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 في جمعة الغضب الثالثة إصابة 689وأكثر من شهيدان  .1

ن ي  ن فلسطينيَّ ي  شاب، أنَّ أشرف الهور، عن مراسلها 23/12/2017القدس العربي، لندن، ذكرت 
آالف  وأصيب العشرات بجراح بينها حاالت خطيرة، خالل مواجهات حامية الوطيس، بعد وصول

المتظاهرين للمناطق األمنية العازلة على طول جدود قطاع غزة الشرقية، حيث انخرطوا هناك في 
 تظاهرات حامية الوطيس في "جمعة الغضب الثالثة"، الرافضة للقرارات األمريكية بحق مدينة القدس.

لتي انطلقت وتميزت التظاهرات التي انطلقت يوم أمس بأن شهدت "تصعيدا أكبر" من التظاهرات ا
خالل األيام الماضية، حيث توافد المتظاهرون بأعداد كبيرة على الكثير من مناطق الحدود الشرقية 
للقطاع، حيث قوبلوا على الفور بإطالق أعيرة نارية من أسلحة قناصة، استهدف الكثير منها 

 المناطق العلوية من جسد المتظاهرين.
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من الشبان، بينهم من أصيب بحاالت خطرة شرق وأسفرت مواجهات أخرى عن إصابة العشرات 
مدينة خان يونس جنوب القطاع، ونقلت طواقم اإلسعاف التي كانت في كل مناطق التماس الساخنة، 

قريبة، فيما قدم مسعفون خدمات طبية لعشرات الشبان الذين أصيبوا  العديد من المصابين إلى مشاف  
ع، بينهم صحافيون كانوا يغطون المواجهات الدائرة إضافة باختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدمو 

إلى طواقم إسعاف. وأكد شهود عيان أن عددا من المتظاهرين تمكنوا في بعض مناطق المواجهات، 
من اجتياز السياج الفاصل، والوصول إلى ثكنات عسكرية قريبة لالحتالل، وتمكن متظاهرون من 

 رق مدينة غزة.تحطيم كاميرات مراقبة لموقع عسكري ش
وكان جيش االحتالل اإلسرائيلي، قد دفع بالمزيد من قواته المسلحة عند كثير من نقاط التماس مع 

 الجانب الفلسطيني، استعدادا لقمع التظاهرات.
 الفلسطينيين بين مواجهات في أصيبوا شخصا 689 من أكثر ، أنَّ 22/12/2017الجزيرة.نت، وذكرت 
إن  شمالة أبو سمير الجزيرة مراسل وقال .الغربية والضفة غزة في قطاع اإلسرائيلي االحتالل وجيش
 األحمر الهالل جمعية أعلنت حين في اإلسعاف، وطواقم الصحفيين استهدفت االحتالل قوات

 بالرصاص 111و الحي، بالرصاص إصابة 65 مع تعاملت طواقمها أن لها بيان في الفلسطيني
 والضفة غزة في وذلك تحددها، لم أخرى  71و للدموع، المسيل بالغاز باالختناق 442و المطاطي،
 .والقدس

 
 خطة سالم أمريكية ويطالب باالعتراف بفلسطين أي   هعباس يعلن من فرنسا رفض .2

قمرررة برررين ، أن آرليرررت خررروري  ،بررراريس، نقرررالن عرررن مراسرررلتها فررري 23/12/2017 ،الحيـــاة، لنـــدننشررررت 
يني محمود عباس ُعقردت فري براريس أمرس، أثمررت اتفاقران الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والفلسط

عررن "وضررع القررردس كأسرراس لحرررل الرردولتين"، ورفرررض إعررالن الرررئيس دونالرررد ترامررب فررري شررأن المدينرررة 
المقدسة، لكن الزعيمين اختلفا حول أولوية االعتراف بالدولة الفلسطينية، الذي اعتبره عباس "اسرتثماران 

 تقد أن الخطوة مجدية بل ستكون رد فعل".في السالم"، لكن ماكرون "ال يع
علرى الواليرات المتحردة،  خالل مؤتمر صحفي مع الررئيس الفرنسري فري قصرر اإلليزيره، ،عباس ل  م  ح  و 

الترري شرردد علررى أنهرررا "لررم تعررد وسرريطان نزيهررران فرري عمليررة السررالم وان الفلسرررطينيين لررن يقبلرروا أي خطرررة 
علرى سياسرة االسرتيطان المعتمردة مرن  ل  م  ولي"، كما ح  تصدر عنها بسبب انحيازها وخرقها القانون الد

والمخالفرررة التفاقررررات جنيرررى إضررررافة إلرررى أعمررررال القترررل ومصررررادرة األراضررري. وأكررررد أن  "إسرررررائيل"قبرررل 
االعتراف بفلسطين "هو بمثابة استثمار في السرالم وأن الفلسرطينيين مسرتمرون فري نشراطهم السياسري 

 ي المصالحة على رغم صعوبتها والعقبات التي تواجهها".على مستوى العالم بأكمله ومستمرون ف
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ن "السررعوديين يقولررون لنررا دائمرران مرراذا تريرردون، نحررن إوردان علررى سررؤال حررول زيارترره إلررى الريرراض قررال 
معكررم، ولررن نترردخل فرري شررؤونكم بخررالف الرربعض أمررا هررم فلررم يترردخلوا ولررم يتررأخروا عررن الرردعم فرري كررل 

الشررريفين الملررك سررلمان بررن عبرردالعزيز قولرره إن "قضررية الشرررق  ونقررل عررن خررادم الحرررمين المجرراالت".
نره عراد وسرمع الموقرى ذاتره مرن  األوسط لن تحل قبل قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشررقية وان

 المسؤولين السعوديين خالل زيارته األخيرة".
، أن أبرو نجرمميشرال  ،براريس، نقرالن عرن مراسرلها فري 23/12/2017 ،الشـرق األوسـط، لنـدنوأضافت 
عقبرران علررى مررا حصررل قبررل تصررويت الجمعيررة العامررة مررن تهديرردات أمريكيررة بقطررع قررال معبرراس  الرررئيس

إنرررره "يأمررررل أن يررررتع  ا خرررررون  أي  :الواليررررات المتحرررردة المسرررراعدات عررررن الرررردول الترررري تصرررروت ضررررد  
 األمريكيين( أن العالم ال يساق هكذا، أو أن تفرض عليه المواقى  السياسية( بالمال".

لكن ما البديل عن واشنطن وعن الدور الذي سعت لعقود ألن تنفررد برهي يقرول أبرو مرازن إنره "مسرتمر 
فرري المسرراعي السياسررية" فرري كررل أنحرراء العررالم ومررع الجميررع، وأنرره يسررتند داخليرران إلررى عامررل جديررد هررو 

كثيررة مهمرة  المصالحة الفلسطينية. أما البديل فيتعين البحث عنه، وفق الرئيس الفلسطيني، برين "دول
 أي دت موقفنا، ويمكنها أن تلعب دوران من أجل تحقيق السالم في الشرق األوسط".

ررد فلسررطيني  ت عبرراس الفرصررة للتنديررد بررالقمع اإلسرررائيلي األعمررى، ودليلرره علررى ذلررك قتررل ُمقع  ولررم يفررو 
صابته برصاصة في الرأس.  بترت ساقاه وان

 
 تحتاج إلى القوة طينيالفلس شعبالحقوق  بدعمبحر: القرارات الدولية  .3

: 22/12/2017، يروم الجمعرة الفلسرطيني النائب األول لرئيس المجلس التشريعي ،قال أحمد بحر :غزة
 الشعب الفلسطيني في تقرير مسيره واسترداد حقوقه تحتاج إلى القوة. إن القرارات الدولية الداعمة لحق  

ة، موقرى الردول الداعمرة للقررار األممري وثم ن بحر، خالل خطبرة الجمعرة بمسرجد الرضروان بمدينرة غرز 
في ظل التهديد األمريكي، وطالب المجتمع الدولي بالمزيد من الضغط حتى تتراجع أمريكا عن قرارها 

وعد  قرار الجمعية العامة لألمم المتحردة "خطروة فري االتجراه الصرحين، وانتصراران لحقروق  بشأن القدس.
قامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريى، كما يعرد شعبنا التاريخية، وحقه في تقرير مصيره و  ان
شرعبنا فري اسرتعادة حقوقره التري كفلهرا القرانون  حرق  "وأكرد بحرر  القرار األممري صرفعة إلعرالن ترامرب".

 ."الدولي بجميع الطرق والوسائل المتاحة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة
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سلو ووقى "التنسيق األمني" مع االحتالل، واالنضمام بإنهاء اتفاق أو  الفلسطينيةالسلطة  بحر وطالب
وحذر من  .مؤكدان أن زوال االحتالل حتمية قرآنية ،لخيار شعبنا الفلسطيني بالمقاومة لتحرير فلسطين

 المساس بسالح المقاومة الذي يريدون نزعه ضمن صفقة القرن.
 22/12/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شترى بالمالالشعوب ال ت   رادةإالحمد هللا لواشنطن:  .4

رأى رئيس حكومة التوافرق الفلسرطينية، رامري الحمرد هللا، أن تجاهرل عشررات الردول للتهديردات  :رام هللا
صرررارها علررى تمريررر مشررروع قرررار فرري الجمعيررة العامررة  األمريكيررة بقطررع المسرراعدات الماليررة عنهررا، وان

الحررتالل اإلسرررائيلي، يؤكررد علررى أن "إرادة لألمررم المتحرردة لرررفض اعتررراف واشررنطن بالقرردس عاصررمة ل
دولة  128فيسبوك، الجمعة، "إن الفي منشور على موقع  ،وقال الحمد هللا الشعوب ال ُتشترى بالمال".

تحترررررم السررررالم والقرررررانون صرررروتت لصرررررالن الحررررق الفلسررررطيني فررررري القرررردس...، بعرررررد التهديررررد المباشرررررر 
لمتحردة"، معتبررا أن هرذه النسربة تعب رر عرن وجرود "غالبيرة والدبلوماسية القسرية التي مارسرتها الواليرات ا

 والقانون واألخالق واإلنسانية". بالمبادئعظمى ملتزمة 
مررب أن يرردرك اليرروم أن الحررق ال ُيبرراع وال ُيشررترى وأن الشررعب الفلسررطيني صرراحب حررق اوقررال "علررى تر 

للشعب اإلسرائيلي أن  محفوظ في ضمائر العالم الذي صوت لصالن القرار، وعلى نتنياهو أن يعترف
 العالم ليس غافالن عن السياسات العنصرية التي يمارسها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني".

 22/12/2017 وكالة قدس برس،
 

 يدعو العالم لإلنصات للمسيحيين األصليين باألرض المقدسة الميالدفي رسالة  عباس .5
إننررا لررن نقبررل بالواليررات المتحرردة "محمررود عبرراس  يةفلسررطينالة السررلطوفررا: قررال رئرريس  وكالررة - رام هللا

ن الواليرات المتحردة اخترارت وسيطان فري عمليرة السرالم ولرن نقبرل بأيرة خطرة مرن الجانرب األمريكري، أل
الرردولتين علررى  االنحيرراز إلررى الجانررب اإلسرررائيلي، وبالتررالي فررإن خطتهررا المسررتقبلية لررن تسررتند إلررى حررل  

فري  وأضراف عبراس، ."القرانون الردولي أو قررارات األمرم المتحردة ، كما أنهرا لرن تسرتند إلرى1967حدود 
ننرا سنواصرل طريقنرا نحرو تحقيرق الحريرة واالسرتقالل، مسرتمدين الهامنرا إرسالته لمناسربة عيرد المريالد، 

ودعا جميع المسيحيين في العالم، لإلنصات  من رسالة السيد المسين الذي رفض الظلم ونشر األمل.
ة للمسررريحيين األصرررليين فررري هرررذه األرض المقدسرررة، تلرررك األصررروات المحصرررنة إلرررى األصررروات الحقيقيررر

الترري رفضررت بشرردة اعتررراف الواليررات المتحرردة بالقرردس عاصررمة إلسرررائيل  اإلسررالميةبالوحرردة المسرريحية 
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من خالل رؤساء الكنائس. أولئك هم ساللة أتباع السيد المسين األولون وهم جزء ال يتجزأ مرن شرعبنا 
 يكون هناك مجتمع فلسطيني نابض بالحياة دون مكونه المسيحي. الفلسطيني، فلن

 22/12/2017 ،األيام، رام هللا
 

يجاد حّل نهائي للوضع في القدسمجدالني: وضع  .6  هاحساس ويجب إحياء عملية السالم وا 
وفرررد فلسرررطيني برئاسرررة عضرررو اللجنرررة بحرررث  :عمرررر سرررتار ،محمرررد الشررراذلي -رام هللا  ،بغرررداد ،القررراهرة
ة لمنظمة التحرير أحمد مجدالني مع مسؤول العالقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني التنفيذي

وقررال مجردالني: "وضررع  دوليرة لعمليررة السرالم بمشرراركة بكرين. - الروزير وانررا يرانا، فرري مبرادرة صررينية
يجاد حل   عية نهائي للوضع في القدس وفقان لقرارات الشر  القدس حساس، ويجب إحياء عملية السالم وان

 الدولية. اإلعالن األمريكي في شأن القدس ينهي دورها في العملية السياسية".
 23/12/2017 ،الحياة، لندن

 
 االعتبار لكرامة العالم أعاد التصويتعشراوي:  .7

لمنظمرررة التحريررر الفلسرررطينية، برررروح العدالرررة  التنفيذيرررةرام هللا: أشررادت حنررران عشرررراوي، عضررو اللجنرررة 
الترري أيرردت القرررار الررذي أبطررل القرررار غيررر المسررؤول لررإلدارة  128 هررا الرردول الررروالشررجاعة الترري تحلررت ب

. ورحبررت فرري تعقيبهررا علررى إليهررااألمريكيررة، باعتبررار القرردس عاصررمة لدولررة االحررتالل، ونقررل سررفارتها 
نتائج التصويت، بالمداخالت الشجاعة والمهمة، التي قدمتها الغالبية الساحقة من الدول، وبمرا حملتره 

نتصررار لقرريم العدالررة والقررانون الرردولي، مسررتنكرة فرري الوقررت نفسرره، مررداخلتي المندوبررة األمريكيررة، مررن ا
 ، لما انطوتا عليه من وقاحة واستخفاف معلن بالشرعية والقانون الدوليين. اإلسرائيليوالمندوب 

 23/12/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 الواليات المتحدةمن دون  "عيةالربا"سفير فلسطين في القاهرة: نسعى إلعادة تشكيل  .8
قال السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، إن موافقة األمم المتحدة علرى : (إخباريةالقاهرة  مواقع 

عرد بمثابرة انتصرار جديرد ، يُ "إسرائيلر"كري برإعالن القردس عاصرمة لريمشرروع مصرر بررفض القررار األمر 
لردول العربيرة، وفري مقردمتها مصرر. وكشرى اللروح عرن للدبلوماسية العربيرة، والجهرود التري برذلت مرن ا

هناك سلسلة من الخطوات التي سيتم القيرام "إن  24الخطوات المقبلة للسلطة الفلسطينية، وقال لموقع 
بهررا، وبرردأنا بجلسررة لمجلررس األمررن، وهنرراك تشرراور عميررق بررين األردن ومصررر وفلسررطين ودول عربيررة 

وة الثانيررة هرري طرررح القضررية الفلسررطينية علررى طاولررة األمررم أخرررى بشررأن الترتيررب لمررا هررو قررادم، والخطرر
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. "المتحرردة لتحمررل مسررؤوليتها إلنصرراف الشررعب الفلسررطيني، وأيضرران الرردعوة لعقررد مررؤتمر دولرري للسررالم
هنررراك تشررراوران برررين فلسرررطين وفرنسرررا واالتحررراد األوروبررري وروسررريا "وأشرررار السرررفير الفلسرررطيني إلرررى أن 
 ."كا ليست طرفان فيهاياعية الدولية وأمر والصين من أجل إعادة تشكيل الرب

 23/12/2017 ،االتحاد، أبو ظبي
 

 مشعل: اإلدارة األمريكية تلقت صفعة قوية من المجتمع الدولي .9
وصى رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، الرفض الواسع في : نواكشوط

 ية من المجتمع الدولي لإلدارة األمريكية".األمم المتحدة، لقرار الرئيس األمريكي، بأنه "صفعة قو 
عقب وصوله مطار نواكشوط للمشاركة في مؤتمر حزب التجمع الوطني لإلصالح  ،وأشار مشعل

إلى أن "مواقى المجتمع الدولي دليل على أن قرار الرئيس األمريكي شكل عزلة ، والتنمية الموريتاني
مة اإلسالمية والعربية ستنتصر في معركتها من أجل وشدد على أن األ للواليات المتحدة األمريكية".

 القدس.
ن الرئيس األمريكي لن يكون باستطاعته منحها  وقال مشعل: "ال حق   لر إسرائيل( في القدس، وان
وأشاد بالموقى العربي واإلسالمي حول قضية القدس، ومواقى الحكومة  لر إسرائيل( بالقوة".

ر أن "انتصار األمة في معركة القدس يعد انتصاران في جميع واعتب الموريتانية الداعمة لفلسطين.
 معاركها".

 22/12/2017، فلسطين أون الين
 

 وصلفها الواليات المتحدةأزاحت غبار الخوف من  االنتفاضةالبطش:  .10
في مسيرة جماهيرية نظمتها حركة الجهاد اإلسالمي في مخيم النصيرات وسط  أشرف الهور: -غزة 

قيادي في الحركة خالد البطش، إن القدس هي عاصمة الفلسطينيين، ورحب بر قطاع غزة، قال ال
 "االنتصار" الذي تحقق في الجمعية العامة لألمم المتحدة.

على أن االنتفاضة "ستبقى على سلم أولويات حركة الجهاد اإلسالمي وباقي فصائل البطش وأكد 
ل الحدود، وقال "المقاومة لن تقى مكتوفة المقاومة"، محذران االحتالل من التمادي في غيه على طو 

األيدي وهي ترى تعسى المحتل الصهيوني وهو يغتال شابا مقعدا على كرسي متحرك بدم بارد"، 
وأكد أن الخطوات المقبلة ستتمثل بالتركيز على "النقاط الموجعة للعدو" على الحواجز والنقاط 

 يدانية" لالنتفاضة بهدف تعزيزها.االلتفافية، داعيا في الوقت ذاته لتشكيل "قيادة م
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وأشار إلى أن االنتفاضة "أزاحت غبار الخوف من أمريكا وصلفها"، مضيفا "ستجبر هذه االنتفاضة 
المباركة الساسة والمفكرين على مغادرة فلسفة الواقعية السياسية التي فرضتها أمريكا على المنطقة"، 

رفع سقفها بعد هذه المظاهرات التي تخرج في العواصم مطالبا كذلك القادة العرب بر"تغيير مواقفهم و 
 وفلسطين المحتلة ضد أمريكا".

 23/12/2017، القدس العربي، لندن
 

 الهندي: مواقف األزهر الشريف متقدمة وتنحاز لقضايا األمة .11
ثم ن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، د. محمد الهندي، دور شيخ األزهر د. : غزة

لطيب، ومواقفه التاريخية التي أعادت لألزهر الشريى مجده وصدارته في الدفاع عن قضايا أحمد ا
 األمة وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس المحتلة.

وقال الهندي، في تصرين إلذاعة القدس، إن مواقى األزهر الشريى أصبحت متقدمة في الحرص 
 ية من خالل التأكيد على "إسالمية القدس".والتصدي لكل محاوالت طمس الحقائق الدينية والتاريخ

وأوضن الهندي أن مواقى األزهر الشريى تجسدت، أخيرا، برفض اإلمام األكبر مقابلة نائب الرئيس 
األمريكي، دونالد ترامب، وذلك ردان على قرار واشنطن االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة 

وبعث الهندي،  ا األمة اإلسالمية والدفاع عنها.االحتالل، وهو أمر يؤكد انحياز األزهر لقضاي
وتابع الهندي: "رغم كل  بالتحية والتقدير لشيخ األزهر، تقديران لمواقفه تجاه القضية الفلسطينية.

البطش والتنكيل الذي يمارسه االحتالل الصهيوني ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا، فإن هذا لن يكسر من 
أحاك العداء لنا حتى يأتي وعد المولى بالنصر والتمكين"، مشددان عزيمتنا، ولن يضرنا من خذلنا و 

 "أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين األبدية".
 22/12/2017، فلسطين أون الين

 
 جنوب ووسط وشمال قطاع غزةحاشدة مظاهرات  تنظمحركة حماس  .12

يكي دونالد ترامب، شهدت، الجمعة الثالثة، إلعالن الرئيس األمر : محمد عيد ،ربيع أبو نقيرة - غزة
شارك آالف حيث ديسمبر، القدس عاصمة لدولة االحتالل، مسيرات جماهيرية حاشدة  6بتاريخ 

المواطنين، في مسيرات جماهيرية حاشدة جنوب ووسط وشمال قطاع غزة، رافعين األعالم 
لمبارك، الفلسطينية، والفتات وطنية تؤكد تمسك الفلسطينيين بعاصمتهم القدس، والمسجد األقصى ا

وتدفق المشاركون صوب ميدان العودة وسط مدينة رفن، عقب أداء  وأخرى تؤكد تمسكهم بالمقاومة.
 صالة الجمعة، وسط هتافات "ع القدس رايحين شهداء بالماليين"، و"القدس مش للبيع".
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وقال القيادي في حركة حماس، منصور بريك: إن "دول العالم تعلم يقينا أن المحتل الغاصب ال 
وجود له في القدس، وال يحق للواليات المتحدة األمريكية االنفراد في قرارها الذي يلغي ويهيمن على 

وثمن بريك، خالل كلمته المركزية، وقوف أحرار العالم مع حق شعبنا  القرارات األممية بشأن القدس".
القرار األمريكي،  الفلسطيني بالقدس، قائال: "رسالتنا اليوم واضحة وضوح الشمس وهي التراجع عن

دانة االحتالل". ودعا الجماهير العربية واإلسالمية لمواصلة حراكها  واعتراف أمريكا بحقوق شعبنا، وان
للتأثير على حكوماتها لقطع العالقات مع االحتالل، كما دعاهم للبدء في حراك جماهيري منظم نحو 

 إغالق السفارات األمريكية واإلسرائيلية في عواصم بلدانهم.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أحمد الكرد، خالل كلمته المركزية، أن حق الشعب 

وشدد الكرد أن  الفلسطيني في مدينة القدس متجذر ومقدس، وكل محاوالت التزوير ستبوء بالفشل.
 شعبنا الذي أحبط مؤامرة بوابات األقصى سيفشل هذه المؤامرة  وعد ترامب(، مشيرا إلى أن مواصلة
الفعاليات التي تنظمها حركة حماس والفصائل الفلسطينية هي للتأكيد على أهمية مدينة القدس في 

 الصراع مع االحتالل.
كما شهدت المحافظة الوسطى، مسيرة جماهيرية حاشدة في مخيم النصيرات، وجابت شوارع المخيم، 

 وصدح خاللها المشاركون بهتافات للقدس والمقاومة.
ودعا القيادي  بالقرار األمريكي. ارك ا الف في مسيرة جماهيرية حاشدة، تنديدان وشمال القطاع، ش

في حركة حماس، سهيل الهندي، اإلدارة األمريكية إلى التراجع عن قرارها باعتبار مدينة القدس 
وجدد الهندي، التأكيد أن حركة حماس ثابتة على عهدها بعدم االعتراف  عاصمة لدولة االحتالل.

 الحتالل على أرض فلسطين وماضية في طريق الجهاد حتى تحريرها من دنس االحتالل.بشرعية ا
 22/12/2017، فلسطين أون الين

 
 يجب أن يشمل الفلسطينيين  العفو العام :عين الحلوة فيالقوى اإلسالمية  .13

خالل  نوه وفد من القوى اإلسالمية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في لبنان
زيارته النائب اللبنانية بهية الحريري بر"التحركات الشعبية التي عمت لبنان والوطن العربي والعالم 

صعوبة إدخال  إلىوقال الشيخ أبو الشريى عقل باسم الوفد "إن البحث تطرق  تضامنان مع القدس".
ائب الحريري في قضية ولمسنا حرصان شديدان من الن ،جل ترميم منازلأالمخيم من  إلىمواد البناء 

ملى العفو العام، ويجب أن يشمل الجميع، وخصوصان الفلسطينيين المقيمين في المخيم. المهم أال 
يكونوا متورطين بدم أو قتل أو اعتداء على الجيش والمؤسسات األمنية، واعتقد أن القسم األكبر من 
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طالق نار، سيكون ه وشدد على  ناك حل لموضوعهم".المطلوبين داخل المخيمات بتقارير كيدية وان
 أن مخيم عين الحلوة "لم يعد يصلن بيئة للفارين المطلوبين".

 23/12/2017، الحياة، لندن
 

 صفعة قوية لترامب وسياسته الفجة: قرار الجمعية العامة الوطنيجبهة النضال  .14
ق الفلسطيني في رام هللا: ثمنت جبهة النضال الوطني الفلسطيني الموقى الدولي بالتصويت لدعم الح

القدس، كما قدمت جزيل الشكر لكل الدول التي دعمت قضية فلسطين والقدس في الجمعية العامة 
لألمم المتحدة. وأكدت أن هذا القرار صفعة قوية لترامب وسياسته الفجة الخاضعة للولبي الصهيوني 

  الفلسطينية.رض والحقوق والمتماهية تمامان مع األهداف الصهيونية وسياستها الهادفة الغتصاب األ
وأشادت  ودعت إلى زيادة واتساع الضغط الدولي والفلسطيني حتى يتم اإلسقاط الكامل لقرار ترامب.

 الكامل للحقبقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، واعتبرته خطوة أولى على طريق االنتصار 
قامة دولته وعاصمته ا القدس الشريى. وثمنت الجبهة الفلسطيني في وطنه وحقه في تقرير مصيره وان

 الجهود المسؤولة والعادلة للدول التي وظفت جهودها من أجل هذا االنتصار.
 23/12/2017، القدس العربي، لندن

 
 يدعي: عملية الطعن في عراد محاولة لخطف سالح الجندي "الشاباك" .15

ة، بنشر مزاعمه، باعتراف سمن جهاز األمن العام اإلسرائيلي  الشاباك(، يوم الجمع: محمود مجادلة
المواطن خالد أبو جودة من النقب، أن عملية الطعن التي قتل فيها جندي إسرائيلي في عراد أواخر 
تشرين الثاني الماضي، جاءت "انتقامان من اعتداءات الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة 

الستخدامه في صفقة تبادل أسرى وادعى أن خالد خطط في البداية لخطى جنديان  وقطاع غزة".
فلسطينيين مستقبلية؛ وأن خالد عزم على استخدام مواد مخدرة التي توفرت في مكان عمله في 
مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع من أجل تنفيذ عملية االختطاف. وفي وقت الحق بد ل خالد 

كما وادعى أن خالد  بلية.مخططه بقتل الجندي واختطاف سالحه الستخدامها في عمليات مستق
اشترى سيارة لتسهيل عملية هروبه بعد تنفيذ العملية، وأعد مبلغان من المال لينفق منه في فترة 

 اختباءه.
 22/12/2017، 48عرب 
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 مخيم عين الحلوة بإعادة إعمار حي الطيرة في لإلسراعحماس تدعو  .16
ن واستقرار المخيمات الفلسطينية في أكدت حركة حماس، موقفها الثابت من الحفاظ على أم: بيروت

لبنان وخصوصان مخيم عين الحلوة، داعية في ذات الوقت، الجهات المسؤولة لإلسراع بإعادة إعمار 
 حي الطيرة المتضرر من االشتباكات المسلحة التي وقعت، سابقا، في مخيم عين الحلوة.

حمد أبو ليلى وعضو القيادة السياسية وجمع اللقاء المسؤول السياسي للحركة في مخيم عين الحلوة، م
 للحركة في منطقة صيدا، خالد زعيتر، فيما مثل لجنة حي الطيرة، ناصر عبد الغني.

وتناول الجانبان آخر مستجدات األوضاع السياسية للقضية الفلسطينية، وقضية الالجئين، واإلعالن 
يرة، وضرورة بذل الجهود لإلسراع وبحث الجانبان قضية إعادة إعمار حي الط األمريكي بحق القدس.

 في تعويض األهالي والبدء بإعادة إعمار الحي.
 22/12/2017، فلسطين أون الين

 
 تدرس بشكل جدي نقل سفاراتها إلى القدس إضافيةنتنياهو: دول  .17

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "عدة دول إضافية تدرس حاليرا : مجيد القضماني
"، يروم CNNجراء ذلرك فري لقراء خراص لشربكة " ل جدي نقل سفاراتها مرن ترل أبيرب إلرى القردس".وبشك

واعتبر نتنياهو أن قرار الواليرات المتحردة األمريكيرة االعترراف بالقردس عاصرمة إلسررائيل هرو  الجمعة.
د مرن وأضراف أن "دوال أخررى سرتتبعها .. نجرري حاليرا مباحثرات مرع عرد اعتراف بر"الحقيقة التاريخيرة".

 الدول التي تدرس بجدية ما ذهبت إليه الواليات المتحدة، ونقل سفاراتها إلى القدس"، على حد قوله.
 ومن بين هذه الدول، بحسب تقرير المصدر، رومانيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا للتفاوض حول مستقبل القدس مع الفلسطينيين، قرال "موقفنرا 
حدة وحرية العبادة مضمونة لكافة األديان"، وكرر تصريحات سرابقة يردعي أن القدس ستبقى مدينة مو 

فيهرررا أن "إسررررائيل هررري الوحيررردة فررري الشررررق األوسرررط التررري تضرررمن حريرررة العبرررادة لليهرررود والمسررريحيين 
وقررال: "هررذه هرري رؤيترري للقرردس، وقررد يكررون للفلسررطينيين رؤيررة مختلفررة.  والمسررلمين علررى حررد سررواء".

ضررروا. ولكرررنهم يصرررحون برررأنهم لرررن يتفاوضررروا.. هررم يسررريرون بعيررردا عرررن طاولرررة علرريهم أن يرررأتوا ويتفاو 
 وتابع: تريد السالم، عليك أن تأتي إلى التفاوض. المفاوضات...مجددا".

 22/12/2017، 48عرب 
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 أعطت ثمارها ناقبل التصويت وجهود اتفساعات على اله هاليمع  تجلسدانون:  .18
"كرل  بعرد التصرويت بالجمعيرة العامرة لألمرم المتحردة أن دانرون، دانري يسرائيلاإلسفير قال ال تل أبيب:

إلرى  34المندوبين األوروبيين امتنعوا عن إلقاء الكلمات بفضل جهودنا، فانخفض عدد المتحدثين من 
يررران فرري طررابور المتحرردثين. وأمررل الفلسررطينيون أن 17 . مؤيرردو المشررروع بقرروا مررع دول مثررل سرروريا وان

 ذا به ينتهي في ساعتين ونصى الساعة".يستمر النقاش يومين، فإ
وقال السفير دانون إنه هو وزميلته السفير األمريكية نيكي هايلي، جلسا ساعات طويلة على الهواتى 
قبرررل التصرررويت لتحسرررين النتيجرررة، وجهودهمرررا أعطرررت ثمارهرررا: "األهرررم هرررو عررردد الممتنعرررين، ومرررن هرررذه 

ي ظل النقاش، كان الفلسرطينيون فري حالرة جنرون، الناحية، فإن هذه نتيجة جميلة جدان"، وأضاف. "وف
وحرراولوا إدخررال أشررخاص إلررى القاعررة كرري يصرروتوا، ولكررن بررال نجرراح. بررالطبع نحررن ال نررزال ال نحررب 
القرار، ولكرن الفلسرطينيين لرم ينجحروا فري خلرق المهرجران الرذي أرادوه. فري القيرود الكبيررة التري تعيشرها 

 الجمعية العمومية، هذا إيجابي".
ر اإلسرررررائيلي مررررن طرفرررره، أشررررار إلررررى دول مثررررل المكسرررريك واألرجنتررررين، ممررررن اعُتبرررررت مؤيرررردة السررررفي

للفلسرررطينيين بشررركل تلقرررائي، امتنعرررت عرررن هرررذا التصرررويت. وأعررررب عرررن أملررره فررري أن تكرررون المعركرررة 
 مب االعتراف بالقدس انتهت، في هذه المرحلة على األقل. االدبلوماسية حول قرار تر 

 23/12/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 نتنياهو يعّين بن شبات مبعوثا شخصيا  للشؤون السياسية خلفا  لمولخو .19
عي ن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنيراهو، رئريس مجلرس األمرن القرومي مئيرر : محمود مجادلة

بررن شرربات، مبعوثررا شخصرريان للشررؤون السياسررية، فرري المنصررب الررذي شررغله المحررامي يتسررحاك مولخررو، 
 ".3000لتحقيقات بشبهات فساد تتعلق بقضية الغواصات المعروفة بر"الملى  الذي خضع

المقبرل، وفري ظرل تعيرين  2018وكان من المفتررض أن ينهري مولخرو مهرام منصربه فري شرباط/ فبرايرر 
بررن شرربات سررينهي مولخررو عملرره فرري بدايررة كررانون الثرراني/ ينرراير المقبررل علررى أن يتررداخل بالعمررل مررع 

وفي هذا السياق، تقدم نتنياهو باالمتنان والتقدير العميقين لمولخو علرى  صب.شابت لحين تسليم المن
 اعتبار أنه أدى دوره "مع مزيج نادر من الموهبة والخبرة والمعرفة الشاملة بالقضايا التي عالجها".

 وقال نتنياهو إن "عندما تصبن نشاطات مولخو معروفة للجمهور سيقدرونها كثيرا".
 22/12/2017، 48عرب 
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 من اليونيسكو انسحابها تعلن "إسرائيل" .20
، مساء الجمعة، انسحابها من منظمة اليونيسكو. وأمر رئيس أعلنت إسرائيل، رسميان : مجيد القضماني

لرردى المنظمررة كرمررل شرراما هكرروهين بررأن يقرردم  "إسرررائيل"الحكومررة اإلسرررائيلية بنيررامين نتنيرراهو منرردوب 
 قرار االنسحاب من المنظمة.لمديرية اليونيسكو، ب رسميان  إخطاران 

وسرروف يقرردم االخطررار مباشرررة بعررد عيررد المرريالد، يرروم اإلثنررين المقبررل، علررى أن يرردخل حيررز التنفيررذ مررع 
 وذلك وفقا لإلجراءات المتبعة في المنظمة بخصوص آليات االنسحاب. 2018نهاية العام 

 22/12/2017، 48عرب 
 

 القضاة مشينة" كنيست ضدّ : "تصريحات بعض أعضاء الالعليارئيسة المحكمة  .21
شررهد المررؤتمر السررنوي لجمعيررة القررانون العررام اإلسرررائيلية، والررذي عقررد يرروم الخمرريس، : محمررود مجادلررة

مشررادات بررين وزيرررة القضرراء، أييلررت شرراكيد، ورئيسررة المحكمررة العليررا اإلسرررائيلية، إسررتير حيرروت، وذلررك 
لمحكمررة العليررا إلغرراء قرروانين صررادقت علررى خلفيررة اقتررراح قررانون أسرراس التشررريع، الررذي يصررع ب علررى ا

 عليها الكنيست، ما يمث ل تقييدا لصالحياتها القضائية.
وفرري هررذا السررياق هاجمررت شرراكيد قضرراة المحكمررة العليررا، واعتبرررت أن "أحكامهررا بعيرردة عررن احتياجررات 

دى الشعب"، وتابعت أن "الديمقراطية اإلسرائيلية تهرب من الشعب، ما ينبع من خوف داخلي عميق ل
 الناس ومن بعد النخب القديمة عن واقع الحياة".

برردورها قالررت حيرروت إنرره "الحرروار بررين السررلطات الحكوميررة أمررر ضررروري فرري دولررة ديمقراطيررة حتررى لررو 
كانت هناك توترات، بشريطة الحفراظ علرى احتررام وكرامرة الطررف ا خرر، ولسروء الحر ، فرإن الطريقرة 

السلطات القضائية أبعد مرا تكرون عرن االحتررام، واألمثلرة التي يعبر بها بعض أعضاء الكنيست حول 
 األخيرة مشينة".

 22/12/2017، 48عرب 
 

 في نابلس على احتالل قرية في جنوب لبنان تدربالجيش اإلسرائيلي  .22
ترررل أبيرررب: كشرررفت مصرررادر عسررركرية فررري ترررل أبيرررب، أمرررس، أن الجررريش اإلسررررائيلي أجررررى فررري األيرررام 

نطقة نابلس شمال الضفة الغربية، تحاكي حربان مع حزب هللا في جنروب األخيرة، تدريبات قتالية في م
وقالررت هررذه المصررادر، إن الجرريش اسررتغل األوضرراع الناشرربة فرري الضررفة الغربيررة، الترري اتسررمت  لبنرران.

 مرب االعترراف بالقرردس عاصرمة إلسرررائيل،ابالهردوء فري الشررهر الماضري، والتهبرت بعررد قررار الرررئيس تر 
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سررالح البررر مدعومررة بقرروات جويررة، إلررى قريررة سرريلة الظهررر فرري قضرراء نررابلس، فأدخررل قرروات كبيرررة مررن 
 وراح يجرب اقتحام البيت وتنفيذ اعتقاالت والتدرب على اشتباكات مسلحة.

 23/12/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 "المسكوبية" بسجن العزل قسم في اندلع حريق جراء أسرى  سبعة إصابة .23
 بمركز العزل قسم في اندلع حريق جراء الجمعة، يوم مساء أسرى، سبعة القدس المحتلة: أصيب

 .المحتلة القدس غرب ،"المسكوبية" باسم المعروف والتحقيق االعتقال
 هذا على السيطرة جرى  أنه إلى مشيرة بالطفيفة، وصفت اإلصابات أن عبرية مصادر وذكرت
 .الحريق

 22/12/2017القدس، القدس، 
 

 جباليا شرق  هبإصابت متأثرا   مواطن استشهاد .24
 األحد االحتالل، قوات برصاص بإصابته متأثرا العمر من والعشرين الثامنة في مواطن غزة: استشهد
 الصحة وزارة بلسان الناطق القدرة أشرف الدكتور وأكد .غزة لقطاع الشرقية الحدود قرب الماضي،

 جباليا شرق  االحتالل برصاص إصابته إثر بجراحه متأثرا شالش العبد شريى الشاب استشهاد بغزة
 أعلن أن إلى المركزة للعناية ونقل بطنه في متفجرة برصاصة شالش الشاب وأصيب .الماضي األحد
 اندلعت التي المواجهات اندالع منذ شهيدان  14 إلى الشهداء عدد ليرتفع .اليوم صباح استشهاده عن
 .إلسرائيل عاصمة بالقدس األمريكي االعتراف عقب

 23/12/2017بارية، اإلخ معا   وكالة
 

 الفلسطينية وابنة عمها التميمي تمديد اعتقال والدة عهد .25
في الوقت الذي واصلت فيه قوات االحتالل اإلسرائيلي إجراءاتها العقابية ضد الفتاة الفلسطينية، عهد 
ع باسم التميمي، وعائلتها، باعتقالها ووالديها وابنة عمها، كشى والدها أن ابنته لم تبادر إلى صف

الجندي اإلسرائيلي إال بعد أن شاهدت بعينيها كيى يطلق الجنود الرصاص على ابن عمها الطفل، 
 وُينقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

ومددت المحكمة العسكرية التابعة لسلطات االحتالل، أمس، اعتقال والدة عهد، ناريمان، وابنة عمها، 
النظر في قضيتهما يوم االثنين المقبل. وكانت عامان(، إلى أن يجري  21نور ناجي التميمي  

سلطات االحتالل قد مددت أول من أمس، اعتقال عهد التميمي أيضان للموعد نفسه، حيث وجهت 
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إليها النيابة اإلسرائيلية الئحة اتهام تشمل التحريض على االحتالل، ونصب كمين قرب منزل عائلتها 
 لجنود االحتالل، وانهانتهم.

 23/12/2017لندن،  ،الشرق األوسط
 

 سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف فئة األطفال والنساء والمعاقين .26
حدث وسط مدينة الخليل وتحديدا في شارع العدل انتهاك ألبسط الحقوق اإلنسانية، عندما انقض 

عاما(، واقتادته معصوب  16جنديا مدججين بالسالح على الطفل فوزي الجنيدي   23أكثر من 
 فيها طفولة ا الف من األطفال الفلسطينيين. أعدمتاقبية سجونها، التي  العينين الى

صورة الطفل الجنيدي التي التقطها المصور عبد الحفي  الهشلمون خالل قمع االحتالل للتظاهرات 
السلمية الرافضة لقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، اجتاحت 

اصل االجتماعي، ووكاالت األنباء العالمية، ونالت اهتمام الرساميين العالميين والمؤسسات مواقع التو 
الحقوقية الدولية والمحلية لفضن سياسة االحتالل اإلسرائيلي التي سلبت الطفل فوزي طفولته، في 
 مشهد يعكس سياسة الحكومة اإلسرائيلية المتعطشة للدماء وعذاب األطفال الفلسطينيين، لكسر

 إرادتهم.
خالد قزمار المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن األطفال فرع فلسطين قال لر"وفا": إن ظاهرة 
اعتقال األطفال في الضفة الغربية بما فيها القدس سياسية إسرائيلية ممنهجة ومتصاعدة، وشهد العام 

 ائيلي.اعتقال مئات األطفال الفلسطينيين من قبل قوات االحتالل اإلسر  2017
 
ن أن ما يجري بحق األطفال الفلسطينيين من عمليات اعتقال وتعذيب "جريمة مستمرة"، وتصنى وبيَّ 

وفق القانون الدولي "جريمة ضد اإلنسانية"، ولفت إلى أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي تحاكم األطفال 
 في محاكم عسكرية.

 23/12/2017الدستور، عّمان، 
 

 ى واعتداء على المصلين بشوارع القدساألقصالمسجد تظاهرة ب .27
ألى مصل صالة الجمعة في المسجد األقصى، وشارك المئات في تظاهرة عفوية  45أدى نحو 

 نظمت في باحات المسجد بعد الصالة رفضا لالعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل.
المقدس وفضل الرباط  وأمَّ المصلين في المسجد الشيخ محمد سليم الذي تحدث في خطبته عن بيت

 فيه، مشيدا بصبر الفلسطينيين في المدينة ودفاعهم عن حقهم وقبلتهم.
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وعقب انتهاء الصالة التي نقلتها صفحة القدس في بث مباشر، انطلق آالف المصلين في مسيرة 
 عفوية منددين بقرار ترامب وبصمت األنظمة العربية، ورددوا هتافات العهد والوفاء للقدس والمسجد

 األقصى ورفض أي عبث بهوية المكان.
ولدى مغادرة المصلين أبواب المسجد األقصى كانت تترصد بهم قوات االحتالل التي انتشرت بكثافة 

 في شوارع القدس القديمة، في محاولة لمنع انتقال المتظاهرين إلى خارد البلدة القديمة.
 م. م واعتدت عليهوفرقت تلك القوات المصلين في شوارع القدس وانتشرت بينه

 22/12/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 األمريكيةالمتحدة بشأن القدس إعالن استقالل العالم عن الهيمنة  األمم": قرار األهلية"الحملة  .28
"، أن التصويت في الجمعية العامة األمةلنصرة فلسطين وقضايا  األهليةأعلنت "الحملة : بيروت
قرار مخالى هو قرار باطل ال قيمة له،  أية لفلسطين، وان القدس عاصم أنالمتحدة على  لألمم

، أن التصويت الجمعة في بيان لها يوم ،ورأت الحملة أكثر من انتصار لقضية فلسطين وعدالتها.
ضد القرار األمريكي بشأن القدس في الجمعية العامة لألمم المتحدة، يعلن استقالل العالم كله عن 

هيمنة األحادية التي حكمت النظام العالمي على مدى عقود والتي ذهب وعن ال األمريكية اإلمالءات
 ضحيتها شعوب وأمم.

وتعتبر "الحملة األهلية" واحدة من واجهات العمل القومي في لبنان، ويمثل األمين العام السابق 
 للمؤتمر القومي العربي، معن بشور، أبرز قيادييها.

 22/12/2017، قدس برس
 

 الجديد لمجلة الدراسات الفلسطينيةالقدس محور العدد  .29
 113اختارت "مجلة الدراسات الفلسطينية" موضوع القدس المحتلة ليكون الملى الرئيسي لعددها 

(، وتجلى ذلك في غالف خاص يرتبط مباشرة باالفتتاحية التي كتبها إلياس خوري 2018 شتاء 
 الحي ز في المضادة الثورة لوال أنه ةاالفتتاحي في وجاء بعنوان: "القدس في زمن الثورة المضادة".

 على ترامب دونالد األمريكي الرئيس تجرأ لما ،2011 قبل ما إلى الساعة عقارب تعيد والتي العربي
 .الضعى من القدر بهذا العربي الرسمي الرد كان ولما إلسرائيل، عاصمة بالقدس اعترافه صك توقيع

 22/12/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 
 



 
 
 
 

 

 19  4502 العدد:             12/23/2017 السبت التاريخ:  ص          

                                    

 األمريكية بتحرك القاهرة في ملف القدس - : تأثر العالقات المصرية"الحياة" .30
يتابع مسؤولون مصريون تأثير تحرك القاهرة في ملى القدس اعتراضان على : أحمد رحيم -القاهرة 

قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليها، على 
القاهرة وواشنطن، خصوصان بعد تهديدات ترامب الدول التي سيصوت ضد قراره في العالقات بين 

 الجمعية العامة لألمم المتحدة، وتلميحه بقطع المعونات عنها.
ورفض مسؤول مصري معني بالملى ذاته توضين أي أمر في هذا الصدد. وقال لر"الحياة": "سنتعامل 

يرات في أمر مهم كهذا". وحول ما إذا كانت واشنطن مع الوقائع، ولن نستبق األمور بتوقعات وتقد
ستتفهم التحرك المصري بخصوص القدس، وتتعامل معه بمعزل عن العالقات الثنائية، قال: "الواقع 

 سيجيب أيضان. والسلوك هو المعيار الحاكم في هذا الصدد".
التقديرات المصرية  وعلى رغم أن اإلجابات ال يمكن من خاللها الوصول إلى استنتاجات وافية عن

الرسمية لمستقبل العالقات مع واشنطن في ظل التهديدات العلنية لترامب، التي لم يسم فيها أي 
دولة، إال أن القاهرة غالبان ما تسع ى إلى تجنب أي أثر سلبي في العالقات الثنائية مع أمريكا نتيجة 

 الخالفات حول ملفات إقليمية.
المتخصصة في ملى العالقات األمريكية الدكتورة هالة مصطفى توقعت لكن أستاذة العلوم السياسية 

أن تشهد العالقات الثنائية توتران في المرحلة المقبلة. وقالت لر "الحياة": "إذا أخدنا في االعتبار 
تصريحات ترامب ومندوبته في األمم المتحدة، يظهر لنا بوضوح أن التصويت في األمم المتحدة 

نة ستكون لهما تداعيات على بعض الدول، خصوصان الدول الصديقة والحليفة وفي واتخاذ مواقى معي
وأوضحت مصطفى أن "المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التوتر في  مقدمها مصر واألردن".

أمريكية بخصوص كثير من الملفات اإلقليمية في سورية  - العالقات"، الفتة إلى "خالفات مصرية
لتعاون الوثيق والجديد بين مصر وروسيا، فضالن عن خالفات حول تفاصيل وليبيا، وأيضان بسبب ا

القاهرة دعمت "صفقة القرن" عمومان  …"صفقة القرن" والشكل النهائي لتسوية القضية الفلسطينية
 بهدف الوصول إلى تسوية سلمية للصراع، لكن التفاصيل فيها مشكالت".

 23/12/2017الحياة، لندن، 
 

 وق السياسة وفوق الخالفاتالصفدي: القدس ف .31
العاهل جهود  أنأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي : حمدان الحاج -ان عم  

دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة  األمريكيهللا الثاني بشأن رفض قرار الرئيس  عبد األردني
 وأضاف ية في مدينة القدس.والمسيح اإلسالميةكانت مكثفة لحماية القدس والمقدسات  إلسرائيل
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 األردنيمعه الزميلة عبير الزبن في برنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون  أجرتهالصفدي في لقاء 
ن القدس فوق السياسة وفوق االختالف، جل القدس، ألأنعمل معا من  أنيجب  أننامساء الجمعة 
وان تكون القدس  1967من حزيران لعام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع  إقامةوانه البد من 

 الشرقية عاصمة لها.
اللجنة الوزارية العربية ستجتمع لوضع خطة تحرك لها، فالعرب متفقون على  أن إلى الصفدي وأشار

 أنه إلى وأشار قامت بزخم سياسي واضن بقيادة جاللة الملك. األردنيةرفض القرار وان الدبلوماسية 
قرار بدون زوال االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وان القدس من وال استأال سالم وال 

بقطع  األمريكيةورفض الصفدي التعليق على التهديدات  عاصمة لها وان بديل لحل الدولتين.
المتحدة ضد قرار ترامب، وقال "نحن نتصرف وفق  األممالمساعدات عن الدول التي صوتت في 

 .ا"وأولوياتنقناعتنا ومبادئنا 
 22/12/2017عّمان،  الدستور،

 
 "النقابات المهنية" تخاطب الدول الداعمة للموقف العربي حيال القدساألردن:  .32

قررت النقابات المهنية توجيه رسائل شكر وتقدير للدول األعضاء في : يهاب مجاهدإ - انعم  
رة األمريكية نقل سفارتها الجمعية العامة لألمم المتحدة الذين رفضوا قرار اإلدا وأعضاءمجلس األمن 

 الرافض لقرار اإلدارة األمريكية. واإلسالميالقدس، وساندت الموقى العربي  إلى
ن النقابات قررت في اجتماع لمجلس إماجد الطباع  وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.

حة اإلرهاب، وانعادة النقباء مخاطبة الحكومة ومجلس النواب الستثناء دعم المقاومة من قانون مكاف
تدريس القضية الفلسطينية في المدارس وتوعية الطلبة بالحقوق العربية اإلسالمية والمسيحية في 

 القدس.
ودعت النقابات الحكومة إلى اإلفراج عن المحكومين بتهم دعم المقاومة، ومعتقلي الحراك ضد قرار 

 عبي حيال القدس.نقل السفارة، مشيدة في الوقت نفسه بالتوافق الرسمي والش
إلغاء معاهدة وادي عربة واتفاقية استيراد الغاز الفلسطيني  إلىكما دعا مجلس النقباء مجلس النواب 
المدارس  إعماروقرر المجلس إطالق حملة تبرعات إلعادة  المسروق من قبل االحتالل الصهيوني.

 العربية في القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
 23/12/2017عّمان،  الدستور،

 
 



 
 
 
 

 

 21  4502 العدد:             12/23/2017 السبت التاريخ:  ص          

                                    

 للقدس ينتصرون  األردنيون .. التوالي على الثالثة للجمعة .33
 الرئيس" وعد"بر التنديد التوالي على الثالثة للجمعة األردنيين آالف واصل والمحافظات: عم ان

 .إلسرائيل عاصمة القدس بإعالن ترامب دونالد األمريكي،
 .بالقرار للتنديد جمعةال صالة بعد مسيرة انطلقت عمان وسط الحسيني المسجد وفي

 رفضان  وعي الجنوبي والمزار مؤتة مناطق في احتجاجية وقفات 3 الكرك في شعبية فعاليات ونظمت
 .القدس بشأن األمريكي الرئيس لقرار

 فعاليات ومشاركة اإلخوان المسلمين من بتنظيم إربد في القضاة نوح مسجد من مسيرة وانطلقت
 .األمريكي بالقرار للتنديد شعبية
 الحسين الملك مسجد أمام احتجاجية وقفة القدس عن للدفاع الوطني العقبة ملتقى نظم العقبة وفي
 .والحزبية والنقابية الشعبية الفعاليات كافة من المئات بمشاركة طالل بن

 .األمريكي بالقرار للتنديد الزرقاء في الخطاب بن عمر مسجد من حاشدة مسيرة وانطلقت
 .األمريكي الرئيس بقرار وتنديدان  للقدس نصرة احتجاجية وقفة عشراتال نظم الطفيلة وفي
 .األقصى والمسجد للقدس نصرة احتجاجية وقفة معان في الشعبي الحراك ونظم

 22/12/2017الغد، عّمان، 
 

 للحقّ  انتصار القدس حول المتحدة األمم قرار: عون  .34
نتصار للحق وشهادة لقضية القدس ووصى رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون القرار بأنه "ا

ورفض عارم ألي تغيير يطاول طابع المدينة أو وضعها أو تركيبتها الديموغرافية التي مي زتها عبر 
التي امتنعت عن  35 التاريخ، كمهد وملتقى للديانات السماوية الثالث". ورأى عون أن "الدول الر

ي ما اتخذه وتوع د بتطبيقه، إال أنها خذلت التصويت لمصلحة القرار المذكور لم تناصر الباطل ف
سرائيل  الحق وسيبقى التاريخ شاهدان على ذلك، فيما لم تعترض على التصويت إال الواليات المتحدة وان

لى جانبهما سبع دول غير ذات تأثير جيوسياسي في مسار هذا االنتصار الذي تحقق".  وان
 23/12/2017الحياة، لندن، 

 
 األمم المتحدة لمصلحة القدس بقرارإشادة لبنانية  .35

دولة،  128توالت أمس، المواقى وردود الفعل المشيدة بالتصويت األكثري الساحق بغالبية : بيروت
بما فيها لبنان، في الجمعية العامة لألمم المتحدة أول من أمس، لمصلحة قرار يدعو الواليات 

 المتحدة إلى إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة إلسرائيل.
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الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي في تغريدة عبر "تويتر": "إن قرار الجمعية العمومية يؤكد وقال 
مجددان بقناعة دولية أن الحق يعلو وال يعلى عليه، وأن القدس عربية وال يمكن أي قرار أحادي أن 

ق والعودة إلى يقفز فوق هذه الحقيقة". ورأى أن "هذا الموقى ينبغي أن يكون حافزان للثبات على الح
 مفاوضات السالم على أساس القرارات الدولية".

واعتبر رئيس "كتلة المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أن "العالم انتصر لفلسطين وللشعب 
الفلسطيني في نضاله وللحق العربي في فلسطين في مواجهة الموقى الصهيوني المجحى". وأكد أن 

في وجه الرئيس األمريكي  دونالد ترامب( لتقول ال للقرار الظالم الذي "غالبية دول العالم وقفت 
يتعارض مع قرارات مجلس األمن، فضالن عن أنه يهدد االستقرار والسلم الدولي في منطقة الشرق 
األوسط وفي العالم"، مشيران إلى أن "هذا يدل على أن القرار الذي اتخذه الرئيس األمريكي هو قرار 

لقوانين الدولية ويتعارض مع احترام الحقوق اإلنسانية المشروعة والوطنية للشعب جائر ينتهك ا
 الفلسطيني، ويتسبب في المزيد من التحول نحو التعصب والتطرف في أكثر من منطقة في العالم".

وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع غر د عبر "تويتر" مساء أول من أمس قائالن: "القرار 
هر أن الحق ما زال في هذه الدنيا، وسيبقى يتمتع بأكثرية". وأثنى وزير الدولة لشؤون مكافحة ُيظ

الفساد نقوال تويني على قرار "رفض صهينة القدس، وتسليمها إلى من ليس لهم فيها إال األوهام من 
لشعب نسج الخيال االستيطاني المؤسس لدولة عنصرية تعتمد على العرق والدين واغتصاب حقوق ا

 الفلسطيني".
 23/12/2017الحياة، لندن، 

 
 أصال   "إسرائيل"كبارة: ال نعترف بوجود  .36

رأى وزير العمل محمد كبارة أن "التصويت الذي حصل في األمم المتحدة هو صفعة من العالم 
جانب  إلى، ويؤكد مجددا أن المجتمع الدولي يقى اإلسرائيليالعدو  إلىلالنحياز األمريكي الفاضن 

نسانيةق الشعب الفلسطيني بما تمثله من قضية سياسية وتاريخية حقو  وشدد كبارة في بيان، على  ".وان
، وقال: نحن ال نعترف اإلسرائيليلالحتالل  األمريكيعائليا يمنحه الرئيس  إرثاأن "القدس ليست 

بة لنا بزوال االحتالل الصهيوني عن كل فلسطين، وهذه بالنس إالولن نقبل  أصال إسرائيلبوجود 
 قضية قومية ودينية ووجدانية".

 22/12/2017المستقبل، بيروت، 
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مح لماذا: جنبالط .37  الفلسطينيين؟ بتعداد اليوم س 
 يتجاوز ال لبنان في الفلسطينيين عدد أن وجدوا وأخيرا" وقال" تويتر" عبر جنبالط وليد النائب غرد
 وما التوطين أسطورة تسقط كي بالتعداد ماليو  ُسمن لماذا القصة هذه في والمريب ألفا. الغريب 174
ذالل وحقد تحريض من رافقها لوا رحلوا أو األمر يكن أيان  .عقود مدى على الفلسطيني لالجئ وان  ُرح ِّ
 ".القدس ترحل ومعهم العودة حق يسقط كي

 23/12/2017المستقبل، بيروت، 
 

 للقدس وقفة تضامنية في صور دعما   .38
زاب اللبنانية في صور، بعد ظهر الجمعة، وقفة تضامنية مع نظمت الفصائل الفلسطينية واألح

وحملت الوقفة  القدس، واحتجاجان على القرار األمريكي االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل.
عنوان "القدس عاصمة فلسطين األبدية"، ورفع المشاركون خاللها، أكبر علم لفلسطين بتمويل من 

حت الوقفة بكلمة للقوى واألحزاب واللبنانية، ألقاها النائب السابق حسن وافتت شركة "ليدر" اللبنانية.
حب هللا، الذي أكد أن "عنجهية أمريكا سقطت في أروقة األمم المتحدة، وسقطت على أيدي 
الفلسطينيين الذين واجهوا القرار بحزم"، مشيران إلى أننا "اليوم أقوى من أي وقت مضى، ونحن 

 في أي وقت، وقادرون على أن نفرض رأينا، فهذا العصر عصرنا". مستعدون لمواجهة العدو
 22/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الواليات المتحدةلقدس ولن نخاف من ل صرتسننرئيس وزراء ماليزيا:  .39

م رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق، آالف المتظاهرين الذين احتشدوا : محمد عيد -عواصم  تقد 
اإلدارية لبالده، بوتراجايا، وذلك تضامنا مع مدينة القدس، وقال "لن نخاف من الواليات  في العاصمة
وقال رزاق في كلمة له خالل مشاركته في الفعالية التضامنية: إن "بالده ستفعل كل ما  المتحدة".

لرئيس وأضاف "لن نخاف من الواليات المتحدة وال من عالقتنا الوثيقة مع ا بوسعها إلنقاذ القدس".
وتابع رئيس الحكومة الماليزية قائالن وسط هتافات المتظاهرين، بعد صالة  األمريكي دونالد ترامب".

 الجمعة: "نعم، زرت البيت األبيض، وأعرف ترامب معرفة جيدة، لكن لن نتنازل عن حرمة اإلسالم".
بفلسطين بكرامة وأوضن "نحن ثابتون على موقفنا، ندعم إقامة فلسطين حرة ذات سيادة، ونطالب 

 وفخر.. نريد القدس الشرقية عاصمة لفلسطين".
كما أكد نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي، أن ماليزيا لم تكن ضمن الدول المتسلمة الرئيسة 

نما فقط مساعدات تقنية من جهة األمن والدفاع. وأضاف حميدي  للمساعدات المالية من أمريكا، وان
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هامش التظاهرة، أن بالده لن تركع أمام التهديد األمريكي بوقى في تصريحات للصحفيين على 
ت لصالن قرار يدين اعترافها بالقدس عاصمةن لالحتالل.  المساعدات المالية عن الدول التي تصو 
وتابع زاهد بوصفه أيضا وزيرا للداخلية "في رأيي، ال ينبغي أن تستخدم أمريكا أسلوب التهديد ألن 

 جتمع الدولي سويا".التصويت كان رأي الم
 22/12/2017فلسطين اون الين، 

 
 الفلسطيني اإلجماع الدولي الكامل للحقّ أبو الغيط: تصويت الجمعية العامة يؤكد على  .40

أكد أحمد أبو الغيط، األمين العام للجامعة العربية، أن التصويت الكاسن في : وكاالت – عواصم
"إسرائيل"؛ يكشى رترامب االعتراف بالقدس عاصمة لد دونالالجمعية العامة لألمم المتحدة ضد قرار 

مجددا عن حالة من اإلجماع الدولي الكامل تأييدا للحق الفلسطيني، ويسهم في تثبيت هذا الحق 
على المستوى القانوني واألخالقي، ويبلور في الوقت نفسه حالة العزلة التي وضعت الواليات المتحدة 

أبو الغيط، باسم الدول العربية، عن الشكر والتقدير للدول  وعبر نفسها فيها من دون مبرر مفهوم.
التي اختارت الجانب الصحين، ووضعت المبادئ فوق المصالن، وأعلت من شأن القانون والشرعية 
الدولية، معتبرا أن التصويت التاريخي في الجمعية العامة مساء أمس األول، يمثل انتصارا لهذه القيم 

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم  ومة الدولية.التي تتأسس عليها المنظ
األمين العام، إن المرحلة المقبلة ستشهد عمالن عربيا مكثفا ومتضافرا من أجل تثبيت حالة اإلجماع 
الدولي الرافض للقرار األمريكي والتصدي للتبعات السلبية لهذا القرار، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية 

ربية المصغرة المعنية بهذا الموضوع سوف تعقد أول اجتماعاتها في عم ان في القريب للنظر في الع
 الخطوات المقبلة وبما يبني على حالة التأييد الدولي الكاسن للموقى الفلسطيني.

 23/12/2017الخليج، الشارقة،   
 

 "القدسـ"القانوني والسياسي لت الوضع التاريخي و يثبّ  "التعاون اإلسالمي": تصويت الجمعية العامة  .41
بشأن مدينة القدس، لألمم المتحدة رحبت منظمة التعاون اإلسالمي بقرار الجمعية العامة : وكاالتال

واعتبرت أنه يجسد إجماعان دوليان على دعم وتثبيت الحقوق الوطنية الفلسطينية فيها، ورفضان ألي 
وثم ن  خي والقانوني والسياسي لمدينة القدس.محاوالت غير شرعية من شأنها المساس بالوضع التاري

األمين العام للمنظمة، الدكتور يوسى بن أحمد العثيمين، في بيان، "المواقى المبدئية لألغلبية 
 الساحقة من دول العالم التي وقفت إلى جانب الحق وسيادة القانون الدولي".

 23/12/2017الخليج، الشارقة،   
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 إلى حل شامل وعادل للصراع العربي اإلسرائيلي ير معنية بالتوصلّ غ المتحدةالواليات ة: سوري .42
 تعرض لهاتالحرب اإلرهابية التي  من رغمقال مندوب سورية في الجمعة العامة لألمم المتحدة: بال

تراجع عن موقفها الثابت تجاه القدس، ولن تتدخر دمشق جهدا من أجل استعادة جميع ت، لن سورية
وأضاف: نطالب بمنن فلسطين عضوية كاملة  دعم حق الشعب الفلسطيني.األراضي المحتلة، وست

في األمم المتحدة وتجدد مطالبة األمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس األمن والجمعية العامة بشأن 
إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أن الواليات المتحدة غير معنية بالتوصل إلى 

للصراع العربي اإلسرائيلي، وأنها تهدد الدول وتتوعدها إذا وقفت إلى جانب  حل شامل وعادل
 الشرعية الدولية فيما يخص قرارها بشأن القدس.

  Sputnik ،21/12/2017موقع سبوتنيك 
 

 انتهاك صارخ للقانون الدولي "إسرائيلـ"عاصمة ل بالقدساالعتراف : باكستان .43
: "االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل انتهاكا مم المتحدةفي الجمعة العامة لأل قال ممثل باكستان

وينتهك قرارات عديدة صادرة عن المنظمة األممية، مضيفا: "نحن في مفرق  صارخا للقانون الدولي
تاريخي والتطورات األخيرة يجب أن يكون لها ردود سريعة منا، ويجب أن نعيد االلتزام بالحقوق 

"الفيتو" استراتيجية في غير محلها، والقرار الذي سنتخذه اليوم يقول وتابع: "استخدام  الفلسطينية".
للعام يقول أننا لن نشترك في أي عمل غير قانوني، مشيرة إلى أن دعم القدس كانت ركيزة سياسة 

 باكستان، وسنظل ثابتين على مواقفنا رغم التهديدات التي تلقيناها مؤخرا.
  Sputnik ،21/12/2017موقع سبوتنيك 

 
 بأن القدس الشرقية عاصمة فلسطين موقفهاعلى تؤكد  بنغالديش .44

إن التطورات األخيرة قد تؤدي إلى توتر جديد في الجمعية العامة لألمم المتحدة، قال ممثل بنغالديش 
، مشيرا إلى أن الوضع القانون للقدس ثابت، وتؤكد بنغالديش مربما ينتقل إلى مناطق أخرى في العال

لقدس الشرقية عاصمة فلسطين، مطالبا بأن تكون التسوية في الشرق األوسط على موقفها بأن ا
 هدفها تحقيق السالم.

  Sputnik ،21/12/2017موقع سبوتنيك 
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 مقاطعة الواليات المتحدة واإلسالميةالشعوب العربية ": على المهندسين العرب" .45
ن للتصويت على قرار بشأن أصدر اتحاد المهندسين العرب بيانا حول اجتماع مجلس األمن: عما

مدينة القدس، أكد فيه أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ال يأبه بمشاعر العرب والمسلمين 
ودان االتحاد استخدام أمريكا  مع دولهم. األمريكيةوالعالقات والمصالن التي تربط الواليات المتحدة 

 تناولها أعضاؤه فيما يتعلق بمدينة القدس.لحق الفيتو رغم كل الحجج القانونية وقرارات المجلس التي 
القاضي باعتبار مدينة القدس عاصمة  األمريكيودعا كافة الدول العربية إلى الوقوف بوجه القرار 

وطالب االتحاد  لالحتالل، واتخاذ القرارات المناسبة بحق الكيان الصهيوني وأمريكا على حد سواء.
 المتاحة، إضافةة الواليات المتحدة األمريكية بجميع الوسائل بمقاطع واإلسالميةكافة الشعوب العربية 

مقاطعة المنتجات األمريكية والضغط على الحكومات العربية التخاذ موقى يصون شرف األمة  إلى
 وأكد على أن القدس عاصمة لفلسطين وأن فلسطين ستبقى عربية مهما طال الزمن. وكرامتها.

 23/12/2017، الدستور، عّمان
 

 عتدي عليهمتأتراك بالقدس المحتلة و ة عتقل أربعت طة اإلسرائيليةالشر  .46
، مساء الجمعة، أربعة مصلين أتراك أثناء اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل : مجيد القضماني

وتناقلت مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو  محاولتهم الدخول من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
ل المتمركزة عند باب القطانين، وهو أحد أبواب المسجد األقصى المبارك، وهي ُيظهر قوات االحتال

تمنع مجموعة من األتراك الدخول إلى األقصى قبل صالة العشاء، بحجة "الزي الموحد واألعالم 
ونقلت مصادر محلية عن شهود عيان أن األتراك حاولوا الدخول مجددا  التركية"، وطالبتهم بخلعها.

وهم يرتدون المالبس العادية، إال أن القوات منعتهم مجددا، وتعمدت استفزازهم، وفي  إلى األقصى
غضون ذلك اعتدت عليهم بالضرب والدفع، واعتقلت أحد الشبان األتراك من منطقة سوق القطانين، 

 ثم اعتقلت ثالثة آخرين بالقرب من مركز شرطة باب السلسلة.
 22/12/2017، 48عرب 

 
 منشأة عسكرية سورية بالجوالن يقصف الجيش اإلسرائيلي .47

هاجمت القوات الجوية اإلسرائيلية، اليوم السبت، منشأة عسكرية سورية في : األناضول –السبيل 
وحسب قناة "سبوتنيك الروسية"، فأن "الهجوم الذي شنته  منطقة القنيطرة في مرتفعات الجوالن.

 شرية.القوات الجوية اإلسرائيلية لم يسفر عن وقوع خسائر ب
 23/12/2017، السبيل، عّمان
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 للرافضين والممتنعين والغائبين عن تصويت القدس يةتكريم أمريكيةحفلة عشاء  .48
احتفررررت المندوبررررة األمريكيررررة لرررردى األمررررم المتحرررردة نكرررري هيلرررري بالرررردول الترررري امتنعررررت عررررن  :الوكرررراالت

الترري لررم تشررارك فرري  التصررويت لصررالن قرررار القرردس فرري الجمعيررة العامررة لألمررم المتحرردة، وكررذلك الرردول
عررن الررردول لترري رفضررت القررررار وكرران مجموعهررا تسررع دول فقرررط، مررن بينهررا الواليرررات  الجلسررة، فضررالن 

أن بعرض الردول  مرن رغمبرال ،" في صى بالدهاواعتبرت هيلي هذه الدول "جميعان  ."إسرائيل"المتحدة و
لقررار ترامرب   تتضمن تأييدان الممتنعة عن التصويت قدمت بعد تمرير القرار مباشرة تبريرات لموقفها ال

 الخاص بالقدس.
 وقالررت هيلرري فرري تغريرردة علررى حسررابها الشخصرري بموقررع التواصررل االجتمرراعي تررويتر مسرراء الخمرريس

الرررذين رفضررروا وامتنعررروا  65 عقرررب التصرررويت إنهرررا سرررتقيم حفرررل عشررراء لممثلررري الررردول الرررر 21/12/2017
 التي عقدتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية.لهم على مواقفهم في الجلسة الطارئة  وغابوا تقديران 

 22/12/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 الدولتين ماكرون يجدد رفض قرار ترامب ويدعم حلّ  .49
الرررررئيس ، أن آرليررررت خرررروري  ،برررراريس، نقررررالن عررررن مراسررررلتها فرررري 23/12/2017 ،الحيــــاة، لنــــدننشرررررت 

مريكي دونالد ترامرب بشرأن وضرع القردس، الفرنسي إيمانويل ماكرون جدد رفض بالده قرار الرئيس األ
إن بالده ال ترى حال  ،وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بباريس

الدولتين الذي جررى التوصرل إليره عرن طريرق مفاوضرات برين  للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي سوى حل  
 ال يمكن أن يتحقق من دون القدس.على أن هذا الحل  الفلسطينيين واإلسرائيليين، مشددان 

واسرررتبعد مررراكرون مجرررددان إمكررران طررررح فرنسرررا مبرررادرة حاليررران، مؤكررردان أن صرررو  عمرررل ديبلوماسررري فاعرررل 
"يتطلب تفهمان قبل التحرك". ونفى أن يكرون الرنهج الرذي يعتمرده فري هرذا اإلطرار "نهجران خجروالن". وقرال 

 على قرار ترامب في شأن القدس". إنه أعاد التذكير خالل المحادثات بر"عدم موافقته
وأضاف: "أنا متمسك بالقرانون الردولي وبرإحالل سرالم دائرم وعرادل لرن يتحقرق إال مرن خرالل التفراوض 
بررين األطررراف"، مشرريران إلررى أن تطلعررات الشررعب الفلسررطيني "تلقررى صرردى واسررعان لرردى األسرررة الدوليررة. 

 إلى جنب مع إسرائيل". الفلسطينيون ليسوا وحدهم ومن حقهم العيش بسالم جنبان 
وأكررد أن فرنسررا "صررديقة الفلسررطينيين وهرري حريصررة علررى مواصررلة العمررل فرري إطررار حرروار مثمررر مررع 

 إسرائيل".
وردان علرررى سرررؤال عرررن االعترررراف بدولرررة فلسرررطين، تسررراءل مررراكرون: "هرررل االعترررراف بفلسرررطين اليررروم 

ي"، مضرريفان أنرره "ال يعتقررد ذلررك بررل سرريكون بمثابررة رد   قرررار أحررادي، ويشرركل برأيرره خطررأ فعررل علررى  مجررد 
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ورأى أن المفاوضرررات برررين األطرررراف "سرررتقود إلرررى االعترررراف بالدولرررة الفلسرررطينية وسررريتم ذلرررك  عميقررران".
 عندما يكون االعتراف يخدم السالم على األرض".

من جهة أخرى، لفت ماكرون إلى أهمية المصالحة الفلسطينية، وأشاد بالجهود المبذولة لعودة السلطة 
 إلى قطاع غزة. فعليان 

ــرة نــت، الدوحــةوأضررافت  مرراكرون أشررار إلررى أنرره طلررب مررن رئرريس الرروزراء ، أن 22/12/2017 ،الجزي
اإلسرائيلي بنيرامين نتنيراهو فري لقائهمرا قبرل أيرام أن يقردم مبرادرة شرجاعة السرتئناف مفاوضرات السرالم 

ة الفلسرطينية وأي أفرق مع الجانب الفلسطيني، وطالرب مراكرون بوقرى االسرتيطان ألنره "يقروض السرياد
وقررال الرررئيس الفرنسرري إن برراريس واالتحرراد األوروبرري سيسررتمران فرري محاولررة  سياسرري ذي مصررداقية".

أن الرررئيس الفلسررطيني سرريزور بروكسررل  عررادل ودائررم للنررزاع الفلسررطيني اإلسرررائيلي، مضرريفان  إيجرراد حررل  
العرام  "إسررائيل"مراكرون فلسرطين والشهر المقبل لتعميق العالقات مع االتحاد األوروبري، كمرا سريزور 

 المقبل لبحث عملية السالم.
 

 اإلسرائيلي – استعدادهما للمساعدة في تسوية الصراع الفلسطيني نكدايؤ أردوغان و بوتين  .50
بحررث الررررئيس الروسررري فالديميررر بررروتين فررري : عمرررر سرررتارو محمرررد الشرراذلي  -رام هللا و بغرررداد و القرراهرة 

ب طيرب أردوغران، التسروية فري الشررق األوسرط بعرد قررار القردس. اتصال هاتفي مع نظيره التركري رجر
 -وذكررررر الكرررررملين أمررررس أن الرئيسررررين أكرررردا "اسررررتعدادهما للمسرررراعدة فرررري تسرررروية الصررررراع الفلسررررطيني

قرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".  اإلسرائيلي على أساس القانون الدولي وان
 23/12/2017 ،الحياة، لندن

 
 : ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدسالصينيالخارجية وزير  .51

، إن الصررين ترردعم بقرروة حررل 22/12/2017 قررال وزيررر الخارجيررة الصرريني وانررا يرري، يرروم الجمعررة :بكررين
قامة دولة فلسطين مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة على أساس حردود  والقردس الشررقية  1967الدولتين وان

نبيرل شرعث اللرذان يرزوران  .أحمرد مجردالني ود .خرالل اجتماعره مرع كرل مرن د ،وقال وانا اصمتها.ع
"ال يمكررن تحقيررق السررالم فرري الشرررق األوسررط إذا لررم يررتم حررل  ،بكررين كمبعرروثين للرررئيس محمررود عبرراس

القضية الفلسطينية، ألن هرذه القضرية قضرية أساسرية فري المنطقرة"، وحرث وانرا المجتمرع الردولي علرى 
وأوضن وانا أن قرار الجمعية العامة يعكس ليس فقط  العملية لحلها. اإلجراءاتبحث القضية واتخاذ 

اتجاها واضحا نحو التمسك بالتوافق بين المجتمع الدولي، ولكن أيضا الدعوة إلى تسريع وتيرة عمليرة 
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 مسررك بحررل  وحررث وانررا الجانررب الفلسررطيني علررى تشرركيل قرروة موحرردة والت السررالم فرري الشرررق األوسررط.
 الخالفات عبر الحوار وتعظيم دور األمم المتحدة إلى أقصى حد ممكن والجهر بالدعوة إلى السالم.

 22/12/2017 ،القدس، القدس
 

 القدس ال يعزز آفاق السالم بشأنكندا: قرار ترامب  .52
يكري دونالرد أكرد المتحردث باسرم وزارة الخارجيرة الكنديرة آدم أوسرتن أن قررار الررئيس األمر : بترا ،السبيل

وقرال "إننرا نشرعر بخيبرة  ترامب بنقل سفارة بالده إلى القدس، ال يعرزز آفراق السرالم التري نطمرن إليهرا.
هررذا القرررار فرري الجمعيررة  أمررل إزاء هررذا القرررار وهررذا هررو السرربب فرري امتنرراع كنرردا عررن التصررويت ضررد  

القردس ال يمكرن حلره في بيان صحفي، إن موقى كنردا هرو أن وضرع  وأضاف ،العامة لألمم المتحدة"
إال كجزء من تسوية عامة للنرزاع اإلسررائيلي الفلسرطيني، مبينرا أن هرذه هري سياسرة الحكومرات الكنديرة 

 المتعاقبة الليبرالية والمحافظة على السواء.
من جانبه، أكد السفير الكندي لدى األمم المتحدة مارك أندريه بالتشارد، أهمية مدينة القدس للرديانات 

كنرردا ترردعو إلررى الهرردوء وترردين بشرردة اسررتهداف المرردنيين الررذي  أن إلررى النظررر الررثالث، الفترران  التوحيديررة
 شهدته األسابيع األخيرة.

 23/12/2017 ،السبيل، عّمان
 

 تقرر االستمرار بإجراءات االعتراف بفلسطين دولة مستقلة السلوفينيةالحكومة  .53
عرررن أن حكومرررة برررالده قرررررت  21/12/2017يررروم الخمررريس أعلرررن وزيرررر خارجيرررة سرررلوفينيا  :وفرررا وكالرررة

 استمرار إجراءاتها فيما يتعلق باالعتراف بفلسطين دولة مستقلة وصاحبة سيادة.
 22/12/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

  
 للقدس احتجاجات واسعة في مدن عالمية نصرة   .54

ضرة لقررار الررئيس شرهدت عردة مردن وعواصرم فري العرالم فعاليرات واحتجاجرات راف :وكاالتوال ،الجزيرة
 ."إسرائيلر"األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة ل

شررخص فري مظراهرة دعرت إليهرا منظمررات عربيرة وفلسرطينية أمرام محطررة  200ففري بررلين شرارك نحرو 
القطار المركزي، للتنديد بالقرار األمريكي. ورفع المحتجون أعالم فلسطين والفتات كتبرت عليهرا عبرارة 

 فلسطين"، وسط ترديد هتافات مناهضة إلسرائيل والواليات المتحدة األمريكية."الحرية ل
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وفرري إيطاليررا أقامررت الجاليررة الفلسررطينية منصررة بأحررد أكثررر الشرروارع اكتظاظررا بالمررارة بالعاصررمة رومررا، 
أطلعررروا مرررن خاللهرررا اإليطررراليين علرررى التطرررورات الحاصرررلة بشرررأن فلسرررطين والقررردس. ووزع المتطوعرررون 

بالفعالية منشورات بها عبرارات تبري ن حقيقرة الوضرع بالقردس، وتؤكرد أهميرة القررارات الدوليرة المشاركون 
 بشأن المدينة.

وفي صربيا، جابت مسيرة أحد شوارع العاصمة بلغراد، بمبادرة من جمعيرة نسرائية محليرة، رفعرت فيهرا 
انررب المحاصرررين فرري الفتررات مناهضررة للقرررار األمريكرري. وأكررد المشرراركون فرري المسرريرة وقرروفهم إلررى ج

 الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفرري مدينررة زينيتسررا وسررط البوسررنة والهرسررك، تظرراهر مجموعررة مررن األشررخاص احتجاجررا علررى القرررار 

 األمريكي، ورفع المشاركون الفتات كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين".
كسرل، احتجاجرا علررى وتظراهر عردد مرن األشرخاص أمررام السرفارة األمريكيرة فري العاصررمة البلجيكرة برو 

مترررا، إلررى جانررب صررور الرررئيس  20اعتبررار القرردس عاصررمة إلسرررائيل، ورفعرروا علمررا لفلسررطين بطررول 
 الفلسطيني محمود عباس، والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وفري الهنرد نظمرت عشررات الوقفررات فري مردن هنديرة عديردة، أكررد المشراركون فيهرا رفضرهم قررار ترامررب 
إسرررالمية مدينررة القررردس، ونقلررت صرررفحة القرردس فرري برررث مباشررر وقفرررة بنيررودلهي علرررى  وتأكيرردهم علررى

 فيسبوك.الحسابها ب
 23/12/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 جماعي" لواشنطن المتحدة بشأن القدس "توبيخ الذع" و"تحدّ   األمم تصويتنيويورك تايمز:  .55

لبيررة سرراحقة مررن دول العررالم، لصررالن وصررفت صررحيفة "نيويررورك تررايمز" األمريكيررة تصررويت أغ :رام هللا
، بأنررره "تررروبيخ الذع" "إسرائيلر"قررررار يررردين إعرررالن الواليرررات المتحررردة مدينرررة القررردس المحتلرررة عاصرررمة لررر

واعتبرررت الصررحيفة، فرري تقريررر  لمررا نقلترره وكالررة "وفررا" عررن الصررحيفة األمريكيررة. للواليررات المتحرردة وفقرران 
صررررالن القرررررار، الررررذي يطالررررب الحكومررررة األمريكيررررة نشرررررته علررررى موقعهررررا اإللكترونرررري، أن التصررررويت ل

وأشرارت إلرى تجاهرل تلرك  ، "تحرد جمراعي" لواشرنطن."إسرائيلر"بالتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة ل
وقالرت الصررحيفة  الردول لتهديردات ترامرب بقطرع المسراعدات عرن الردول التري ستصروت لصرالن القررار.

م تحردي الواليرات اسرهإكبير، لكنره يشرير إلرى مردى  ى حد  إنه رغم كون قرار الجمعية العامة "رمزي" إل
اضرطراب فري السياسرة الدوليرة وعرزل  إحرداثعلى وضرعية القردس فري  عامان  50المتحدة إلجماع دام لر

 الواليات المتحدة دبلوماسيا.
 22/12/2017 ،القدس، القدس 
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 لكسر حصار غزة ادهاستعدوتعلن ا تندد بإعالن ترامب جمعية سويدية .56
تعتزم جمعية "السرفينة إلرى غرزة" السرويدية، تسريير رحلرة بحريرة لكسرر الحصرار الصرهيوني : ولمستوكه

وقالررت المتحدثررة باسررم الجمعيررة، إلررين هانسررون، لوكالررة  المفررروض علررى قطرراع غررزة، بعررد عرردة أشررهر.
 ولفترت إلررى أنهرم اشرتروا السررفينة أيرار المقبرل. األناضرول: إنهرم سرينطلقون لكسررر الحصرار، فري مررايو/

وذكررت أن  مترا، ومقاومرة لألحروال الجويرة السريئة. 20الثانية لهذا الغرض من بريطانيا، ويبلا طولها 
السفن الصغيرة التي ستشارك في رحلة كسر الحصار، ستنطلق من فرنسا، بينما الكبيرة ستتحرك مرن 

المشراركة فري  وأشارت إلى أن أسطول الحرية الدولي مرن أجرل غرزة، أيضرا يعترزم المحيط باتجاه غزة.
كمررا نررددت هانسررون بقرررار الرررئيس األمريكرري دونالررد ترامررب، االعتررراف بالقرردس  رحلررة كسررر الحصررار.

 وأضافت "هذا القرار يجلب الدموع إلى القدس عوضا عن السالم". عاصمة لدولة االحتالل.
 22/12/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 د الالجئين الفلسطينيين من كافة حقوقهمقانون عراقي يجرّ   ":األورومتوسطيالمرصد " .57

ندد المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان بإقرار قانون عراقي جديد يقضي بحرمان وتجريد  :جنيى
الفلسرطينيين المقيمرين فري العرراق مرن كافرة الحقروق واالمتيرازات التري كانرت ممنوحرة لهرم فري السرنوات 

تعررون بأيررة امتيررازات تررذكر، معتبررران ذلررك انتهاكرران خطيررران الماضررية، بحيررث تررتم معرراملتهم كأجانررب وال يتم
عامران منرذ  50وغير مسبوق في ظل أنهم الجئرون فري العرراق ومعظمهرم يعريش فيره منرذ مرا يزيرد علرى 

 اضطرارهم للجوء من فلسطين إثر بدء االحتالل اإلسرائيلي.
لعراقري فرؤاد معصروم صرادق وقال المرصد الدولي الحقوقي الذي يتخذ من جنيى مقرا لره إن الررئيس ا

(، ويلغي حقوقا وامتيازات كانت ممنوحة للفلسطينيين فري 2017لعام  76على قانون جديد يحمل رقم  
الذي كان صدر في عهد الرئيس السابق للعراق صدام حسين، وكان  202العراق بموجب القانون رقم 

وعقررب المرصررد بررأن  لررى حررد سررواء.يسرراوي معظررم الحقرروق وااللتزامررات بررين العررراقيين والفلسررطينيين ع
القرررانون الجديرررد جررررد المرررواطنين الفلسرررطينيين المقيمرررين فررري العرررراق مرررن حقهرررم فررري التعلررريم والصرررحة 
المجانية ووثائق السفر وحرمهم من العمل في مؤسسات الدولة فضرالن عرن أنره سريؤدي لوجرود عقبرات 

 وضعهم في خانة األجانب.كبيرة أمامهم عملهم حتى في المؤسسات واألعمال الخاصة، عبر 
وبحسب المرصد األورمتوسرطي فرإن عردد الفلسرطينيين الرذين كرانوا يعيشرون فري العرراق قبرل االحرتالل 

ألررى فلسررطيني، وسررمن لهررم النظررام العراقرري آنررذاك فرري العمررل فرري  40حررو نبلررا  2003األمريكرري عررام 
ويبلرا  سطيني والمرواطن العراقري.الوظائى الحكومية الرسمية والتملك، دون أي تمييز بين الالجئ الفل

آالف شرررخص، وذلرررك بعرررد االحرررتالل األمريكررري  7حرررو نعررردد الفلسرررطينيين المقيمرررين فررري العرررراق حاليرررا 
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للعراق، وممارسة مليشيات مسرلحة باسرم شريعة العرراق عمليرات تهجيرر واعتقرال وقترل منهجري لر الف 
 صدام حسين.، بحجة أنهم كانوا داعمين للرئيس السابق 2006منهم بعد عام 

 23/12/2017 ،وكالة معا  اإلخبارية
 

 "إسرائيلـ"في إلغاء حفل ب تفكرمغنية عالمية  .58
، بعرد أن واجهرت "إسررائيل"تدرس مغنية البوب النيوزيلندية "لورد" إلغراء حفرل مقررر لهرا فري  :الوكاالت

مريكري دونالرد فعل عنيفرا فري بلردها فري خضرم موجرة الغضرب العرالمي التري أثارهرا قررار الررئيس األ رد  
نشررره فرري  وردت "لررورد" علررى خطرراب مفترروح تررم   ."إسرائيلر"ترامررب االعتررراف بالقرردس المحتلررة عاصررمة لرر

، طالبهرا برر"االنضمام إلرى المقاطعرة 21/12/2017 موقع "ذا سبينوف" اإللكترونري النيوزيلنردي الخمريس
في تغريدة علرى حسرابها فري موقرع  ،وكتبت المغنية الفنية إلسرائيل" بإلغاء حفلها المقبل في تل أبيب.

نني أدرس جميع الخيارات. شكرا لكم على  :تويتر "الحظت أن كثيرين يتحدثون عن هذا الموضوع، وان
 إبالغي بذلك. إنني أتعلم في جميع األوقات أيضا".

 22/12/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 ال تحسم مشاركتها وترّحب بنتائج "آستانة" السورية المعارضة .59
اعتبرت المعارضة السورية أمس، أن إقرار مجموعة العمل في شأن المعتقلين في اختتام : وتبير 

"، خطوة إلى األمام، في حين ستقرر الحقان قبول المشاركة من عدمها في مؤتمر 8مؤتمر "آستانة 
 "الحوار الوطني السوري" في سوتشي الشهر المقبل.
مر صحافي: "أتينا إلى هنا لحل سياسي يحصل وقال رئيس وفد المعارضة أحمد طعمة خالل مؤت

الشعب من خالله على حريته وكرامته اللتين حرم منهما". وأضاف: "نرى أن جميع الجهود المبذولة 
في المفاوضات خطوة في الطريق الصحين، لما يريده الشعب السوري، لذا أتينا لقضية المعتقلين 

التقيناهم إلقرار آلية تضمن اإلفراج عن السجناء والمفقودين، وكان إلحاحنا شديدان على كل من 
 ومعرفة مصير المفقودين".

ولفت إلى أنه "في البيان الختامي ناقشنا هذا الموضوع، ونعتقد أننا تقدمنا خطوة إلى األمام، صحين 
أن ا لية لم تقر، لكن أعتقد أننا خطونا خطوة مهمة، والضامنون توصلوا إلى نقاط للتوقيع النهائي 

هذا االتفاق". وأشار طعمة إلى أن "تشكيل لجان لمناقشة التفاصيل، يجعل المعارضين يتفاءلون ل
 بهذه النقطة"، آمالن بأن "تقر ا لية في االجتماع المقبل، وتبدأ عملية اإلفراج عن المعتقلين".
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قبل، قال كانون الثاني  يناير( الم 30و 29وفي شأن مؤتمر "الحوار السوري" الذي تقرر عقده في 
طعمة: "نريد التشاور مع القوات العسكرية والمسؤولين السياسيين، ونعود إلى مرجعياتنا لنصدر القرار 
النهائي حول المشاركة في سوتشي"، مؤكدان تلقيهم الدعوة للحضور. وزاد: "نؤيد أي مسعى لتحقيق 

 السالم".
ال تزال ترتكب مجازر بحق السوريين وأك د عضو الوفد ياسر عبدالرحيم: "قلنا للروس أن طائراتهم 

في األتارب ومعرشورين، وجنودهم يتدربون باألهداف الحية". وسأل: "كيى يمكن النجاح لمؤتمر 
 سوتشي، وروسيا فشلت في تبييض السجون وتواصل عمليات القصىي".

في  وعلى الخريطة، شرح رئيس اللجنة اإلعالمية في وفد المعارضة أيمن العاسمي ظهور "داعش"
ريى حماة بقوله: "عندما شعر النظام بأنه يريد فزاعة جديدة في منطقة ريى حماة، سهل مرور 
داعش المحاصر في البادية، إذ ال توجد جبهة بين النظام وداعش في ريى حماة من جهة 

كيلومتران، عبر فتن  12المعارضة". وكشى أن "النظام سهل دخول قوات داعش عبر مسار بعمق 
 500عنصر بالسالح الثقيل، وقبل أيام دخل  300تها كيلومتر واحد، أدخل داعش منها ثغرة مساف

 عنصر بالطريقة ذاتها".
 23/12/2017الحياة، لندن، 
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 عبد الحليم قنديل
ة، أحيانا، يصنع األغبياء التاريخ بأكثر مما يفعل األذكياء، وقد كان قرار ترامب األخير نعمة ال نقم

فالرئيس األمريكي المهووس بغباوته العقلية واإلنسانية، لم يصنع واقعا جديدا بقراره إعالن القدس 
عاصمة لكيان االغتصاب اإلسرائيلي، لم يصنع جديدا في موقى واشنطن المندمج استراتيجيا مع 

أمريكا إسرائيل، وال في وضع القدس الجاثمة تحت االحتالل، لكنه صنع روحا جديدة ضد طغيان 
 واحتالل إسرائيل.

وربما لوال القرار الغبي، ما تخلقت هذه الروح الجديدة في شعوب األمة، وعودة االهتمام المكثى 
بقضية فلسطين والقدس، بعد أن كانت قد نسيت تقريبا، وحل محلها االهتمام بمآسى العرب 

في المشرق العربي، وحروب  والمسلمين التي ال تحصى، وبالحروب األهلية الكافرة الجارية التزال
الطوائى السنية والشيعية من حول الخليج العربي، وحروب حصار مصر من جنوبها وغربها، وكلها 
أوضاع تستحق االهتمام والتركيز فعال، لكن البوصلة فيها تضيع، لو ضاع االهتمام بفلسطين أوال، 

الغضب في الشوارع والميادين،  وهو ما بدا أنه عائد بقوة مع مضاعفات قرار ترامب، وانتفاضات



 
 
 
 

 

 34  4502 العدد:             12/23/2017 السبت التاريخ:  ص          

                                    

ووقوع األنظمة البترولية في الحرج، وانكشاف مؤامراتها وصالتها العلنية والسرية مع كيان 
االغتصاب اإلسرائيلي، ووعودها لترامب بتصفية القضة الفلسطينية، وترتيباتها لمنن الفلسطينيين 

فلسطين إلى األبد، في سياق ما كانوا عشرة مليارات دوالر "خلو رجل"، مقابل توديع حلم استعادة 
يعدون له باسم "صفقة القرن"، وقد احترقت أوراق القصة المريبة تماما، وانتهت إلى العدم بجرة قلم 

 توقيع دونالد ترامب على قراره الغبي.
نعم، لم تعد القصة أن تعجل واشنطن أو أن تؤجل نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، فتلك مسألة 

سنة  22تماما، بل قائمة عمليا من وقت طويل، وقرارها متخذ في الكونغرس األمريكي قبل صورية 
من قرار ترامب، لكن فضل ترامب ال ينكر، فهو الذي قذف بالصدمة إلى قلب الوجدان العربي 
واإلسالمي والمسيحي الشرقي، ونب ه أهلنا إلى ما كانوا نسوه أو تناسوه من أمر القدس وفلسطين، 

رسم صورة أمريكا كعدو لحقوق أمتنا، وألي نهوض عربي أو إسالمي، وهو ما حشر أتباع  وأعاد
أمريكا في "خانة اليك"، وكشى حقيقتهم كأعداء للقدس وعروبتها، بقدر ما هم عمالء للعم سام في 
واشنطن، ولكعبتهم التي هي في البيت األبيض ال في مكة المكرمة، وهم يحجون إليها بمشايخهم 

وهين، وبمئات المليارات من الدوالرات يدفعونها إلى حقائب ترامب، بينما هو يمعن في إذاللهم، المعت
ودفعهم إلى حروب عبثية ال نهاية لها، تستنزف ما تبقى لهم من فوائض مالية، وهو ما بدا أن مصر 

من  الرسمية تنأى عنه، وتصحن خطأ وخطيئة الرهان الخاسر على ترامب، وتدخل المشهد األخير
خريى أمريكا في مصر، وتنهي ما تبقى من سطوة واشنطن على القرار المصري، وتستعيد تدريجيا 
بوصلتها العربية القومية، وتزيد من أثر المكون الفلسطيني في قرارها اليومي، وتكسب نفسها بقدر ما 

 تكسب فلسطين.
 ب وقراره األغبى بامتياز.فقد كانت فلسطين دائما مصنعا للوطنية المصرية، وتلك كلها من ترام

وفي قلب دائرة الصراع الكبرى، لم يخسر الفلسطينيون شيئا جديدا بسبب قرار ترامب، بل كسبوا 
حباط جريمة القرن التي سموها "صفقة  خسارة األوهام، وزوال ما كان يدبر لهم من وراء ستار، وان

 سالم مما كانوا يوعدون، وال دولة القرن"، ولم يعد بين الفلسطينيين والحقيقة حجاب وال حاجز، فال
فلسطينية وال شبه دولة، وال مفاوضات تبدأ فال تنتهي، وتطارد شبحا مراوغا اسمه "حل الدولتين"، 
روجت له واشنطن خدمة إلسرائيل، وتولت إسرائيل بنفسها تحطيم ركائزه، عبر تهويد القدس 

موائد، ونقاط جغرافيا متناثرة، نزعت عنها  واستيطان الضفة الغربية، ولم تترك للواهمين سوى بقايا
رأسها في القدس، وال تفترق في شيء عن الوضع الراهن تحت االحتالل، وحيث توجد ما تسمى 
"سلطة فلسطينية"، ال تؤدي ما هو أبعد من دور الحكم الذاتي لسكان دون األرض، وبغير سيادة وال 
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طالق اسم "الدولة الفلسطينية" عليه، وصناعة قوة عسكرية حامية، وهو ما كان يراد توسيعه قليال ، وان
 دولة بال دولة، ال تزيد عن كونها قبضة هواء، ومع ترك القدس لالحتالل والتهويد إلى ما ال نهاية.

وربما ال يكون مطلوبا من الفلسطينيين ا ن أن يعلنوا حربا، بل أن يسقطوا من حسابهم أوهام 
كي المزعوم، وال برعاية أي وسيط دولي آخر، فقد آلت كل السالم، ال برعاية الوسيط األمري

الوساطات إلى فشل عظيم، ولم يعد أحد يذكر سيرة ما كان يسمى "الرباعية الدولية"، التي تضم 
أمريكا وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، التي يتحدثون ا ن عن توسيعها، وكأن توسيع 

كله ضالل بعيد وقريب، يستحق من يروجون له العقاب، حتى لو  الخيبة يحولها إلى إنجاز، وهذا
، ووعدوا 1993أطلقوا على أنفسهم تسمية "السلطة الفلسطينية"، التي ولدت مع اتفاقية أوسلو 

، ثم لم يكن من شيء غير 1999الفلسطينيين وقتها بدولة في غزة والضفة عاصمتهما القدس بحلول 
الفلسطينية إلى نعمة لالحتالل اإلسرائيلي، تحمل عنه أعباء سراب يبتعد، وغير تحول السلطة 

وتكاليى إعاشة الفلسطينيين والتحكم بسلوكهم، والتنسيق األمني مع سلطة االحتالل، ومطاردة 
يهام الفلسطينيين بأنهم  وتفكيك أي تنظيمات أو خاليا فدائية، وتجديد سير المفاوضات العبثية، وان

 يفعلون شيئا ما.
لو حسنت النيات واستقامت المقاصد، حرمان إسرائيل من نعمة هذه "السلطة الفلسطينية"، وبالوسع، 

نهاء سيرة أوسلو، وهو ما يمكن تنفيذه فورا، وبجرة قلم تصنع قرارا بال وسطاء، يقلب  وانعالن حلها وان
سرائيل معا، ومن دون أن يخسر الفلسطينيون شيئا سوى قيودهم، وسوى  المائدة على أمريكا وان
ورطات وتكاليى مال وتوظيى لجماعات المنتفعين باالحتالل المقنع، وهو ما يوقع إسرائيل في مأزق 
االحتالل المكلى ثانية، فسوف تضطر إلى نشر قواتها من جديد في قلب المدن الكبرى في الضفة 
دة الغربية، ال أن تبقى آمنة خارج المدن، عند الحواجز، وعلى خطوط االستيطان اليهودي، وعو 

القوات اإلسرائيلية إلى قلب المدن، توفر الفرصة المثلى لتصعيد حركة الكفاح الفلسطيني، حتى لو 
جرى بصورة سلمية تماما، وبما ملكت األيدي من حجارة، وفي صورة حشود ومظاهرات غضب 
، شعبي، يجري تنظيمها في أيام محددة من كل أسبوع، فيما يحتف  الفلسطينيون بمرجعيتهم الوطنية

ويردون االعتبار إلى "منظمة التحرير" كإطار كفاحي جامع، يضم إليه حركتي "حماس" و"الجهاد 
اإلسالمي"، ويقود الحركة الفلسطينية العامة في الضفة وغزة والقدس وما وراء الخط األخضر 

ثيلها ومواطن اللجوء والشتات، ويمثل وحده الفلسطينيين عربيا ودوليا، ولمنظمة التحرير بالفعل تم
الدولي حتى في األمم المتحدة، ومن شأن وحدة الصوت الفلسطيني الكفاحي، والحرص على 
استخدام طرق المقاومة المناسبة في األوقات المناسبة، أن تزيد من اعتراف الدنيا وشعوبها بالحق 

ئسة، الفلسطيني، وأن ترد للقضية الفلسطينية اعتبارها كحركة تحرير وطني، ال كسلطة مظهرية با
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تطلب أمواال ومعونات، وتمكن االحتالل اإلسرائيلي من رقبة الشعب الفلسطيني، وتزور حقيقة 
 قضيته.

شهار تطليق خدعة أوسلو، فال بد من إعادة النجوم لمداراتها،  ومع تحطيم قيد "السلطة الفلسطينية"، وان
حق تحرير فلسطين كاملة  ورد اعتبار معنى الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وانعادة تأكيد

من نهر األردن حتى البحر المتوسط، وتحطيم تحكم السلطة الصهيونية النازية على مراحل، وجعل 
الهدف بناء دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين كلها، تتساوى فيها الحقوق، ويزيد التأثير الفلسطيني 

ضهم المقدسة، فعدد الفلسطينيين اليوم فيها باطراد مع تزايد الغلبة السكانية للفلسطينيين فوق أر 
يساوى عدد اليهود في فلسطين المحتلة، ومع كل سنة تمر، وكل عقد يمضي إلى أواسط القرن 
الجاري، يزيد عدد الفلسطينيين بأضعاف ما يزيد عدد اليهود، وتصبن الغالبية السكانية للفلسطينيين، 

، وجذره 1967األرض المحتلة بعدوان وتسقط حواجز الوهم بين قضية الشعب الفلسطيني في 
، وهذا ما يفزع إسرائيل، التي تملك كل أسلحة الدنيا، لكنها 1948التاريخي في األرض المحتلة بنكبة 

لم تعد تملك مددا بشريا يرفد احتاللها االستيطاني، وليس بوسعها إبادة الفلسطينيين وال طردهم، وهذه 
ني ا ن، ونقطة القوة الجوهرية في الكفاح الفلسطيني نقطة الضعى الكبرى في المشروع الصهيو 

 المنتصر حتما بإذن هللا، ليس في القدس وحدها، بل في فلسطين كلها.
 23/12/2017القدس العربي، لندن، 
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 أماني السنوار
ل مفاجئا، فقد قدم هو ونائبه لم يكن إعالن دونالد ترامب حول االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائي

خالل سباقهم االنتخابي وبعد التنصيب العديد من الوعود في هذا السياق، ومع ذلك لم تراوح ردة 
خانة الخطابات واالنفعاالت العاجزة، وبدا أن الجميع مأخوذ  -حتى ا ن-الفعل العربية واإلسالمية 

 بعنصر المفاجأة!
تفتقر لألساس القانوني وذلك لتعارضها مع عشرات القرارات  ومن البديهي القول بأن خطوة ترامب

األممية حول وضع القدس، بما في ذلك تلك الصادرة عن مجلس األمن، إضافة للرأي االستشاري 
، لكن عدم قانونية وشرعية اإلعالن األمريكي ال يعني 2004الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 

 وضع القدس في القانون الدولي مستقبال.أنه ال قد يشكل خطورة جادة على 
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 العرف الدولي حول القدس
في الوقت الراهن ال يعني اإلعالن األمريكي تغييرا للوضع القانوني للقدس، ذلك أن الواليات المتحدة 
بذاتها ال تمتلك صفة قانونية مخولة للتشريع الدولي، لكن الخطر يكمن في حال انتقال عدوى 

عاصمة إلسرائيل إلى عدد من العواصم العالمية، ال سيما تلك المنخرطة بشكل أو االعتراف بالقدس 
بآخر بمسار السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إذ أن شكال من اإلجماع حول هذا الرأي  اعتبار 
القدس عاصمة إلسرائيل( أو شكال من الممارسة لهذا الرأي  نقل سفارات حيوية إلى القدس( قد يعني 

 الكثير في المستقبل.
هذا المدخل ُيرجعنا إلى دراسة مصادر التشريع في القانون الدولي، ثم إلى دراسة المسار التاريخي 

من  38الذي من خالله اكتسبت القدس وضعها القانوني الحالي؛ فمن حيث المبدأ، رتبت المادة 
اسية على هذا النحو: المعاهدات النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية مصادر القانون الدولي األس

واالتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تعترف وتصادق عليها الدول كاتفاقيات جنيى وغيرها، ثم 
 العرف الدولي في شقي  الرأي والممارسة الواسعة والمستقرة، وأخيرا المبادئ العامة التي أقرتها األمم.

المصدر الثاني من مصادر القانون الدولي، وفي أية  ما يهمنا هنا هو "العرف الدولي"؛ إذ يشكل
عملية تحاُكم أمام محكمة العدل الدولية، يبدو العرف ذا وجاهة قانونية راسخة، وقد شهد تاريخ 
القضية الفلسطينية، وغيرها من النزاعات عجزا من قبل المجتمع الدولي أمام مخالفة قرارات األمم 

 ل وأصبن الكثير من هذه المخالفات مسكوتا عنها عرفا.المتحدة بما فيها مجلس األمن، ب
هذا من حيث العموم، أما بخصوص القدس، فقد كان العرف أحد المصادر التي شكلت ما بتنا 

وحتى  1947نسميه اليوم الوضع القانوني لمدينة القدس، وذلك ضمن عملية تراكمية بدأت منذ عام 
( أفرد للقدس حالة خاصة أسماها 1947  181التقسيم  يومنا هذا، فنجد على سبيل المثال أن قرار

( وضعها كاملة تحت الوصاية الدولية، لكن ومنذ Corpus Separatumالكيان السياسي المنفصل  
بدأت األمم المتحدة بالتعاطي مع المدينة وفق أسلوب  1967االحتالل اإلسرائيلي لشرقي القدس عام 
، وبالتالي لم تعترف 1967جزءا من األراضي المحتلة عام  جديد؛ إذ اعتبرت القدس الشرقية حصرا

بالسيادة اإلسرائيلية عليها وطالبت االحتالل باالنسحاب منها، فيما رضخت للعرف القائل بكون 
القدس الغربية جزءا من حدود إسرائيل، وبذلك تكون قد تحللت مما ألزمت به نفسها سابقا  قرار 

 طريها الشرقي والغربي ال تخضع للسيادة اإلسرائيلية.( فيما يتعلق بكون القدس بش181
إذن فإن  توفر عدد واسع من الدول، ال سيما الدول ذات الثقل الوازن أو تلك المنخرطة بصورة 
مباشرة بأحد مواطن النزاع تتفق على ممارسة ثابتة ومستدامة عبر فترة معتبرة من الزمن، وتعتقد 

دونها، يشكل ما يسمى بر"العرف الدولي" أو االتفاق الضمني بصوابية هذه الممارسة وبطالن ما 
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داخل المجتمع الدولي، والذي ال يلبث أن يتم تبنيه كمركب راسخ في القانون. ولعل مثال التسليم 
 بأحقية السيادة اإلسرائيلية على القدس الغربية مثال واضن على ذلك.

فلسطيني والتفوق اإلسرائيلي المدعوم لم يقتصر األمر على مسألة القدس، بل ساهم الضعى ال
بانحياز الوسيط األمريكي في تآكل عدد من الحقوق المنصوص عليها في قرارات أممية ال تقبل 
التأويل، مثل حق عودة الالجئين، حيث إن العجز عن تثبيت هذا الحق المنصوص عليه في قرار 

ين ودعم إعادة توطينهم في (، قل ص الحديث عن عودة جميع من يرغب من الالجئ1948  194
أراضيهم التي خرجوا منها وتعويضهم عن فترة الشتات، إلى هامش الحديث عن "حل عادل متفق 

 عليه".
ولعل من يستخدم اليوم الزمة التشبيه بين وعد بلفور و"وعد ترامب" حول القدس، لم يستخدم في 

ي فلسطين، تم إقحامه بقوة التفوق كالمه مجرد التمثيل البالغي؛ فوعد إقامة وطن قومي لليهود ف
السياسي ليكون جزءا من الشرعية الدولية في ذلك الوقت، حين نجحت بريطانيا في إلحاق مضامين 

 .1922وعد بلفور إلى نص االنتداب في فلسطين الصادر عن عصبة األمم المتحدة عام 
 

 المطلوب إلبطال القرار
اإلرادة، قد ال يبدو مفيدا الحديث عن خطوات رسمية  في ظل حالة التفتت العربي واإلسالمي وغياب

قادرة على حمل اإلدارة األمريكية على سحب إعالنها بخصوص القدس، لكن الحديث يجب أن 
بقائه مقترنا ومحصورا بإدارة ترامب، والحيلولة دون انتقاله إلى  يتركز على إبطال مفعول هذا القرار وان

 ا.خانة ما هو مقبول ومتفق عليه دولي
ولتحقيق هذا الهدف الذي يقع في الحدود الدنيا مما هو مطلوب، يلزم أكثر بكثير مما قدمته قمة 
منظمة التعاون االسالمي المنعقدة مؤخرا في اسطنبول من بالغات حادة ضد الواليات المتحدة 

سرائيل، أو من اعتراف بر"القدس الشرقية" عاصمة لدولة فلسطين، ال سيما أن غالبية دو  ل منظمة وان
التعاون تعترف بر"القدس الشريى" عاصمة لفلسطين في جوهر اعترافها المعنوي بالدولة المستند إلى 

 .1988إعالن منظمة التحرير لعام 
وعلى الرغم من كون إعالن ترامب يمثل موقفا سياسيا أكثر من كونه خطوة إجرائية، فإن أهميته تنبع 

القوة لدى المفاعيل العربية واإلسالمية فإن اتخاذ مواقى  من قوة الفاعل السياسي، وفي ظل انتفاء
رتها القمة، ال يعدو كونه محاربة لطواحين الهواء، ويلزم التركيز أكثر على ما هو  سياسية كالتي صد 

 إجرائي وعملي.
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ومن هذه اإلجراءات باب الخيارات األممية التي استخدمتها السلطة الفلسطينية كورقة مساومة 
ى طاولة التفاوض، ومع رفع ملى القدس من الطاولة ووضعه في الجيب اإلسرائيلي، من للجلوس إل

ال لفقدت ما تبقى لها من شرعية وجدوى وجود،  الذكاء أن تفعل القيادة الفلسطينية ورقتها األخيرة وان
كما يتوجب على المجموعة العربية واإلسالمية أن تضع ثقلها في مجلس األمن والجمعية العامة 

( الذي جر م إعالن 1980  478مم المتحدة للدفع باتجاه قرار يدين الخطوة األمريكية أسوة بقرار لأل
إسرائيل القدس الموحدة عاصمة لها، إذ إن أي قرار من هذا النوع يعزز عزلة الخطوة األمريكية 

 ويشكل رادعا لبقية الدول.
ذا كانت الدول الصديقة لفلسطين اليوم تجد صعوبة في اتخ اذ مواقى حازمة ضد الواليات المتحدة وان

باعتبارها قوة عظمى، فإن باستطاعتها أن تبرهن عن عزمها الجاد على تفعيل إجراءات عقابية ضد 
الدول التي تفكر بأن تحذو حذو إدارة ترامب، كما ُينتظر من منظمة التعاون اإلسالمي أن تؤسس 

للشركات والهيئات التي تدعم المشروع  لعمل منظم يعيد الهيبة لفكرة المقاطعة االقتصادية
 االستعماري اإلسرائيلي أينما وجدت.

هذا مع أهمية التركيز على استهداف المصالن االقتصادية القريبة من دائرة صنع القرار األمريكي، 
إلى جانب اتخاذ كل خطوة من شأنها معاقبة وردع الكيانات والدول التي تتنكر للحق العربي 

القدس، بهدف احتواء الخطوة األمريكية قدر المستطاع ومنع تحولها إلى أمر واقع واإلسالمي في 
 يقبله المجتمع الدولي ويترسخ في عرفه وقانونه.

 22/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 إسرائيل صوابها أفقدتعهد التميمي  .62
 جدعون ليفي 

سنة  15امد المصري، فتنى عمره أطلق جنود الجيش اإلسرائيلي النار، الثالثاء الماضي، على رأس ح
من سلفيت، لم يكن مسل حا، وأصابوه بجروح خطيرة. أطلق جنود الجيش اإلسرائيلي النار، يوم 
 الجمعة، على رأس محمد التميمي من النبي صالن، ولم يكن مسلحا أيضا، وأصابوه بجراح خطيرة. 

، مبتور الرجلين، فقتلوه. وفي اليوم ذاته وفي اليوم ذاته أطلق الجنود النار على رأس إبراهيم أبو ثريا
وقفت عهد التميمي في ساحة بيتها مع صديقتها، وصفعت ضابطا في الجيش اإلسرائيلي بعد أن 

 اقتحم بيتها.
ة الصفعة: كيى تجرأتي ضحايا البربرية الثالثة لم يثيروا اهتمام إسرائيل،  استيقظت إسرائيل من شد 

باإلعالن عنهم. لكن صفعة  وركلة( التميمي أثارتا غضبا، كيى  ووسائل اإلعالم لم تكل ى نفسها
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تجرأت على صفع جندي في الجيش اإلسرائيلي. الجندي الذي يصفع فلسطينيين يوميا، يضربون، 
 يخطفون، وأيضا يطلقون النار عليهم.

م ن لهم أن يصفعوا. هي الم ستفزة حق ا هي وقحة، التميمي. لقد تجاوزت حدودها. فقط الجنود ُيس 
الكبيرة وليس الجندي الذي اقتحم بيتها. ثالثة من أبناء عائلتها ُقتِّلوا برصاص االحتالل، واعُتقِّل 
صى وُأدين والدها بالحبس أربعة أشهر الشتراكه في مظاهرة على  والداها عددا من المرات ال ُيح 

ة فلسطيني ة. كان أحرى أبواب مجم ع تجاري لألدوات المنزلي ة، تجر أت هي على مقاومة جندي. وقاح
بها أن تقع في غرام الجندي الذي اقتحم بيتها، وأن تنثر عليه األرز، لكنها، ناكرة للجميل، كافأته 

 بصفعة. كل ذلك بسبب التحريض. لوال التحريض لما كانت ستكره االحتالل.
ن( ثمة مصادر لكن للشهوة المنفلتة لالنتقام من التميمي  نفتالي بينيت: لتمضِّ حياتها في السج

أخرى. هذه الفتاة من النبي صالن حط مت كثيرا من الرموز لدى اإلسرائيليين. وأخطر من ذلك، 
استطاعت أن تمس  أسطورة الرجولة اإلسرائيلية، واتضن فجأة، أن الجندي البطل، وهو الذي يحرسنا 

، وقد حطمتها التميمي ليال ونهارا ببسالة وشجاعة، يقى أمام فتاة بأيد  عارية، ماذا عن الرجولة
بسهولةي ماذا عن هرمون الرجولة. فجأة رأى اإلسرائيليون م ن  هو العدو الشرس والخطير الذي 

سنة. ذات ضفائر. كل  الحمالت الشيطاني ة والالإنسانية لدى اإلعالم  16يواجههم: فتاة عمرها 
لِّي ة.   المجن د تحط مت مرة واحدة أمام فتاة مع الك ن ز ة الُكح 

دت أن تسمع عن إرهابيين وعن إرهاب وعن  إسرائيل فقدت صوابها. ليس هذا ما لق نوها إي اه. لقد تعو 
قتل، وال يمكن اتهام التميمي بكل ذلك. حتى مِّقص  لم يكن بيدها، أين الشراسة الفلسطينيةي أين 

. ي يمكن أن ُنجن   الخطري أين الشر 
ا. من البديهي أنه يمكن فجأة احترقت األوراق: للحظة نادرة وقصيرة جد ا بدا العدو إنسانيا جد 

االعتماد على شبكات الدعايات ومسن األدمغة المفيدة في إسرائيل، كي تقو ض صورة التميمي 
بسرعة. هي أيضا سُتعر ف كر مخربة شرسة ُولِّد ت  لتقتل؛ ليس هناك أي  دوافع عادلة تتعلق بما تقوم 

 به.
قِّد اإلسرائيليين صوابهم. ماذا سيقول المراسلون التميمي بطلة، بطلة فلسطيني ة.  استطاعت أن ُتف 

وحدة دوفدوفان، وكفير، وفي نهاية  8200العسكريون ومحرضو اليمين وخبراء األمني لماذا عندنا 
اليوم يقى جيش الدفاع اإلسرائيلي في مواجهة مواطنين مدنيين ُعزل مل وا من االحتالل، على صورة 

 كتفيها. فتاة مع كوفية على 
ليته يكون كثيرون مثلها. ُرب ما فتيات مثلها يتمكن  من إيقاظ اإلسرائيليين. ربما بانتفاضة صفعات 

 تنتصر حيث فشلت طرق المقاومة األخرى، بعنى أو دون عنى.
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حتى ا ن كان رد  إسرائيل بالطريقة الوحيدة التي تعرفها: خطٌى ليلي واعتقالها مع أم ِّها. لكن كل  
ي يعترف في أعماقه ليس فقط بم ن هو صاحب الحق وم ن  ال حق  له، إنما يعترف بأعماقه إسرائيل

أيضا بم ن  هو القوي  ومن هو الضعيى، الجندي الُمدجج بالسالح من أخمص قدميه وحتى رأسه، 
 الٌمقتحم لبيت ليس له، أم الفتاة غير المسلحة، وهي تدافع بأيديها عن بيتها وعن كرامتها بصفعة.
 آرتسه

 23/12/2017، الدستور، عّمان
 

 مغزى االنتصار في نيويورك ودالالته .63
 عريب الرنتاوي 
من حق الفلسطينيين أن يحتفلوا بانتصار قضيتهم في األمم المتحدة، فالعالم يظهر للمرة "األلى"، أنه 

مورست ما زال يقى موحدان مع عدالة هذه القضية وشرعيتها، برغم سياسات الضغط واالبتزاز التي 
على دوله "المستضعفة"، والتي انخرط بها، كما لم يحدث من قبل، الرئيس األمريكي شخصيان وعدد 

 من طاقم إدارته، في مقدمهم سفيرته في نيويورك نيكي هالي.
أساليب الضغط والترهيب واإلكراه لم تكن مألوفة أبدان، فالبيت األبيض وضع المنظمة الدولية ذاتها 

دارة ترامب لم تبق جهدان إال وبذلته البتزاز الدول األعضاء في خانة االستهدا ف بالعقوبات المالية، وان
ة، أسقطت كافة المبررات التي طالما ساقتها واشنطن لتبرير  بالمساعدات التي تقدم لها، وبصورة فج 
وتفسير دعمها لهذه الدول، ليبلا "العري" أوجه عندما انكشى الستار عن هدف هذه المساعدات، 

 وهو "استتباع" هذه الدول وتحويلها إلى مجموعة من "العازفين" الرديئين في األوركسترا األمريكية.
الحق انتصر على القوة، والعدالة انتصرت على الغطرسة، إذ حتى الدول شديدة االعتماد والحاجة 

ألردن لهذه المساعدات، غلبت منطق الحق والعدالة على بلطجة القوة وغطرستها... دول مثل ا
ومصر، ما كان لها إال أن تفعل ما فعلت، ولم يكن يساور الشك أحدان، بأنها ستسلك طريقان آخر 

 على أية حال.
والسلطة الفلسطينية، بإصرارها على الذهاب حتى نهاية الشوط، أظهرت من جديد، أن في "ضعفها 

ت الصعوبات تكمن عناصر قوة جبارة، وأنها تستطيع إن تقى في وجه الغطرسة مهما بلغ
والتحديات، وأن مصدر هذه القوة، ينبع من الحق والعدالة والشرعية، وليس من مكامن القوة التقليدية 

 التي نعرفها ويدرسها طلبة العلوم السياسية في سنتهم األولى.
اإلسرائيلي المكثى أسفر عن زيادة عدد الدول "الممتنعة" عن  –صحين أن الجهد األمريكي 

بما كان يحدث في ظروف أخرى... لكن التدقيق جيدان في قوائم المؤيدين  التصويت قياسان 
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والمعارضين والممتنعين، يظهر جانبان إيجابيان آخران، ويتمثل في انتقال دول مثل كندا استراليا والتشيك 
وغيرها، من خانة التأييد األعمى للواليات المتحدة، إلى خانة االمتناع عن التصويت، وهذا تطور 

 كن البناء عليه مستقبالن، ويتعين متابعته وتعميقه.يم
هنيئان للسيدين ترامب ونتنياهو بدعم الهندوراس وجواتيماال وماكرونيزيا لمواقفهم، ومع أننا نأسى 
لخروج دولتين التينيتين عن السرب القار ي، إال أن "األيام دول" في تلكم القارة، واليمين المتطرف لن 

األبد فيها، فالقارة الالتينية ال تعرف الركود والثبات، وهي أظهرت وتظهر يبقى في السلطة إلى 
سنادها لقضية شعب فلسطين وحقوقه الوطنية المشروعة.  باستمرار، دعمها وان

ويكفي أن كافة الدولة المقررة والمؤثرة في هذا العالم، قد وقفت إلى جانب فلسطين مرتين خالل 
جماعي في مجلس األمن الدولي والذي لم تخرقه سوى السيدة أسبوع واحد، األولى بالتصويت اإل

نيكي هالي التي تنافس نفتالي بينيت على حب إسرائيل ودعم سياساتها االستيطانية التوسعية، 
والثانية في الجمعية العامة لألمم المتحدة، عندما جددت هذه الدول مرة أخرى، إسنادها للحق 

 الفلسطيني.
ولي خالل األسبوع الماضي، هو تصويت عالمي على عدالة القضية ما حصل في المنتظم الد

الفلسطينية ومشروعية الحق الفلسطيني، وكانت نتيجته احتالل فلسطين ألكبر مساحة من التأييد 
العالمي، مقابل إحكام أطواق العزلة والحصار على االحتالل واالستيطان اإلسرائيليين، والرعاية 

 ت أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل.األمريكية التامة، لطموحا
ن كنا ال تساورنا الشكوك وال تستوطنا األوهام حول فرص تحويل القرار الدولي إلى خطة عمل  وان
إلنهاء االحتالل، وترجمة ركام القرارات الدولية السابقة، إلى خرائط طرق تنتهي بتمكين الشعب 

ة، إال أننا ال نستطيع إال أن نحتفي بالصفعة التي الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروع
 أطاحت بغطرسة القوة وصلفها، سواء صدرت عن واشنطن أو تل أبيب.

وال شك أن القرار الدولي الجديد، يرتب على الفلسطينيين، ومن تبقى من العرب، تكثيى الجهود 
عة وفضن السياسات وحثها إلدامة هذا الدعم والبناء عليه، من خالل تشديد حمالت المقاط

اإلسرائيلية ومطاردة القائمين عليها في كل محفل دولي، سياسي وحقوقي، توطئة لنزع الشرعية عن 
االحتالل واالستيطان، الذي يشكل كابوسان يؤرق مضاجع حكومة اليمين واليمين المتطرف في 

 إسرائيل.
األبيض وأزبد"، لن تجد طريقها ولن ننتظر طويالن حتى نرى، أن التهديدات التي "أرغى بها البيت 

إلى حيز التنفيذ، فواشنطن لن تستطيع أن تفرض عقوبات جماعية على العالم بأسره، وحتى على 
الدول التي تبدو بأمس الحاجة لها، مثل األردن والسلطة ومصر، وهي إن فعلت تكون قد حررت 
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وتحد من هوامش حركتها، برغم  هذه الدول من الكثير من االعتبارات والحسابات التي تكبل سلوكها
 المعاناة المؤقتة التي قد تتسبب بها إجراءات عقابية من هذا النوع.

وال أدري حقان، إن كان في واشنطن "عاقل" وحد، فكر ولو للحظة واحدة، بإن التلوين بوقى 
قان من المساعدات سيثني دوالن مثل مصر واألردن عن دعم القرار وحشد التأييد له، إن كان هناك ح

يفكر بهذه الطريقة في البيت األبيض، فتلك مصيبة، سيما بوجود كل تلك الجيوش من الخبراء 
ن كان األمر ال يتعدى "التهويل" و"التخويى" فالمصيبة  و"المخضرمين" ومراكز البحث والتفكير، وان

 أعظم، سيما على هيبة واشنطن وصورتها كدولة قائدة في العالم.
ن في واشنطن "جريء" واحد، يستطيع أن يتقدم لترامب بكشى عن الدول ال أدري حقان، إن كا

والمنظمات والجهات واألفراد الذين دعموا قراره بشأنه، وهو كشى سيكون قصيران للغاية على أية 
حال، إذ حتى أقرب حلفاء واشنطن وأخلص أتباعها والمستتبعين لسياساتها، لم يجرؤ على الجهر 

لحكمة في تحدي إرادة العالم ومشاعر ماليين الناس لكسب ود حفنة من العتاة بتأييد القرار، فاين ا
 والغالة في دولة االحتالل واالستيطان والتمييز العنصريي

 23/12/2017، الدستور، عّمان
 

 اإلسرائيلي... ومسلسل الخضوع العربي "الواقعاألمر "استراتيجية  .64
 علي حيدر

بعض النظام الرسمي العربي، من دعوة الفلسطينيين إلى  يكثر المسؤولون اإلسرائيليون، ومعهم
ه بمقولة أن رفض التسليم بهذه الوقائع  االعتراف بالوقائع السياسية والميدانية. ويبررون هذا التوج 
التي فرضها االحتالل، ومقاومتها لن تؤدي سوى إلى المزيد من التضحيات، ولن تغي ر من الواقع 

اإلسرائيلي بنيامين  الوزراءت في أكثر من مناسبة على لسان رئيس شيئان. الدعوة نفسها تجدد
 نتنياهو، واألمر نفسه تكرر في أكثر من محطة سابقة، وشك ل أساسان وتبريران لمسار التسوية.

لم تنطلق هذه المواقى اإلسرائيلية، وبعض العربية، من فرا ، أو لكونها مجرد تسجيل نقاط في 
بها الساحة الفلسطينية. بل هي صدى وترجمة الستراتيجية ثابتة منذ  "عجقة" المواقى التي تضج

، وما زالت تتواصل حتى ا ن. 1948مرحلة االستيطان الصهيوني، ما قبل اعالن الدولة عام 
 –ارتكزت هذه االستراتيجية إلى سياسة فرض الوقائع االستيطانية الذي استند بدوره إلى إدراك مسبق 

بتناغم وتكامل مواقى وأداء الدول العظمى، مع هذا الواقع  –عمارية كجزء من الخطة االست
المفروض. وبالنتيجة كان يتم رسم المسارات التي تلي، انطالقان من الوقائع االستيطانية المفروضة 

 باعتبارها من الثوابت، بحسب كل مرحلة.
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( الذي نص 181مم المتحدة  أولى المفاعيل الرسمية الدولية لهذه االستراتيجية، برزت في قرار األ
. واستندت فذلكة ذلك القرار إلى أن الصراع الفلسطيني رر 1947على إقامة دولة يهودية في عام 

اليهودي الصهيوني، الذي كان قائمان في حينه، لم يكن باإلمكان حله إال بتقسيم فلسطين بين دولتين 
ر الدولي إال اضفاء شرعية على الواقع الذي يهودية وفلسطينية  لم تقم(. وفي الحقيقة، لم يكن القرا

فرضته الحركة الصهيونية، في السنوات التي سبقت، عبر استقدام مئات آالف المستوطنين، وزرعهم 
في المستوطنات التي تم بناؤها بحماية ودعم االحتالل البريطاني. وهو ما أدى إلى انتاج واقع 

 التقسيم. ديموغرافي جديد على األرض، استند إليه قرار
دته األمم المتحدة بعد هدنة الر التي  49بعد اعالن دولة إسرائيل، تم تثبيت حدود الخط األخضر  حدَّ

(، ومن ثم تكثيى االستيطان في الجزء الذي كان مخصصان 48تم التوصل اليها بعد حرب عام 
حتالله خالل الحرب. (، وتم ا181للدولة الفلسطينية  الجليل والمثلث والنقب(، وفق قرار التقسيم  

خراجها  وحرصت إسرائيل على استيطان تلك المناطق بهدف فرض وقائع تجعلها جزءان من الدولة، وان
من أي امكانية نظرية للتفاوض عليها مستقبالن. ونتيجة الخضوع لسياسات فرض الوقائع الصهيونية 

كانت مخصصة للدولة  والدولية، بات ا ن مجرد التفكير بإمكانية المطالبة باألراضي التي
 الفلسطينية، حتى لو باالستناد إلى قرار دولي،  قرار التقسيم( ضربان من "الهلوسة" السياسية.

د 67بعد حرب عام  ، بدأت إسرائيل تنفيذ استراتيجية فرض واقع استيطاني يكرس االحتالل وُيهو ِّ
ربية التي تحتل مكانة األرض في كل األراضي التي تم احتاللها... لكن فيما يخص الضفة الغ

خاصة في الفكر واالستراتيجية الصهيونية، وبعد مراحل من المفاوضات التسووية... استطاعت 
عبر خارطة  -وفق سقى رهانات أوسلو  –إسرائيل أن تجهض مشروع إقامة دولة فلسطينية 

رى في الضفة استيطانية مدروسة وموزعة على مختلى أراضي الضفة. وباتت الكتل االستيطانية الكب
الغربية،  اريئيل، معاليه ادوميم وغوش عتسيون( التي تضم األغلبية الساحقة من مستوطني الضفة 
 يبلا عددهم إلى جانب مستوطني القدس الشرقية نحو مليون مستوطن(، خارج إطار امكانية 

إسرائيلي  االخالء في أي تسوية نهائية مفترضة مع السلطة. وتم تحصين هذا المفهوم عبر اجماع
د برسالة من الرئيس  رافض الخالء هذه الكتل في أي اتفاق نهائي، وعبر موقى أمريكي رسمي، تجس 

، تعه د فيها بأن تبقى هذه الكتل جزءان من السيادة 2004جورج بوش إلى أرييل شارون في عام 
 اإلسرائيلية في أي تسوية نهائية.

الوفد الفلسطيني المفاوض كان يطالب بتبادل أراضي في وتؤكد العديد من التقارير اإلسرائيلية بأن  
مقابل هذه الكتل، األمر الذي يعني تسليمان ضمنيان بأن تكون هذه الكتل جزءان من دولة إسرائيل، في 

 أي تسوية نهائية.
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استراتيجية فرض األمر الواقع في مدينة القدس الشرقية، بدأت بها إسرائيل في وقت مبكر. في 
ولى، تم توسيع سلطة بلدية القدس إلى العديد من القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس المرحلة اال

الشرقية بهدف السيطرة على أراضيها. ثم بادرت إلى سياسة استيطانية مكثفة في القدس الشرقية... 
، سن  قانون أساس في الكنيست، يعلن القدس عاصمة إسرائيل، وتم بموجبه  أي 1980وتم في عام 

 بدأ دستوري(، ضم القدس الشرقية على أنها جزء من عاصمة الكيان اإلسرائيلي.وفق م
وتم تحصين مكانة القدس التي حددها القانون اإلسرائيلي، باجماع سياسي يشمل كافة التيارات 
واألحزاب اليهودية، على رفض اخالء األحياء اليهودية من القدس الشرقية، في أي تسوية نهائية. 

 على مبدأ تقسيم القدس. –تقريبان  –جماع وامتد هذا اإل
لدى التدقيق في مسار االستراتيجية اإلسرائيلية، يالح  أن ما شجعها على المضي بها، هو استنادها 
دراكها بأن الطرف العربي كان يتكي ى ويسلم بكل سقى  إلى حماية غربية وأمريكية، واألهم رهانها وان

ومنذ بدء مسارات التسوية ارتفعت لديها الرهانات على  تفرضه من خالل الوقائع االستيطانية.
الهرولة العربية على قاعدة أن  من لم يلتحق اليوم بقطار التسليم بالوقائع المفروضة سوف يلتحق 

 غدان. ومن يتواصل معها اليوم سران، سوف يجاهر غدان بعالقاته.
دس، عاصمة إلسرائيل، الذي هو في تتويجان للمسارات السابقة، أتى موقى ترامب باالعالن عن الق

الواقع "شرعنة" أمريكية للوقائع التي فرضتها إسرائيل، في ظل صمت عربي، واحتضان أمريكي. مع 
ذلك، تبقى مفاعيل هذه اإلجراءات والمواقى اإلسرائيلية واألمريكية، مرتبطة بخيارات الشعب 

خلفه القوى اإلقليمية الداعمة. وليس  الفلسطيني، كونه رأس حربة المواجهة على أرض فلسطين، ومن
من المبالغة القول إن "العدوان األمريكي" على القدس، ينطوي على امكانيات فرص كبيرة، كونه 

حتى بمعايير أنصار  –كشى عن حقيقة أن الرهان على دور أمريكي يتمتع بقدر من التوازن 
طيني والقضية الفلسطينية، واستنزفت لم يكن سوى أوهام، استغرقت من عمر الشعب الفلس –التسوية 

قواه في مسارات غير مجدية. وهو ما يعني أن الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومعها 
التطورات االقليمية، تشك ل فرصة ودافعان، لبلورة خيارات مصيرية سوف تكون لها مفاعيل تاريخية 

ة، يتم كسر حلقات هذا المسلسل التاريخي على حاضر ومستقبل فلسطين والمنطقة. وفي هذه الحال
الذي سبق أن شجع إسرائيل على التمسك بمقولة أن فرض الوقائع يدفع  بعض( الطرف العربي 

 للتسليم به، والتكيى معه.
 23/12/2017، األخبار، بيروت
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