برنامقا وطنّيا يقم  فرقاء الساحة الفلسطينية لمواقهة اإلعالن 

ومشروع حل الدولتين، والتي  األمريكي، والدف  ببديل ن الّي للفشل النهائي والمحّتم للعملية السياسية
تحّولت أخيرا  لى خطة غام ة لترام ، تدعمها بعد الدول العربية، وتهدف  لى تصفية الق ية 

 الفلسطينية!
ذا كانت القدس قد أشارت  لى عمقها الكامن في وقدان العر  والمسلمين، فألّنها لم تزل تؤّكد على  وا 

ذا كانت األن مة والحكو  مات العربية قد وقدت فلسطين بئرا آخر للنفط، تبي  منه مأساتها العربية. وا 
سمن حاقاتها من الوييات المتحدة، فألّنها في المقابل لم تنقز لشعوبها، أو للمنطقة العربية، سوى  ذا 
البؤس والخرا ، و ذا ي يعيد التأكيد على أن الق ية الفلسطينية مركزية للعر  في ذاتها فحس ، 
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نما على تداخلها ا لمعّقد م  ق ايا م وأو اعهم، وأن أزمتنا نحن العر ، مرّكبة من ايستعمار وا 
 ومن  ذه األن مة والحكومات.

 19/12/2017، 21موقع عربي 
 

 ترامب والقدس والدروس .51
 حسن نافعة 
اعتراف الوييات المتحدة األميركية بالقدس عاصمة لدولة  سرائيل والمطالبة بنقل السفارة األميركية 

. وعلى رغم تعهد المرشحين 1995و في األصل قرار قديم أصدره الكونغرس في عام  ليها  
ينتخابات الرئاسة األميركية التي أقريت منذ ذل  الحين بالشروع في اتخاذ  قراءات لتنفيذ  ذا 
ا القرار فور توليهم مقاليد السلطة التنفيذية، فألن الرؤساء الذين تعاقبوا على البيت األبيد لم يتمكنو 

من الوفاء بما تعهدوا به وآسروا تأقيل تنفيذه ألسبا  تتعلق بالمواءمة السياسية.  و  ذن قرار مؤقل 
احتاج فقط  لى رئيس أكسر  قداما  وقرأة، أو باألحرى أكسر تهورا . وألن ترام  يتصور أنه ذل  

ا  العالم كله أمام الرئيس المنت ر والمختلف، فقد قرر أن يحسم ما لم يستطعه أي ممن سبقوه، وا ع
أمر واق  قديد. لذا لن يقرؤ أحد داخل الوييات المتحدة على مقرد التفكير في التراق  عنه، مهما 
بلغت حدة المعار ة في الخارج، ويبدو أن قادة الدول العربية كانوا قد استسلموا لذل  الو م اللذيذ 

ا بلغت به القرأة، على اتخاذ قرار بمسل الذي قعلهم يعتقدون باستحالة  قدام أي رئيس أميركي، مهم
تعيد تذكير القادة العر  ببعد « صفعة» ذه الدرقة من الخطورة. لذا أتمنى أن يكون قرار ترام  

سرائيل  الحقائق البديهية حول طبيعة الصراع العربي اإلسرائيلي، وفي مقدمها أن الوييات المتحدة وا 
 كيان واحد غير قابل لالنفصام.

في  99تمل  »السادات صاح  مقولة شهيرة تؤكد أن الوييات المتحدة  أنوريس المصري كان الرئ
، لكن  ل طرح على نفسه، قبل أن يروج لهذه المقولة، أسئلة بديهية يفترد «المئة من أوراق الحل

أن تترت  عليها منطقيا ، بافتراد اقتناعه شخصيا  بصحتها، قبل أن يستقر رأيه على القبول بدور 
مباشرة، وايستغناء عن الدورين  1973يركي منفرد في  دارة الصراع العربي اإلسرائيلي عق  حر  أم

 ل ترغ   -1السوفياتي واألوروبي على رغم أ ميتهما القصوى في ذل  الوقت؟ من  ذه األسئلة: 
ي الوييات المتحدة حقا ، أو تسعى فعال ، أو تحرص صدقا ، على التوصل  لى حل للصراع العرب

ذا كان األمر كذل ، فما  و نوع الحل الذي تطم   لى تحقيقه؟ و ل يختلف أم يتطابق  اإلسرائيلي؟ وا 
م  الحل الذي تريده  سرائيل؟ وما الذي ترغ  الوييات المتحدة أو تستطي  القيام به في حال 
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لحملها ؟  ل تنوي ممارسة ال غط على  سرائيل «المطلو »اختالفها م   سرائيل حول شكل الحل 
 ؟ و ل تستطي  ممارسة مسل  ذا ال غط فعال ؟«حل وسط»على قبول 

ي أعتقد أن السادات طرح  ذه األسئلة على نفسه، وذل  لسب  بسيط و و أني أش  كسيرا  في أنه 
كان مقتنعا  بالمقولة التي اخترعها وراح يردد ا بكسرة. ففي تقديري أنه أطلق  ذه المقولة للتغطية على 

التفاود المباشر م   سرائيل التي كان يدر  يقينا  أنها ي ترغ  في تسوية شاملة في  ذه قراره ب
المرحلة وأن أقصى ما يستطي  الحصول عليه منها  و استرداد سيناء منزوعة السالح في مقابل 

رئيس معا دة سالم منفردة، و و ما حدث فعال . ويبدو أننا لم ننتبه بما فيه الكفاية  لى أن السب  ال
وراء حرص السادات على أن يتم التفاود المباشر م   سرائيل تحت رعاية أميركية منفردة، ي يعود 
نما لرغبته في أن تكون  ي   لى اقتناعه بأن الوييات المتحدة ستكون وسيطا  نزيها  ومحايدا ، وا 

 ال امن الرئيس ألي تسوية سنائية يمكن التوصل  ليها.
يكون الرئيس السادات، شأنه في ذل  شأن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات  ليس مستبعدا  بالطب  أن

وبقية القادة العر  الذين تفاو وا يحقا  م   سرائيل، قد را ن على دور أميركي  اغط على 
األخيرة، اعتقادا  منه أنه سيكون  روريا  للتوصل  لى تسوية تبتعد ولو قليال  من اإلمالءات 

 ذا الر ان، وبصرف الن ر عن القناعات الحقيقية للرئيس السادات ولمن سار  اإلسرائيلية. غير أن
على نهقه من القادة العر ، ي يستقيم مطلقا ، ي م  الحقائق التاريخية وي م  موازين القوة التي 
حكمت البحث عن تسوية الق ية الفلسطينية. ففي كل المراحل التي مرت بها محاويت البحث عن 

وحتى  1947ية، بدءا  بمشروع التقسيم الذي أقّرته القمعية العامة لألمم المتحدة عام  ذه التسو 
، تحت الرعاية 2000مفاو ات الحل النهائي التي قمعت عرفات بأليهود بارا  في كام  ديفيد عام 

وقهة   لىالمباشرة للرئيس بيل كلينتون في األيام األخيرة من وييته السانية، انحاز الموقف األميركي 
الن ر اإلسرائيلية على طول الخط ومورست بالفعل  غوط أميركية مكسفة، لكن على الطرف أو 

 األطراف العربية دائما ، وليس على الطرف اإلسرائيلي أبدا .
اإلسرائيلية، يصرون على  -ي يزال بعد الباحسين العر ، حين يتصدون لدراسة العالقات األميركية

على تباين مواقف طرفيها أحيانا ، وعلى  غوط مارستها واشنطن على  سرائيل  تذكيرنا بأمسلة للتدليل
إلقبار ا على اتخاذ خطوة لم تكن تريد ا، كالموقف األميركي ال اغط على  سرائيل لالنسحا  من 

عق  حر   1991، أو لحملها على المشاركة في مؤتمر مدريد عام 1956سيناء عق  احتاللها عام 
ير أن  ذين المسالين ي يصلحان مطلقا  للتدليل على صحة  ذا ايدعاء. فال غط تحرير الكويت. غ

كان امتدادا  طبيعيا   1957الذي مارسته الوييات المتحدة على  سرائيل لالنسحا  من سيناء عام 
لموقف أميركي من عدوان أوس ، شاركت فيه  سرائيل بالتواطؤ م  بريطانيا وفرنسا من دون تشاور 
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الوييات المتحدة، ومن سم لم يكن موقفا  موقها   د  سرائيل بالذات ولم تكن له صلة بأي  مسبق م 
مفاو ات تقرى حول تسوية الق ية الفلسطينية. أما ال غط الذي مارسته الوييات المتحدة على 

اذ فكان لحملها على المشاركة في مؤتمر مدريد ولم يكن أبدا  إلقبار ا على اتخ 1991 سرائيل عام 
 موقف محدد من مفاو ات تسوية نهائية لم تكن قد بدأت بعد.

يدر  القادة العر  يقينا  حقيقة الموقف اإلسرائيلي من مفاو ات التسوية النهائية، و و موقف قديم ي 
المفاو ات التي قرت م  مصر حول  -1قديد فيه ات حت تفاصيله في مناسبات كسيرة، منها: 

ارت بسب  رفد  سرائيل التام لفكرة الدولة الفلسطينية، وليس بسب  وانه«  طار الحكم الذاتي»
المفاو ات التي قرت بين  -2رفد األردن المشاركة في  ذه المفاو ات، كما يدعي البعد. 

، وانهارت بسب  الموقف اإلسرائيلي المتعنت من ق يتي 2000عرفات وبارا  برعاية كلينتون عام 
ت التي قرت م  الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ اغتيال المفاو ا -3القدس والالقئين. 

عرفات وحتى اآلن. فقد بدا وا حا  في  ذه الحايت، وبما ي يدع مقاي  ألي ش ، أن  سرائيل لن 
عاصمتها القدس الشرقية، وأن الدور  1967تقبل مطلقا  قيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود 

 ى المزيد من التنازيت الفلسطينية والعربية.األميركي يو ف دائما  للحصول عل
لذا بات وا حا  اآلن أن مسألة القدس  ي أكسر الق ايا المعلقة حساسية بالنسبة  لى  سرائيل، 
بالمقارنة بأي ق ايا أخرى بما في ذل  مسألة الالقئين. ففي  درا  العقيدة الصهيونية، ي وقود 

الذي لن يكتمل المشروع الصهيوني  ي « الهيكل»من دون إلسرائيل من دون القدس وي وقود للقدس 
بألعادة بنائه ولو فوق أنقاد المسقد األقصى. كما أصب  وا حا  أن  سرائيل تدر  أنه لن يكون 
بمقدور ا استكمال المشروع الصهيوني  ي  ذا  منت انحيازا  أميركيا  مطلقا  لموقفها من ق ايا 

يتي القدس والالقئين. وفي  ذا السياق يمكن فهم حالة النشوة التسوية النهائية، وبخاصة من ق 
التي استبدت بنتانيا و عق  صدور قرار ترام  األخير. فهذا القرار يعني بالنسبة  ليه أن الوييات 
المتحدة باتت تعترف أن القدس الشرقية ليست أر ا  محتلة ويتعين من سم استبعاد أي حديث عن 

ي أي مفاو ات مقبلة. ربما يقبل نتانيا و فقط مناقشة و   المسقد انسحا   سرائيلي منها ف
األقصى، استنادا   لى أفكار قديمة معروفة تستهدف  دخال المفاود العربي من قديد في متا ة 

وألن «. السيادة تحت األرد»، و «السيادة فوق األرد»نقاا عقيم حول أ مية التمييز بين 
ن يقبلوا بعد اآلن أن يتفاو وا وفقا  لهذه الشروط، فهي تستعد اآلن  سرائيل تدر  أن الفلسطينيين ل

تيت  أمامها فرصة لطرد الفلسطينيين «  ر ابية»للسيناريوات األسوأ، بل لن تتردد في افتعال عملية 
 قماعيا  ونهائيا  من القدس الشرقية.
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لم تكن قد  اعت بالفعل،  ل اقتن  القادة العر  اآلن أن القدس على وش  ال ياع  لى األبد،  ن 
وأن استعادتها تتطل  تغيير النهج المستخدم حتى اآلن في  دارة الصراع م   سرائيل؟ و ل أدركوا 
اآلن أن الوييات المتحدة كانت وي تزال طرفا  رئيسا  في  ذا الصراع ومن سم يستحيل أن تكون 

ه أصب  قسة  امدة تنت ر تصريحا  وسيطا ؟ و ل تكفي لطمة ترام  يستفاقة الن ام العربي أم أن
 بالدفن؟

 20/12/2017، الحياة، لندن
 

 وكرسي السلطة المقاومةكرسي  .51
 سيف الدين عبد الفتاح
في  ذا المقال نقارن بين كرسيين: كرسي السلطة وكرسي المقاومة.. فماذا نعني بهما؟ وما  ما 

 المشهدان اللذان أسارا  ذا األمر في  ذا المقال؟
ول مشهد  برا يم أبو سريا، يقلس على كرسيه المتحر  سم ينزل من عليهف ينادي  اتفا أن المشهد األ

القدس من فلسطين وعاصمة فلسطين، وينزل من عن كرسيه ليلتقط علم فلسطين ويرتقي الساري 
عند الحدود، ليقوم برشق  ذا العلم مؤكدا على قدس فلسطين وفلسطين القدس.. أما المشهد الساني، 

رسي يبدو أنه متس  عليهف يحاول من يقلس عليه أن يمأله بشكل أو بآخر، فيفرد ذراعيه فهو ك
وتنتفا أوداقه، سم يتكلم كالم اينبطاح.. فال عن القدس داف ، وي على القرار عق ..  نه ولي عهد 
 السعودية. بين  ذين المشهدين كرسي المقاومة وكرسي المل .. كرسي يصن  اإلرادة، وكرسي يحر 
كل مناخ التقبر والطغيان على أ له، وكل أشكال الت اؤل واينبطاح أمام الكبراء في  دراكه.. 

 الكبراء  نا  ما فترام ف األمريكي والكيان الصهيوني.
عاما( ينحدر من مخيم الشاطئ لالقئين غر  قطاع غزة.. انقلبت حياة  برا يم  29 برا يم أبو سريا )

 2008صف مروحي  سرائيلي استهدفه برفقة أصدقائه، في نيسان رأسا على عق  عندما تعرد لق
في شرق مخيم البريج وسط غزة، حيث فقد ساقيه، واستشهد سبعة من مرافقيه. ورغم أنه أصب  يتنقل 
عبر كرسي متحر ، فألن  ذا الشا  الفلسطيني بات يشار  بفعالية في ايحتقاقات والم ا رات 

ويقول شقيقه سمير لوكالة الصحافة الفرنسية  ن  عاقته لم تمنعه من المناوئة لالحتالل اإلسرائيلي. 
الت ا ر من أقل القدس، وكان يذ   لوحده يوميا  لى الحدود بين غزة وايحتالل. استشهد  برا يم 

برصاص ايحتالل اإلسرائيليد أسناء المواقهات التي قرت بين  2017كانون األول/ ديسمبر  15يوم 
ايحتالل على الحدود الشرقية لمدينة غزة. فقد  برا يم أبو سريا ساقيه قبل نحو  الفلسطينيين وقيا

سنوات في قصف  سرائيلي، بعد أن رف  علم بالده على حدود قطاع غزة، و ل منذ ذل  الحين  10



 
 
 
 

 

 36 ص             4499 العدد:             12/20/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

كانون األول/ ديسمبر  15م  كرسيه المتحر  مشاركا فعاي في المواقهات حتى مقتله يوم القمعة 
 اصة في الرأس أطلقها عليه قندي  سرائيلي.ف برص2017

ماذا تعني رمزية  ذين المشهدين؟ كرسي المقاومة إلبرا يم أبو سريا استدعى في الذاكرة كرسي أحمد 
ياسين، العاقز المعقز في  رادته وفي مقاومته.. ما خاف الكياُن الصهيوني مسلما خاف أحمد ياسين 

المقاومة، فتصي   ذا الكيان في مقتل وتحر  كلماته بصوته المتهدجف الذي كان يحمل كلمات 
القموع، فتخرج من كل نبات.. نبات عزة ونبات شرف ونبات كرامة ونبات مقاومة ونبات كفاح 
ونبات قهاد.. أحمد ياسين كان يتحر  على كرسي لعقز أصابه، ولكن روحه كانت فيا ة 

اته كالصواريخ العابرة والطلقات الهادرة، ي بالمقاومة.  ن لم يسعفه قسده تسعفه روحه، وتنطلق كلم
رادته..  يهمه العدو، يستصغره في عينيه وفي عقله وفي  رادته، بينما يكبر حقم فلسطين في قلبه وا 
يحر  كل شيء، وقاد المقاومة في فترة دقيقة..  ا  و  برا يم أبو سريا يولد على نفس الشاكلة في 

قاه، ولكن بتر قدميه لم يمنعه من مواصلة المقاومة احتقاقات سابقة أصي  فيها وبترت سا
وايحتقاج..  نها القدس تناديه، فيخرج في الصفوف األولى ليؤكد أن ي أ مية ألي شيء سوى 

 القدس وفلسطين. يغادر كرسيه المتحر  وتصيبه عزة المقاومة، ويحمل علم فلسطين.
ما يمأل عليه عقله وتصرفاته. تكت  عنه أما اآلخر، فألنه يريد كرسي السلطان.. كرسي المل   و 

الصحف كالما خطيراف لتو   كيف لعبت برأسه السلطة فصار يصدر ما شاء من قرارات 
واعتقايت ومصادرات ومشروعات يبشر بها. كلمته صارت القانون، وتحت ما أسماه بمواقهة 

أموال رقال أعمال، حتى لو  فاإلسالم السياسيف وسياسة فمكافحة الفسادف يعتقل علماء الدين ويصادر
كانوا من األسرة المالكة أو يرتبطون بها.. ي يهمه كل ذل ،  ي أن يخلي الطريق لكرسي سلطانه 
وملكه.  و ي يعلم أن شرعية  ذه المن ومة ي تعتمد  ي على ساقين: ساق تتعلق باألسرة، وساق 

ن مفتتنا بقبروت شبابه ومرا قته السياسية، أخرى تتعلق بالدين وعلمائه،  ي أنه نال من  ذين الساقي
وسلطة يبطا بها كيفما شاء وأنى شاء. و نا، و و يحار  الفساد، يشتري يختا ويشتري لوحة 
ويشتري قصراف ليتنعم بكل ذل .. سلطت صحيفة فنيويور  تايمزف  وء ا  ذه األيام على مشتريات 

تحمل طاب  فاألغلى في العالمف. كشفت ولي العهد السعودي، األمير محمد بن سلمان، والتي 
مليون دوير، قبل  300الصحيفة أن ابن سلمان اشترى قصر لويس الراب  عشر في فرنسا بمبل  

عامين،  ذ كان حينها أغلى منزل في العالم. وكان قبلها قد اشترى يختا بقيمة نصف مليار دوير، 
 ليون دوير، وكال ما األغلى في العالم.م 450ولوحة للرسام اإليطالي ليوناردو دافنشي بقيمة 

ممارسة السلطة بكونها تحكما ي مسؤولية فيها وي حنكة.. األمر  نا فقط تحكم وطغيان، فما مكان 
القدس في كرسيه الذي يمأل عليه كيانه وتفكيره.. القدس يغتصبها الكيان الصهيوني، والذي أ دا ا 
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ي يستطي  أن ُيغ    ذا أو ذا ، ومن سم القدس  ئيلة  له ترام  الحاكم بأمره..  و )ابن سلمان(
في وقدانه، وكرسي المل  مأل عليه كل حياته.. من يساعده على اعتالئه كان داعما له، خادما 

 لرغباته.
كرسي ف برا يمف ي نعني به  ي الرمز.. كرسي يعينه على الحركة على الصمود حتى لو بترت أو 

رس أبو سريا يتحدسان عن الكسير.. أن الكرسي الدال على عقز بدنه عقزت قدماه.. درس ياسين ود
 و في ذاته مصدر  عقاز مقاومته. عرفتم كيف أن الكرسي المقاومة ي يعرف العقز، ولكنه يعرف 
اإلعقاز؟ يعرف المقاومة والكرامة والشرف والعزة.. حينما يقوم  ؤيء بهذا العمل، فكيف باألصحاء 

وف، فيشعلون فتيل العزة ويؤققون نار الكرامة والمقاومة؟  نهم ينالون من  ؤيء يتقدمون الصف
العدو..  نهم يؤكدون الرسالة التي تتعلق بقدسهم، قدس األقداس في القدس المدينة، في األقصى 
المسقدف يحمونه عن بعد، ينادون كل قري  وبعيد ألن يقاوم الغاص  المحتل، وأن يقاوم العنصري 

 المستبي .
فترام ف أعطى من ي يمل  لمن ي يستحق.. كرسي المقاومة يعني،  من ما يعني، أن  ذه  وعد

األمة لن تموت حتى لو مات بعد من أبنائها ففي ذل  حياتها. حياة القدس تستمد من شهادة 
بعد أبناء فلسطين. أبو سريا كان  دفا لكيان  سرائيلي لم يحتمل كلمات العزة والمقاومة، لم يحتمل 

قاز العاقز في الممانعة وايحتقاج، لم يعرفوا كيف يسكتوه، ي يعرفون  ي لغة القبن  ع
والرصاص.. قنصه بالرصاص. استشهد أبو سريا وعاشت القدس وفلسطين،  كذا قال قبل استشهاده. 
كلمات قليلة تعلم الدنيا درس المقاومة، الدرس الذي يستهين به كسيرون ي يعرفون معنى األرد 

 د والقدس والوطن.والعر 
القدس ليست بعيدة عن كرسي المقاومة وكرسي السلطان.. واحد يتمس  بها ويموت من أقلها، 
وآخر يفرط فيها ويستمس  بالكرسي.  ا  و أحد الخبراء في السعودية فعبد الحميد حكيمف، مدير 

بقد، فال بد أن  فمركز الشرق األوسط للدراسات ايستراتيقيةف بقدة، يقول: فلكي نفاود  سرائيل
نتخلص من  رث اإلسالم السياسي الذي كرس بغد اليهود، وأنكر حقهم في القدس، و ي رمز 
ديني لهم، كما أن مكة والمدينة رمزان دينيان للمسلمينف! أي لعنة ف على كرسي الُمل  الذي يفقد 

والعزة والشرف. ينسيه معنى   ؤيء توازنهم، ويفقد  ؤيء معنى  نسانيتهم، وينسيهم كل أنواع الكرامة
الدين الكامن في قوف القدس.. ي يرى أي شيء في الدنيا له قيمة  ي كرسي المل . لعنة ف على 
كرسي ي يقيد  ي فن الطغيان على بني وطنه، يعتقلهم ويهدد م ويتوعد م بدعاوي باطلة فاسدة، سم 

  شرعنة ملكه القادم من فترام ف العنصري، بعد ذل  ي يتخذ من موقف  ي انبطاح من بوابة اكتسا
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ذا  ومن كيان صهيوني غاص .. فال يقول  ي  سما، وي يعي أمرا يتعلق بمعاني العزة والكرامة.. فوا 
 قيل لهم ي تفسدوا في األرد قالوا  نما نحن مصلحونف.

 19/12/2017، 21موقع عربي 
 

 "حماس"الحصول على شرعية دولية لعملية عسكرية ضد  .52
 كوبلنتس -يرم شتنسلر ل

شارون،  لى الحرم،  أرئيل، بعد زيارة رئيس الوزراء سابقا، 2000مسل اينتفا ة التي نشبت في العام 
فان  عالن الرئيس األميركي، دونالد ترام ، بالنسبة للقدس  و الذي شكل اآلن ذريعة لمن مات 

 فاإلر ا ف والشروع في قولة إلطالق الصواريخ على  سرائيل.
ف أخرى في قطاع غزة يطلقون في كل مرة عددا  قليال من الصواريخ كي  ر ابيةحماسف ومن مات فف

يقروا القيا اإلسرائيلي  لى رد فعل قوي أكسر من مقرد الهقمات المو عية على القطاع، والتي 
ية ينفذ ا ردا  على كل نار كهذه. والسب  في ذل   و رغبة من مات فاإلر ا ف التسب  بنزع الشرع

والشق  الدولي ألعمال  سرائيل انطالقا من فهم العالقة الوسيقة بين الساحة العسكرية والسياسية في 
 .وأخالقيةدولة ديمقراطية كألسرائيل، تخ   ي طرارات ولقومات قانونية 

ي يمكن للقيا اإلسرائيلي أن يسم  لو   كهذا من فالتنقيطاتف أن يستمر لزمن طويل قدا ، ألن 
سحق قدرة الردع اإلسرائيلية، وي سيما سقوط صواريخ في أراد مبنية والمس بمناطق سكنية. النار ت

ان معنى سقوط صواريخ في ارد مبنية وي تعتر ها فالقبة الحديديةف  و معنى ع يم. فالقبة 
سالحا دفاعيا ذا مغزى يسم  إلسرائيل بالدفاع عن  2011الحديدية اعتبرت منذ استخدامها في نيسان 

القرار أن يقرروا تنفيذ  وألصحا مواطنيها في  ل تقزيم ال رر الالحق بهم، كما يسم  للحكومة 
ال غط الشديد من قان  السكان اإلسرائيليين الذين  دون ممارسةالالزمة بشكل موزون،  األعمال

 مات يشعرون بحماية نسبية. وم  ذل ، فان القبة الحديدية ي يمكنها أن تمن  حماية مطلقة. ومن
فاإلر ا ف على وعي بذل ، و ي تحاول أن تقد السبل يختراقها. المن ومة، الموقهة بالرادار،  ي 
التي تقرر الحاقة  لى ايعتراد:  ذا تبين أن مكان السقوط المرتق  مأ ول أو قري  من منشآت 

ة كانت عدة استراتيقية، تقوم المن ومة باعتراد الصاروخ. وفي نار الصواريخ في القولة الحالي
سقوطات في مناطق مبنية لم تنق  فالقبة الحديديةف في منعها،  كذا تنكشف نواقص  ذه المن ومة، 

التي تدعو الحكومة  لى  األصواتوتشعر القبهة اإلسرائيلية الداخلية بانها مهددة. يمكن أن نسم  
 فذة.الشروع فورا  في حملة عسكرية بحقم أوس  من مقرد الهقمات المو عية المن
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لما كانت الشرعية للعملية العسكرية اإلسرائيلية  ي قزء ي يتقزأ من كل عملية يتم اختيار تنفيذ ا، 
الدعائية الدولية  األعمال، كي تعد األر ية للعملية، والتي ستكون اآلنفان عليها أن ت منها، منذ 

متى ي تكون مستعدة لتتقلد  وا حا لدفحماسف  نذارا. عليها أن تعطي اإلمكانلها واسعة ودقيقة قدر 
مغلقة، بل  أحاديثي يصدر فقط فمن خلف الكواليسف في   نذاراكسر من ذل . يدور الحديث عن 

 األسبا لألسرة الدولية وذل  من أقل أنه حين وعندما تفت  حملة عسكرية، فان  أي ايكون علنيا 
كانت الشرعية التي تتلقا ا  سرائيل  التي أدت  لى انديع الحملة ستكون وا حة وقلية للقمي . كلما

أكبر  كذا يكون مقال مناورتها أكبر وأ م، ويكون بوسعها أن تعمل تقاه فحماسف وغير ا من 
 من مات فاإلر ا ف في معركة تستمر وقتا  أطول.

 معاريف""

 20/12/2017، هللا األيام، رام
 

 صفقة أم ال صفقة .53
 زلمان شوفال

عن اعتراف بالده بالقدس كعاصمة  سرائيل، أسارت في الوييات   ن بيان الرئيس دونالد ترام 
المتحدة ردود فعل من كتّا  ايفتتاحيات أساسا، والتي أعطت صدا ا في المواقف المعتادة لمن كانوا 

بالذات غير العاطفة « نيويور  تايمز»مسؤولين عن سياسة الشرق األوسط في عهد أوباما. وفي 
ا القرار بشكل ي لبس فيه. وفي القمهور اليهودي على اختالف ألوانه أي ا على الرئيس ترام ، أيدو 

كان مؤيدون أكسر مما كان معار ون، بما في ذل  اإلصالحيون والمحاف ون. أحد الشخصيات قال 
 «. ذه لح ة ترومان لترام »على مسمعي بانفعال: 

م ربما في أعقابه سيطرح الرئيس في  ذه المرحلة، ليس وا حا  ذا كان  عالن القدس يقف بذاته، أ
أي ا خطته الكاملة بالنسبة للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، ولكن تتعا م المؤشرات على أنه سيوس  

في لندن، حين « تشتام  اوس»يراع اقتراحاته. رئيس الوزراء  و اآلخر تناول ذل  في معهد البحوث 
 «.صفقة من خارج العلبة»على تحقيق  بتصميم ترام « عدم ايستخفاف»اقترح على الحا رين 

تفاصيل الصفقة ليست معروفة بعد، ولكن لن نتفاقأ  ذا ما كان رئيس الوزراء، الذي أقرى في 
األشهر األخيرة اتصايت مكسفة م  طاقم السالم األمريكي، على علم بخطوطها العري ة. 

ون أوي وقبل كل شيء على فاألمريكيون يفهمون أن من ناحية  سرائيل يق  على كل خطة أن تك
أساس فرائد األمن اإلسرائيلي، وعلى رأس ذل  الحدود القابلة للدفاع في غور األردن، الوقود 
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األمني لمدى طويل في يهودا والسامرة، تقريد السلطة الفلسطينية من السالح، الرقابة على المقال 
 ارقية.القوي والح ر على ايرتباطات األمنية الفلسطينية م  قهات خ

وعلى أية حال، فألن مو وع األمن ليس مسابة كل شيء، نا ي  عن موا ي  مسل المستوطنات التي 
خارج الكتل ايستيطانية، التي يبدو أن مستقبلها لن يندرج في الخطة في  ذه المرحلة. ستتناول 

حات خطة ترام  أي ا صيغة الدولتين كهدف نهائي، ولكن من دون قدول زمني محدد. ومن تصري
ترام  في الما ي يمكن أن نقدر أن نهقه يستند بالعموم  لى التوافقات حول كتل المستوطنات 

 الكبرى بين الرئيس قورج بوا ورئيس الوزراء شارون،   افة  لى البناء في القدس.
عندما يعلن الرئيس األمريكي أفكاره في المو وع اإلسرائيلي د الفلسطيني، فألن  ذه تصب  البنية 

اسية للمسيرة، مسلما كان الحال بالنسبة لمبادم كلينتون. و كذا كما ينبغي ايفتراد سيكون األس
أي ا عندما يعلن ترام  أفكاره. لقد أخذ نتنيا و  ذا بالحسبان منذ يوم ترام  األول في البيت 

يست األبيد، وعمل بموق  ذل .  سرائيل كفيلة بأن تعلن تأييد ا العام والمبدئي للخطة، ولكن ل
 تفاصيل. و ي ستبقي ملحو اتها المفصلة للمفاو ات م  الفلسطينيين،  ذا ما وعندما تبدأ.

سيشر  ترام  في مبادرته السعودية أي ا وأقزاء أخرى من العالم العربي السّني أي ا، سواء كمن 
يعطي حقنة مالية مهمة لالقتصاد الفلسطيني أم كغطاء سياسي للخطوات الالزمة من قان  

لسطينيين. وم  ذل ، وخاصة بعد  عالن الرئيس عن القدس، ي توقد اآلن مؤشرات حقيقية بأن الف
 المذكورين أعاله استوعبوا المعاني المختلفة التي كانت في واشنطن منذ عهد أوباماف بل العكس.

 لى على أية حال، بقيت مسألة كيف سيرد ترام   ذا تبين له بأنه ي توقد  مكانية عملية للوصول 
لى  الذي يكسر من اإلعالن عنه. أن يقتهد أي يكرر أخطاء وزير « السالم المطلق»تل  الصفقة وا 

الخارقية كيري، الذي من كسرة ايقتراحات التي نسر ا على المأل واتخاذ مواقف غير متوازنة، من  كل 
ن كان رمزيا، في ايتصايت بين  سرائيل والفلسطينيين. من  الصع  أي ا ان نرى احتمال للتقدم، وا 

كيف سيتغل  نهقه على الرفد الفلسطيني والخالفات الشاسعة في موا ي  مسل حق العودة، 
القدس، ايعتراف بألسرائيل كدولة الشع  اليهودي وما شابه.  ل سيتخلى في حينه عن كل 

بالفعل يمكن المو وع أم ربما يف ل اتخاذ نهج براغماتي من التسويات القزئية والعملية، التي لعله 
 الدف  بها  لى األمام؟

 19/12/2017معاريف 
 20/12/2017، ، لندنالقدس العربي
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