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*** 

 
 قرار دولي يؤكد رفض أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس .1

، الجمعية العامة لألمم المتحدة أن، من نيويورك، 21/12/2017المتحدة، األمم أنباءمركز  ذكر
اءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو اعتمدت قرارا أكدت فيه أن أي قرارات أو إجر 

تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد الغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثاال لقرارات مجلس 
 عن التصويت. 35فيما امتنعت  9دولة وعارضته  128أيدت القرار  األمن ذات الصلة.

لطارئة العاشرة تحت عنوان "األعمال اإلسرائيلية غير عقدت الجلسة في إطار الدورة االستثنائية ا
 القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية األرض الفلسطينية المحتلة."

يؤكد القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق 
 المفاوضات وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

 العامة، في قرارها، عن األسف البالغ إزاء القرارات األخيرة المتعلقة بوضع القدس.وتعرب الجمعية 

وتهيب، في هذا الصدد، بجميع الدول "أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس 
 ."1980الصادر عام  478الشريف عمال بقرار مجلس األمن رقم 
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ال لقرارات مجلس األمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وتطالب الجمعية العامة جميع الدول باالمتث
 وعدم االعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

لى  وكررت الدعوة إلزالة االتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تعرقل حل الدولتين، وا 
قليمي الهادفين إلى تحقيق سالم شامل تكثيف وتسريع الجهود الدولية واإلقليمية والدعم الدولي واإل

 وعادل ودائم في الشرق األوسط دون تأخير.
 قبل التصويت استعرض السفير اليمني خالد اليماني مشروع القرار، وقال:

"يؤكد هذا المشروع على أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو 
ية ليس لها أثر قانوني، وهي باطلة بطالنا تاما ويجب إلغاؤها...ويدعو وضعها أو تركيبتها الديمغراف

جميع الدول، في هذا الصدد، إلى االمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس 
الشريف....كما يطالب بأن تمتثل جميع الدول لقرارات مجلس األمن وأال تعترف بأي إجراءات أو 

 القرارات."تدابير تتعارض وأحكام تلك 
ويقدم اليمن، بصفته رئيس المجموعة العربية خالل الشهر الحالي، مع تركيا رئيسة القمة اإلسالمية 

 مشروع القرار بشأن وضع مدينة القدس تحت بند "متحدون من أجل السالم".
 ويدعو مشروع القرار الدول إلى االمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس.

ووفق ما ، إلى أنه نيويوركمن  21/12/2017، الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وك وأشارت
أظهرت لوحة التصويت التابعة لألمم المتحدة، فإن الدول التي عارضت مشروع القرار هي: 

 جوتيماال، هندوراس، إسرائيل، أميركا، جزر المارشال، مركونيسا، نارو، باالو، توغو.
دولة هي: االرجنتين، استراليا، بنين، بوتان،  35تي امتنعت عن التصويت واتضح أن الدول ال

اننتجوال، البوسنا، كندا، كرواتيا، التشيك، دومنيكان، اكوتوريال، فيجي، هايتي، هانغاريا، جمايكا، 
ن، كريباتي، التيفيا، ليستو، ماالوي، المكسيك، بنما، بارجوي، الفلبين، بولندا، رومانيا، رواندا، سولمو 

 جنوب السودان، ترينداد، توفالو، أوغندا، فانتواو.
تحدث في الكلمات التي سبقت التصويت، أنه و نيويورك، ، من 22/12/2017،الحياة، لندن ونقلت

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو باسم منظمة التعاون اإلسالمي، وقال إن على 
ورد على التهديد األميركي للدول الداعمة القرار «. دهميعلموا اليوم أنهم ليسوا وح»الفلسطينيين أن 

لن نخضع للتهديد، وهذه لحظة أساسية في التاريخ، وللفلسطينيين الحق في دولتهم ضمن »بالقول: 
وشدد على أن قرار «. مع القدس الشرقية عاصمة لها، وهذا أساس عملية السالم 1967حدود عام 

 «.ات الدولية ويشكل إهانة لكل القيميخالف كل القرار »الواليات المتحدة 
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قال إن  ،وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن 22/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة وأضافت
ن القرار األميركي بشأنها لن يؤثر على مكانة القدس  القدس مفتاح السالم في الشرق األوسط، وا 

 م.القانونية بل على مكانة واشنطن كوسيط لعملية السال
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن التصويت على قرار الجمعية العامة مهم، ألنه 
ُيعلم الفلسطينيين بأنهم ليسوا وحدهم، وانتقد التهديدات األميركية لمن يصوت لصالح القرار قائال إن 

 "التنمر" األميركي غير مقبول.
نكي هيلي فكررت تهديداتها للدول المؤيدة للقرار، وقالت  أما السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة

"ستتذكر الواليات المتحدة هذا اليوم الذي ُعزلت فيه وهوجمت في الجمعية بسبب ممارستنا لحقنا 
 كدولة ذات سيادة".

وأضافت "سنتذكره حين يطلبون منا مجددا دفع أكبر مساهمة مالية في األمم المتحدة. وسنتذكره حين 
 نا دول عدة، كما تفعل دائما، دفع المزيد واستخدام نفوذنا لصالحها".تطلب م

وقد غادرت هيلي الجلسة عقب كلمة السفير اإلسرائيلي الذي قال إن من يدعم مشروع القرار "مجرد 
 دمى".

 
 عّده "انتصارًا لفلسطين"وت ترحب بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الفلسطينية الرئاسة .2

السررلطة رئاسررة  ، أنرام هللا، مررن 21/12/2017 ،األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا(وكالــة نشرررت 
  الفلسطينية رحبت بالقرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، المتعلق بمدينة القدس المحتلة.

لمجتمررع عررن وقرروف ا ردينررة "إن هررذا القرررار يعبررر مجررددا   أبررووقررال النرراطق الرسررمي باسررم الرئاسررة نبيررل 
 الفلسطيني، ولم يمنعه التهديد واالبترزاز مرن مخالفرة قررارات الشررعية الدوليرة". جانب الحق   إلىالدولي 

وأضاف، "هذا القرار يؤكد مرة أخرى أن القضية الفلسطينية العادلة تحظى بدعم الشررعية الدوليرة، وال 
رض محتلرة أ، وأن القردس هري تغير مرن الواقرع شريئا   أنجهة كانت  أييمكن ألي قرارات صادرة عن 
 إرادةالردول التري دعمرت القررار والتري عبررت عرن "كل أبو ردينة وشكر  ينطبق عليها القانون الدولي".

 سياسررية حرررة رغررم كررل الضررغوس الترري مورسررت عليهررا، مؤكرردة دعمهررا الكامررل للشرررعية الدوليررة، وحررق  
 . "الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل

، ونقرال  عرن لنردن علري الصرالح، نقرال  عرن مراسرلها فري 22/12/2017 ،ي، لنـدنالقدس العربوأضافت 
 ردينة قال إن قرار األمم المتحدة بشأن القدس هو بمثابة انتصار. أبونبيل ، أن وكاالتال

الجمعيررة العامررة  المستشررار الدبلوماسرري للرررئيس محمررود عبرراس، قرررار ،مجرردي الخالرردي .د وصررفكمررا 
اٍز ألي قرررار صررادر عررن مجلررس األمررن. وقررال إن هررذا القرررار ملررزم مررن الناحيررة بأنرره مررو  لألمررم المتحرردة
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بموقف دول االتحراد األوروبري  ،في تصريحات لر"القدس العربي" ،وأشاد القانونية، ويبطل قرار ترامب.
بمرا فيهرا الردول الرئيسرية بريطانيرا وألمانيرا وفرنسرا  28دولرة مرن أصرل  23الذي صروتت لصرالح القررار 

يطال وأضرراف أن هررذا انتصررار للدبلوماسررية  يررا، فيمررا امتنعررت الرردول الخمررس الباقيررة عررن التصررويت.وا 
وقررال إن هررذا  الفلسرطينية وللقررانون الرردولي والعدالرة، وأن الواليررات المتحرردة فشرلت فرري شررراء األصروات.

 التصرويت بدايررة عمليررة الرررفض الفلسررطيني للعرب واشررنطن دور الوسرريط للعمليررة السررلمية، ورفررض ألي
عملية تأتي من جانبها. وتابع أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي خطة منحرازة. واعتبرر السرفير الفلسرطيني 

 لدى األمم المتحدة، رياض منصور، أن هذا التصويت يشكل "هزيمة كبيرة" لواشنطن.
 

 مفتاح الحرب والسلم هي: القدس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة رياض المالكي .3
 يفلسطينالخارجية الوزير أن  ،(.أ.ب.)د، نقال  عن وكالة 22/12/2017 ،العربي، لندنالقدس نشرت 

وقال المالكي، في  .األوسطن القدس هي مفتاح الحرب والسلم في منطقة الشرق أكد أرياض المالكي 
ع مام الجلسة الطارئة للجمعية العامة لألمم المتحدة لمناقشة مشرو أ ،21/12/2017 كلمته يوم الخميس

 :"إسرائيلر"قرار إللغاء قرار الرئيس األمريكي دونالرد ترامرب بشرأن االعترراف بالقردس عاصرمة موحردة لر
وخططهرا العدوانيرة وقروى التطررف  إسررائيلن القرار األمريكي يؤجج المشاعر الدينية ويخدم مصالح إ"

 إننررا، وقررال "الفلسررطينيين فرري القرردس علررى حررق   أجمعررتالدوليررة  األطررركررل  أن وأضرراف فرري العررالم".
 متمسكون بمساعي تطبيق السالم".

فري  األصريلالشرعب الفلسرطيني  عرد اعترداء علرى حرق  بشرأن القردس يُ  األمريكريالقررار  أنوأكد المالكي 
 القدس، وعلى مسلمي ومسيحيي العالم.

وزيرررر الخارجيرررة  ، أنوكررراالت، نقرررال  عرررن مراسرررلها، وال22/12/2017 ،الجزيـــرة نـــت، الدوحـــةوأضرررافت 
ن القرررار األمريكررري  طيني ريرراض المرررالكيالفلسرر قررال إن القرردس مفتررراح السررالم فرري الشررررق األوسررط، وا 

 بشأنها لن يؤثر على مكانة القدس القانونية بل على مكانة واشنطن كوسيط لعملية السالم.
 

دانة: قرار "الجمعية العامة" انتصار للقدس "الوطني الفلسطيني" .4  واليات المتحدةللجماعية  وا 
العالم انتصرر مررة أخررى لفلسرطين وعاصرمتها القردس بعرد  إنقال المجلس الوطني الفلسطيني  :انعم  

، فري دورتهرا الطارئرة تحرت بنرد "متحردون 21/12/2017فري قرار اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة 
عررالم ، أن هررذا التصررويت ودعررم األغلبيررة الكبيرررة لرردول اللررهفرري بيرران  ،وأكررد المجلررس مررن أجررل السررالم".

الغطرسرررة العميررراء والتهديرررد الرررذي مارسرررته  مرررن رغمبرررالللقررررار الرررذي جررراء تحرررت عنررروان "وضرررع القررردس" 
جماعيرة وصرريحة وبالغرة القروة  إدانةمندوبة الواليات المتحدة في الجمعية العامة لألمم المتحدة يعتبر 
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 والغيرا   دا عرن كونره براطال  ليها، عإونقل السفارة  "إسرائيلر"للقرار األمريكي االعتراف بالقدس عاصمة ل
ووجرره المجلررس  ، صررفعة مباشرررة لسياسررة االبتررزاز والوعيررد الترري انتهجتهررا الواليررات المتحرردة.ومرفوضررا  

 .128الشكر والتقدير لكل الدول الر 
 21/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إعالن ترامب الغ وباطل قرار "الجمعية العامة" تاريخي وملزم ويعني أن :عريقات .5

أمرين سرر اللجنرة  ، أنأريحرا، مرن 21/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومـات الفلسـطينية )وفـا(نشرت 
التنفيذيرررة لمنظمرررة التحريرررر الفلسرررطينية صرررائب عريقرررات أكرررد أن مندوبرررة الواليرررات المتحررردة فررري األمرررم 

د المليرراردير األمريكرري الصررهيوني المتحرردة نيكرري هيلرري قررررت اسررتبدال مبررادد القررانون الرردولي بمبرراد
وشدد، في بيان له، أن قوة الدول والوحدات السياسية عبرر التراريخ، كانرت  المتطرف تشلدون أدلسون.

تعنرري المزيررد مررن التصرررف بمسررؤولية وحكمررة، ولرريس االبتررزاز وغطرسررة القرروى والعمررى السياسرري، وأن 
ن، ولريس إلرى جانرب السرالم والقرانون الردولي، وقوف اإلدارة األمريكية إلى جانرب االحرتالل واالسرتيطا

 يعني التشجيع على لغة قانون القوة والغاب وليس قوة القانون والشرعية الدولية.
وحيرررا عريقرررات دول العرررالم لوقوفهرررا إلرررى جانرررب القرررانون الررردولي والشررررعية الدوليرررة، والحقررروق الوطنيرررة 

ودعررا  عيررد الرذي مارسررته اإلدارة األمريكيررة.المشرروعة للشررعب الفلسررطيني، علررى الررغم مررن التهديررد والو 
لعقد مؤتمر دولي كامل الصالحيات، تحت إشراف األمم المتحدة، وذلك لتحقيق السالم، وبما يضرمن 

علرى  "القدس الشرقية"إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وتجسيد االستقالل الناجز لدولة فلسطين بعاصمتها 
 افة بما يشمل قضايا الالجئين واألسرى. ، وحل قضايا الوضع النهائي ك1967حدود 

ــت، الدوحــةوأضررافت  صررائب عريقررات ، أن وكرراالت، نقررال  عررن مراسررلها، وال22/12/2017 ،الجزيــرة ن
 وصف القرار األممي بأنه "تاريخي وملزم" وهو "يعني أن إعالن ترامب الغ وباطل".

، وأدرك أن هرذه القررارات األحاديرة اليوم من أجل السالم فعرال وأضاف عريقات "لقد اتحد العالم جميعا  
وترابع عريقرات أن الواليرات المتحردة  ومرة الدوليرة جميعهرا فري خطرر شرديد".ظغير المسؤولة تضع المن

قرررررت معررراداة العرررالم وتهديرررد النظرررام الررردولي برمتررره، وفررررض عقيررردتها المشررروهة علرررى حسررراب القرررانون 
 الدولي".

 
 لصالح مشروع قرار القدس ورفضت إعالن ترامب تشكر الدول التي صوتت الفلسطينية الحكومة .6

يوسررف المحمررود بنتررائج التصررويت لصررالح  الفلسررطينيةرحررب المتحرردث الرسررمي باسررم حكومررة  :رام هللا
ووصرررف  تبنررري الجمعيرررة العامرررة لألمرررم المتحررردة قررررار إلغررراء إعرررالن الررررئيس األمريكررري حرررول القررردس.
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، نتائج التصويت بالحردث التراريخي 21/12/2017 في بيان صحفي مساء الخميس ،المتحدث الرسمي
الذي تجلت فيه رفعة الدبلوماسية الفلسرطينية، وتعالرت فيره الرروح اإلنسرانية الحررة للردول التري انحرازت 

سقاس إعالن تر إلى الحق    مب الجائر.ا، ونبذت الظلم بتصويتها لصالح فلسطين وا 
حرررتالل، فقرررد شررراهد العرررالم منررردوب وقرررال المحمرررود: إن مثرررل ذلرررك يكرررون مصرررير الرررذي ينحررراز إلرررى اال

وأوضررح أن الواليررات المتحرردة، وعلررى ضرروء التصررويت ولرردى  واشررنطن ومنرردوب إسرررائيل فرري عزلتهمررا.
وأثبتررت أنهررا غيررر مؤهلررة  ،مررن عمليررة السررالم قررد انسررحبت نهائيررا   ،عرردم تراجعهررا عررن قرارهررا المجحررف

لتحيررة والشرركر إلررى كافررة األعضرراء وتوجرره المتحرردث الرسررمي با لممارسررة دورهررا فرري العمليررة السررلمية.
 للحررق وانتصررارا   شرركل تصررويتهم انحيررازا  ": وترامررب، مضرريفا   إعررالنالررذين صرروتوا لصررالح القرررار بإلغرراء 

 ."والقوانين والشرائع الدولية اإلنسانيةللقيم واألخالق 
 21/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ي تستوطن اإلدارة األمريكية الحالية ال يمكن تمريرها أو السكوت عنهاعقلية االبتزاز الت :عشراوي  .7

 ،فري بيران صرحفي ،)د ب أ(: قالت عضو اللجنة التنفيذيرة لمنظمرة التحريرر حنران عشرراوي  - رام هللا
إن "عقليررررة االبتررررزاز الترررري تسررررتوطن اإلدارة األمريكيررررة الحاليررررة ال يمكررررن تمريرهررررا أو السرررركوت عنهررررا، 

يكي يعتقد تبعا  لمهنته السابقة كرجرل أعمرال أن كرل شريء قابرل للبيرع والشرراء، متجراهال  فالرئيس األمر 
 ."وبفظاظة مشاعر الكرامة واالرتباس الروحي العميق للشعوب تجاه حياتها وتراثها ومدنها وأرضها

 22/12/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 ذه المرحلة التاريخيةبتكريس المصالحة والتفاف حول عباس في ه يطالب الحمد هللا .8
رامرررري الحمررررد هللا، أمررررس، الفلسررررطيني طالررررب رئرررريس الرررروزراء ووزيررررر الداخليررررة : كفرررراح زبررررون  - رام هللا

بتكريس المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع، وتعزيز الوحدة "والتفاف شعبنا حول الرئيس محمرود 
مرع قرادة المؤسسرة األمنيرة، إن ذلرك  وقال الحمد هللا خالل اجتمراع عباس في هذه المرحلة التاريخية".

 يمثل "ضرورة وطنية لمواجهة االنتهاكات )اإلسرائيلية( والتحديات التي تعصف بقضيتنا".
 22/12/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 السنوار: المصالحة الفلسطينية تنهار ومن يرى غير ذلك فهو أعمى .9

س في قطاع غزة: إن المصالحة قال يحيى السنوار، رئيس حركة حما: طالل النبيه -غزة 
الفلسطينية تنهار، ومن يرى غير ذلك فهو أعمى؛ ألن البعض يطلب منها سحب سالح المقاومة، 
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ودعا السنوار في لقاء له هو الثالث مع الشباب في غزة، تحت عنوان "القدس عنوان  وا غالق أنفاقها.
 لم يهبَّ شعبنا إلنقاذها فستنهار".ثورتنا ورمز وحدتنا"، للتدخل الفوري إلنقاذ المصالحة "إن 

ذا لم  وقال: يؤسفني أن أقول أن من ال يرى أن المصالحة تنهار فهو أعمى؛ المصالحة تنهار، وا 
 تهب الطاقات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني واالتحادات، إلنقاذ هذا المشروع فسينهار.

ريكان واإلسرائيليين وبعض وأوضح أن هناك نوعين من المصالحة؛ واحدة على مقاس األم
األشخاص من الفلسطينيين "يعني اإلحالل واإلقصاء"، أما المصالحة األخرى، وفق منظور واتفاق 

، وتركز على مواطن القوة الموجودة، وتقدم مشروع ا لمواجهة التحديات والمخاطر التي 2011
ا وخطيرة على القضية   .الفلسطينيةأصبحت كبيرة جدًّ

الحة على مقاس غرينبالت وكوشنير ونتنياهو وليبرمان، وهؤالء يريدون مصالحة وأضاف: هناك مص
بأن تأتي السلطة وتبسط نفوذها في غزة وتديرها كما الضفة، بمعنى اإلحالل، وكأن هناك جهة يجب 

 أن ترحل وتقصى.
ا من المقاومة، واألنفاق ، والقدرات وأشار إلى أن اإلسرائيليين واألمريكان، يريدون قطاع غزة مجرد 

الصاروخية، والصواريخ الطويلة المدى، وتفكيك األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، وأن يصبح 
 "التنسيق األمني" في قطاع غزة كما في الضفة.

 
 "قرار ترمب"

وفي موضوع القرار األمريكي، جدد السنوار ضرورة إسقاس هذا القرار، وما رشح أيضا في األنباء 
ة القرن"، وبعض مشاريع التسوية التي تطرح هنا وهناك، وبعض التصريحات حول ما يسمى "صفق

 التي تخرج من أناس وصفهم بر"مدفوعي األجر".
كما أشار السنوار إلى ذلك الوزير العربي لم يسم ِّه الذي قال إنه ال داعي الستعداء قرار الرئيس 

 ن العرب.األمريكي، والذي قال أيضا إن قضية فلسطين هامشية لدى كثير م
وذكر أن مندوبة أمريكا في األمم المتحدة تعربد بشكل واضح، وتريد تسجيل أسماء الدول التي 

 تعترض على القرار األمريكي، واصفا  ذلك بر"البلطجة العلنية".
وأكد أنه إذا نجحت إدارة ترمب في هذا القرار فلن يقف أحد أمامها في الكون، وستمرر "صفقة 

سطيني وق ِّع والعرب سيوق عون، مستدركا  حديثه: "سنحبط هذا القرار ونفشله، ولن القرن"، وتقول للفل
 نسجل علينا هذا العار، بهمة الشباب والشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية".
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 تفاصيل تسليم الوزارات
الت لتحقيق وتابع: نحن خطونا خطوات كبيرة على طريق تحقيق هذا الهدف، وقدمنا الكثير من التناز 

 هذا الهدف، لكن لألسف الشديد ال نزال نرواح في المكان نفسه.
وأضاف: "كانت هناك تصريحات أنه بحل اللجنة اإلدارية سُترفع العقوبات وُحل ت منذ أشهر ولم 
ترفع، واستقبلنا حكومة الحمد هللا والتزاما باالتفاقات "سل منا المعابر والجباية كاملة"، ولسنا نادمين، 

 قلنا للوزارات: مارسوا عملكم في وزاراتكم، ولن تجدوا منا إال كل تسهيل".و 
وأوضح: "الجباية الموجودة في داخل البلد لم تسلم، ألن وكيل وزارة المالية فريد غنام رفض استالمها 
بسبب وجود مرسوم رئاسي يعفي سكان قطاع غزة من الجباية، وأنه إذا استملها فسيكون غير 

ضاف: "قلنا بأنه ليس لدينا مشكلة في تسليم الجباية إذا ما كان هناك اتفاق على دفع وأ قانوني".
الرواتب، وهناك اتصال بين المالية في غزة، ووزير المالية شكري بشارة، وحديث حول التفاصيل"، 

 حكومة مشيرا  إلى قدوم الوكيل والوزير لترتيب هذ األمر خالل األسبوع القادم، مؤكدا  أنه ال يوجد إال
 واحدة هي حكومة رامي الحمد هللا.

 
 حوارات القاهرة األخيرة

نوفمبر الماضي، نبه السنوار إلى أن البعض يريد أن  21وحول لقاء الفصائل الذي عقد بتاريخ 
 يلخص المصالحة بر"تمكين الحكومة"، موضحا  أن البيان الذي صدر عن اللقاء منع إعالن الفشل.

ل بصراحة ووضوح: حماس وفتح والفصائل أصبحوا بين خيارين إما أن نخرج وقال: "قلنا حينه لنقُ 
ونعلن بأننا فشلنا أو نخرج بالبيان الذي يمثل الحد األدنى ويغطي سوأتنا وال نقول فشلنا، ولكنا خرجنا 

وبين أن نقاشا  جرى  من اللقاء الوطني الجامع بكالم فضفاض عمومي ال يمكن أن يمَسك بالمطلق".
ميجا لكهرباء غزة، مشيرا  إلى أنه طلب اإلذن في نهاية النقاش،  50اعات متواصلة إلعادة الر س 4لر 

وقال: "أريد أن أغطي وجهي خجال  من نقاشنا لهذا الموضوع، ونترك القضايا الوطنية الجامعة، 
كالمجلس الوطني واالنتخابات العامة، وهذا شيء مؤسف ومخجل، وخرجنا ولم ينصَّ شيء على 

 وحذر من أن المشروع الوطني في خطر ما لم تنطوِّ صفحة االنقسام. دة الكهرباء".عو 
 

 تصريحات ليبرمان
ا على تصريحات وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان بأن "إسرائيل" ردعت حماس قال ، وردًّ

نعمل تحت السنوار: "صمتنا ال يعني أننا مرعوبون؛ فصمتنا يعني أن غزة ُتعد لَك الموت الزؤام، و 
 وفوق األرض؛ وسنجعلك يا ليبرمان لعنة شعبك على مدار التاريخ".
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لصمتنا خاطئ، وحقيقة  فإن فلذات كبد غزة تعد لك الموت  االستخباراتوأضاف: "تفسير أجهزة 
الزؤام، والذي سمك السماء واألرض إن دماءنا تغلي في أدمغتنا حين نرى جنديًّا يصفع واحدة من 

مسجد األقصى، ولكننا نعد العدة لتحرير أرضنا ومقدساتنا، ونعمل ليل نهار تحت المرابطات في ال
 األرض وفوقها، وأطمئنكم أننا بألف خير".

 21/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 البلطجة السياسيةو رفض الهيمنة األمريكية بهنية: تصويت األمم المتحدة عكس إرادة الشعوب الحرة  .11

هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تصويت الجمعية العمومية لألمم  عد  إسماعيل: غزة
 المتحدة انتصار ا للحق والعدل والتاريخ.

وأشاد هنية في تصريٍح له، مساء الخميس، بموقف الدول التي صوتت إلى جانب الحق الفلسطيني، 
ة ومنهج البلطجة وقال: إن هذه الدول عكست إرادة الشعوب الحرة في رفض الهيمنة األمريكي

السياسية التي تمارسها بشكل أثبت أن لغة التهديد لم تعد تجدي أمام الحقوق، فالمبادد أقوى من 
ودعا هنية اإلدارة األمريكية إلى "االنصياع لإلرادة الدولية، وأن تتراجع عن قرارها وتتوقف  المصالح.
 عن غيها".

 21/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 على تطويق نفسه ارتجافًا من وصول المقاومة إلى عمقه االستراتيجياالحتالل يعمل : "القسام" .11

نشرت دائرة اإلعالم العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" كاريكاتيرا  : غزة
 استهزأت فيه بجدران االحتالل التي يخنق نفسه ومدنه بها.

أن تتحول مواصالت النقل العام إلى دبابات، مشيرة إلى أنه وتنبأت الكتائب من خالل الكاريكاتير ب
يتعاظم التخوف داخل أروقة المؤسسة الصهيونية فتصنع من الخوف الالمحدود جدران ا على امتداد 

وشددت الكتائب أن الكيان الصهيوني يعمل على تطويق نفسه ارتجافا  من وصول المقاومة  الحدود.
 ضرباٍت مؤلمة. إلى عمقه االستراتيجي وتسديد

: "وال شك أن إرادة الشعب اإللكترونيوقالت الكتائب في تقرير لها عرض على موقعها العسكري 
الفلسطيني التي فاجأت العدو الصهيوني بانتفاضة الحجارة وصوال  إلى الصواريخ التي ضربت حيفا 

ل، وستنتصر عليه وضواحي "تل أبيب" )وسط فلسطين المحتلة(، هي أقوى من كل ما يحيكه االحتال
 في نهاية المطاف".

 21/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 المطلوب من حكومة التوافق أن ترفع العقوبات عن قطاع غزة رضوان:  .12

مب، للدول التي اأكدت حركة حماس رفضها الكامل، لتهديدات الرئيس األمريكي دونالد تر : غزة
 عدات التي تقدمها الواليات المتحدة عنها.ستصوت إلى جانب مشروع القرار بمنع المسا

وشددت الحركة على لسان القيادي إسماعيل رضوان في تصريح لر"المركز الفلسطيني لإلعالم" أن 
 تهديدات ترمب تعكس لغة قانون الغاب والعربدة واالستكبار األمريكي في المنطقة.

لمصالحة حتى اللحظة تراوح نفسها وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطيني؛ قال رضوان: "لألسف ا
 لدى اإلخوة في حركة فتح، وخصوصا السيد محمود عباس وحكومة التوافق".

وأضاف: "نحن قدمنا كل ما علينا، ونحن جاهزون باستمرار الدفع باتجاه المصالحة، وال عودة أو 
أن ترفع العقوبات رجعة إلى الوراء، لتحقيق كل المصالحة"، مشددا  أن المطلوب من حكومة التوافق 

عن قطاع غزة، وأن تقوم بحل أزمات ومشاكل القطاع وصوال  إلى توحيد مؤسسات السلطة، وتعزيز 
 صمود وثبات شعبنا الفلسطيني.

وتابع: "ال بد من السيد محمود عباس تسريع خطوات المصالحة، للوصول إلى ترتيب البيت 
ن أقوى رد على قرار ترمب هو  تحقيق الوحدة الوطنية". الفلسطيني الداخلي، وا 

 21/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مب ولنتنياهوافتح: األمم المتحدة توجه صفعة إلعالن تر  .13

قالررت حركررة فررتح، يرروم الخمرريس، إن تصررويت الجمعيررة العامررة لألمررم المتحرردة بأغلبيررة سرراحقة : ام هللار 
س األميركري دونالرد ترمرب، الرذي أخرذ لصالح مشروع قرار بشرأن القردس، تمثرل "صرفعة" إلعرالن الررئي

قرررارا مخالفررا للقررانون والشرررعية الرردوليين وهرردد بررر"وقف المسرراعدات" عررن الرردول الترري ستصرروت لصررالح 
وأضافت الحركة في بيان باسم المتحدث باسمها، عضرو مجلسرها الثروري أسرامة القواسرمي،  المشروع.

ما أن ما جرى في األمم المتحدة اليوم يمثل صفعة وزعته مفوضية اإلعالم والثقافة والتعبئة الفكرية: ك
لنتنيرراهو الررذي اسررتهزأ برراألمم المتحرردة وتعرردلى علررى كررل دول العررالم، وانتصررارا للعدالررة الدوليررة وللقرردس 

وأشاد بدول العالم التي عبرت عن قيمها وأخالقها وانسجامها مع القانون الدولي، ولم  ولنضال شعبنا.
 األميركي اإلسرائيلي.تخضع لالبتزاز والتهديد 

 21/12/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
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 حماس ترحب بقرار األمم المتحدة بشأن القدس .14

قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، عبر صفحته على "تويتر": إن قرار األمم المتحدة : غزة
 بشأن رفض "قرار ترمب" هو انتصار للقدس، وهزيمة لعنجهية ترمب.

لها، قالت "حماس": إن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة يعد  "خطوة في االتجاه  وفي بيانٍ 
الصحيح، وانتصارا للحقوق الفلسطينية، ونسفا إلعالن ترمب، وتأكيدا على الحق الفلسطيني في 

نقاذ القدس من التهويد  المدينة المقدسة". ودعت إلى ترجمة هذا القرار عمليا وفعليا على األرض، وا 
وشكرت كل الدول التي صوتت لمصلحة فلسطين، ووقفت إلى جانب حقوق  الحفريات واالستيطان.و 

 شعبنا في أرضه ومقدساته رغم كل الضغوس األمريكية.
 21/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 واالحتالل واشنطنصفعة على وجه يعد  مباقرار تر  األمم المتحدة بشأن رفضب: التصويت "الجهاد" .15

قال مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي داود شهاب: "إن التصويت في األمم ة: غز 
انتصار لصمود الشعب الفلسطيني، وصفعة على وجه أمريكا  ، هوالمتحدة بشأن رفض "قرار ترمب"

 والكيان، وهزيمة لهما".
الل وتحرير وأضاف شهاب في تصريٍح صحفي: "هذه خطوة على طريق طويل في مواجهة االحت

أرضنا ومقدساتنا"، داعيا  إلى "استثمار القرار في عزل ومقاطعة الكيان الصهيوني ومالحقته، 
 والتصدي للهيمنة األمريكية".

ودعا شهاب إلى "تصاعد أعمال االنتفاضة، وعد  يوم غٍد الجمعة يوم غضب في كل أرجاء فلسطين 
 وأرضا ومقدسات".ردا على كل محاوالت المساس بالقدس وفلسطين شعبا 

 21/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 انتصارًا جديدًا لشعبنا يعدقرار "الجمعية العامة"  :"الشعبية" .16

بت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقرار الجمعيرة العامرة لألمرم المتحردة القاضري بررفض  :رام هللا رح 
 ته انتصارا  جديدا  للشعب الفلسطيني.تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، واعتبر 

وشكرت الجبهرة الشرعبية فري بيران لهرا اليروم الخمريس، كافرة الردول التري صروتت لصرالح فلسرطين رغرم 
 .اإلسرائيليكل الضغوطات التي مارستها الواليات المتحدة ودولة االحتالل 

الحررتالل االسررتعمارية وقالررت "إن القرررار ُيشررك ل دعمررا للشررعب الفلسررطيني فرري معركترره ضررد سياسررات ا
وأشررارت إلررى أن هررذا القرررار يفضررح السياسررات األميركيررة الترري تريررد أن تجعررل مررن  المدعومررة أميركيررا .
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ودعررت  قراراتهررا قرررارات ملزمررة للمجتمررع الرردولي ذات صررفة أعلررى مررن تلررك الترري تقررهررا األمررم المتحرردة.
 متحدة والمؤسسات الدولية التابعة لها.للبناء على هذا القرار ومجمل القرارات التي اتخذتها األمم ال

 21/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مبا: الوحدة واالنتفاضة مرتكزان إلسقاط قرار تر شخصيات فصائلية .17
أكد قادة ومتحدثون ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وتعزيز الحالة الكفاحية والنضالية لمواجهة : غزة

جاء ذلك، خالل "طاولة مستديرة" نظمها المجلس الفلسطيني للتمكين  بالقدس. حوليكي القرار األمر 
 الوطني، الخميس، بعنوان األبعاد االستراتيجية وآليات مقترحة لمواجهة "قرار ترمب" حول القدس.

وقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس: إن مواجهة القرار األمريكي يتطلب استعادة الوحدة 
نجاز خطوات المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وا عادة هيكلة منظمة ال وطنية، وتفعيل وا 

ا حتى تنجز أهداف الشعب ألأكد ضرورة تطوير انتفاضة شعبية تصل و  التحرير. ا معيش  ن تكون واقع 
 لقدس.الفلسطيني في التحرر واالنعتاق من االحتالل وبناء الكيان السياسي المستقل وعاصمته ا

من جهته، قال النائب عن حركة فتح يحيى شامية: إن التغيير يكمن فقط من الداخل، ولن يلتفت 
وأضاف أن "كل األعمال الفردية ال  العالم إلينا طالما البيت الفلسطيني مهلهل محنط وغير فاعل.

النيل إلى أمريكي الذي يعد دولة إسرائيل من -تؤخر وال تقدم شيئا للرد  على المشروع الصهيو
 الفرات".

: "نحن نجني ما صنعناه من أداء نظام سياسي سيئ ويعمل "الجهاد"وقال خضر حبيب القيادي في 
على ردود الفعل وليس إنتاج الفعل"، مستذكرا الرئيس عرفات بأنه كان يلقب بملك العرب ألنه كان 

ن يخرج عن قراراتنا المنطقة العربية أبيمسك القرار الفلسطيني الموحد ولم يستطع أي أحد 
 الفلسطينية.

أن خياراتنا الكفاحية إلخالل ميزان القوى هي "أشار طالل أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية و 
ح التأييد الدولي للتصويت في األمم المتحدة  ."االنتفاضة والمقاومة، ويجب أن ندعمها، وعلينا أن ننجِّ

 21/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس تدعو للمشاركة في "جمعة اإلرادة" نصرة للقدس .18
أبناء شعبنا الفلسطيني بجميع قواه وفصائله وشباب االنتفاضة للخروج  ،دعت حركة حماس: رام هللا

 في مسيرات غاضبة غدا عقب صالة الظهر في "جمعة اإلرادة" نصرة للقدس واألقصى.
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الة الجمعة قرب المدخل الشمالي لمدينة بيت ففي بيت لحم، دعت الحركة للمشاركة في إقامة ص
 لحم، واالنطالق في مسيرات تجاه نقاس التماس مع االحتالل.

وفي مدينة طولكرم دعت الحركة للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق بعد صالة الجمعة من أمام 
دن، والتوجه كما أكدت الحركة في بيان لها ضرورة الخروج في جميع المناطق والم المسجد الجديد.

 بمسيرات غاضبة تجاه نقاس التماس الممكنة مع جنود االحتالل ومستوطنيه.
 21/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "بيت أكاذيب"ـب األمم المتحدة عن عدد الدول التي لم تصوت باإليجاب ويصف ض  ار  نتنياهو .19

ن نتنيراهو إنره يشرعر بالرضرا مرن عردد قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيرامي: محمد وتد، و رامي حيدر
الرردول "الكبيررر" الترري لررم تصرروت باإليجرراب علررى القرررار الررذي يرردين اعتررراف الرررئيس األمريكرري دونالررد 

وجررراء فررري بيررران عممررره مكتبررره أن "إسررررائيل تررررفض قررررار األمرررم  ."إسرائيلر"ترامرررب بالقررردس عاصرررمة لررر
ر التري لرم تؤيرد القررار، دول زارهرا نتنيراهو المتحدة، وبالمقابرل تعبرر عرن رضراها عرن عردد الردول الكبير

وترابع "تتقردم إسررائيل بالشركر للررئيس األمريكري، دونالرد ترامرب،  في أفريقيا وأوروبرا وأمريكرا الجنوبيرة".
 على موقفه الثابت والواضح حول القدس وتشكر كذلك الدول التي صوتت لصالح إسرائيل والحقيقة".

وقرال  رجية اإلسرائيلية أن عدد الدول التري لرم تؤيرد القررار كران كبيررا .وفي بيان لها، اعتبرت وزارة الخا
الناطق بلسان الخارجيرة اإلسررائيلية عمونائيرل نحشرون إن "عردد الردول التري لرم تردعم القررار باإلضرافة 

 إلى الدول التي غابت عن عملية التصويت هو المهم، لم يشترك كل العالم في هذه التمثيلية".
هجومرا  كاسرحا  علرى هيئرة األمرم  استبق تصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة وشرن   قد نتنياهووكان 

المتحدة التي وصفها بر"بيت الكذب"، مضيفا  بعنجهية أن "القدس عاصمة إسرائيل، سواء وافقرت األمرم 
 ترفض القرار قطعا  قبل التصويت عليه. "إسرائيل"المتحدة أم لم توافق"، ومعلنا  أن 

نيرراهو إن "القرردس عاصررمتنا، وسنواصررل البنرراء فيهررا، وسررتنتقل إليهررا سررفارات دول، فرري مقرردمها وقررال نت
الواليات المتحدة. سجلوا ما أقوله، هذا سيحصرل". وأضراف: "الواليرات المتحردة احتاجرت سربعين عامرا  

شررار لتعتررف رسرميا  بالقرردس عاصرمة إلسررائيل، وبعررد سرنوات سررتعترف األمرم المتحردة بررذلك أيضرا ". وأ
إلررى مررا وصررفه بررر"التغيير فرري تعرراطي دول كثيرررة فرري العررالم مررن القررارات المختلفررة تجاهنررا، لكررن خررارج 

 أروقة األمم المتحدة، وال بد أن يتغلغل ذلك أيضا  إلى داخل أروقة ذلك البيت، بيت الكذب".
ا الجرريء وغيرر وشكر نتنياهو ترامب والسفيرة األمريكية في األمم المتحردة نيكري هرايلي علرى "وقوفهمر

لى جانب الحقيقة، والحقيقة ستنتصر في نهاية المطاف".  المتهادن إلى جانب إسرائيل وا 
 21/12/2017 ،48عرب 
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 مصير القرار هو مزبلة التاريخ... و من القدس : لن يتم إخراجنا أبداً داني دانون  .21
سرررائيلي لرردى األمررم السررفير اإل ، أنوكرراالتال ، نقررال  عررن22/12/2017 ،القــدس العربــي، لنــدننشرررت 

مرن القردس، وقرال  ، إن إسرائيل "لن يتم إخراجها" أبدا  21/12/2017 المتحدة داني دانون قال، الخميس
 ."خالل جلسة طارئة للجمعية العامة: "ال قرار للجمعية العامة سيخرجنا من القدس ،دانون 

دانون ، أن يورك ابتسام عازمنيو ، نقال  عن مراسلتها في 21/12/2017 ،العربي الجديد، لندنوأضافت 
"القدس هي عاصرمة دولرة إسررائيل  إن قالو وصف اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة بر"المعيب"، 

ونعررت دانررون األعضرراء الررذين سيصرروتون تأييرردا  للقرررار بررر"الدمى"، وأن "مصررير  ونقطررة علررى السررطر".
 القرار إن تمت الموافقة عليه هو مزبلة التاريخ".

إن الفلسرطينيين "اختراروا مجرددا   قرال دانرون  ، أنالناصررة، مرن 22/12/2017 ،الحيـاة، لنـدني وجاء ف
االختبررراء وراء خطابرررات وعررردم القيرررام برررأي خطررروة عمليرررة نحرررو المفاوضرررات". وأضررراف أن أي محاولرررة 

 إلنكار التاريخ ليست ذات شأن".
 

 "هآرتس": قرار األمم المتحدة بشأن القدس "صفعة بوجه ترامب" .21
اعتبررررت صرررحيفة "هرررررتس" اإلسررررائيلية، مسررراء الخمررريس، أن تصرررويت الجمعيرررة : برررد الجبرررار أبررروراسع

واشنطن، كان بمثابة "صرفعة قويرة" بوجره  العامة لألمم المتحدة لصالح مشروع قرار بشأن القدس ضد  
 الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

اإللكترونررري، بعنررروان "تصرررويت فررري مقرررال تحليلررري نشررررته الصرررحيفة علرررى موقعهرررا  ،وقالرررت الصرررحيفة
إن "التصررويت لررم ، الجمعيررة العامررة بشررأن القرردس ترروبيخ معترردل إلسرررائيل وصررفعة قويررة بوجرره ترامررب"
وأضررافت: "تهديررد  يسررتهدف إسرررائيل وسياسرراتها، إنمررا اسررتهدف سياسررات ترامررب، وسررلوكه الشخصرري".

فرري قرررار الجمعيررة العامررة(، الرررئيس األمريكرري بقطررع المسرراعدات عررن الرردول الترري لررن ترردعم واشررنطن )
ومن ثم تكرار تلك التهديدات غير الدبلوماسية من قبل نيكي هيلي سفيرة واشنطن لدى األمم المتحدة، 

إسرائيل على أنه هزيمة شخصية لترامب، وليس فقرط تنديردا   كانت كفيلة بأن ينظر ألي تصويت ضد  
وأشرارت أن  لى صرفعة قويرة بوجره ترامرب".وتابعت: "تحول األمر من ضربة بيد إسرائيل إ بسياساته".

"جميع القروى العالميرة الكبررى، ودول أوروبرا الوسرطى، وجميرع الردول اإلسرالمية، بمرا فيهرا الردول التري 
نكار شرعية سياساته".  تتلقى مساعدات أمريكية كبيرة اختارت تحدي الرئيس األمريكي، وا 

 22/12/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 
 



 
 
 
 

 

 18  4501 العدد:             12/22/2017 الجمعة التاريخ:  ص          

                                    

 و يضغط على أعضاء كنيست كي ال يتظاهروا ضد الفسادمكتب نتنياه .22
إلرى  ،توجه مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، في األيام األخيررة: تحرير هاشم حمدان

 عرردد مررن أعضرراء الكنيسررت مررن االئررتالف الحكررومي، وطلررب مررنهم عرردم المشرراركة فرري المظرراهرة ضررد  
وعلرم أن مكترب رئريس الحكومرة يخشرى مرن مشراركة آالف  دس.الفساد المقررة يروم غرد السربت فري القر

 المتظاهرين، بما قد يتسبب بضغوس شديدة على الحكومة.
وعلررم أن عررددا مررن أعضرراء الكنيسررت ألغرروا مشرراركتهم فرري المظرراهرة فرري أعقرراب الضررغوس، بيررنهم أورن 

ي فولكمررران ا يرررزال يصرررر عضررروا الكنيسرررت روحرررمرررحرررزان ويهرررودا غليرررك مرررن كتلرررة "الليكرررود"، فررري حرررين 
وبحسرب صرحيفة "هرررتس"، فرإن مكترب  وراحيل عزريا من كتلة "كوالنو" على المشاركة في المظاهرة.

رئرريس الحكومررة يخشررى مررن مشرراركة خاخامررات بررارزين فرري المظرراهرة. وكرران قررد أعلررن الحاخررام يوفررال 
قرال فيهرا إن  أنره ألقرى كلمرة فري مظراهرة األسربوع الماضري، فري ترل أبيرب، شارلو مشاركته فيها، علما  

ونقلررت الصررحيفة عررن ناشررط الليكررود والقررائم  علررى المجتمررع اإلسرررائيلي". اسررتراتيجي"الفسرراد هررو خطررر 
بأعمرررال رئررريس بلديرررة االحرررتالل فررري القررردس، مئيرررر ترجمررران، قولررره إنررره سررريدرس مسرررألة المشررراركة فررري 

ة القررانون المظرراهرة. وبحسرربه فقررد "حصررل علررى معلومررات ترردعي أن المظرراهرة ليسررت إلررى جانررب سررلط
نمررا ضررد   أن مقررربين مررن رئرريس الحكومررة طلبرروا مررن أعضرراء  وعلررم أيضررا   ".الحكومررة أيضررا   فحسررب، وا 

أن مررن بررين  المظرراهرة، علمررا   كنيسررت، مثررل أميررر أوحانررا وعنررات برراركو، إجررراء مقررابالت إعالميررة ضررد  
 منظمي المظاهرة المستشار السابق لنتنياهو، يوعز هندل.

 22/12/2017 ،48عرب 
 

 " نتيجة سياسة حكومة نتنياهوإسرائيل"هود باراك يحّذر من تمرد في إي .23
، خالل 21/12/2017 اإلسرائيلي السابق إيهود باراك، الخميس دفاعحذ ر رئيس الوزراء ووزير ال :حيفا

مشراركته فري مهرجران فري منطقرة األغروار، مرن أن "سياسرة الحكومرة الحاليرة األكثرر تطرفرا ، قرد ترؤدي 
الردولتين وتردفع باتجراه الدولرة  إسرائيل من قبل قيادات الجيش، ألنها تقضي علرى حرل   إلى تمرد داخل

وقرررال بررراراك "إن سياسرررية الدولرررة تررردفع باتجررراه دولرررة ثنائيرررة القوميرررة ولررريس دولرررة ديمقراطيرررة،  الواحررردة".
 وستؤدي إلى وضع يرفض فيه كبار المسؤولين في الجريش اإلسررائيلي وجهراز األمرن العرام )الشراباك(

رررح أن "المجتمرررع المررردني سررريثور، وسررريدفع بمئرررات آالف اإلسررررائيليين إلرررى الشررروارع،  األوامرررر". كمرررا رج 
وسررريغلقونها بأجسرررادهم". وحرررول أجنررردة الحكومرررة الحاليرررة ومسررراعيها، أعررررب بررراراك عرررن اعتقررراده برررأن 

 "المحكمة العليا ستلقي بها من كل مكان، وتقول إنها ليست قانونية".  
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"هررذه الحكومررة تقررود أجنرردة قوميررة تسررتخلف األجنرردة الصررهيونية والقوميررة الصررحية"،  كمررا لفررت إلررى أن  
مشررريرا  إلرررى أن أعضررراء فررري الحكومرررة الحاليرررة "يلعبرررون علرررى وترررر التهديررردات الوجوديرررة مرررن الخرررارج، 
ويخونرررون مرررن الرررداخل. يسرررعون للتحرررريض والتفرقرررة، وزرع الكراهيرررة الداخليرررة، مرررن أجرررل ضرررمان بقررراء 

مين نتنيراهو متخصرص فري مثرل هرذا األمرر، أن يخلرق هتلرر فري كرل عرام. فري كرل مررة الحكومة. بنيا
واعتبررر كررالم برراراك إشررارة إلررى "فزاعررة" النررووي  هنرراك هتلررر حاضررر وجرراهز، ويهررددنا بمحرقررة جديرردة".

اإليرانررري، التررري يتمسرررك بهرررا نتنيررراهو فررري خطابررره حرررول "التهديررردات الخارجيرررة إلسررررائيل"، فضرررال  عرررن 
 سالمي" الذي ال ينفك يتحدث عنه في كل مناسبة."اإلرهاب اإل

 21/12/2017 ،العربي الجديد، لندن
 

 ألف شيكل من أحد رجال األعمال 200وزير الداخلية اإلسرائيلي حصل على  .24
ألررف شرريكل فرري حسررابه  200تلقررى وزيررر الداخليررة اإلسرررائيلي أريرره درعرري مبلررغ : تحريررر هاشررم حمرردان

ل إيالن شرعبي، دون أن يقدم أي تقريرر برذلك، وبعرد ذلرك عمرل المصرفي الشخصي من رجل األعما
، 2012وكان درعي قد حصرل علرى المبلرغ المرالي فري العرام  على الدفع بقضية تخص رجل األعمال.

 بعد أن أعلن نيته العودة إلى الحياة السياسية، وقبل أن يتولى قيادة "شاس"، وقبل أن يدخل الكنيست.
اجتمرع مرع  23/2/2016. وفري 2016 سرنةوزيرر الداخليرة فري مطلرع  وكان درعي قرد عرين فري منصرب

شرعبي في مكتبه في القدس، وهو صديق قديم له، وطلرب منره التردخل فري مسرألة قضرائية برين بلديرة 
 "رمات هشارون" و"هكفار هيروك". واستجاب درعي لطلبه.

فررري و  ته بالكامرررل.ويررردعي شررررعبي أن المبلرررغ الرررذي قرررام بتحويلررره إلرررى درعررري هرررو قررررض تمرررت اسرررتعاد
 من شرعبي. األموالالمقابل، ادعى درعي خالل التحقيق مع أنه "نسي" تلقيه هذه 

تجدر اإلشارة إلى أنه بعد تعيرين درعري فري منصرب وزيرر، كران مرن المفتررض أن يقردم تقريررا لمراقرب 
الدولررة بشررأن أي تعررارض مصررالح محتمررل، وبضررمن ذلررك القررروض أو الهرردايا الترري حصررل عليهررا مررن 
ذوي المصالح. وبحسرب المعلومرات التري وصرلت صرحيفة "هرررتس" فرإن درعري لرم يبلرغ مراقرب الدولرة 

فري بحصوله على األموال من شررعبي، كمرا امتنرع عرن إبالغره بأنره عمرل مرن أجرل مصرالح لشررعبي 
 أثناء إشغاله منصب وزير.

 22/12/2017 ،48عرب 
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 لتقديم استقالتهيد الضغط على نتنياهو اتز  .25
ديفيررد بيترران مررن منصرربه لكرري يتفرررغ إلدارة  "إسرررائيل"ب: اسررتقال رئرريس االئررتالف الحكررومي فرري تررل أبيرر

معركتره القضررائية ومواجهرة االتهامررات لرره بالفسراد. ومررع اسرتقالة بيترران، تررزداد الضرغوس عليرره ليسررتقيل 
ئيلي، . وقرد بردأت أصروات تسرمع فري الحلبرة السياسرية تطالرب رئريس الروزراء اإلسررامن الكنيست أيضا  

بنيامين نتنياهو، بأن يحذو حذو مرؤوسه ويستقيل من رئاسة الحكومة، حيث إن الشربهات ضرده تزيرد 
 بيتان. على الشبهات ضد  

دور ليبرمران، أولئرك الرذين يطرالبون نتنيراهو جر"، أفياسررائيل بيتنرإوقد هاجم وزير الدفاع ورئيس حزب "
ن حقه أن يتمترع برافتراض البرراءة. توصريتي لنتنيراهو باالستقالة، وقال: "أنا أتفهم رئيس الوزراء. إن م

أال يستقيل، حتى لو تم تقديم الئحة اتهام ضده. فخالفا للوزير الذي يمكنه العودة إلرى منصربه، حترى 
بعد المحاكمة، كما حردث لري، ال يمكرن لررئيس الروزراء أن يفعرل ذلرك مرن دون إجرراء االنتخابرات مررة 

 انقالب سياسي تماما".أخرى. دفعه إلى االستقالة هو 
وعررد ت وزيرررة القضرراء، إييلررت شرركيد، الضررغوس علررى نتنيرراهو ضررغوطا سياسررية ممررن يريرردون ابتررزازه. 

عندما كانت هناك توصية بتوجيه االتهام إلى أرييل شارون، لم تصرخ وسائل  2004وقالت: "في عام 
 من قطاع غزة".  اإلعالم ولم تمأل الساحات بالمتظاهرين ألن شارون قاد خطة االنسحاب

 22/12/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 العليا اإلسرائيلّية تمنح الشاباك تغطيًة قانونّيًة لُمواصلة تعذيب الُمعتقلين الفلسطينيين بقسوة   .26
 21/12/2017فررري كشرررفت صرررحيفة هرررررتس العبري رررة فررري عرررددها الصرررادر  زهيرررر أنررردراوس: - الناصررررة

سررنوات  5العلي ررا رفضررت األسرربوع الفائررت بعررد مررداوالت اسررتمرت  النقرراب عررن أن  المحكمررة اإلسرررائيلية
طلررب التمرراس تقرردم برره الشرراب الفلسررطيني أسررعد أبررو غرروش واللجنررة ضررد  التعررذيب إلجررراء تحقيررق مررع 

ه.  محققي جهاز األمن العام )الشاباك( بشأن أساليب التعذيب التي مارسوها ضد 
بتهمرة أن ره خبيرر متفجررات  2007كان قد اعُتقل سنة  عاما ( 42وتابعت الصحيفة قائلة  إن  أبو غوش )

في حركة حماس في نابلس. وخالل التحقيق معه تم  الكشف عن معلومات مهمة تتعلق بعمل مختبر 
لصرررناعة المتفجررررات وبرررالتخطيط لتنفيرررذ عمليرررة إرهابيرررة فررري ترررل أبيرررب، وتمرررت إدانرررة أبرررو غررروش برررتهم 

نتاج مواد   متفجرة وحيازة سالح بدون ترخيص.العضوية في تنظيم غير قانوني وا 
اشررتكى أبررو غرروش خررالل قيررام  2007وبحسررب الصررحيفة العبري ررة، فإن رره فرري أيلررول )سرربتمبر( مررن العررام 

منرردوبين مررن الصررليب األحمررر الرردولي بزيارترره فرري المعتقررل، مررن أنرره تعررر ض للعنررف خررالل التحقيررق، 
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. لكرررن وحررردة التحقيرررق مرررع محققررري وأشرررار إلرررى لجررروء محققررري "الشررراباك" إلرررى أسررراليب تعرررذيب ممنوعرررة
 "الشاباك" قررت إغالق الملف.

سررنوات تررم تقررديم طلررب التمرراس إلررى المحكمررة العليررا بهررذا الشررأن،  5وتابعررت الصررحيفة قائلررة  إن رره قبررل 
وأرفقررت اللجنررة ضررد التعررذيب الطلررب بوجهررة نظررر وضررعها أطبرراء ومختصررون فرري علررم الررنفس قرراموا 

يرا قرررت أنره لريس لهرا أي وزن ُيرذكر بسربب المردة الطويلرة التري بفحص أبو غوش، لكن المحكمة العل
 مرت منذ التحقيق وحتى إجراء الفحص.

 21/12/2017 ،رأي اليوم، لندن
 

 في المئة منهم خارج المخيمات 55ألفًا  175نتائج مفاجئة ألول تعداد رسمي للفلسطينيين في لبنان:  .27
الجئا . هذا ما  174,422ن في لبنان ال يتجاوز عدد الالجئين الفلسطينيي: ناجية الحصري  -بيروت

التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في »أظهرته النتيجة الرسمية لر 
 -والذي أعلن من مقر رئاسة الحكومة اللبنانية أمس. وهو أول تعداد يتم بقراٍر رسمي لبناني« لبنان

سنة. وشمل التعداد الالجئين الذين  70الجئين الفلسطينيين قبل فلسطيني منذ استضافة لبنان ل
تجمعا  فلسطينيا  في المحافظات اللبنانية. ويأتي هذا التعداد في وقت لم  156مخيما  و 12يعيشون في 

حسن « الفلسطيني -اللبناني»يجر لبنان أي تعداد لعدد سكانه اللبنانيين، ما دفع رئيس لجنة الحوار 
إن لبنان يستطيع إجراء تعداد لمواطنيه على أرضه ويمكن ذلك من دون اإلشارة »القول منيمنة إلى 
وكان عدد الالجئين المعلن، صدم حضور المؤتمر الرسمي الذي أقيم في السراي «. إلى طائفتهم

الكبيرة وفي مقدمهم رئيس الحكومة سعد الحريري وحشد من الوزراء والنواب والديبلوماسيين وقيادات 
سية لبنانية وفلسطينية ورؤساء منظمات دولية وممثلون عن المؤسسات العسكرية وباحثون سيا

 وممثلون عن المجتمع المدني الفلسطيني واللبناني.
في المئة من الالجئين الفلسطينيين يقيمون  55وأظهرت النتائج أكثر من مفاجأة، فتبين أن نسبة 

أسرة الزوج  1219لسطيني الجئ والزوجة لبنانية وأن أسرة، الزوج فيها ف 3707خارج المخيمات، وأن 
فيها لبناني والزوجة فلسطينية الجئة. ما دفع بكثر بعد انتهاء المؤتمر إلى الدعوة إلى إعادة النظر 

 بكثير من المفاهيم السائدة حول الالجئين الفلسطينيين والمحرمات التي كانت مفروضة عليهم.
الجهاز »و « إدارة اإلحصاء المركزي اللبناني»عبر شراكة بين  2017 وجرى تنفيذ التعداد خالل العام
 «.الفلسطيني –لجنة الحوار اللبناني»، وتحت مظلة «المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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في المئة من الالجئين الفلسطينيين  4.9أن نحو »وتشير اإلحصاءات التي أعلنت خالل المؤتمر إلى 
في المئة من الالجئين الفلسطينيين أميون، وبلغت  7.2ينية، وأن يملكون جنسية غير الجنسية الفلسط

 «.في المئة من األفراد المشمولين في القوى العاملة 18.4نسبة البطالة 
أن هناك تغي را  في التركيبة الديموغرافية للسكان في المخيمات، حيث يزيد عدد »كما أظهرت النتائج 

لسطينيين في بعض المخيمات. وفي مخيم شاتيال في بيروت غير الفلسطينيين على عدد الالجئين الف
من الالجئين الفلسطينيين. وفي  29.7في المئة من النازحين السوريين مقارنة مع  57.7هناك نسبة 

في المئة مقارنة  47.9مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية بلغت نسبة النازحين السوريين 
 39ئين الفلسطينيين. وفي مخيم مار الياس في بيروت، تبين أنه يوجد في المئة من الالج 44.8مع 

في المئة من سكانه من النازحين السوريين وفي البداوي )شمال لبنان( بلغت نسبة النازحين السوريين 
 في المئة. 34.4فيه 

ز الوجود الفلسطيني في منطقة صيدا بواقع   25.1قع في المئة، تليها منطقة الشمال بوا 35.8ويترك 
في المئة  13.4في المئة ثم في بيروت بواقع  14.7في المئة بينما بلغت نسبتهم في منطقة صور 

 في المئة فقط. 4ثم منطقة البقاع بواقع  7.1وبلغت النسبة في الشوف 
أن تجاوب »الفلسطيني عبد الناصر األيي إلى  -ولفت مدير المشروع في لجنة الحوار اللبناني

التعداد على »إن « الحياة»وقال لر «. مندوبين كان أكبر من المشكالت التي صادفتهمالالجئين مع ال
وأشار إلى أن الالجئين الذين «. األرض استغرق عشرة أيام فقط وفق معايير دولية من أجل دقته

غادروا لبنان تبين من خالل التعداد أن العدد األكبر منهم موجود في ألمانيا ثم في دول الخليج 
 «.بيالعر 

داتا المعلومات اإلفرررادية التي تم الحصول عليها لررررن تسرب إلى أي كان، باستثناء النتائج »وأكد أن 
 «.التي أعلن عنها حفاظا  على سرية البيانات ولن تعطى ألي طرف، ال أمني وال دولي

في ظل  عددا  من القيادات الفلسطينية التي كانت حاضرة عن مصير المخيمات« الحياة»وسألت 
التسرب الفلسطيني الحاصل منها وما إذا فقدت حصانتها، فرجح أمين سر منظمة التحرير 

ألف الجئ، وهو خطوة مهمة إلرساء  200الفلسطينية فتحي أبو عردات أن يرتفع رقم الالجئين إلى 
مع  قاعدة بيانات حول الوضع الذي يعانيه الالجئ في لبنان واحتياجاته لتحسينها وذلك بالتفاهم

 «.الدولة اللبنانية
علي فيصل، أن المخيمات ال تفقد مكانتها « الجبهة الديموقراطية»وأكد عضو المكتب السياسي لر 

وفقا  لما تمثل، والتعداد يظهر أرقاما  لكن المهم الوضع اإلنساني واالجتماعي لالجئين الذي يجب أن 
 «.ينظر إليه
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ما صدر لم يصدمنا وتجب إعادة »يني أنطوان حداد، أن الفلسط -واعتبر ميسر لجنة الحوار اللبناني
 «.النظر في مسألة الحذر من عمل الالجئين الفلسطينيين ومسألة التملك

 22/12/2017الحياة، لندن، 

 

 بتسمي وافردي شعرك فأنِت بطلة ورمٌز لجيلكا والد عهد التميمي يخاطبها: .28
 16ية الفلسطينية الصغيرة عهد التميمي )وقفت الصب: محمد يونس-معسكر عوفر )الضفة الغربية( 

سنة( في قاعة المحكمة العسكرية في معسكر لجيش االحتالل اإلسرائيلي مقاٍم على أراضي بلدة 
بيتونيا غرب رام هللا، مقيدة الرجلين بسالسل داخل قفص حديد، ومحاطة بأربعة حراس من الشرطة 

سرى، وبدت مشدوهة قليال  أمام المشهد الغريب اإلسرائيلية. رسم التعب خطا  أسود تحت عينها الي
للقضاة بزي هم العسكري، والحراس بأزياء الجيش والشرطة، والمحامين وبعضهم يهود وآخرون من 

 فلسطينيي الداخل، حملة الهوية اإلسرائيلية.
وعلى رغم األجواء العسكرية الضاغطة، ظهرت عهد في كامل طفولتها وجمالها. ارتدت معطفا  

ا  وبنطاال  خمري اللون، وجرابات حمرا ، وحذاء رياضة أسود. كان شعرها ملبدا ، فالصغيرة ال شتوي
 تملك مشطا  في الزنزانة االنفرادية في سجن هشارون البعيد داخل إسرائيل.

سنة( الذي خبر السجون  50ابتسمت عهد عندما التقت عيناها بعيني والدها باسم التميمي )
سنة(، فلم تأتِّ إلى المحكمة ألنها  40فهو اعتقل تسع مرات. أما والدتها ناريمان ) اإلسرائيلية طويال ،

معانا  في معاقبة الطفلة  اعُتقلت في اليوم نفسه عندما حاولت أن تزور عهد في مركز االحتجاز. وا 
وأمها احُتجز كل منهما في سجن مختلف. وكانت ناريمان مثلت أول من أمس مع قريبة عهد، نور 

 سنة(، أمام المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهما. 21التميمي ) ناجي
، فأنتِّ بطلة، أنتِّ رمز الجيل الجديد من الفلسطينيين الباحثين » ابتسمي وافردي شعرك، كوني أنتِّ

، قال لها والدها. فابتسمت عهد بثقة من دون أن «عن الحرية. جيلنا انتهى أمره، وأنت حاملة الراية
ين نهروهما ومنعوهما من الكالم. طلبت المحامية اإلسرائيلية غابي السكي التي تعبأ بالحراس الذ
لحقوق اإلنسان، من القاضية العسكرية أن تفرج فورا  عن الطفلة ألن « بتسيلم»تعمل لدى مركز 

حالها ال تستدعي توجيه قوات كبيرة من الجيش إلى بيتها بعد منتصف الليل من أجل اعتقالها، بل »
استدعاؤها إلى مركز الشرطة والتحقيق معها وا عادتها إلى البيت، وفي حال ُوجد ما  كان يمكن

يستوجب إحالتها على القضاء يمكن استدعاؤها إلى المحكمة، وفي حال إدانتها يمكن اعتقالها، أما 
ما جرى فهو انتهاك صارخ للقانون، إذ جرى اعتقال فتاة قاصر من بيتها، وترويعها وأسرتها، 

 «.زها في السجن من دون إدانةواحتجا
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وعددت السكي عشر حاالت لفلسطينيين جرت محاكمتهم في ظروف مشابهة، ولم يجرِّ اعتقالهم إال 
بعدما قضت المحكمة بسجنهم فعليا ، مثل عيسى عمرو من الخليل، وفريد األطرش من بيت لحم، 

 ومحمد الخطيب من مخيم قلنديا وغيرهم.
شديدة الخطورة، ولدينا ملف سري يتناول »إن الفتاة الصغيرة  غير أن المدعي العسكري قال

، رافضا  طلب إطالق سراحها، فيما استجابت القاضية لطلب االدعاء «اعتداءاتها على الجنود
 العسكري، وأجلت البت في طلب المحامية إلى اإلثنين المقبل.

تالل وممثلو مراكز حقوق وقدم إلى المحكمة ديبلوماسيون وناشطون إسرائيليون مناهضون لالح
أخجل من نفسي ومن التاريخ. كيف نضع طفلة »وغيرهم. وقال أحدهم: « بتسيلم»اإلنسان، مثل 

جميلة في قفص ونقي د رجليها بالحديد... هذه محاكمة سياسية... أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت 
 «.وبنيامين نتانياهو في مواجهة طفلة فلسطينية

  22/12/2017الحياة، لندن، 

 

 «غوغل»تجّول في فلسطين افتراضيًا ... عبر خرائط  .29
بات أمام مرتادي الشبكة العنكبوتية فرصة اآلن للتجول افتراضيا   داخل المدن : «الحياة» –رام هللا 

غوغل »، و«غوغل مابس»العالمية، المعروفة باسم « غوغل»الفلسطينية بعد إدراجها على خرائط 
يعزز موقع فلسطين على الخريطة العالمية. فعبر الهاتف الجوال أو جهاز  ، األمر الذي«ستريت فيو

حول العالم االطالع عن كثب على أبرز معالم المدن « غوغل»الكمبيوتر ُأتيح لمستخدمي خرائط 
الفلسطينية، ومناطقها التجارية والسياحية والدينية، ما يمنح فلسطين بعدا  تنمويا ، وسياحيا ، 

ُأدرجت محافظات رام هللا والبيرة وبيت »ال وزير االتصاالت الفلسطيني عالم موسى: واجتماعيا . وق
ل افتراضيا   ل االفتراضي، لتكون فلسطين ثالث دولة عربية يمكن التجو  لحم وأريحا ضمن ميزة التجو 

، مؤكدا  أهمية «غوغل»وأوضح أن هذا المشروع ُأنجز بالتنسيق بين وزارته وشركة «. في شوارعها
ذا الحدث التاريخي الذي يساهم في تعزيز موقع فلسطين على الخريطة العالمية. وشمل المشروع ه

تصوير كل من مدن رام هللا والبيرة، وبلدة بيتونيا، ومدينة بيت لحم، وبيت جاال، وبيت ساحور، 
رام هللا والخضر، ومدينة أريحا، باإلضافة إلى تصوير الطريق الواصل بين رام هللا وبيت لحم، وبين 

 وأريحا.
  22/12/2017الحياة، لندن، 
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 اإلسرائيلي بالضفة االحتاللإصابة عشرة فلسطينيين في مواجهات مع  .31
)األناضول(: أصيب عشرة فلسطينيين، في مواجهات اندلعت مع الجيش اإلسرائيلي، في   -نابلس

 عدد من مناطق الضفة الغربية، الخميس.
لسطيني لوكالة األناضول، أن طواقمها تعاملت مع ستة إصابات وأفادت جمعية الهالل األحمر الف

بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، خالل المواجهات التي اندلعت في قرية مادما جنوب 
وذكرت أن شابين فلسطينيين، أصيبا بالرصاص المطاطي، في حين ُأصيب أربعة شبان  نابلس.

 مسيل للدموع في قرية مادما.بحاالت اختناق، جراء استنشاق الغاز ال
كما اندلعت مواجهات في قرية تياسير شرق محافظة طوباس شمال الضفة، أصيب خاللها طفلين 

وفي الخليل )جنوبي الضفة(، أصيب فلسطينيين اثنين  بالرصاص المطاطي، وتم عالجهما ميدانيا .
وعلى الحاجز  لمدينة.بالرصاص الحي والمطاطي في المواجهات المندلعة في بلدة سعير شرق ا

 الشمالي لمدينتي رام هللا والبيرة، اندلعت مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي، ولم يبلغ عن إصابات.
  22/12/2017القدس العربي، لندن، 

 

 االحتالل يشرع ببناء مقطع من جدار الفصل شرق بيت لحم  .31
من جدار الفصل العنصري  شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الخميس، ببناء مقطع: القدس

 على أراضي شمال بلدة تقوع شرق بيت لحم.
ممثل هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بربجية لمراسلنا، بأن طواقم العمل  وأفاد

شرعت بالبناء شمال تقوع، وتحديدا على الحدود الجنوبية لمستوطنة  Adiاإلسرائيلية تابعة لشركة 
يجية إلى أن هذا "سيسلب المزيد من اراضي المواطنين مع حصار القرية في بر  وأشار "تقواع".

 سبيل حفظ أمن المستوطنين". المستقبل في
 21/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 اكتشاف كنوز في أريحا تربط المدينة بمصر القديمة .32
األثرية المصرية في مدينة أريحا القديمة  عثر علماء آثار إيطاليون وفلسطينيون على مخبأ للقطع

مما يشير إلى وجود روابط قديمة بين مصر وفلسطين. وقد جاء هذا االكتشاف بعد حفر وتنقيب 
وكان أبرز ما في هذا  طوال عشرين عاما بمنطقة "تل السلطان" شمال مركز مدينة أريحا القديمة.

يوغرافيك، هو خمس أصداف عرق اللؤلؤ، االكتشاف "االستثنائي"، كما قالت مجلة ناشونال ج
 المعروفة أيضا باسم أم اللؤلؤ، من نهر النيل بمصر.
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ويبدو أن اثنتين على األقل من هذه األصداف قد استخدمت لتخزين مستحضرات التجميل، حيث ال 
يزال بها آثار من أكسيد المنغنيز، العنصر الرئيسي في كحل العين المرتبط بالمصريين القدماء. 

 ويعتقد الباحثون باحتمال أن هذه المادة أصلها من مناجم المنغنيز في شبه جزيرة سيناء.
وأكد عالم اآلثار لورينزو نيغرو من جامعة سابينزا في روما أن "االكتشاف يثبت وجود عالقة تجارية 

في فلسطين وثيقة كانت موجودة بالفعل في أوائل األلفية الثالثة قبل الميالد بين المدينة القديمة 
 ومصر". وأضاف أن "هذا االكتشاف يظهر أيضا صعود نخبة محلية متطورة في أريحا".
 21/12/2017الجزيرة.نت، 

 
 األزهر يشيد بقرار األمم المتحدة تجاه القدس.. ويدعو اإلدارة األمريكية لسحب قرارهامصر:  .33

: عل لؤي  شادته بالقرار ي  عتمدته الجمعية العامة لألمم ا  الذيأعرب األزهر الشريف، عن ترحيبه وا 
قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس  أيالمتحدة، أمس الخميس، بالتأكيد على أن 

وتعد الغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثاال  قانونيأو وضعها أو تكوينها الديموغرافى ليس لها أثر 
 لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

دولة، جاء معبر ا عن اإلرادة الدولية الرافضة  128حظي بتأييد  الذيهذا القرار  وأكد األزهر، إن 
 الدوليللقرار األمريكي المجحف والباطل تجاه القدس، وحتمية إلغائه لكونه يتصادم مع القانون 

 وحقوق اإلنسان. العالميويخالف الضمير 
ام باألهداف التي قامت من أجلها األمم ودعا األزهر، اإلدارة األمريكية إلى سحب قرارها، وااللتز  

ا على أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية  المتحدة وفى مقدمتها حفظ السلم واألمن الدوليين، مشدد 
 غير قابلة للتغيير أو العبث.

 22/12/2017، اليوم السابع، القاهرة
 

 األمم المتحدة بشأن القدس "عمومية"األردن يرحب بقرار  .34
المتحدة، والذي اتخرذ اليروم الخمريس، رفضرا  لألممرحب االردن بقرار الجمعية العامة (: )بترا - عمان

 ليها.إونقل السفارة  إلسرائيللقرار االدارة االميركية االحادي باعتبار القدس عاصمة 
القررار  أنالنراطق الرسرمي باسرم الحكومرة الردكتور محمرد المرومني  اإلعرالمواعتبر وزير الدولة لشؤون 

يسرررتهدف تغييرررر الوضرررع القررررائم  إجرررراء أيالجديرررد يجسرررد ارادة الشررررعية الدوليرررة بتأكيرررد عرررردم قانونيرررة 
 بالمدينة المقدسة او يغير حقائق جديدة فيها.

 22/12/2017الغد، عمان، 
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 تضامنها مع القدساألردن: الفاعليات الشعبية والرسمية تواصل  .35

ة أمررس تنديرردها بقرررار الرررئيس األميركرري دونالررد واصررلت فاعليررات شررعبية ورسررمي)بترررا(:  - محافظررات
 ترامب نقل سفارة بالده إلى القدس المحتلة واالعتراف بها عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.

تحررردث نررردوة ضرررمن الحملرررة الشرررعبية والشررربابية لررررفض القررررار األميركررري  أقيمرررتففررري محافظرررة المفررررق 
 .رئيس مجلس المحافظة محمد أخو ارشيدة خاللها

وفرري محافظررة مأدبررا رعررى مرردير التربيررة والتعلرريم لتربيررة قصرربة لررواء مادبررا محمررد سررند المسررلم االوبريررت 
 في مدرسة مادبا الثانوية للبنات. أقيموالذي ” القدس عربية“الغنائي الذي حمل عنوان 

عليها وتحدث مدير التربية والتعليم عن أهمية القدس وعن دور الهاشميين في الدفاع عنها والحفاظ 
 هللا الثاني الذي يولي القدس عناية خاصة ويكرس كل وقته للقضية الفلسطينية. بقيادة الملك عبد

مبنرررى غرفرررة صرررناعة اربرررد  أمرررامنفرررذ القطررراع الصرررناعي فررري الشرررمال يررروم الخمررريس، وقفرررة احتجاجيرررة و 
سفارة بالده ترامب بإعالن القدس عاصمة إلسرائيل ونقل  دونالد األمريكياحتجاجا على قرار الرئيس 

 . الغرفة وأعضاء هيئتها العامة وموظفيها إدارةوشارك في الوقفة رئيس وأعضاء مجلس  ليها.إ
 22/12/2017الغد، عمان، 

 
 الحريري: البعض كان يضخم أعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان للتهويل  .36

الجئرا . هرذا مرا  174422عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنران ال يتجراوز : ناجية الحصري  - بيروت
التعداد العرام للسركان والمسراكن فري المخيمرات والتجمعرات الفلسرطينية فري »أظهرته النتيجة الرسمية لر 

 والذي أعلن من مقر رئاسة الحكومة اللبنانية أمس. « لبنان
أصربح مع إنجاز هرذا التعرداد »واعتبر الرئيس الحريري في كلمة بعد إعالن النتائج خالل المؤتمر أن 

ألرف  500كان البعض يتحدث عن رقرم »وقال: «. عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان واضحا  اليوم
ل فيررره بعضرررنا علرررى بعرررض، وكنرررا نسرررمع أرقامرررا   400ألرررف أو  600أو  ألرررف، كررران هنررراك كرررالم يهرررو ِّ

 تسرررتخدم فررري التجاذبرررات، ولكرررن األمرررور وضرررعت فررري نصرررابها. وواجباتنرررا تجررراه إخواننرررا الفلسرررطينيين
المقيمرين علررى أراضرينا مسررألة يجررب أن تتحررر مررن التجاذبرات، وال تتحررول إلررى نقطرة خررالف، ال بررين 
اللبنانيين وال بيننا وبين الفلسطينيين. ولبنان لم ولن يتهرب مرن واجباتره التري يجرب أن تكرون واضرحة 

علررى أي وضرروح الشررمس. لرريس هنرراك أي التبرراس أو أي نافررذة يمكررن أن تفررتح، ال علررى الترروطين وال 
وشردد علرى واجبرات وكالرة  «.إجراء يناقض حق العودة أو ينزع عن الالجئين هرويتهم، هويرة فلسرطين

 «.المتطلبات األساسية لالجئين الفلسطينيين في لبنان»تجاه « أونروا»



 
 
 
 

 

 28  4501 العدد:             12/22/2017 الجمعة التاريخ:  ص          

                                    

لبنررران لرررن يتخرررل عرررن التزامررره القرررومي واإلنسررراني بحرررق عرررودة الشرررعب الفلسرررطيني إلرررى دولرررة  وأكرررد أن
 «.ة، عاصمتها القدسفلسطينية مستقل

 22/12/2017الحياة، لندن، 
 

 لالجئين الفلسطينيينإقرار الحقوق اإلنسانية واالجتماعية يدعو إلى  منيمنة .37
دعا رئيس لجنة الحوار اللبناني ر الفلسطيني، حسن منيمنة، إلى إقررار الحقروق اإلنسرانية واالجتماعيرة 

وحدة التي تبنتها الكتل البرلمانية األساسية في لبنران "بعد أن أكدت نتائج الرؤية السياسية الم لالجئين
ونتائج التعداد، أن تجاوز الخالفات الماضية ممكن، وأن التضامن الفعلي مع القضية الفلسطينية هرو 

 التضامن مع اإلنسان الفلسطيني". 
فلسرطينية فري التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات ال»أظهرت النتيجة الرسمية لر و 

 الجئا .  174,422عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان ال يتجاوز أن « لبنان
وحررذ ر منيمنررة مررن أن "تسرروية وضررع القرردس ضررمن مررا يسررمى صررفقة القرررن الترري ُتكررافئ المحتررل، هرري 

قفرال وكالرة غرروث الالجئرين الفلسرطينيين التابعرة لألمرم المتحردة"، منو  مرة إلنهراء قضرية اللجروء وا  هررا  مقد 
علررى تثبيررت الحجررم الفعلرري للقضررايا، داعيررا  إلررى "تحويررل هررذه  الدقيقررةإلررى قرردرة األرقررام واإلحصرراءات 

 اإلحصاءات إلى سياسة عادلة تؤم ن الحقوق لالجئين".
 21/12/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 أردوغان يرحب بتبني قرار القدس في األمم المتحدة باألغلبية الساحقة .38

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن ترحيبه : لدريمأنقرة/ أوزجان ي
 باعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع القرار بشأن وضع القدس، باألغلبية الساحقة.

جاء ذلك عبر حسابه على تويتر، حول التصويت الذي جرى اليوم في الجمعية العامة، حيث 
 دول. 9ع القرار مقابل معارضة دولة لصالح مشرو  128صوتت 

وقال أردوغان "نرحب بموافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة باألغلبية الساحقة على مشروع قرار 
حول القدس". وأردف "نأمل من إدارة )الرئيس األمريكي دونالد( ترامب أن تتراجع عن قرارها المؤسف 

 ته بشكل صريح".الذي أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة عدم شرعي
وأضاف "باسمي وباسم الشعب التركي، أتوجه بجزيل الشكر لكافة من قدم دعمه لقضية فلسطين 

 والقدس الشريف". ونشر أردوغان تغريداته حول الموضوع باللغات التركية واإلنكليزية والعربية. 
 21/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 العامة لألمم المتحدة المتعلق بالقدس الجامعة العربية ترحب بقرار الجمعية .39

رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الصادر عن الجمعية العامة : القدس عاصمة فلسطين/ القاهرة
 لألمم المتحدة، المتعلق بمدينة القدس المحتلة.
سعيد  العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير واألراضيوقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين 

أبو علي، إن القرار أكد الحق العربي الفلسطيني بالقدس وأبطل أي أثر للقرار األميركي منتصرا 
 لفلسطين والشرعية الدولية وهوية القدس العربية.

وتابع في تصريح له: إن القدس وفق قرارات مجلس األمن جزء من األرض الفلسطينية المحتلة، 
ل العربي الجماعي والمنسق مع الدول الشقيقة والصديقة ومع ونشدد على ضرورة أهمية مواصلة العم

 المنظمات الدولية إلنهاء االحتالل وتمكين الدولة الفلسطينية من السيادة واالستقالل.
وأوضح األمين العام المساعد، إن هذا اإلنجاز والنصر الجديد لفلسطين سنواصل البناء عليه 

ول العالم التي وقفت إلى جانب الحق لنجسد معا إرادة وتطويره مع هذه األغلبية الساحقة من د
 المجتمع الدولي بتحقيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
 21/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لمجلس األمن "إسرائيل"خطة عربية تتصدى لترشيح  .41

لشغل مقعد غير دائم في « إسرائيل»ة الوزارية المعنية بالتصدي لترشيح عقدت اللجنة العربي: وفا
اجتماعا  لها، أمس، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة  2020-2019مجلس األمن لعامي 

األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي؛ حيث أعدت 
 لمجلس األمن.« اإلسرائيلي»ال الترشيح اللجنة خطة عمل إلفش

وقال السفير أبو علي في ختام االجتماع، الذي عقد في مقر الجامعة العربية، إن اجتماع اللجنة كان 
على مستوى المندوبين الدائمين، وتمت مناقشة خطة عمل مقدمة من األمانة العامة؛ تتضمن 

لمقعد غير دائم « اإلسرائيلي»للمسعى  خطوات محددة؛ للتحرك على الساحة الدولية؛ للتصدي
 بمجلس األمن.

وأضاف أبو علي، أنه تمت مناقشة البنود الواردة في هذه الخطة، وتقييمها ورفعها إلى االجتماع 
القادم للجنة على المستوى الوزاري الشهر المقبل؛ بهدف اعتمادها والمصادقة عليها ومن ثم تعميمها 

ة العربية؛ وذلك لالسترشاد بها في إطار التصدي لهذا الترشيح على الدول األعضاء في الجامع
 «.اإلسرائيلي»
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من جانبه، أكد سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب 
، التي تحاول استغالل الظروف «اإلسرائيلية»اللوح، أن الهدف من هذه الخطة هو مواجهة السياسة 

 التي تمر بها الدول العربية.  الداخلية،
 22/12/2017، الخليج، الشارقة

 
 وزير خارجية قطر: قرار األمم المتحدة بشأن القدس إنصاف للقضية الفلسطينية .41

آل ثاني، في تبني األمم المتحدة،  اعتبر وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن: أحمد المصري 
 لمدينة القدس، "إنصافلا" للقضية الفلسطينية.  الخميس، قرارا يرفض تغيير الوضع القانوني

وقال آل ثاني، في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر": "رفض المجتمع الدولي باألغلبية، وتبن ي 
األمم المتحدة القرار بشأن القدس، إنصافل للقضية ولحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 

 وعاصمتها القدس الشريف."
 22/12/2017 ،لألنباء ضولاألناوكالة 

 
 الرئاسة التركية: الجمعية العامة أكدت عدم قانونية قرار ترامب بشأن القدس .42

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، مساء الخميس، إن : أنقرة/ محمد علي طورون تاي
يكي، دونالد ترامب، الجمعية العامة لألمم المتحدة أكدت عدم قانونية قرار إدارة الرئيس األمر 

 .إلسرائيلاالعتراف بالقدس عاصمة 
دولة استخدمت "إرادتها الحرة"، من  128وأضاف "قالن" في تصريح للتلفزيون التركي الرسمي، إن 

خالل التصويت لصالح قرار بشأن القدس بالجمعية العامة لألمم المتحدة، رغم كافة "الضغوس 
 واالبتزازات" األمريكية.

القرار، الذي قدمته تركيا واليمن، ويرفض أي ممارسات تمس الوضع التاريخي للقدس،  ولفت إلى أن
 يعد نتيجة هامة للحراك الدبلوماسي المكثف للخارجية التركية، وكافة مؤسسات الدولة المعنية.

وشدد على أن بالده ستواصل جهودها المكثفة من أجل الحفاظ على الوضع الراهن للقدس، وال سيما 
 د األقصى.المسج

وتابع أن القرار يؤكد مقولة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "العالم أكبر من الدول الخمسة"، 
 في إشارة إلى األعضاء الدائمين بمجلس األمن الدولي.

 22/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 تقديرات إسرائيلية: السعودية طالبت عباس بوضع القدس خلف ظهره .43
كشفت تقديرات خبراء إسرائيليين، أن األولويات بالنسبة للمملكة العربية السعودية، : يصالح النعام

في اللحظة الراهنة، تفرض عليها الضغط على القيادة الفلسطينية لوقف حملتها ضد الواليات 
المتحدة، في أعقاب إصدار الرئيس األميركي دونالد ترامب قراره االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، 

أن الرياض طالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن "يضع القدس خلف ظهره". وتعقيبا  على و 
اللقاء في الرياض الذي جمع، أمس األربعاء، الملك سلمان ورئيس السلطة الفلسطينية محمود 

لم بوست" عن أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة حيفا، اعباس، نقلت صحيفة "جيروس
دور، قوله إن: "السعوديين معنيون بأن يخفض عباس من مستوى الغضب، وأن يقل ص جبرائيل بن 

من ردة الفعل الفلسطينية"، منوها  إلى أن للرياض مصلحة واضحة في مواصلة الواليات المتحدة 
 لعب الدور الرئيسي في الشرق األوسط، وأن تسهم في "إضعاف المتطرفين" اإلسالميين في المنطقة.

ور، فإن آخر ما يعني السعوديين في الوقت الحالي هو االنشغال بالمتاعب التي يمكن وبحسب بن د
 أن يتسبب بها عباس من خالل مواقفه التي تعترض على قرار ترامب.

وحسب بن دور، فإن األجندة التي تتبناها السعودية جعلت الرياض ترى في إسرائيل "شريكا  
ن"، مشيرا  إلى أن الحاجة لمساعدة تل أبيب تدفع السعوديين استراتيجيا  خفيا  في المواجهة ضد إيرا

 إلى محاولة فرض تهدئة على الساحة الفلسطينية اإلسرائيلية.
في غضون ذلك، رجحت الباحثة في "مركز بيغن السادات للدراسات االستراتيجية" التابع لجامعة "بار 

شأن السعودي، المستشرقة جوشا إيالن"، ثاني أكبر الجامعات اإلسرائيلية والمتخصصة في ال
تيتلباوم، أن يكون السعوديون قد طالبوا عباس، خالل اللقاء أمس، بأن يضع قضية القدس "خلف 
ظهره، وأن يتعاطى فقط مع ما يعرضه األميركيون، ألنه لم يعد هناك ثمة لعبة أخرى في المدينة، 

 اإلسرائيليين". على اعتبار أن األميركيين وحدهم القادرون على التأثير على
ونقلت "جيروسلم بوست" عن تيتلباوم، أن سلوك السعودية إزاء الصراع الفلسطيني ر اإلسرائيلي يتأثر 
بالعوامل التي ضاعفت من اعتماد الرياض على الواليات المتحدة، وعلى رأسها "الحرب في اليمن 

نة على النفوذ في البالد، التي تعجز السعودية عن حسمها، وكذلك رغبة محمد بن سلمان في الهيم
إلى جانب رغبته في تمرير اإلصالحات الداخلية، إضافة إلى تهاوي أسعار النفط، فضال  عن 

 متطلبات مواجهة التوسع اإليراني".
وفي السياق نفسه، قال مراسل الشؤون العربية في "جيروسلم بوست"، بن لينفايد، إنه على الرغم من 

ة الرسمية "وفا" قد نقلت عن سلمان تأكيده خالل اللقاء مع عباس دعمه أن وكالة األنباء الفلسطيني



 
 
 
 

 

 32  4501 العدد:             12/22/2017 الجمعة التاريخ:  ص          

                                    

للقضية الفلسطينية، إال أن البيان السعودي الذي صدر في أعقاب اللقاء، قد خال من أية إشارة إلى 
 قرار ترامب االعتراف بالقدس.

مواصلة العمل مع وأشار لينفايد إلى أن السعودية تركت انطباعا  بأنها معنية بأجندة تقوم على 
 الواليات المتحدة من أجل دفع مشروع السالم األميركي الذي وصل إلى مراحل متقدمة.
 21/12/2017، العربي الجديد، لندن

 
 "عاشت فلسطين"مندوب إندونيسيا في األمم المتحدة:  .44

اضي قال مندوب إندونيسيا في األمم المتحدة، إن أي محاوالت لتغيير األوضاع في األر : وكاالت
جاء ذلك خالل الجلسة الطارئة للجمعية العامة «. عاشت فلسطين»الفلسطينية غير قانوني، وأقول: 

إلى القدس. « تل أبيب»لألمم المتحدة للتصويت على قرار ينتقد القرار األمريكي بنقل سفارتها من 
دول العالم  وأضاف: أقول للفلسطينيين: نحن ندعم صمودكم، وحقوقكم المشروعة في وطنكم، وندعو

 إلسقاس مشروع القرار األمريكي. 
 22/12/2017، الخليج، الشارقة

 
 القدس في صميم القضية الفلسطينية: في األمم المتحدة مندوب ماليزيا .45

قال ممثل ماليزيا في األمم المتحدة إن مجلس األمن أخفق في تبني مشروع القرار المصري بشأن 
يزيا ترفض قرار أمريكا بشأن القدس، مشيرا إلى أنه يؤثر على القدس، االثنين الماضي، وقال إن مال

 لدى الدول األعضاء باألمم المتحدة. باإلحباسجهود السالم وخلق شعور 
وأضاف: "قرار أمريكا يعد انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني ويتناقض مع قرارات األمم المتحدة التي 

 النهائي للتفاوض على حل الدولتين".تؤسس لعملية السالم التي تجعل القدس ضمن الوضع 
وقال القدس في صميم القضية الفلسطينية، واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل يعد موافقة على احتالل 

 إسرائيل لفلسطين ويؤثر على جهود مكافحة اإلرهاب.
 Sputnik ،21/12/2017موقع سبوتنيك 

 
 يغوفيتشقرار االمتناع عن التصويت صدر رغما عن رغبة ب :البوسنة .46

كشفت مصادر في المجلس الرئاسي الثالثي لجمهورية البوسنة والهرسك، أن ممثل البشناق : سراييفو
المسلمين، بكر عزت بيغوفيتش، اقترح التصويت لصالح القرار الداعم للقدس في األمم المتحدة، لكن  

 العضوين اآلخرين قررا االمتناع عن التصويت. 
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"قرار االمتناع عن التصويت صدر رغما عن رغبة بيغوفيتش،  وأضافت المصادر لألناضول أن
ن  بعدما وافق عليه كل من رئيس المجلس، وممثل الكروات دراغان تشوفيتش، وممثل الصرب مالدِّ
إيفانيتش. وامتنعت البوسنة عن التصويت لصالح القرار الداعم للقدس في األمم المتحدة، ما أثار 

 ذات كثافة سكانية إسالمية كبيرة. جدال واسعا؛ نظرا لكونها دولة 
ويتشكل المجلس الثالثي للبوسنة والهرسك من ممثلي العرقيات الثالثية بالبالد، البوشناق المسلمون 

ووفق دستور البالد، فإن البوسنة تنتخب العضويين البوسني والكرواتي لعضوية  والصرب والكروات. 
 عضو الصربي. الرئاسة، فيما تنتخب جمهورية صرب البوسنة ال

 22/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 قرقاش: القرار موقف أخالقي مهم ورسالة واضحة من المجتمـع الدولي .47
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قرار الجمعية العامة حول القدس 

 الشريف، يمثل انتصارا  للشرعية الدولية وللقضية الفلسطينية.
قرار الجمعية العامة حول القدس الشريف، انتصار للشرعية الدولية »أمس، إن « تويتر»قال على و 

وللقضية الفلسطينية، وموقف أخالقي مهم ورسالة واضحة من المجتمع الدولي. توظيف هذا الرصيد 
 «.يتطلب عمال  جادا ، والتوقف عن االستغالل الكيدي للقضية الفلسطينية

 22/12/2017، الخليج، الشارقة
 

 السعوديةعالج توأم سيامي من غزة في  .48
ه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعالج التوأم : صالح الحجاج -الجوف  وج 

جراء الفحوص الالزمة لهما حال وصولهما  السيامي حنين وفرح غانم من مدينة غزة في فلسطين، وا 
 ما.إلى المملكة للتأكد من نجاح جراحة فصله

وقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى األردن بالتنسيق مع منظمة األمم المتحدة للطفولة 
)يونيسيف( في فلسطين، ومركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، ووزارتي الداخلية 

لهم إلى والخارجية في األردن إلصدار التصاريح للتوأم السيامي ووالدهم للخروج من غزة وتسهيل دخو 
 األراضي األردنية، تمهيدا  لنقلهم إلى المملكة العربية السعودية.

 22/12/2017، ، لندنالحياة
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 "قضية جانبية"الفلسطينيون يصّبون جام غضبهم على وزير خارجية البحرين العتباره القدس  .49
لسطينية ومدينة غزة ر أشرف الهور: قوبلت تغريدة وزير الخارجية البحريني أول أمس حول القضية الف

، بسخط وغضب فلسطيني كبيرين، ظهرا من خالل تصريحات «قضية جانبية»القدس، باعتبارها 
، وكذلك على مواقع التواصل االجتماعي التي شهدت «المتصهينة»قادة الفصائل، التي وصفتها بر

لسطينية موجة تعليقات شديدة االنتقاد للتدوينة، التي جاءت في الوقت الذي تشهد فيه األراضي الف
 غضب، رفضا لقرارات الرئيس األمريكي دونالد ترامب األخيرة تجاه القدس.

انبرى الكثير من المعلقين والنشطاء بالتصدي لتصريحات الوزير البحريني »فيسبوك »وعلى موقع 
ليس من المفيد اختيار معركة مع الواليات المتحدة حول »خالد بن أحمد آل خليفة، التي قال فيها 

، «ضايا جانبية بينما نكافح معا الخطر الواضح والحالي للجمهورية اإلسالمية الثيوقراطية الفاشيةق
 في إشارة إلى إيران.

 22/12/2017، القدس العربي
 

 تهديداتها ووعيدها للمجتمع الدولي في الجلسة األممية بشأن القدستكرر كية يالمندوبة األمر  .51
المندوبة األميركية لدى األمم  ، أننيويورك، من 21/12/2017المتحدة، األمم أنباءمركز  ذكر

المتحدة، نيكي هايلي، كررت الخميس، تهديداتها ووعيدها للمجتمع الدولي، وذلك خالل جلسة طارئة 
عقدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة للتصويت على قرار يرفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة 

 إلسرائيل.
كلمتها بانتقاد مواقف األمم المتحدة بشأن إسرائيل. وأكدت أن قرار الرئيس بدأت السفيرة هايلي و 

 األميركي ال يحكم مسبقا على أي من قضايا الوضع النهائي بما في ذلك حدود القدس.
"القرار ال يضر جهود السالم. إن قرار الرئيس )ترامب( يعكس إرادة الشعب األميركي وحقنا كدولة 

ا...إن الواليات المتحدة ستتذكر هذا اليوم الذي هوجمت فيه في الجمعية في اختيار موقع سفارتن
العامة لمجرد ممارسة حقها باعتبارها دولة تتمتع بالسيادة. وسنتذكر هذا اليوم عندما تتم دعوتنا 
لتقديم أكبر مساهمة في العالم لألمم المتحدة. وسنتذكره عندما تأتينا دول كثيرة، كما تفعل دوما، 

األموال أو نستخدم نفوذنا لمصلحتها. أميركا ستنقل سفارتها إلى القدس، هذا ما يود الشعب لندفع 
 األميركي فعله، وهذا هو الشيء السليم الذي يتعين فعله."

هيلي، أعربت ، أن محمد طارق ، عن نيويورك، من 22/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة وأضافت 
عن التصويت لصالح قرار القدس بالجمعية العامة للمنظمة عن شكرها لممثلي الدول التي امتنعت 

 األممية، وكذلك تلك التي لم تشارك في الجلسة، فضال عن التي رفضته.
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جاء ذلك في تغريدة نشرتها المسؤولة األمريكية على حسابها الشخصي بموقع التواصل االجتماعي، 
ستقيم حفل عشاء لممثلي  يكية، أنهااألمر وذكرت المسؤولة  تويتر، مساء الخميس، عقب التصويت.

وغابوا( دولة باألمم المتحدة؛ "تقديرا لهم على مواقفهم في الجلسة  وامتنعوا)مجموع من رفضوا  65
وقالت هيلي في تغريدتها "نحن نثمن تلك الدول التي لم تسقط  الطارئة التي عقدتها الجمعية العامة ".

 دة".في شراك الطرق غير المسؤولة لألمم المتح
 

 "ضد"قرار القدس في األمم المتحدة ومن هي الدول الـ "مع"من هي الدول التي صّوتت  .51
 إلى سحب: تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارا يدعو واشنطن "القدس العربي"

 قرارها االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
دولة عضو لصالح مشروع  128ب بشأن القدس، صوتت وفي تحدٍ  لقرار الرئيس األمريكي دونالد ترام

دولة  21دولة عن التصويت، علما أن  35دول، وامتنعت  9قرار الجمعية العامة، فيما عارضته 
 غابت عن حضور جلسة التصويت.

الدول التي صوتت مع القرار: أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أندورا، أنغوال، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، 
بحرين، بنغالدش، بربادوس، روسيا البيضاء، بلجيكا، بليز، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، ال

بوروندي، بوركينا فاسو، الرأس األخضر، كامبوديا، تشاد، تشيلي، الصين، جزر القمر، كونغو، 
إريتيريا،  كوستا ريكا، كوت ديفوار، كوبا، قبرص، الدنمارك، جيبوتي، الدومنيكان، إكوادور، مصر،

إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غينيا، غويانا، 
أيسلندا، الهند، إندونيسيا، العراق، إيران، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، األردن، كازاخستان، الكويت، 

لبنان، ليبيريا، ليبيا، لتوانيا، لوكسمبورغ،  قيرغيزستان، الوس، بروناي دار السالم، كوريا الشمالية،
مدغشقر، ماليزيا، المالديف، مالي، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، الجبل األسود، المغرب، 
موزمبيق، نامبيا، نيبال، هولندا، نيوزلندا، نيكارغوا، النيجر، النيجير، النرويج، عمان، باكستان، بابوا 

لبرتغال، قطر، كوريا الجنوبية، روسيا، السعودية، السنغال، سانت فنسنت غينيا الجديدة، بيرو، ا
وجزر غرينادين، صربيا، سيشل، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، الصومال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، 
سيريالنكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سوريا، طاجيكستان، تايالند، مقدونيا، تونس، تركيا، 

رات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، تنزانيا، فنزويال، أوروغواي، أوزباكستان، فيتنام، اإلما
 زيمبابوي، اليمن، ليختنشتاين.

الدول التي صوتت ضد القرار: توغو، هندوراس، إسرائيل، الواليات المتحدة، غواتيماال، جزر 
 المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، باالو.
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التصويت: أنتيغوا بارباو، األرجنتين، أستراليا، الباهاماس، بنين، بوتان، الدول التي امتنعت عن 
البوسنة، الكاميرون، كندا، جمهورية أفريقيا الوسطى، كولومبيا، كرواتيا، تشيكيا، الدومنيكان، غينيا 
، االستوائية، فيجي، هاييتي، هنغاريا، جامايكا، كيريباتي، التفيا، ليسوتو، ماالوي، المكسيك، بنما

الباراغواي، الفلبين، بولندا، رومانيا، رواندا، جزر سليمان، جنوب السودان، ترينيداد توباغو، توفالو، 
 أوغندا، فانواتو.

 21/12/2017، القدس العربي، لندن
 

 خطوات عملية لمواجهة قرار ترامب بشأن القدس ثالثريتشارد فولك:  .52
، المقرر الخاص السابق لألمم المتحدة لحقوق عبد الجبار أبوراس: اقترح ريتشارد فولك –إسطنبول 

، ثالث خطوات عملية لمواجهة قرار واشنطن 1967اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
 االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.

وأوضح فولك أن  الخطوات المقترحة ترتكز على اللجوء للمحكمة الدائمة للشعوب بالعاصمة اإليطالية 
للسالم في بروكسل، وكذلك تطبيق مقاطعة شعبية تجارية ” برتراند راسل“أو إلى مؤسسة روما، 

للواليات المتحدة، فضال  عن اللجوء، اليوم الخميس، إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لتمرير قرار 
 .478يدين خطوة ترامب التي تنتهك قرار مجلس األمن الدولي رقم 

ه عم ا إن كان لجوء الفلسطينيين إلى محاكم أمريكية لمقاضاة ترامب على خلفية  وفي معرض رد 
قراره، يجدي نفعا ، قال الخبير األمريكي من أصل يهودي إنه ال يعتقد ذلك، ألن جميع المحاكم تقريبا  

مسألة سياسية، أي من صالحيات السلطة التنفيذية، وال “بالواليات المتحدة ستعتبر قرار ترامب 
 ”.القضائيةتخضع للمراجعة 

األنفع من ذلك هو التوجه إلى المحكمة الدائمة للشعوب بروما، أو مؤسسة برتراند روسل “وتابع أن 
 ”.للسالم في بروكسل، بمبادرة من المجتمع المدني

مطالبة رسمية باإلعالن عن الحقوق والواجبات القانونية، إال أن “ورغم أن خطوة مماثلة ال تشك ل 
ونشر تحليل يستند إلى القانون الدولي، ويمكن أن تمارس تأثيرا  كبيرا  على حيثياتها تسمح بوضع 

 ”.الرأي العام الدولي، خصوصا  إذا تم تنظيمها بشكل فعال وتم نشر نتائجها على نحو سليم
ولفت الخبير األمريكي إلى وجود أمثلة عديدة تدل  على فعالية هذه الوسيلة التي تتطلب تمويال  كافي ا، 

 تنظيمية فعالة، وتخطيط ا بارع ا، على حد تعبيره. وقدرة
 21/12/2017، القدس العربي، لندن
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 غرينبالت يطلب من نتنياهو تخفيف االستيطان في القدس .53
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، عن أن مبعوث الرئيس األميركي لعملية  تل أبيب:

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، السالم في الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، طلب من 
خالل لقائه به الليلة قبل الماضية، أن يخفف من مشروعات االستيطان في القدس وينسجم مع 
المسار السياسي إلدارة الرئيس دونالد ترمب. وأبلغه في الوقت نفسه، أن إعالن ترمب بشأن نقل 

جدي، وأن الشخص الذي سينسق األعمال  السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس هو قرار
التحضيرية للسفارة، سيكون سفير واشنطن لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، ومعه فريق خاص يعمل في 

 وزارة الخارجية.
واشنطن تأمل في أن يوافق الفلسطينيون مستقبال، على »وقال مسؤول في الوفد األميركي، الحقا، إن 

مع غرينبالت وصهر ترمب، جاريد كوشنر. فنحن نعتقد أنه في مناقشة خطة السالم األميركية 
الوقت المناسب، ستعترف األطراف المعنية بأن خطتنا السياسية، بما فيها إعالن االعتراف بالقدس 

وأوضح المسؤول أن الواليات المتحدة لم تتراجع «. عاصمة، تخدم مصالح إسرائيل والفلسطينيين جيدا
كثير من الناس كانوا متشككين عندما قلنا إننا نواصل العمل »، وقال: عن نيتها دفع خطة السالم

 «.على ذلك )بعد خطاب ترمب(، لكننا جادون 
وعلم أن غرينبالت اجتمع أمس، مع منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية 

في المشروعات  المحتلة، الجنرال يواف مردخاي، الذي تربطه به عالقات وثيقة. وتباحث معه
االقتصادية التي تجري إقامتها في المناطق الفلسطينية، وحاول أن يفهم ما هو عمق الهبة 

ن كان يمكن أن تهدأ في القريب أو أن تتطور إلى انتفاضة. ولم  الفلسطينية ضد وعد ترمب، وا 
 إدارة ترمب. يجتمع غرينبالت مع القيادة الفلسطينية، التي قاطعته بموجب قرار قطع العالقات مع

 22/12/2017، لندن، الشرق األوسط
 

 من األراضي الفلسطينية المحتلة يتجزأالقدس جزء ال في األمم المتحدة:  وكوبا فنزويال .54
قال ممثل فنزويال الذي تحدث باسم حركة عدم االنحياز، إن المنظمة طلبت بالتعاون مع الدول 

وأضاف: "مجلس األمن غير  شعوب العالم الحر.العربية واإلسالمية عقد هذه الجلسة للتعبير عن 
قادر على ممارسة مسؤولياته، وقد شاهدنا هذا عندما استخدمت أمريكا حق النقض ضد مشروع 

وقال إن إسرائيل تحاول تغيير طابع وتركيبة القدس الجغرافية، مشيرا إلى  قدمته مصر بشأن القدس".
 باطلة. اإلجراءاتول عنها، وأن تلك استنكاره لما يحدث بالقدس بغض النظر عن المسؤ 
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من األراضي الفلسطينية المحتلة، والدول األعضاء في حركة عدم  يتجزأوتابع: "القدس جزء ال 
 االنحياز تعبر عن انزعاجها البالغ بعد قرار ترامب بشأن القدس ونقل سفارة بالده للقدس".

لى بيانات قال ممثل كوبا: "تضم كوبا صوتها إلى بيان فنزويال نيابو  ة عن دول عدم االنحياز، وا 
اليمن وتركيا"، مضيفا: "موقف بالدي بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يرفض القرار ويعتبره 

 انتهاك لميثاق األمم المتحدة وانتهاك للقرارات األممية ذات الصلة".
اعيات خطيرة على السالم وأضاف: "القرار األمريكي يسيء لألمم اإلسالمية والعربية وسيكون له تد

 واالستقرار في الشرق األوسط وستعيق كل جهود استئناف مفاوضات السالم".
نهاء السياسات  وتابع: "نطالب مجلس األمن بالقيام بمهامه ومطالبة إسرائيل بإنهاء االحتالل وا 

 األممية". القراراتاالستعمارية واحترام 
 Sputnik ،21/12/2017موقع سبوتنيك 

 
 لقدسمسألة اعلى المجتمع الدولي أن يعتمد على قرارات األمم المتحدة لحل  :الصين .55

قال ممثل الصين: "ننادي المجتمع الدولي أن يقوم بجهوده لتحقيق السالم، مشيرا إلى أن حل 
الدولتين يقود إلى تسوية سياسية، ويجب على المجتمع الدولي أن يعتمد على قرارات األمم المتحدة 

وتابع: "الصين كانت من كبار داعمي عملية السالم  الخاصة بالوضع النهائي للقدس". لحل المسائل
وعاصمتها  1967في الشرق األوسط وندعم حق الشعب الفلسطيني في دولة على حدود ما قبل 

 وأضاف: "يجب تعزيز عملية سياسية على أساس حل الدولتين" القدس وموقفنا لن يتغير".
 Sputnik ،21/12/2017موقع سبوتنيك 

 
 االقتصاد السلوكي والصيرفة اإلسالمية .56

مررن المتفررق عليرره إن ضررعف قواعررد الحوكمررة والثغرررات فرري األنظمررة المحاسرربية  :عرردنان أحمررد يوسررف
. إذ اسررتغلت 2008والرقابيررة، كانررت مررن بررين أسررباب أخرررى سرراهمت فرري انرردالع األزمررة العالميررة عررام 

رير التالعرب بسروق العقرارات والمسراكن فري الواليرات المصارف جوانب الضعف والثغرات هذه، في تم
المتحرردة، وفرري أسررواق المشررتقات الماليررة، وفرري تضررخيم أربرراح المترراجرة برردفاتر البنرروك مررن أجررل حصررد 
المكافرت المرتفعة. وكانت ردة الفعل الطبيعية جملة مرن اإلجرراءات التري اتخرذتها الحكومرات والبنروك 

". واضح أن هرذه اإلجرراءات تسرتهدف 3إلى ظهور ما يسمى بر "بازل المركزية و "لجنة بازل"، انتهت 
وضررع مزيررد مررن الرقابررة والقيررود علررى تصرررفات المسررؤولين فرري المصررارف لرردى اتخرراذ قرررارات التمويررل 
واالسرررتثمار. لكرررن مرررع ذلرررك، تظرررل هرررذه اإلجرررراءات قاصررررة عرررن الوصرررول إلرررى تغييرررر سرررلوك هرررؤالء 
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شخصرررية لإلصررررار علرررى البحرررث عرررن منافرررذ لاللتفررراف علرررى تلرررك المسرررؤولين الرررذين تررردفعهم نررروازعهم ال
 الرقابة والقيود.

لرررذلك، شرررهدنا خرررالل السرررنوات الماضرررية مزيررردا  مرررن االهتمرررام بررردرس دور العوامرررل النفسرررية فررري صرررنع 
القرارات االقتصادية، مع التركيز على العوامل السلوكية، في إشرارة إلرى اهتمامرات االقتصراد السرلوكي 

فضل في تطويره إلى عالم االقتصاد األميركي ريتشارد ثالر، الذي حاز قبرل أشرهر علرى الذي يرجع ال
جائزة نوبل لالقتصاد لعمله الرائد في هذا المجال. ويرى ثالر أن االفتراض بأن األفراد يسلكون سلوكا  

وت أسرعار اقتصاديا  رشيدا ، ليس باألمر الصحيح دائما . ولو كان األمر كذلك، لتشابهت السلع، وتسا
السلع والخدمات المتشابهة. لذلك، فرإن علرى السرلطات عردم االكتفراء بالتشرريعات والقروانين، برل يجرب 
أن تطررور قنرروات اتصررال تركررز علررى ترشرريد سررلوك األفررراد والمؤسسررات وتنشرريط ردات الفعررل اإليجابيررة 

 لديهم لدى اتخاذ قراراتهم.
ول المصارف المركزية والمؤسسات الماليرة هرذا وخالل السنوات األخيرة، برزت مؤشرات تدل على دخ

المجررال. وعلررى سرربيل المثررال، تعاونررت المصررارف المركزيررة مررع المؤسسررات الماليررة فرري بلرردانها علررى 
دارة األخطرررار الماليرررة والسرررلوكية. ففررري مجرررال  تصرررميم سياسرررات أفضرررل لحمايرررة المسرررتهلك المرررالي، وا 

التقليديررة لحمايررة المسررتهلك أن  المسررتهلك زبررون  سياسررات حمايررة المسررتهلك المررالي، تفترررض السياسررات
"عقالني"، يقوم بتحليل كل المعلومات المتاحة أمامه التخراذ أفضرل قررار ممكرن، بحيرث ترؤدي الزيرادة 
في المعلومات إلى قرارات أفضرل. وهرذا مخرالف لألدلرة المرأخوذة مرن بحروث االقتصراد السرلوكي التري 

ط أمررام كثررة المعلومررات أو ُيهمررل المعلومرات المتاحررة أو أجررزاء تردل علررى أن المسرتهلك غالبررا  مررا يتخرب
أو يعتمرد علرى جزئيرة بسريطة ربمرا ال تكرون كافيرة لتكروين القررار  ٬منها، حتى لرو كانرت بالغرة األهميرة

الصرررائب. وبالترررالي، يمكرررن للمصرررارف المركزيرررة اسرررتخدام مفررراهيم االقتصررراد السرررلوكي إلعرررادة تصرررميم 
علررررى سرررربيل المثررررال: صررررياغة المعلومررررات ذات األهميررررة الترررري يتلقاهررررا  سياسررررات حمايررررة المسررررتهلك.

المستهلك عندما يتقدم بطلب للحصرول علرى رهرن عقراري أو علرى بطاقرة ائتمران، أو يشرتري منتجرات 
التررأمين أو يسررتثمر فرري صررندوق للمعاشررات التقاعديررة بطريقررة جاذبررة لالنتبرراه ومفهومررة وفرري التوقيررت 

 المناسب.
ارة األخطار المالية والسرلوكية، فيملرك االقتصراد السرلوكي دورا  مهمرا  فري ذلرك مرن أما في ما يخص إد

( في سوق االئتمان االستهالكي، إذ يمكن مساعدة األفرراد debt stressخالل معالجة ضغوس الديون )
الذين يعانون من ضغوس الديون على سداد ديونهم في الوقت المحدد، من خالل إرسال رسائل نصية 

يررة تحفررزهم علررى ذلررك، وهررو مررا قررام برره البنررك المركررزي المجررري كجررزء مررن برنررامج لتحسررين إدارة إيجاب
 الديون.
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وعندما نتحدث عن هذه القضايا في إطار الصيرفة اإلسالمية، وكما ذكرنرا، فرإن إجرراءات وتشرريعات 
ت المصرررفية تشررديد قواعررد الحوكمررة والمعررايير المحاسرربية الترري طبقتهررا "بررازل"، تفترررض بقرراء المنتجررا

 ذاتها والتي ساهمت في األزمة العالمية مثل المشتقات المالية ولكن مع تشديد الرقابة عليها.
كذلك االقتصاد السلوكي يفتررض بقراء هرذه المنتجرات، ولكرن مرع السرعي إلرى تغييرر سرلوك المسرؤولين 

ا نتحررردث عرررن المصررررفيين والمسرررتثمرين فررري التعامرررل معهرررا كررري يكونررروا أكثرررر مسرررؤولية. بينمرررا عنررردم
الصريرفة اإلسررالمية، فإننررا يجررب أن نالحررظ إن هررذه البنرروك تنطلررق أوال  وفرري برردء مزاولررة عملهررا، علررى 
تجنرررب تقرررديم منتجرررات أو خررردمات قرررد ترررؤدي إلرررى إلحررراق الضررررر بالمتعررراملين، وهررري عرررادة مرررا ترررربط 

يعة، بالصرردق واألمانررة، باالقتصرراد الحقيقرري، وتلتررزم أخالقيررا  ومهنيررا ، انطالقررا  مررن تقيرردها بمبررادد الشررر 
كمررا تتعامررل مررع األمرروال الترري لررديها كررأموال عامررة هرري مسررؤولة عررن الحررافظ عليهررا وتجنيبهررا الضررياع 
والخسارة قدر اإلمكان. إذا لدى المسؤولين المصرفيين في المصارف اإلسالمية مرا يوجره سرلوكها مرن 

 ويلية أكثر رشدا .الناحية الشرعية واألخالقية، نحو اتخاذ قرارات استثمارية وتم
ولكررن هررذا ال يمنررع مررن القررول إن التطررورات الترري نشررهدها فرري حقررل االقتصرراد السررلوكي وتطبيقاترره فرري 
مجررال المصررارف والمؤسسررات الماليررة، يجررب أن يكررون حررافزا  للبنرروك اإلسررالمية للعمررل علررى مراجعررة 

الل االسرتفادة مررن تلررك ومواصرلة تطرروير منتجاتهرا وخرردماتها وعقرود معامالتهررا ومنراهج عملهررا، مرن خرر
التطبيقرات بغيررة ربطهرا بشرركل أكبررر بمقاصرد الشررريعة والحاجررات الضررورية للمسررتهلكين والمسررتثمرين، 
وأن تبتعررررد مررررن اسررررتغالل التحيررررز السررررلوكي والضررررعف المعرفرررري لرررردى المتمررررولين والزبررررائن مررررن ناحيررررة 

، بمسميات العقرود الفقهيرة. كمرا يجرب استغالل العاطفة الدينية لديهم، وتقديم منتجاتها المالية التقليدية
أن تلتزم باإلفصاح عن البيانات التي تكون في وضع ظنري السرتغالل المسرتهلك، وتوعيتره بالخيرارات 
المالية السليمة، ضافة إلرى منرع تسرويق المنتجرات الماليرة التري صرممت لتضرليل المسرتهلك واسرتغالل 

ك لهرررا فرررري أعمالهرررا، وتسررراعده علرررى اتخرررراذ ضرررعفه المعرفررري وأن تعامرررل المسررررتثمر والمسرررتهلك كشرررري
 القرارات الصائبة.

ال يمكرررن اعتبرررار  ٬وأخيررررا ، علرررى رغرررم برررروز وحررردات االقتصررراد السرررلوكي فررري عررردد مرررن الررردول العربيرررة
الشمول المالي أو المسائل النقدية التي بدأت المصارف المركزية في بعض الدول ال سيما في أميركرا 

وكية، من المسائل التي هي على الئحة األولوية في دولنا العربيرة. لرذلك، وأوروبا، مقاربتها بعدسة سل
نتطلرع إلرى مبررادرات رائردة مرن المصررارف المركزيرة والبنروك العربيررة واتحراد المصرارف العربيررة فري هررذا 

 المجال.
 22/12/2017الحياة، لندن، 
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 معركة القدس على المستويين الرسمي والشعبي .57
 سعيد الحاج

ي أعلن فيها اعتراف بالده بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، راهن الرئيس األميركي في كلمته الت
دونالد ترمب على أن ردة الفعل عليه ستكون مؤقتة وعابرة، ما يجعل ديمومة الغضب جزءا ال يتجزأ 

 من معادلة نجاح معركة الدفاع عن القدس.
 

 قمة التعاون اإلسالمي
مي مسؤولية أخالقية وأدبية تجاه القدس، التي كانت سبب تقع على عاتق منظمة التعاون اإلسال

بعد إحراق المسجد األقصى، باسمها األول منظمة المؤتمر اإلسالمي. كما أن  1969إنشائها عام 
الحدث اليوم طارد وخطير على مصير القدس ومستقبل القضية الفلسطينية، األمر الذي رفع سقف 

الحافل بالمواقف غير  -والمنظمات الشبيهة-ريخ المنظمة التوقعات بخصوص قمة إسطنبول رغم تا
 مرتفعة السقف.

خرج االجتماع الطارد لمنظمة التعاون اإلسالمي بقرارات تحمل رمزية سياسية رفضت قرار ترمب 
ودعته للتراجع عنه، واتخذت ما بدا وكأنه القرار المقابل له أي االعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها 

المحتلة". لكن غابت في المقابل القرارات العملية القادرة فعال على الضغط على  "القدس الشرقية
اإلدارة األميركية، سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، لعدة أسباب في مقدمتها الجمود والترهل اللذْين 
تعاني منهما مفاصل المنظمة، والخالفات بين دولها األعضاء، ومستوى التمثيل المتدني لبعض 

ل الفاعلة سيما المملكة العربية السعودية ومصر. ويبدو أن ضعف تمثيل بعض الدول كان الدو 
مقصودا لذاته، إما تجنبا إلغضاب واشطن أو كتعبير عن موقف سلبي من تركيا، وفي الحالتين 

 لخفض سقف مقررات القمة إن لم نقل إفشالها.
ء عليها، فرديا وجماعيا خصوصا على تحمل قرارات منظمة التعاون في إسطنبول أرضية يمكن البنا

الصعيد الدولي، لكن ينبغي التنبه إلى أن بعض القرارات لها مدلوالت ليست بالضرورة إيجابية 
للقضية الفلسطينية. فاإلعالن عن "القدس الشرقية" عاصمة لدولة فلسطين يعني االعتراف الضمني 

ه الشعب الفلسطيني بعمومه، فضال عن كونه بتبعية "القدس الغربية" لدولة االحتالل، وهو ما يرفض
 تنازال غير مبرر قبل أي عملية سياسية مفترضة.

ال فر"إثارة هذا االنتهاك  من بين مخرجات القمة مطالبة مجلس األمن باالضطالع بمسؤولياته، وا 
دمت به الخطير في الجمعية العامة لألمم المتحدة". وبعد الفيتو األميركي على مشروع القرار الذي تق

الذي يحمل عنوان  377مصر، تم التوجه للجمعية العامة لألمم المتحدة وفق الفقرة "أ" من قرارها رقم 
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إثر األزمة  1950نوفمبر/تشرين الثاني  3"متحدون من أجل السالم". ويجيز هذا القرار، المؤرَّخ في 
ناك تهديدا أو خرقا للسالم ساعة، إذا بدا أن "ه 24الكورية، عقد جلسة استثنائية طارئة في غضون 

أو عمال من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس األمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب 
عضو دائم، حيث يمكنها أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى األعضاء 

 باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السالم واألمن الدوليين".
دول العربية واإلسالمية بأن قرار ترمب بخصوص القدس له تبعات كارثية على مصير تدرك ال

المدينة ومستقبل القضية الفلسطينية، وبالتالي فالقدس هنا بمثابة خط الصد األول لألمن القومي 
ذا كانت سقوف المنظمات الجماعية  العربي واإلسالمي، األمر الذي يرتب مسؤوليات عليها جميعا. وا 

ة بسبب البيروقراطية الثقيلة والحاجة لتوافق الجميع، فإن ذلك ال يعفي الدول من اإلجراءات واطئ
الفردية التي يمكن أن تلجأ لها، على مستوى العالقة مع الواليات المتحدة أو حتى مع دولة االحتالل 

 بالنسبة للدول التي تربطها بها عالقات دبلوماسية.
 

 الدور الشعبي
الرسمي بكبير إنجاز بالنسبة لقضية القدس، ولعله ال يحمل وفق المعطيات الحالية ال يبشر المسار 

إمكانية النجاح في مواجهة قوة عظمى مثل الواليات المتحدة األميركية. ذلك أن موافقة الجمعية 
العامة على مشروع القرار المفترض بخصوص القدس لن يعني الكثير فعليا، في ظل سوابق ماثلة 

يشير إلى "إصدار  377وازين القوى وغياب إرادة دول فاعلة ومؤثرة. كما أن نص القرار واختالل م
توصيات إلى الدول األعضاء"، األمر الذي ال يحوي بقوة رادعة لواشنطن عن قرارها أو ترمب عن 

 مخططاته.
لتي تملك االستثناء الوحيد لألطراف الرسمية هو السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة محمود عباس، ا

أوراق ضغط حقيقية تبدأ بالرفض الفعلي للدور األميركي في عملية التسوية، وتمر بوقفة صادقة 
وحتى اآلن وما جرته من كوارث على القضية الفلسطينية،  1993ومراجعة حقيقية لهذه العملية منذ 

الضفة الغربية وال تنتهي عند وقف التنسيق األمني وتخفيف القبضة عن الناشطين والمقاومين في 
 المحتلة، فضال عن المسار السياسي والقانوني على الساحة الدولية.

إذن، فالرهان الرئيس هو البعد الشعبي ودور الشارع في معركة القدس، محليا في األراضي 
 الفلسطينية المحتلة، وخارجيا في الدول العربية واإلسالمية والعالمية.

سطينية المحتلة، سيما القدس والضفة، ذات تأثير مباشر على فالهبة التي بدأت في األراضي الفل
االحتالل وغير مباشر على قرار اإلدارة األميركية بالتبعية. وهي هبة قادرة على االستمرار والتأثير 
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التي كانت سبب اشتعال االنتفاضة -وتحمل فرص التحول النتفاضة شعبية بالنظر لرمزية القدس 
رها. وقد أثبت الفعل الشعبي قدرته على تغيير قراراٍت وسياسات سابقة وخطورة ما ينتظ -الثانية

لالحتالل، وآخرها ما حصل لقرار البوابات اإللكترونية في المسجد األقصى الذي تراجع عنه 
 االحتالل رضوخا للهبة الشعبية في حينها.

العالم، تقع على كاهل  وباعتبار أن القدس ليست شأنا فلسطينيا بل قضية العرب والمسلمين ثم أحرار
الشارع العربي واإلسالمي مسؤوليات حقيقية. ينبغي للحراك العربي واإلسالمي القائم أن يستمر 
ويتفاعل ويتزايد، أوال إلسقاس رهان ترمب ونتنياهو على هبة مؤقتة وعابرة، وثانيا لدعم الحراك 

والضغط على األخرى، بمعنى رفع  الفلسطيني الداخلي، وثالثا لدعم الحكومات الراغبة في عمل شيء
سقف جميع الدول والحكومات من مختلف التوجهات واإلرادات، والتي تملك إن صدقت نواياها القدرة 

 على التأثير على القرار األميركي.
بيد أن الفعل الشعبي ينبغي أال يقتصر على المظاهرات والمسيرات واالحتجاجات، على أهميتها، بل 

فة مجاالت العمل الشعبي من اتحادات ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وصوال يجب أن يستغرق كا
للعمل البرلماني الفاعل اتجاه القدس، وينبغي ألهداف هذا الحراك أن تتخطى حاجز التحشيد وصوال 

 لنشر الوعي ثم التأثير السياسي.
ار لحملة مقاطعة ولعله أتى الوقت الذي يجب على الشعوب العربية واإلسالمية أن تعيد االعتب

البضائع األميركية، فضال عن "اإلسرائيلية"، بعد أن فقدت زخمها مؤخرا، باعتبارها فعال شعبيا قادرا 
 على إيصال الرسالة إن خطط له جيدا.

القدس للجميع، ومعركتها معركة الجميع، وتقع مسؤولية حمايتها على عاتق الجميع، كل بحسب 
مكاناته ومجال تخصصه.  موقعه وا 

 21/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "الفيتو" الفاجر .58
 سيف الدين عبد الفتاح
أشارت مقالة سابقة لصاحب هذه السطور إلى مقولة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي 
يتبناها في إصالح منظمة األمم المتحدة، وفي مقدمتها مؤسسة مجلس األمن التي تضطلع، في واقع 

ميتها إدارة العالم، إذ قال "العالم أكبر من خمسة". وكان يشير في ذلك إلى حق األمر، بما يمكن تس
النقض )الفيتو( الذي تتمتع به دول خمس وصفت بالكبرى. حينما تستخدم "الفيتو" يكون القرار 
منعدما، مهما كان عدد الذين وافقوا على مشروع القرار، حتى لو كان إجماعا شذ ت عنه دولة واحدة. 
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هذه القراءة عن قراءة دقيقة عميقة لمنظومة األمم المتحدة ومجلس أمنها، حيث الخلل شديد، وتعبر 
كما ميزان القوى في تسيير األمور الدولية في المسائل الخطيرة والقضايا الكبيرة التي غالبا ما تتورس 

البا ما تالحق فيها إحدى الدول الخمس الكبرى، وهو ما يعني أن القرارات ذات الخطورة واألهمية غ
با  بحق النقض من تلك الدول، مدافعة عما تراها مصالحها، حتى لو كان ذلك يمثل غبنا وظلما مرك 

 للمعمورة وأهلها من الدول األخرى. 
يمكن، في هذا السياق، فهم هذا "الفيتو" الذي استخدمته الواليات المتحدة األميركية ممثلة في 

مشروع القرار الذي يؤكد أنه ليس من حق أي دولة أن تغير مندوبتها، هيلي، التي اعترضت على 
الوضع الذي يتعلق بالقدس، في إطار قرارات أخرى صدرت عن األمم المتحدة. ولألسف، فإن 
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، متخذ هذا القرار الذي يتعلق بالقدس، يتصف بالعنصرية الفائضة 

نيا، حتى لو قالت إن قراره بشأن القدس ونقله سفارة بالده إليها، والبلطجة الزائدة، وهو يواجه كل الد
باعتبارها، بحسبه، عاصمة لدولة الكيان الصهيوني، غير صائب، قد يسير في غيه، ويعلن أنه لن 
جرائها.  ر ذلك القرار بأنه يساعد في إتمام عملية السالم المزعومة وا  يتراجع. وأكثر من ذلك، فإنه يبر 

ك، أنه يؤكد أن ذلك يشكل اعترافا بالواقع، ومن حق الكيان الصهيوني، وهي دولة األكثر من ذل
ديمقراطية بحسبه، على الرغم من عنصريتها البادية ووصفها دولة احتالل واغتصاب، اختيار القدس 
عاصمة لها ما أرادت، متجاهال كل القرارات والمواثيق الدولية، وكذلك الخصوصية التي تتمتع بها 

 القدس.قضية 
استخدمت الواليات المتحدة حق النقض، على الرغم من أن أربع عشرة دولة، بما فيها األربع دول 
الدائمة األخرى، وافقت على مشروع القرار، إال أن مندوبة أميركا في مجلس األمن رفعت يدها عاليا، 

رت استخدام هذا ا رة ذلك بأن أميركا قد قر  تة وممارسة حق النقض، ومبر  لفيتو لمصلحة عملية مصو 
السالم. كان ذلك نموذجا خطيرا للخلل البادي في منظومة األمم المتحدة، حينما يجلس على عرش 
السلطة في الواليات المتحدة رئيس عنصري أهوج، يمارس البلطجة السياسية من كل طريق، ويهدم 

نتخابي هو المقدس عنده، بشكل خطير كل ما يتعلق باألصول والقواعد الدولية، معتبرا أن وعده اال
وهو، في حقيقة األمر، أعطى وعدا ممن ال يملك لمن ال يستحق. وعلى الرغم من تنبيه الكافة أن 
ذلك سيعوق المشكلة وأصل القضية، ويؤدي إلى عقباٍت وتحدياٍت، ضمن عملية سالم متوهمة، لم 

م خطوة في ظل حكومة نتنياهو في ظل دولة عنصرية في حماية رئي س عنصري، ليمارس حالة تتقد 
 من البلطجة الدولية، ويسمي االثنان هذا القرار تاريخيا. 

ومن مكامن الخلل أيضا أال يكون لحق النقض حقوق، على الرغم من أن بعض المهتمين بالعالقات 
الدولية والقانون الدولي يذكرون أن من تقدم بالقرار تالعب باألمر، في ظل لعبة "الفيتو"، فكان على 
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م القرار أن يذكر صاحب القرار نصا، وهي الواليات المتحدة األميركية، وتسمية هذا القرار بأنه م ن قد 
أميركي، حتى تكون هذه الدولة طرفا، فيمتنع عليها التصويت بالنقض، لوجود مصلحة مباشرة لها، 

في الوقت نفسه. فيما هو محل للتصويت، فالقاعدة العرفية أنه ال يمكن أن يكون المتهم هو القاضي 
وأن يكون له الكلمة الفصل بالتعقيب على قرار استخدمت فيه مندوبة الواليات المتحدة، الموظفة في 
إدارة ترامب وتأتمر بأمره، حق النقض في مسرحيٍة هزلية، فإن كان هذا ممتنعا قانونا، بما يشير إلى 

م بالقرار مارس مجاملة للواليات المتحد ة، من غير ذكر اسمها ونسبة القرار لها، حالة عبثية، فمن تقد 
ن لم يكن هناك سند قانوني، فإن األمر يشير إلى حالة عبثية خطيرة، تقوم فيها الواليات  حتى وا 
المتحدة بدور المتهم والقاضي على حد سواء، حيث تكون لها الكلمة الفصل، وهي المعنية بالقرار، 

 ت دولية سابقة. وهي من اتخذ القرار الباطل في مواجهة قرارا
ويبدو أصل القضية في مواقف متخاذلة عليها من مؤشرات الضعف والهوان من الرسميين العرب، 
فها هو مسؤول فلسطيني يشير إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت عقد مؤتمر للقمة العربية، إال أن 

ل القضية دوال بعينها قد عوقت ذلك، خرجت وعبرت عن مواقف باهتة وتافهة ال تليق بأص
الفلسطينية وقضية القدس التي تعد الجوهر فيها، وهي تسمي نفسها دوال تقود اإلقليم وتسيره، 
وتستحي أن تدين سيدها األميركي بأي عبارة، بل ترى أن الواليات المتحدة ال تزال الوسيط النزيه. 

اكت الباهت، في أمر ال أي نزاهٍة تلك يعبر عنها هؤالء المنبطحون الذين ال يجيدون إال الكالم الس
تنهض به إال المواقف الصلبة واألفعال الحية؟ أكثر من ذلك، فإن هؤالء في حركة التفافية تمثلت في 
طلب رئيس السلطة الفلسطينية بنقل القضية إلى تصويت في جهاز آخر، هو الجمعية العامة )هايد 

اليات المتحدة، من خالل البلطجي بارك األمم المتحدة( التي تتخذ توصيات ال قرارات. ولكن الو 
العنصري، ترامب، وسليلته مندوبة الواليات المتحدة في األمم المتحدة ترفع صوتها عاليا لتحذ ر كل 
من يصوت ضد قرار ترامب، فتقول كالما غريبا، يمثل وصول األمر في إدارة السياسية الدولية إلى 

تب أسماء الدول التي تصو ت ضد القرار أعلى درجات السخرية. إنها تهدد وتتوعد أنها ستك
األميركي، وترفعها إلى ترامب، ليتخذ إجراءات وعقوبات، وتحذر دوال تتلقى مساعدات من الواليات 
المتحدة: ال نعطيكم تلك المساعدات لتقولوا "ال" لقرارات ترامب، أو تتهموا الواليات المتحدة بأنها ضد 

 السالم. 
عاجمها ومؤلفاتها وكتبها، حتى يمكن أن أسكن تلك التصرفات أبحث في قواميس السياسة وم

المدهشة لرئيٍس مثل ترامب، وتلك السياسات الطائشة لدولٍة مثل السعودية، تبلطج فيها على رؤساء 
دول ورؤساء حكومات، وتحاول أن ترغمهم على اتخاذ مواقف وأفعال، وهم تحت اإلقامة الجبرية 

وال أجد في علم السياسة بابا بعينه، حتى يمكن تسكين تصرفات وتفرض عليهم مواقف وسياسات. 
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رئيس عنصري مثل ترامب، وآخر مراهق في السعودية، سوى أن يشرع علماء السياسة في اختراع 
باب جديد، يمكن إدخال تلك الممارسات التي تتسم بالفجر والبجاحة والمراهقة والطيش فيه، باب 

 .يمكن تسميته "البلطجة السياسية"
 22/12/2017، العربي الجديد، لندن

 
 هل خرج الفلسطينيون من اللعبة اللبنانية؟ .59

 حسام عيتاني
 -انضم أمس إلى الئحة األرقام المتصارعة في لبنان العدد الذي أعلنته لجنة الحوار اللبناني
قدر الفلسطيني لالجئين الفلسطينيين في لبنان. وهو أقل من نصف الرقم المتداول السابق الذي ي

 ألف الجئ. 450و 400هؤالء بما يتراوح بين 
. بيد أن لألرقام 174422حددت اللجنة في اللقاء الذي عقدته في السراي الحكومي عدد الالجئين بر

في لبنان معاني مختلفة عن تلك السائدة في أنحاء العالم، خصوصا  أرقام السكان وتوزعهم على 
ينتمون إليها. وفي بلد تحتل فيه الديموغرافيا موقعا  مقررا  المناطق، واألهم من ذلك، الطوائف التي 

في األيديولوجيات التي تتبناها األطراف المختلفة، يكتسب الرقم قيمة إضافية. وليس سرا  أن 
السلطات تمتنع عن إجراء إحصاء عام للسكان منذ أكثر من ثمانين عاما  )أحصى االنتداب الفرنسي 

كما هو معروف(، خشية أن تسند الطوائف مطالبها بزيادة حصصها  ،1932السكان آخر مرة عام 
وبين  1943بين استقالل عام « سرا  معلنا  »التمثيلية بعدد المنتمين إليها. كان إخفاء عدد السكان 

. المسلمون كانوا يعرفون أنهم هم األكثرية العددية خالفا  لنتائج اإلحصاء القديم 1975اندالع حرب 
اد للسكان، والمسيحيون يحاولون االختباء من هذه الحقيقة من خالل عرض الجنسية ويطالبون بتعد

 اللبنانية على كل من يرغب من المسيحيين العرب.
هذا ماٍض طواه اتفاق الطائف الذي جدد التوافق )التواطؤ؟( اللبناني على تناسي مسألة األرقام 

وعدم تطلع هؤالء إلى انتزاع المناصب السيادية واألعداد كنوع من إظهار النية الحسنة عند المسلمين 
من المسيحيين. غير أن ذلك لم يحل دون االستمرار في استخدام توطين الفلسطينيين فزاعة تارة في 
يد نظام الوصاية السوري وتارة في يد بعض القوى المسيحية المنخرطة في لعبة الذعر الديموغرافي 

الستخراج نفوذ وقوة سياسية ومادية. والحق يقال إن جميع  والخوف من الذوبان في بحر المسلمين،
 الطوائف تمارس هذه اللعبة حين تبرز فوائدها.

لكن هل سيمحو العدد الجديد والصغير نسبيا  لالجئين الفلسطينيين الرعب من الفناء والتوطين؟ طبعا  
با  بهم وال تستهدفهم كعدو ال. فإن تناقص الالجئون الفلسطينيون بفعل الهجرة إلى بلدان أكثر ترحي
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جماعي اتفق اللبنانيون على تحميله وزر الحرب األهلية، حل  مكانهم الالجئون السوريون بأعدادهم 
التي ترتفع وتنخفض وفق االستخدام األداتي للسياسيين اللبنانيين. وهؤالء، للصدفة ولسوء حظ 

م، وفق الرطانة األيديولوجية السائدة، الالجئين، من ذات دين ومذهب نظرائهم الفلسطينيين. أي أنه
 يهددون التوازن الطائفي في لبنان.

عليه، سيظل باب استغالل مواضيع التوطين والخوف الديموغرافي واالبتزاز المتبادل بين الطوائف 
مفتوحا  على مصراعيه. وستضاف إليه مصطلحات أكثر قابلية للتسويق في الداخل والخارج عن 

وأهمية فتح األوروبيين واألميركيين والعرب صناديقهم لتغرف منها « طرف التكفيري الت»و « اإلرهاب»
السلطات اللبنانية التي تنزعج أشد االنزعاج من كلمات مثل الرقابة والشفافية والمساءلة التي يتعين 

 عليها الخضوع لها.
لي بمبدأ المواطنة، وترى يرتبط هذا المناخ بطبيعة السياسة في لبنان التي ال تعترف بالمواطن بالتا

أن العنصر األساس المكون لالجتماع السياسي هو الطائفة وليس الفرد. وبذلك، يظهر الالجئون 
كسالح ُيرفع في المنازلة الطائفية الدائمة. تغييب اإلحصاءات وأرقامها يبدو في هذه الحال ضرورة 

ذا ظهر ذات يو  م أن أعداد الالجئين السوريين أقل من وجودية يهدد كشفها بزعزعة االنتظام العام. وا 
أن يجري استغاللها في بازار المزايدات اللبنانية، على ما حصل مع الفلسطينيين، سيجري اختراع 

 خطر ديموغرافي آخر، محلي أو خارجي. العرض مستمر!
 22/12/2017، ، لندنالحياة
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 د. محمد السعيد إدريس
ليس فقط السلطة الفلسطينية أو الدول « داني دانون »في األمم المتحدة « اإلسرائيلي»لمندوب وضع ا

العربية، أو حتى منظمة المؤتمر اإلسالمي بل العالم كله، أمام تحٍد غير مسبوق، على كل هذه 
 األطراف أن ترد عليه باللغة التي يفهمها.

ع القرار العربي الخاص برفض قرار الرئيس فقبيل انعقاد جلسة مجلس األمن للتصويت على مشرو 
يوم االثنين الماضي، فاجأ هذا المندوب « إلسرائيل»األمريكي دونالد ترامب، إعالن القدس عاصمة 

الحضور بتصريح اعتبر فيه أن تصويت أعضاء مجلس األمن قد يتكرر مئة مرة إضافية، لكن ذلك 
 «.إسرائيل»اصمة لن يغير حقيقة بسيطة هي أن القدس كانت وستبقى ع

هذا التحدي جاء منسجما  مع ما ورد على لسان المندوبة األمريكية في مجلس األمن هي األخرى 
، «الحق الكامل كدولة سيدة أن تقرر نقل سفارتها إلى القدس»نيكي هايلي، بأن للواليات المتحدة 
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ع القرار العربي، وتحدثت وشن ت هجوما  على األمم المتحدة قبل أن ترفع الفيتو األمريكي ضد مشرو 
باتت مكانا  معاديا  ألكثر الديمقراطيات ثباتا  في »الذي سيلحق بالمنظمة الدولية كونها « العار»عن 

، ولم تكتف بذلك لكنها أمعنت في التحدي واالستهانة «إسرائيل»في إشارة ل « الشرق األوسط
كية السابقة للرئيس باراك أوباما، عندما بالمجتمع الدولي بل وبالسياسة األمريكية واإلدارة األمري

الذي يدين االستيطان، ومررته إدارة أوباما في مجلس األمن من خالل  2334اعتبرت أن القرار 
 «.يشك ل لطخة في سجل الواليات المتحدة»امتناعها عن التصويت في العام الماضي 

مها كل من الواليات المتحدة مثل هذه التحديات تفرض أن يكون الرد باللغة التي تعرفها وتفه
فالمصالح هي التي «. اإلسرائيلية»، وهو الرد الذي يؤثر سلبيا  في المصالح األمريكية و«إسرائيل»و

« اإلسرائيلية»عربية باألساس لتغيير السياسات  -تحر ك الدول. هذا يعني أن المسؤولية فلسطينية 
حر ك الدبلوماسي العربي على الساحة الدولية، ، ومن الضروري أن يحدث توازن بين الت«األمريكية»و

سواء في مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، أو أية سبل أخرى على نحو ما ورد من 
األمريكي، جاءت على لسان األمين العام لجامعة الدول العربية، وبين « الفيتو»تعليقات على 

ازين القوى الفعلية على األرض، أخذا  في االعتبار السلوك العربي والفلسطيني في محاولة لتعديل مو 
 األهمية القصوى للقرار الفلسطيني بهذا الخصوص، فهو مفتاح كل تحرك عربي ودولي.

فالعالم كله يتابع اآلن ما يحدث على المستوى الفلسطيني من مراجعات باتت ضرورية بل وحتمية، 
 «.اإلسرائيلي»أو مع سلطات االحتالل سواء على مستوى العالقة بين الفصائل الفلسطينية 

ذ لم يعد ممكنا  الحديث عن ضغوس لها  أولى هذه المراجعات تخص الوحدة الوطنية الفلسطينية، وا 
معنى على سلطات االحتالل في ظل االنقسام الوطني الفلسطيني. لذلك تكتسب دعوة الرئيس 

لحضور اجتماع المجلس « سالميالجهاد اإل»و« حماس»الفلسطيني محمود عباس كال  من حركتي 
المركزي الفلسطيني المقرر انعقاده في منتصف الشهر المقبل، أهمية كبيرة، خصوصا  أن هذا 

، وتشك ل في «اإلسرائيلي»االجتماع سيكون معنيا  بإصدار جملة قرارات للرد على ترامب والتعن ت 
 المقبلة.« خطة التحرك السياسية الفلسطينية»مجملها 
ه المراجعات تتعلق بموقف السلطة الفلسطينية من اتفاق أوسلو، فاألمر المؤكد أن هذا ثانية هذ

المدعومة أمريكيا ، وبات من الضروري إصدار « اإلسرائيلية»سياسات التعن ت « أسقطته»االتفاق قد 
حل السلطة »قرار فلسطيني بإنهاء هذا االتفاق، واألهم هو اإلقدام على خطوة جريئة تقضي ب 

وتجديد تفعيل الدور القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة كل الفصائل « لسطينيةالف
 «.الجهاد اإلسالمي»و« حماس»الفلسطينية، بما فيها حركتا 
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بين السلطة « التنسيق األمني»ثالثة هذه المراجعات مرتبطة بالمراجعة الثانية وتخص إنهاء 
على « اإلسرائيلي»يق الذي كان دائما  لمصلحة األمن الفلسطينية وسلطات االحتالل، وهو التنس

بهذه المصلحة وبالعالقة « اإلسرائيلية»حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية. وبعد كل االستهانات 
مع السلطة، كما أكدتها ممارسات األيام الماضية التي أعقبت قرار ترامب، وخاصة العنف المفرس 

متظاهرين عمدا  أمام أعين العالم كله، واالستعداد إلصدار قانون والال إنساني مع األطفال وقتل ال
، أي المقاومين الفلسطينيين، ثم التطاول على القيادات الفلسطينية «يقضي بإعدام اإلرهابيين»

« المنسق»المتعاطفة مع حق الشعب الفلسطيني في التظاهر على نحو ما ورد على لسان ما يسمى 
، ردا  على ما ورد على لسان العالول «فتح»العالول نائب رئيس حركة  لدولة االحتالل بحق محمود

اتفاق أوسلو انتهى بعد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل »أن 
ده هذا المنسق بالقول: «ونقل سفارته إليها، وكل أشكال المقاومة مشروعة السيد العالول »، فقد هد 

ر أن ك ل الكلمات لها انعكاسات، وأن عليك مسؤولية.. ممنوع التفو ه بتصريحات تندم عليها تذك 
 «.الحقا .. أنصحك بتوضيح أقوالك

رابعة هذه المراجعات تتعلق بتجديد الثقة الفلسطينية في خيار المقاومة بانحياز السلطة إلى المطالبين 
تخشاها سلطات االحتالل، التي باتت « انتفاضة ثالثة»لقرار ترامب إلى « هب ة الرفض»بتحويل 

تدرك أنها ستكون مضطرة لدفع أثمان فادحة لقرار ترامب، وفي مقدمة هذه األثمان عودة القضية 
 الفلسطينية مجددا  كقضية لها ثقلها العربي والعالمي، وهذا لن يحدث دون تفجير انتفاضة ثالثة.

وهو الدور الذي سيحظى حتما  بتأييد دولي قوي بعدها يأتي الدور العربي الداعم للصمود الفلسطيني 
أضحت مؤشراته مؤكدة، عندها يمكن تجديد اآلمال في فرض التغيير واالحترام للشرعية الدولية على 

 كل من يتطاولون عليها ويحق رون من شأنها.
 22/12/2017، الخليج، الشارقة
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 يمن عودةأ
صاب وزير الدفاع إفيغدور ليبرمان في األسبوعين األخيرين له تفسير واحد فقط: االندفاع الذي أ

االنتخابات. رائحة انتخابات قوية تمأل الساحة السياسية، وهذه الرائحة تخرج الجميع عن أطوارهم ال 
سيما ليبرمان، الذي على مدى فترة طويلة حاول أن يطور من دون نجاح صورة البالغ المسؤول 

 هذه المحاولة تالشت تماما مع بداية الهجمات الهائجة له ضد الجمهور العربي وممثليه. الهادد.
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هل من الضروري أن نرى في هجومه األخير نوعا من االعتدال؟ أو يجب علينا االستعداد لألسوأ 
الذي سيأتي فيما بعد؟ ألن هذا هو ليبرمان نفسه الذي دعا في فترة االنتخابات إلى قطع رؤوسنا 

لبلطات. متأثرا كما يبدو بجو داعش، لكن أيضا بالجو العام لحكومة اليمين المتطرفة لنتنياهو، با
 ولألسف أيضا بالجو العام المؤيد، أو في األقل الذي ُيمك ِّن من نشر أفكار كهذه.

خطة التهجير والطرد تحولت إلى جزء ال يتجزأ من حملة حزب ليبرمان المراوغ االنتخابية. ولكن كل 
يستطيع رؤية الواقع يعرف أن طرد سكان وادي عارة ونقل المدن والقرى من هناك إلى حدود  من

الدولة الفلسطينية المنتظرة، هي فكرة خيالية، إذا أردنا تسميتها باعتدال. ليس فقط ألننا نحن 
بل المواطنين العرب نعارض الفكرة التي تنفيذها مرتبط بإلغاء متكرر للجنسية من مئات اآلالف، 

سرائيل لن توافق في أية حالة على وضع الحدود قرب  ألن األمر يتعلق بخطة غير قابلة للتنفيذ. وا 
الخضيرة، ومن أجل الوصول إلى العفولة يجب المرور بمناطق الدولة الفلسطينية. إذا كان األمر 

 هكذا فلَِّم يعود ليبرمان دائما إلى الخطة ذاتها؟.
، هي جزء من مخطط استراتيجي واسع. ليبرمان «هررتس»س في خطة الطرد، التي تشبه مقاله أم

يريد إشعال العنف بين اليهود والعرب في إسرائيل. وهو يفعل ذلك من خالل سلب الشرعية 
واإلنسانية لمواطني الدولة العرب، وعْرضنا مخيفين وحتى قتلة. حسب رأيه، بناء الُهوية اإلسرائيلية 

رب، لذلك فإن العربي يعيش في الوقت الضائع في الدولة، ومجرد يتم بوساطة إلغاء المواطنة للع
وجوده فيها ليس حقيقة حتمية، والهدف هو سلب الشرعية السياسية من الجمهور العربي، وأن يشكك 
بمواطنته. ألنه ما الفرق بيني أنا العربي من سكان حيفا أو أحد سكان الناصرة أو رهط، وسكان 

 وادي عارة.
أن يقول لنا إن مواطنتنا نفسها مشكوك فيها، ويمكن سلبها منا في أية لحظة من دون  ليبرمان يحاول

صلة بما قمنا به. ببساطة كوننا عربا. إذا كان الوضع هكذا فمن المفهوم أنه ليس لنا حق في التأثير 
 في اتخاذ القرارات في الدولة ر ألننا مجرد ضيوف مؤقتين في وطننا.

وأقواله التحريضية ال يمكن إال أن نتذكر األنظمة الظالمية في القرن  عند سماع هجمات ليبرمان
العشرين. لقد كتب دانييل بلتمان هنا في األسبوع الماضي كلمات كنت أريد أن تدوي في قلب كل 
مواطن يهودي: حملة دعائية تحمل الكراهية ورسائل مدمرة من شأنها أن تؤدي إلى العنف في أوقات 

يتصرف اآلن بالطريقة نفسها. فهو يقطر باستمرار بدعاية كراهية ضد العرب ليبرمان … األزمة
ويغذي العداء والشك في أوساس الجمهور اليهودي ضد السكان العرب. نتيجة عملية كهذه واضحة 

محظور علينا السماح لليبرمان والمتعاونين «. ومكتوبة على جدار التأريخ بحروف من الدم والعنف
نا إلى هناك.معه في الحكومة ج  ر 
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من المهم النظر إلى أقوال ليبرمان في سياق أوسع. وزير الدفاع يعبر عن مواقف غير ديمقراطية. 
فهذه مواقف فاشية كالسيكية تقضي بأنه ال معنى لنظام ديمقراطي لدولة قانون، يعاقب فيها فقط من 

 قط بسبب قوميته.يخالف القانون. وحسب موقف ليبرمان فإن جمهورا كامال يتهم ويعاقب ف
(. 18/12، «هررتس)»نشره ليبرمان ردا على مقال موشيه آرنس « هررتس»المقال الشيطاني في 

وكما هو معروف، هناك فجوة سياسية بيني وبين آرنس، لكن حتى من موقعه السياسي في اليمين 
شتركة من المتطرف فهو يخشى من تحريض ليبرمان. آرنس أشار في أقواله إلى نضال القائمة الم

أجل المساواة، وحتى أنه ذكر مشاركتنا، نحن أعضاء الكنيست في القائمة، في خطوات حقيقية 
 لتقليص التمييز في ميزانيات السكان العرب في إسرائيل.

الجمهور العربي ر الفلسطيني في الدولة نجح في الوصول إلى إنجازات مثيرة برغم التمييز المؤسسي 
ي ال تتوقف. في هذه السنة، للمرة األولى، نسبة الطالب العرب الذين بدأوا والعقبات والصعوبات الت

من مئة من إجمالي الطالب ر أكثر من النصف هن طالبات.  18السنة الدراسية األكاديمية هي 
شبابنا يناضلون من أجل النجاح ويحتلون األماكن العليا في الهاي تيك والعلوم والطلب. وفي الفن 

فإن أبناءنا وبناتنا يشقون طريقا مميزا مثيرا، يعبر عن تركيبة ُهويتنا التي نفخر بها  والثقافة أيضا
 والحياة في دولة تقوم باحتالل النصف الثاني من شعبنا.

ليبرمان يمكنه االستمرار في تهديده، لكن هذا هو وطننا وال وطن آخر لنا غيره، نحن مثل المنظر 
نا إلى األبد وسنستمر في البحث عن يهود يريدون بناء حياة الطبيعي لبالدنا الحبيبة، سنبقى ه

 مشتركة معنا قائمة على المساواة واالحترام المتبادل.
 21/12/2017 ،هآرتس

 22/12/2017، العربي، لندنالقدس 
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