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 44 :كاريكاتير

*** 
 

 بالضفة تحاول بكل قوتها تنفيذ عمليات: حماس 2017 عملية خالل 400"الشاباك" يزعم إحباط  .1
رئيس "الشاباك" نداف خاصة له، أن ترجمة ، ب24/12/2017فلسطين أون لين، ذكر موقع 

: آرغمان قال يوم األحد خالل اجتماع لجنة الخارجية واألمن ببرلمان االحتالل اإلسرائيلي "الكنيست"
 ما نشره موقع "واال" اإلسرائيلي. الحالي، حسبخالل العام  الساحة الفلسطينية لم تكن مستقرة بتاتا  

فيما عزا "آرغمان" حالة عدم االستقرار بالضفة الغربية وقطاع غزة إلى إعالن الرئيس األمريكي 
 "دونالد ترامب" عن القدس عاصمة لدولة االحتالل.

ان" إلى العدد الهائل من ووفقا  للمعطيات الرسمية من قبل أجهزة حكومة االحتالل فقد أشار "آرغم
حيث أكد األخير أن عدد العمليات قد وصل  العمليات التي نفذت من قبل الشبان الفلسطينيين،

 محاولة لتنفيذ عملية خطيرة. 400خالل العام الحالي إلى 
عملية فدائية، معتبرا  أن  94عمليات خطف و8عملية تفجير و 13زعم أنه كان من ضمن العمليات و 

 1100أن الشاباك قد أحبط  وزعم ائيات تبين مدى "اإلرهاب" الذي يطفو على السطح.تلك اإلحص
الرغم من إحباط هذا العدد  فردي، وأضاف: "علىعملية كان من المحتمل أن ينفذه أشخاص بشكل 

عملية في هذا العام على غرار العام السابق حيث بلغ عدد العمليات الناجحة  54إال أنه نجحت 
 .عمليات" 108

ارغمان، ، من القدس المحتلة، أن 24/12/2017وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، وأضافت 
، جزء منها كان على أيدي 2017عملية نوعية منذ بداية العالم الحالي  400زعم أنه تم إحباط 

 منفذين انفراديين، دون أن تقف وراءهم تنظيمات فلسطينية.
ا من قوة لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية بهدف زعزعة استقرار وادعى أن حماس تعمل بكل ما لديه

ووصف الهدوء الحالي بمجرد خداع، وأن حماس تحاول بكل قوتها تنفيذ عمليات  السلطة الفلسطينية.
 ضد أهداف إسرائيلية.
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وتوقع أرغمان أن تكون الفترة القادمة صعبة، على ضوء ما وصفه بتحريض السلطة الفلسطينية 
ير للخروج إلى الشوارع، وعملية المصالحة في قطاع غزة، وقال: "كل هذا يضعنا في مواجهة الجماه

 فترة غير مستقرة، ونحن قادرون على مواجهتها" حسب تعبيره.
 

 الستيطان والجدرانمن رغم بالللتعايش والمحبة والوحدة  الحمد هللا: ستظل بيت لحم ومعها القدس رمزاا  .2
قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا: "ستظل بيت لحم ومعها : ت لحمالقدس عاصمة فلسطين/ بي

القدس رمزا للتعايش والمحبة والوحدة رغم االستيطان والجدران التي تطوقها، وستظل بالدنا عنوانا 
 للعبادة وتسامح األديان مهما مر من وقت أو عظمت التحديات".

م األحد، بدير الفرنسيسكان في بيت لحم، وحفل جاء ذلك خالل كلمته في عشاء الميالد المجيد، اليو 
 بلدية بيت لحم في ساحة كنيسة المهد. أقامتهاالستقبال بمناسبة عيد الميالد المجيد الذي 

 24/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يدعو أوروبا لالعتراف بالدولة الفلسطينية الفلسطينيوزير الخارجية  .3
د ب أ: دعا وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، اليوم األحد،  -رام هللا

 دول أوروبا إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وشدد المالكي، خالل مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المالطي كاميلو أرابيال عقب اجتماعهما في 

فة الغربية، على أهمية اعتراف أوروبا بالدولة الفلسطينية كرد عملي على مدينة بيت لحم في الض
 اإلعالن األمريكي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.

كما حث على ضرورة دعم البرلمانات األوروبية في تكريس االعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا 
سرائيلية تعيشان بأمن وسالم جنبا  إلى جنب. على التزام القيادة الفلسطينية بإقامة دولتين فلسطينية  وا 

كما أعلن أن دولة فلسطين ستسعى إلى نيل العضوية الكاملة في األمم المتحدة، مؤكدا  في الوقت 
ذاته على أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني في نيل العضوية الكاملة في 

 األمم المتحدة.
لمالطي رفض بالده لإلعالن األمريكي بشأن القدس ونقل السفارة األمريكية من جانبه، أكد الوزير ا

كما شدد على  إلى المدينة وأنها متمسكة بالقدس عاصمة لدولتين ولن تنقل سفارتها إلى المدينة.
ضرورة إيجاد حل للصراع يسهم في إحالل األمن واالستقرار للمنطقة ككل بناء على قرارات الشرعية 

 منيا  مزيدا  من الدور للفاعل لالتحاد األوروبي بهذا الصدد.الدولية، مت
 24/12/2017، القدس العربي، لندن
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 مع واشنطن ضد القدس "التآمر"عربية بـ يتهم دولا  أحمد بحر .4
مع اإلدارة  "التآمر"األحد دوال عربية لم يسمها بـ "حماس"د ب أ: اتهم نائب عن حركة  -غزة

 العتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.األمريكية بقرارها األخير ا
وقال أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس، خالل مؤتمر 

يعِبر عن حلقة ضمن مخطط سياسي لتصفية "أكاديمي في غزة، إن اإلعالن األمريكي بشأن القدس 
 ."القضية الفلسطينية وبتآمر من دول عربية

يستهدف كذلك إخضاع أمتنا العربية واإلسالمية، وتغيير المشهد "ط وأضاف بحر أن هذا المخط
السياسي والجغرافي العام في المنطقة بما يتناسب مع األهداف والمخططات اإلسرائيلية واألمريكية 

 ."المعروفة
يحمل أبعادا  استراتيجية خطيرة وتأثيرات بعيدة المدى "واعتبر بحر أن القرار األمريكي بشأن القدس 

 ."لى مجرى الصراع الممتد بين الفلسطينيين واالحتالل اإلسرائيليع
هم يحاولون حسم الصراع بشكل كامل عبر إسقاط القدس من دائرة التفاوض واعتبارها "وقال 

إسرائيلية بحتة، مع ما يعنيه ذلك من شرعنة لكل إجراءات التهويد، وطمس الهوية العربية اإلسالمية 
ية، وتمهيد المساس المباشر بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية وعلى رأسها للقدس، ومعالمها الحضار 

إلغاء "وردا على اإلعالن األمريكي طالب النائب عن حماس السلطة الفلسطينية بـ ."المسجد األقصى
 ."اتفاق أوسلو وسحب االعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق والتعاون األمني معها

 24/12/2017، القدس العربي، لندن
 

 "دولة تحت الحتالل" المجلس المركزي يدرس إعالن فلسطين .5
، مسؤول ملف المصالحة فيها عزام "فتح"كشف عضو اللجنة المركزية لحركة : فتحي صّباح -غزة 

إعالن "األحمد أن المجلس المركزي سيبحث خالل اجتماعه المرتقب قبل منتصف الشهر المقبل، 
. وقال إن المجلس المركزي، الذي "دولة تحت االحتالل 1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

سيجري مراجعة سياسية شاملة لمسيرة السالم والخطوات "سيلتئم في رام هللا وسط الضفة الغربية، 
 ."المطلوبة فلسطينيا  

ال يمكنه االستمرار في العالقات مع الجانب اإلسرائيلي في ظل "وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني 
لم نتلق ردا  من ". وأضاف: "االحتالل حقوق شعبنا، خصوصا  حقه في عاصمة في القدس تجاهل

حركتي حماس والجهاد اإلسالمي على مشاركتهما في االجتماع، ولم ُتجَر اتصاالت مباشرة في هذا 
 ."الخصوص
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، القيادة رفضت طلبا  لحماس، عبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري"كما كشف األحمد أن 
االجتماع سُيعقد في رام هللا، وستتم دعوة "، مشددا  على أن "بعقد اجتماع المجلس المركزي في بيروت

 ."الجميع إليه
الفترة المقبلة "وعن التحرك الديبلوماسي والسياسي الفلسطيني بعد إعالن ترمب، قال األحمد إن 

التجمعات اإلقليمية أو في الجمعية  ستشهد هجمة ديبلوماسية متواصلة، سواء في العالقات الثنائية أو
. "العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان، وربما المحكمة الجنائية الدولية

الشهر المقبل، إضافة إلى اجتماع في  16األزهر الشريف سينظم مؤتمرا  إسالميا  في "وأضاف: 
. وجدد "وبا لمناقشة التطورات السياسيةمنه يجمع الرئيس محمود عباس ووزراء أور  22بروكسيل في 

الواليات المتحدة اختارت أن تنهي دورها وسيطا  وتصبح طرفا  في الصراع، ولم تعد مؤتمنه "تأكيد أن 
 ."على رعاية العملية السياسية

 25/12/2017، ، لندنالحياة
 

 منصور يكشف كواليس الساعات األخيرة لتصويت األمم المتحدة لصالح القدس .6
كشف مندوب فلسطين الدائم في األمم المتحدة رياض منصور عن كواليس : خاص –الة نت الرس

الساعات األخيرة التي سبقت تصويت الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة ضد قرار 
 إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة لـكيان االحتالل.

اص من نيويورك لـ "الرسالة"، أن: "اللوبيين األمريكي واإلسرائيلي نشطا وأكد منصور في حديث خ
بشكل كبير ومقلق داخل الغرف المغلقة خالل الساعات األخيرة التي سبقت طرح مشروع القرار 

 الفلسطيني للتصويت عليه، في محاولة للضغط على الدول األعضاء إلفشال مشروع القرار".
عرضت للضغوطات واالبتزازات حتى وصلت لمرحلة التهديد المباشر وأضاف: "الكثير من الدول ت
الفلسطيني وصوتت لصالحه، وكانت هناك خلية مشتركة أمريكية -في حال دعمت القرار العربي

 إسرائيلية إلفشال القرار".
ولفت مندوب فلسطين الدائم إلى أن )إسرائيل( لن تستفيد كثيرا  من القرار األمريكي بشأن القدس 

(، وتابع "لكن إن 128لك باعتراف ساحق من الدول األعضاء بالجمعية العامة لألمم المتحدة )وذ
أرادت أن تخالف الشرعية الدولية وتتحدى القوانين الدولية فستجد نفسها معزولة تماما  عن العالم ولن 

 تجد من يساندها".
لفترة المقبلة بعد تصويت األمم وعلى صعيد الخطوات التي تنوي السلطة الفلسطينية اتخاذها خالل ا

المتحدة األخير، قال منصور: "المعركة مع )إسرائيل( لم تنته بل بدأت من جديد، وسيكون لنا 
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خطوات على جميع المستويات لالستفادة من القرار الدولي لصالحنا". وأضاف: "سنعزز مكانة الدولة 
لية، وكذلك سنستكمل خطوات إدانة حكومة الفلسطينية في كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدو 

االحتالل وقادة )إسرائيل( على جرائمهم البشعة التي ارتكبوها بحق شعبنا ومنها حرب غزة وملف 
 االستيطان".

وذكر مندوب فلسطين الدائم أن هناك الكثير من الدول العربية واألوروبية الصديقة لفلسطين 
خطوات القريبة التي ننوي اتخاذها لتعزيز مكانة الدولة وقضيتها، وستكون مساندة وداعمة لكل ال

 الفلسطينية على المستوى الدولي ومواجهة )إسرائيل(.
 24/12/2017، الرسالة نت

 
 مباالنت الستعمارية التوسعية تطبيق إلعالن تر جخطة : وزارة الخارجية .7

دة، ما كشفت عنه مصادر أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بش: القدس عاصمة فلسطين/ رام هللا
االنت جإعالمية عبرية بشأن خطة استيطانية ضخمة، قرر وزير اإلسكان والبناء اإلسرائيلي يوآف 

ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس ومحيطها، بهدف  300بدء الترويج لها. وتشمل الخطة بناء 
محيطها الفلسطيني بالكامل تكريس ما يسمى احتالليا "القدس الكبرى"، وتعزيز عملية فصلها عن 

 وضمها لدولة االحتالل.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم األحد، إنها ترى أن هذه الخطة االستيطانية الضخمة تأتي في إطار 
المشروع االستعماري التوسعي الذي تنفذه الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في طول 

والذي يتصاعد حاليا  في كل من القدس واألغوار الفلسطينية وعرض األرض الفلسطينية المحتلة، 
 والبلدة القديمة في الخليل ومناطق جنوب نابلس وغيرها.

واعتبرت الوزارة أن خطة الوزير اإلسرائيلي غاالنت، هي التطبيق العملي إلعالن الرئيس األميركي 
جب أن يكون باتجاه محكمة العدل ترمب، ما يستدعي مواجهته بنفس القوة والتحرك، وبالحد األدنى ي

الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن األمم المتحدة بمجلس األمن والجمعية العامة قد تم 
 استباحتها من قبل الفيتو األميركي واالستهتار والتجاهل اإلسرائيلي.

 24/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ع الرأي العام بالتوجه للمحكمة الدوليةتخد الفلسطينية السلطة": الرسالة" .8
تواصل قيادة السلطة الفلسطينية العزف على أسطوانة التوجه لمحكمة : محمود هنية –الرسالة نت 

، مصورة وقوف قادة االحتالل خلف 2014الجنايات الدولية، منذ انضمامها لميثاق روما عام 
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ة عدم رفعها أي قرار إحالة للمحكمة، في القضبان على أنها "مسألة وقت"، إاّل أنها تخفي حقيق
 محاولة لخدع الرأي العام الفلسطيني.
منظمة دولية، وحديثه المتكرر عن التوجه لمحكمة الجنايات  22ورغم اعالن عباس قرار انضمامه لـ

في ملفي العدوان على غزة واالستيطان، وا عالن لجنة متابعة االنضمام للجنايات بأنها ستتجه بشكوى 
الستيطان في القدس الشرقية، إاّل أن الحقيقة الدامغة بأن السلطة الفلسطينية لم تقدم أصال  أي ضد ا

طلب إحالة إلى محكمة الجنايات الدولية، ولم تطلب من المدعي العام أن يباشر بتحقيقات حولها، 
 وفق ا لقانوني في محكمة الجنايات الدولية تحدثت إليه "الرسالة ".

يلي عضو لجنة االنضمام )التي تضم ممثلين عن معظم الفصائل والتجمعات وبحسب قيس أبو ل
القانونية(، فإن مجرد قبول فلسطين لوصاية المحكمة الدولية على األراضي الفلسطينية في الرابع 

، بمنزلة طلب من المحكمة أن تبدأ تحقيقا  أوليا  فيما يعتقد بوجود جرائم 2014عشر من شهر يونيو 
عل جرى البدء في التحقيق األولي وقدم أكثر من ملف وعقد اجتماع مؤخرا  في عمان حرب، "وبالف

 بين ممثلي االدعاء العام وممثلين عن اللجنة"، وفق قوله.
ثمة ما تجاهله أبو ليلى وأعضاء اللجنة، وهو أن هناك مئات الـدول التي تنضوي تحت لواء 

تحقيق بأي جرائم، والكالم هنا للخبير والمحقق المحكمة، وأن إعالن انضمامها ال يعتبر فاتحة لل
 القانوني في محكمة الجنايات عبد الرحمن علي.

ويوضح علي الحائز على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة إيكس مارسيليا، في تصريح 
بة في خاص بـ "الرسالة" من باريس، أّن الطريق لفتح تحقيق جنائي فيما يتعلق بالجرائم المرتك

( من نظام روما، أولها أن يحيل مجلس 13فلسطين يمر بأحد ثالثة مسالك تنص عليها المادة )
األمن القضية إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية مثل ما حدث في ليبيا والسودان، وهذا لن يحدث 

 ألسباب معروفة تتعلق بالموقف األمريكي.
القضية بوصفها عضوا في المحكمة إلى المدعية العامة  أّما المسلك الثاني فهو أن تحيل فلسطين

وتطلب منها رسميا فتح تحقيق. وهو ما لم يحدث إلى اآلن، والمسلك الثالث أن تفتح المدعية العامة 
 من تلقاء نفسها تحقيقا  كامال  في قضية فلسطين.

فلسطين لسبب قانوني  ويقول علي لـ "الرسالة": إن فلسطين إلى اآلن لم تحل الجرائم المرتكبة في
( Regulation of the Court( من قواعد الئحة المحكمة )45بسيط وواضح، وهو أنه حسب البند )

التي تذكر أنه يخطر المدعي العام رئاسة المحكمة كتابيا  بمجرد أن تحيل إليه دولة طرف حالة ما 
 (".14بمقتضى المادة )
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مة على "رئاسة المحكمة أن تحال القضية المحالة إلى ( من قواعد الئحة المحك46كما يشترط البند )
( إلى 45المدعي العام من دولة طرف فور إخطار المدعي العام لرئاسة المحكمة بذلك وفقا  للبند )

 دائرة تمهيدية مكونة من قضاة المحكمة".
 دبلوماسي: المالكي طلب من )المدعية العامة( للمحكمة أن تفعل ما تراه مناسبا  

لى مدعيتها العامة، فإن على وهذا ي عني أن فلسطين لو أحالت قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 
رئاسة المحكمة المكونة من قضاة المحكمة أن تنشئ فورا دائرة تمهيدية باسم حالة فلسطين، مكونة 

ية من ثالثة قضاة، لكن هذا ما لم يحدث ببساطة ألن دولة فلسطين لم تحل أي قضية إلى المدع
 العامة، وفقا  لعلي.

 24/12/2017، الرسالة نت
 

 بن سلمان لجأ إلقناع عباس بـ"صفقة القرن" بعد تهديده": ميدل إيست آي" .9
كانت زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى الرياض، األسبوع الماضي، مختلفة : رامي حيدر

حمد بن سلمان، إقناع عباس بقبول تمام ا عن تلك التي سبقتها، إذ حاول ولي العهد السعودي، م
 "صفقة القرن" بدبلوماسية، بعد أن هدده في سابق ا وحاول الضغط عليه.

وكشفت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية أن بن سلمان، الذي لوح لعباس في السابق باستبداله 
بل استعمل  بالمفصول من حركة "فتح"، محمد دحالن، لم يلجأ إلى التهديد والوعيد هذه المرة،

 "الدبلوماسية الناعمة" من أجل إقناع عباس بالخطة التي تعدها اإلدارة األميركية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر فلسطينية، وصفتها بالمطلعة، تفاصيل االجتماع، وقالت إن 

ألن  المسؤولين الفلسطينيين كشفوا أن بن سلمان طلب من عباس االستماع إلى المخطط األميركي،
"الواليات المتحدة هي الجهة الوحيدة التي لديها نفوذ حقيقي على إسرائيل، وهي البلد الوحيد الذي 
بإمكانه أن يضغط على إسرائيل في أي عملية سالم، وال يمكن ألي جهة أخرى القيام بذلك، ال 

 االتحاد األوروبي وال روسيا وال الصين".
حيفة، استقبال نائب الرئيس األميركي، مايك بينس، وطلب بن سلمان كذلك من عباس، بحسب الص

خالل زيارته القادمة إلى المنطقة، بعد أن رفضت السلطة الفلسطينية استقباله األسبوع الماضي 
 وأعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان أنه غير مرحب به في رام هللا.

ا قاطع ا لعم لية السالم التي تعد الواليات وقال مسؤول فلسطيني للصحيفة أن عباس لم يبِد رفض 
ا، وأخبر ولي العهد بأنه إذا كانت الواليات المتحدة  المتحدة لها، بل "أبقى الرئيس على الباب مفتوح 

بما في  1967على استعداد إلعالن أن عملية السالم تقوم على حل الدولتين بناء على حدود عام 
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حن على استعداد لالنضمام مباشرة إلى ذلك اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين فن
 المشروع، ولكن إذا كانوا يريدون أن يجرونا إلى النسخة اإلسرائيلية من السالم، فلن نستطيع".

وقال أحد المسؤولين للصحيفة إن عباس "لن يقبل بأي صفقة جزئية، والصفقة الوحيدة التي يمكن 
أن أي "صفقة جزئية مؤقتة، مثل تلك التي ". واعتبر 1967قبولها هي التي تقوم على حدود عام 

 يعكف فريق ترامب على إعدادها"، لن تكون مقبولة.
وكشفت الصحيفة أن ولي العهد السعودي طلب من عباس خالل اللقاء بالرياض أن يتدخل لدى 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان لحثهم على إعالن انحيازهم للكتلة التي تدعمها السعودية، والتنصل 

 من الكتلة التي تدعمها إيران، ال سيما حزب هللا.
واستخدم بن سلمان في الموضوع اللبناني، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين، أن بن سلمان 
لوح هذه المرة بورقة دحالن، وقال لعباس إنه "في حال لم يتمكن من تنفيذ هذه المهمة في لبنان فإن 

 هناك من يستطيع القيام بها".
 24/12/2017، 48عرب 

 
 فقط %5من المصالحة سوى  وشخصيات عامة بأنه لم يتبق   السنوار أبلغ قادة الفصائل"الحياة":  .11

في قطاع غزة يحيى السنوار خالل  "حماس"قالت مصادر عدة التقت رئيس : فتحي صّباح -غزة 
يار بسبب تعنت بإنقاذ المصالحة من االنه"األيام الثالثة الماضية، إن األخير طالب كل الجهات 

الرئيس عباس ورفضه التزام استحقاقات المصالحة، ورفع العقوبات عن القطاع، أو دفع رواتب 
 ."موظفي حكومة حماس السابقة

لم يتبق من المصالحة "وأضافت أن السنوار أبلغ قادة الفصائل وشخصيات عامة ومجتمعية بأنه 
ى أن الدور المصري الذي كان فاعال  ومحوريا  ، كما أشار خالل لقاءاته إل"سوى خمسة في المئة فقط

. ونقلت عن السنوار قوله إن "في المئة 98تراجع بنسبة "وضاغطا  في اتجاه تحقيق المصالحة 
الوفد المصري لم يتواصل مع حماس منذ مطلع الشهر الجاري سوى من خالل رسائل نصية قصيرة "

ن رئيس الحكومة ر "وعلى فترات متباعدة نسبيا   لم يتواصال مع الحركة منذ "امي الحمد هللا واألحمد ، وا 
 بعد زيارة استغرقت ساعات قليلة. "أن غادرا القطاع

 25/12/2017الحياة، لندن، 
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 قطاع غزةفي  للمقاومة طائرات الحتالل وزوارقه تقصف مواقع .11
يوم اإلثنين،  قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي والزوارق البحرية التابعة له، فجر: رامي حيدر

مواقع للمقاومة في قطاع غزة، ولم تسفر هذه الغارات عن إصابات بشرية، لكنها ألحقت أضرار 
" 16من نوع "إف إسرائيليةوقالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية  مادية كبيرة في هذه المواقع.

إلى تدميره  قصفت بصواريخ عدة، موقعا في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى
لحاق أضرار في منازل المواطنين المحاورة.  وا 

كما قصف طيران االحتالل بثالثة صواريخ موقع ا في منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، ما أدى 
 إلى تدميره بالكامل، وألحقت أضرارا جسيمة في ممتلكات المواطنين القريبة من االستهداف.

موقعا غرب بلدة بيت الهيا شمال القطاع بخمسة صواريخ وُدمر كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية 
وُسمع دوي  بالكامل واندلعت نيران في المكان، إضافة إلى أضرار في منازل المواطنين المجاورة.

 انفجار في منطقة المحافظة الوسطى في القطاع، ناجم عن قصف الطائرات الحربية لموقع فيها.
 25/12/2017، 48عرب 

 
 الخيار الستراتيجي للفلسطينيين هي النتفاضة" ُتؤكد أن "األحرار .12

شــددت حركــة "األحــرار" الفلســطينية، علــى أن دمــاء الشــهداء التــي نزفــت "هــي وقــود االنتفاضــة"، : غــزة
 مطالبة بـ "الوفاء لهم والسير على دربهم وتصعيد االشتباك والمواجهة مع االحتالل للثأر لدمائهم".

حركة، ياسر خلف، في تصريحات صحفية له يوم األحد، إن االنتفاضة "خيـار وقال المتحدث باسم ال
شــعبنا االســتراتيجي، وأهــم عوامــل اســتمرارها وتصــاعدها وحــدة الجمــاهير فــي الميــدان ووقــف التنســيق 

 األمني وانخراط كل أطياف الشعب وفصائله وقواه الحية فيها".
ة، ولتشكيل "حالة استنزاف" دائمة لالحتالل على ودعا خلف إلى "تكاتف" كافة الجهود لدعم االنتفاض

وأردف: "اسـتمرار التعـاون األمنـي بـين السـلطة  كافة األصعدة؛ السياسة والعسكرية واألمنية والداخليـة.
واالحـتالل العـائق األكبـر أمــام انتفاضـة شـعبنا وأمــام أخـذ المقاومـة دورهـا فــي التصـدي لعربـدة قطعــان 

 واألقصى". المستوطنين واالنتصار للقدس
القــدس، قـد فـتح "أبــواب النـار" علـى أمريكــا و"الكيـان الصـهيوني"، واصــف ا حـول ورأى أن إعـالن ترمـب 

 القرار بـ "األهوج" ومنوه ا إلى أن الحلفاء االستراتيجيون لترمب رفضوا القرار".
 24/12/2017قدس برس، 
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 ل"إسرائيـ"ل حالة الغضب مستمرة لمواجهة قرارات ترامب المنحازة: حركة فتح .13
حالــة الغضــب مســتمرة لمواجهــة  أناكــد القيــادي فــي حركــة فــتح فــايز أبــو عيطــة : رائــد الفــي - غــزة

قـرارات ترامــب المنحــازة إلســرائيل والتــي اعتــدت علــى حــق الشــعب الفلســطيني وعلــى عاصــمة فلســطين 
ســـة األمريكيـــة األبديـــة. وشـــدد ابـــو عيطـــة انهـــم سيواصـــلون الهبـــة المباركـــة لتأكيـــد الـــرفض لهـــذه السيا

المنحــازة لدولــة االحــتالل، مشــددا أن الشــعب الفلســطيني ينــتفض فــي مواجهــة هــذه السياســة األمريكيــة 
 التي من شأنها أن تضر االستقرار واألمن الدولي في العالم

ودعــت حركــة فــتح إلــى اعتبــار أيــام األســبوع الجــاري أيــام غضــب ومواجهــة مــع االحــتالل فــي الضــفة 
. ووجهت دعوات للخروج بمسيرات طيلة أيام األسبوع إلظهـار حجـم التضـامن مـع الغربية وقطاع غزة

القــدس ونصــرتها. كمــا دعــت إلــى االنطــالق بمســيرات غضــب شــعبي يــوم الجمعــة القــادم باتجــاه نقــاط 
 والحواجز العسكرية. "التماس"

 25/12/2017الخليج، الشارقة، 
 

 ضبالثالثاء والجمعة يومي غ تعلن الفصائل الفلسطينية .14
أعلن منسق القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية، د. واصل أبو يوسف، أن يومي الثالثاء والجمعة 
المقبلين، سيكونان يومي غضب في محافظات الوطن كافة، ضد انحياز اإلدارة األميركية إلسرائيل، 

ئيل، وما تبعه واحتجاجا  على إعالن الرئيس األميركي، دونالد ترمب، االعتراف بالقدس عاصمة إلسرا
 من إجراءات احتاللية قمعية ومشاريع استيطان.

 وأضاف أبو يوسف، أمس )األحد(، أن مسيرات غضب ستنطلق أيضا  في مناطق اللجوء والشتات.
 25/12/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
بعاد الحتالل يشن حملة اعتقالت  .15  في القدس الكتلة اإلسالمية أفرادمن  لعددوا 

قالت الكتلة اإلسالمية في جامعة القدس أبو ديس في تصريح صحفي صدر عنها : ةالضفة الغربي
بعاد طالت عددا من مناصري  اليوم، إن قوات االحتالل شنت خالل األيام الماضية حملة اعتقاالت وا 
ومؤيدي الكتلة اإلسالمية في محاولة فاشلة لوقف الكتلة اإلسالمية والحركة الطالبية الفلسطينية عن 

وأوضحت الكتلة في تصريحها، أن قوات االحتالل شنت حملة  ء دورها الطليعي وطنيا  ونقابيا .أدا
بعاد موسعة طالت العديد من طلبة الجامعة.  اعتقاالت وا 
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ووجهت الكتلة في بيانها التحية لجماهير الشعب الفلسطيني الصامد المنتفض غضبا للقدس والمسجد 
رادة األقصى، مؤكدة  في بيانها أن استه داف االحتالل واعتقاالته ومالحقاته لن تزيد الكتلة إال ثباتا  وا 

 وتصميما ، مؤكدة  على المضي قدما  في عملها ونشاطاتها لخدمة الطلبة ورعاية حقوقهم ومصالحهم.
 24/12/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 حركة فتح تطلق مؤسسة "فلسطينيو بلجيكا ولوكسمبورغ" .16

بلجيكــــا ولوكســــمبورأل، يــــوم األحــــد، مؤسســــة "فلســــطينيو بلجيكــــا  إقلــــيمحركــــة فــــتح  أطلقــــت :بروكســــل
 ولوكسمبورأل" كإطار يجمع الكل الفلسطيني.

ليــه أمــين ســر اإلقلــيم أيمــن قنــديل. وجــرى خــالل إجــاء ذلــك خــالل لقــاء للكــادر القيــادي الفتحــاوي دعــا 
حـــات الدبلوماســـية التـــي تحققـــت اللقـــاء مناقشـــة آخـــر التطـــورات السياســـية، وخاصـــة اإلنجـــازات والنجا

بفضل حنكة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وكيفية مراكمة هذه اإلنجازات من 
 خالل القيام بسلسلة من الفعاليات في عاصمة االتحاد األوروبي.

وير العمــل كمــا تــم مناقشــة شــؤون الجاليــة الفلســطينية والســبل الكفيلــة بتجميــع الكــادر الفلســطيني لتطــ
 .إطار منظمة التحرير الفلسطينية ولوكسمبورأل، تحتالسياسي واالجتماعي والثقافي في بلجيكا 

 24/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عباس ينسحب من المفاوضات وغير مهتم بأي مقترح أمريكينتنياهو:  .17
مين نتنيـــاهو، جلســـة الحكومـــة األســـبوعية، يـــوم اســـتهل رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية، بنيـــا: محمـــد وتـــد

أنهــا عرقلــة مســاعي الــرئيس  الفلســطينية، وزعــماألحــد، بــالتحريض علــى الشــعب الفلســطيني والســلطة 
 األمريكي، دونالد ترامب، لتجديد المفاوضات.

وفي محاولة منه للتملص من المسؤولية حيـال الملـف الفلسـطيني والمواجهـات التـي تشـهدها األراضـي 
لفلســـطينية عقـــب إعـــالن ترامـــب بشـــأن القـــدس، جـــدد نتنيـــاهو، تحريضـــه علـــى إيـــران، واعتبـــر طهـــران ا

 المسبب لألحداث في الشرق األوسط واتهمها بزعزعة االستقرار بالمنطقة.
 "محمـود عبــاس" وتطـرق نتنيـاهو إلــى محـاوالت حــل الصـرع اإلســرائيلي الفلسـطيني بــالقول: "أبـو مــازن

ــــرر االنســــحاب مــــن المفا ــــادرة التــــي ســــتقدمها اإلدارة ق ــــي وغيــــر مهــــتم بالمب وضــــات، وأنــــه غيــــر معن
 األميركية، وعليه الذين ال يريدون حل الصراع هم الفلسطينيون".
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وتــابع: "أبــو مــازن أعلــن أنــه ينســحب عمليــا مــن العمليــة الســلمية وأنــه لــيس مهتمــا أطالقــا بــأي مقتــرح 
لـى هنـا شـيء بسـيط وواضـح: الطـرف الـذي ال يريـد ستقدمه الواليات المتحدة. أعتقد أن مرة أخرى يتج

 حل الصراع هو الفلسطينيون".
وقال نتنياهو إن "جذور الصراع في مجمله ال يكمن بإسرائيل بـل فـي إيـران وفـي اإلرهـاب الـذي تنشـره 
وتروج إليه، ومن يرى الحقائق ال يمكنه أن ينكر ذلك، فالواليات المتحدة قالت شـيئا هامـا للغايـة آخـر 

إن جذور الصراع في الشرق األوسط ال تكمـن فـي إسـرائيل بـل فـي إيـران وفـي اإلسـالم المتطـرف  وهو
وفي اإلرهاب الـذي يمارسـه. كـل هـذه هـي حقـائق تكتشـف أمـام عيـون الجميـع. وكـل مـن لـه عيـون ال 

و وأضاف نتنياهو: "لقد أعطيت تعليماتي لوزارة الخارجية لالنسحاب من اليونيسك يستطيع أن ينكرها".
بســبب عــدائها إلســـرائيل، وأعتقــد أن ذلــك مطلـــوب بصــفة عامـــة نظــرا لموقــف هـــذه المنظمــة المنحـــاز 
واألحادي تجاهنا، وأيضا على خلفية صـمود أميركـا فـي األمـم المتحـدة الـذي نرحـب بـه، ونحـن نشـكر 

 موقف واشنطن الثابت معنا".
 24/12/2017، 48عرب 

 
 احياا للمسيحيينأن يكون مرشداا سي القدسنتنياهو يعرض من  .18

: عـرض رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو، أن يقـوم بـدور المرشـد السـياحي رويترز - القدس
للزائرين المسيحيين يـوم األحـد فـي رسـالة ُبثـت مـن القـدس التـي أدى اعتـراف الـرئيس األمريكـي دونالـد 

 .ترامب بها عاصمة إلسرائيل إلى انقسام في الرأي العالمي المسيحي
وظهر نتنيـاهو فـي شـريط مصـور علـى تـويتر عشـية عيـد المـيالد ووراءه القـدس الشـرقية التـي احتلتهـا 

 المستقبل.ويطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم التي تقام في  1967إسرائيل عام 
 "مــيالد مجيــد مــن القــدس عاصــمة إســرائيل عنوانهــا "عيــدووصــف نتنيــاهو فــي هــذه الرســالة التــي كــان 

أننــا "يل بأنهــا مــالذ ألقليتهــا المســيحية التــي تمثــل اثنــين فــي المئــة مــن الســكان وذلــك يرجــع إلــى إســرائ
 ."نحمي حقوق الجميع في العبادة في األماكن المقدسة الموجودة خلفي

وذكــر نتنيــاهو أســماء عــدة أمــاكن للزائــرين المســيحيين فــي إســرائيل مــن بينهــا كنيســة المهــد فــي مدينــة 
 ."المسيحي-على خطى المسيح وأصل تراثنا اليهودي" ي يسير فيها الزائرونالقدس الشرقية الت

بالنســبة للــذين يــأتون إلســرائيل ســوف أصــطحبكم فــي جولــة ســياحية. فــي حقيقــة األمــر ســأكون " وقــال
وأضـــاف أن هـــذا ســـيحدث فـــي عيـــد المـــيالد العـــام المقبـــل دون  ."مرشـــدكم فـــي هـــذه الجولـــة الســـياحية

 الدخول في تفاصيل.
 25/12/2017س العربي، لندن، القد
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 منها في القدس %30إلى  %20..الضفةبوحدة استيطانية  مليون: نخطط لبناء غالنت .19
أعلــن وزيــر اإلســكان والبنــاء اإلســرائيلي يــؤاف غالنــت، أن حكومتــه تخطــط : ســعيد عمــوري - القــدس

منها  %30إلى  20بلة، عاما المق 20لبناء مليون وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، خالل الـ
 ستقام بمدينة القدس.

وقال الوزير غاالنـت، فـي تصـريحات للقنـاة اإلسـرائيلية العاشـرة )غيـر حكوميـة(، األحـد، إن البنـاء لـن 
يشمل حدود القدس الحالية، بل مناطق في مشروع "القدس الكبـرى" والقـدس الغربيـة، مثـل مسـتوطنات 

صـــــيون" )جنـــــوب( و"جفعـــــات زئيـــــف" )شـــــمال غـــــرب( "معاليـــــه أدومـــــيم" )شـــــرق القـــــدس( و"غـــــوش عت
 و"عناتوت" )شمال(.

وأوضــح الــوزير اإلســرائيلي فــي تصــريحاته، أن هدفــه مــن الخطــة االســتيطانية الجديــدة "إقامــة وحــدات 
 سكنية على أراضي مدينة القدس الموحدة عاصمة إسرائيل".

ا، دون أن تحـدد المنـاطق التـي وذكرت القناة العاشرة أن تلك الوحدات ستبنى على مساحات كبيرة جـد
 سيتم تضمينها لنطاق بلدية القدس.

ألـــف وحـــدة  300وبـــدأ غاالنـــت بتـــرويج خطـــة بنـــاء اســـتيطانية كبيـــرة فـــي مدينـــة القـــدس، تشـــمل بنـــاء 
وتشــمل الخطــة أيضــا تجهيــز ُبنــى تحتيــة تتعلــق بالنقــل والمواصــالت  ســكنية، وفــق القنــاة اإلســرائيلية.

 ومناطق تجارية وغيرها.
 25/12/2017، ، أنقرةلإلنباءناضول الة األ وك

 
 مشروع قانون إسرائيلي لسحب اإلقامة من مقدسيين .21

ناقشت اللجنة الوزارية للتشريع فـي إسـرائيل أمـس، مشـروع قـانون لمـنح وزيـر الداخليـة  :القدس المحتلة
بعمليـات آرييه درعي صالحيات لسحب اإلقامة من مقدسيين ومن سـوريين فـي الجـوالن المحتـل دينـوا 

 أو بعدم الوالء للدولة. "معادية"
وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانـا، ويـنص علـى مـنح صـالحيات لـوزير الداخليـة 
نمــا مــن مــواطنين يقطنــون القــدس  بســحب اإلقامــة لــيس فقــط مــن مــواطنين ســمح لهــم بــدخول الــبالد، وا 

لجنسـية اإلســرائيلية. كمــا يـنص علــى أنــه يمكــن المحتلـة والجــوالن الســوري المحتـل ولــم يحصــلوا علــى ا
إلغــاء اإلقامــة بســبب اعتبــارات تتعلــق بانتهــاك الــوالء لدولــة إســرائيل أو المشــاركة فــي أعمــال تعتبرهــا 

 ."إرهابية"أو  "عدائية"إسرائيل 
 25/12/2017، الحياة، لندن
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 بالرشوة فعليه الستقالةتوجيه لئحة اتهام ضد رئيس الوزراء  إذا تم  رئيس الئتالف الحكومي:  .21
إذا تــم توجيــه "تــل أبيــب: فاجــأ الــرئيس الجديــد لالئــتالف الحكــومي، ديفيــد أمســلم، الجميــع وصــرح بأنــه 

بنيـــامين ، فهـــو معـــروف بقربـــه مـــن "الئحــة اتهـــام ضـــد رئـــيس الـــوزراء بالرشـــوة، فيجـــب عليــه االســـتقالة
ة المحـامين فـي إيـالت، هـاجم الشـرطة نتنياهو وتأييده األعمـى لـه. وخـالل مشـاركته فـي اجتمـاع لنقابـ

 ."إن رئيس الوزراء الذي اتهم بالرشوة ال يمكن أن يكون رئيسا  للوزراء"بشدة، لكنه قال بشكل مفاجئ: 
 25/12/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 من العائق التكنولوجي على حدود غزة %90وزارة الدفاع اإلسرائيلية: استكمال بناء  .22

مـــن  %90اإلســـرائيلية، يـــوم األحـــد، إنهـــا اســـتكملت بنـــاء حـــوالي  لـــدفاعوزارة اقالـــت : محمـــود مجادلـــة
العائق التكنولوجي المصمم الكتشاف األنفاق التي تعبر الحدود اإلسرائيلية من قطاع غزة المحاصر. 

نه سيكتمل البناء في غضون أربعة أشهر.  وا 
ديـــد ســـاعد علـــى كشـــف نفقـــين لحركتـــي وقالـــت القنـــاة العاشـــرة اإلســـرائيلية، إن العـــائق التكنولـــوجي الج

حماس والجهاد اإلسـالمي خـالل الشـهر الماضـي، مـا اعتبرتـه تقـدم ا هـام قـد يقـود لتحديـد مواقـع أنفـاق 
أخــرى. وباإلضــافة إلــى ذلــك، سيشــمل الحــاجز جــدار تحــت األرض وجــدار علــوي ســيتم االنتهــاء مــن 

 .2019تشييدهما في أوائل عام 
 24/12/2017، 48عرب 

 
 مقابل رشوة بالكنيست قانون بيتان مشتبه بمحاولة سن   العاشرة: القناة  .23

كشفت القناة اإلسرائيلية العاشرة، يوم األحد، عن اشتباه الشرطة بأن رئـيس االئـتالف : محمود مجادلة
السابق وعضو الكنيست دافيد بيتان، حـاول سـن قـانون فـي الكنيسـت مقابـل رشـوة تلقاهـا مـن صـاحب 

 ي القضية.شركة عقارات متورط ف
وتشتبه الشرطة أن بيتان تقدم، قبل نحو شهرين، بمقترح لتعديل قانون التخطيط والبناء، لصالح رجـل 

ألـف  150األعمال درور غلزر، الذي خضع للتحقيـق فـي هـذه القضـية، والمشـتبه بتقـديم رشـوة بقيمـة 
 شيكل لبيتان.

 24/12/2017، 48عرب 
 
 

 الحتالل برصاص بها يبأص بجروح متأثراا  غزة من شاب استشهاد .42
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 الزيتون، حي من( عاما 19) الدحدوح هاشم سامي محمد الشاب األحد، يوم "وفا": استشهد – غزة
 مع بمواجهات الجاري الشهر من الثامن في بها أصيب بجروح متأثرا غزة، مدينة شرق جنوب

 .المدينة شرق اإلسرائيلي االحتالل
 االحتالل جنود عليه أطلقها رقبته في برصاصة أصيب نكا الدحدوح الشاب بأن وفا مراسل وأفاد
 على ونقل بالخطيرة وصفت وحالته المدينة، شرق العسكري" عوز ناحل" موقع قرب مباشر بشكل
 أن إلى المدينة غرب الهوا تل حي في القدس مستشفى إلى حول ومنها الشفاء، مستشفى إلى إثرها

 .يوم األحد استشهد
 24/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 إعدام المقعد أبو ثريا تعمد"الميزان": الحتالل  .42

أثبت رسم توضيحي لمسرح جريمة إعدام قوات االحتالل اإلسرائيلي، المقعد إبراهيم نايف إبراهيم : غزة
 عاما (، تعمد تلك القوات إعدامه، وفق تقرير لمركز الميزان لحقوق اإلنسان. 29أبو ثريا )

ه الجريمة، وأفاد بأن أبو ثريا كان في مقابل جنود االحتالل اإلسرائيلي، وعلى بعد ووثق التقرير هذ
متر ا، وبالتالي كان ظاهر ا لهم بالعين المجردة، وكانت تظهر إعاقته، ولم يكن يشكل أي  15نحو 

 خطر على حياة أو أمن جنود االحتالل، وبالرغم من ذلك استهدفوه.
أن إصابة أبو ثريا في جبهته في الرأس، كان الهدف منه إنهاء وتوصل التقرير إلى نتائج تظهر 

 حياته، وأن "الشهيد إبراهيم أبو ثريا: شاهد على استهداف المدنيين".
 24/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اإلفراج عن الفتاة عهد التميمي ترفضمحكمة الحتالل  .42

وم األحد، طلب إطالق سراح الفتاة الفلسطينية رفضت محكمة االحتالل العسكرية، ي: الضفة المحتلة
 عام ا(. 17عهد التميمي )

وظهرت األسيرة التميمي في مقطع فيديو أثناء آخر جلسة محاكمة لها يوم األحد، وهي تتحدث إلى 
 محاميتها الخاصة في المحكمة.

 24/12/2017لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 
 

 مباحراك قانوني للتوجه للمحاكم األمريكية للطعن في قرار تر : رجالخا لفلسطينييالمؤتمر الشعبي  .42
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كشف رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج معتز : محمود فودة - غزة
المسلوخي، أن فريقا  قانونيا  بدأ بالعمل على دراسة قانونية مستفيضة في القانون األمريكي للطعن في 

لد ترامب االعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان االحتالل اإلسرائيلي، قرار الرئيس دونا
مؤكدا  ضرورة دعم السلطة الفلسطينية لهذا الفريق من الناحية المالية نظرا  الرتفاع أتعاب المحاماة 

 في أمريكا، وكذلك ضرورة الدعم المعنوي والسياسي لتحقيق إنجاز ملموس.
ع صحيفة "الرسالة"، إنه يمكن الذهاب للمحاكم األمريكية للطعن في وقال المسلوخي في حوار م

بخصوص نقل السفارة من )تل أبيب(  1995القرار األمريكي الذي صدر وفقا  للتشريع الصادر عام 
إلى القدس المحتلة، نظرا إلى أنه يخالف القانون الدولي، وهذا يضر بالمصلحة العليا ألمريكا 

 ويستدعي إيقافه.
أن التوجه للمحاكم األمريكية يمثل إنجازا  إن تم العمل عليه، إذ أن الرئيس األمريكي يقيم اعتبارا  وأكد 

عاليا  للقانون الوطني، وسيؤثر حتما  على مجريات األمور، وقد يجبره فعال  على التراجع عن قراره 
ية أو أي فلسطيني مقيم األخير، موضحا  أن هذا التوجه مناط باألفراد والمؤسسات الحقوقية األمريك

 في أمريكا وخاصة إن كان أمريكيا من أصول فلسطينية ليطعن في دستورية هذا القانون.
 25/12/2017الرسالة نت، 

 
 من القاصرين تعر ضوا للت عذيب الشديد %60نادي األسير:  .42

ة االعتقاالت من القاصرين الذين جرى اعتقالهم خالل حمل %60أّكد نادي األسير بأن نسبة : رام هللا
األخيرة، تّعرضوا للّتعذيب الشديد بالّضرب المبرح، وعالمات الّتعذيب ظلت واضحة على أجسادهم 
لعّدة أّيام، فيما تعّرض جميع القاصرين المعتقلين لصنف أو لعّدة أصناف من الّتعذيب النفسي 

ن سلطات االحتالل تنّفذ وأوضح نادي األسير، يوم األحد، بأ وانتهاك القوانين الخاّصة بالقاصرين.
األساليب التي تتبعها بحّق المعتقلين الّراشدين بحّق القاصرين أيضا ، إذ تلجأ لالعتداء عليهم 
 بالّضرب بأعقاب البنادق واأليدي واألحذية العسكرية، على مختلف أنحاء أجسادهم، بما فيها الرأس.

على األقل منذ اندالع االحتجاجات على  قاصرا   163وذكر نادي األسير أن قّوات االحتالل اعتقلت 
كانون األول/ ديسمبر  6إعالن الّرئيس األمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة إلسرائيل بتاريخ 
(، يقبعون في معتقلي 350الجاري، فيما ارتقع عدد القاصرين في معتقالت االحتالل إلى قرابة )

 "عوفر" و"مجدو".
 24/12/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 الالجئون الفلسطينيون في لبنان.. وتساؤلت عن انحسار أعدادهم .42
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بعد الكشف عن نتائج التعداد األول من نوعه لالجئين الفلسطينيين في : نبيل سنونو -بيروت / غزة 
عاما، تجددت المطالبات بتوفير "العيش الكريم" لهم، والتأكيدات على أنهم  70لبنان، منذ نحو 
 عودتهم لديارهم في فلسطين المحتلة. "ضيوف" إلى حين

الذي تشارك في إنجازه إدارة اإلحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي لإلحصاء -وكان التعداد 
أظهر أن عدد الالجئين الفلسطينيين في  -الفلسطيني وبإشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

 فردا. 174422المخيمات والتجمعات السكانية بلغ 
كافة الالجئين، متوقعا أنه  ويرى مدير منظمة ثابت لحق العودة، سامي حمود، أن اإلحصاء لم يغطِّ 

 ربما لم يتم الوصول ألعداد كبيرة من العائالت من خالله.
ويضيف لصحيفة "فلسطين": "بالتالي الرقم )الفارق بأعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان( متغير، 

 ونروا وبين نتائج اإلحصاء األخير.األيق"، مشيرا إلى فارق بين سجالت وهو رقم نعتبره غير دق
وُيرجع حمود الفارق في عدد الالجئين كما ظهر في اإلحصاء الرسمي، إلى أن واقع الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان ليس كحال الالجئين في غزة أو الضفة على سبيل المثال، من حيث التعاطي 

 لعيش الكريم" وتوفير الحقوق المدنية واإلنسانية.معهم بطريقة تأمين "ا
ن أن الالجئين الفلسطينيين في لبنان محرومون من حقي العمل والتملك، مما أسهم بشكل كبير ويبي  

في إضعاف واقعهم، ودفعهم إلى البحث عن فرص عمل وحياة كريمة خارج لبنان، بالتالي زادت 
 لبعض العائالت من المخيمات، وفق حمود. نسبة الهجرات سواء الفردية أم الجماعية

ويرى أن العامل الثاني يتمثل باألوضاع األمنية في لبنان، حيث شهد العديد من الحروب سواء تلك 
 التي شنتها إسرائيل أو الحروب األهلية، مما أسهم في إنقاص أعداد الالجئين الفلسطينيين.

وا تجاه الالجئين، خصوصا أنهم يعتمدون بشكل ولفت إلى أن العامل الثالث يتمثل بسياسة األونر 
 رئيس على خدمات األونروا، وهؤالء ال يتلقون أي خدمات من الدولة اللبنانية.

ويقول حمود، إن بعض الجهات اللبنانية التي عارضت فكرة منح الالجئين الفلسطينيين حقوقهم 
موضوع ما يسمى "التوطين" الذي  المدنية واإلنسانية كانت تتذرع بأن ذلك سيتيح لبعض القوى فرض

يرفضه الالجئون الفلسطينيون بشكل قطعي، كما كانت تدعي بأن ازدياد عدد الالجئين الفلسطينيين 
 إلى نصف مليون سيؤدي إلى اختالل في الوضع الديمغرافي في لبنان؛ على حد زعمها.

ليص جديد في خدماتها، ويؤكد حمود ضرورة أال توظف "أونروا" نتائج اإلحصاء لصالح مشروع تق
مضيفا  "كذلك ال نريد من بعض الدول العربية أو الغربية أن تستخدم هذه اإلحصائية )سياسيا( 

 لفرض مشاريع جديدة".
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كما يؤكد أن قضية الالجئين الفلسطينيين تتعلق باحتالل أرض فلسطين، وأنه ما دام هذا االحتالل 
أن أي جهة كانت عربية أو دولية أو فلسطينية ال  جاثما فإن قضية الالجئين باقية، مشددا على

 تستطيع شطب حق العودة.
 24/12/2017لين،  أون فلسطين

 
 مظاهرات ببريطانيا تندد بعنجهية اإلدارة األمريكية .03

شكل تصويت غالبية أعضاء الجمعية العامة لألمم لصالح الحفاظ على الوضع القانوني : لندن
لفلسطينية وأصدقائها حول العالم، مظهرا عزلة الواليات المتحدة للقدس رافعة لمناصري القضية ا

 وعجزها عن ترهيب المؤيدة ألصحاب الحق.
وعقب التصويت األممي دعت جمعيات وفعاليات وناشطون بريطانيون وعرب لمواصلة التظاهر أمام 

ترامب والمنحازة السفارة األمريكية في المملكة المتحدة تنديدا بسياسات الرئيس األمريكي دونالد 
 لصالح إسرائيل.

وتظاهر فلسطينيو بريطانيا أمس وناشطون عرب وأجانب تلبية لدعوة حملة التضامن مع الشعب 
 الفلسطيني والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا ومؤسسات أخرى.

ا واتفق المتظاهرون على رفع علم واحد هو علم فلسطين، رغم انتماءاتهم السياسية المختلفة، وهتفو 
 لـفلسطين والقدس مؤكدين مواصلة حراكهم "لتعرية ترامب وسياساته أمام الرأي العام الغربي".

وأحاطت الشرطة البريطانية بمبنى السفارة األمريكية، وطوقت التظاهرة خشية حدوث اشتباكات بين 
 أنصار فلسطين، واحتمال توافد مناصرين إلسرائيل.

 24/12/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 مع الكنائس اإلنجيلية بالقدس يستنكر قرار ترامبمج .03
انضم مجمع الكنائس اإلنجيلية المحلية في القدس المحتلة إلى القيادات الدينية المسيحية الفلسطينية 

 في رفض قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب اعتبار المدينة عاصمة إلسرائيل.
نكاره القرار الذي أعلنه ترامب في السادس من الشهر ر المجمع في بيان له يوم األحد عن استفقد عب  

الجاري، وقال إن القرار األمريكي يتعارض مع كل قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية 
 جزءا من األراضي الفلسطينية المحتلة.
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 وأكد المجمع دعمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومساعيه للتخلص من االحتالل وتحقيق
السالم، وناشد كافة مؤسسات المجتمع الدولي االعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية في 

 إطار حل الدولتين.
 24/12/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 األونروا: حصار غزة هو السبب المباشر لرتفاع نسبة البطالة .04

اع غزة، كان سببا  مباشرا  في قالت األونروا، يوم األحد، "إن الحصار اإلسرائيلي على قط: غزة
 االرتفاع الكبير في أعداد البطالة".

وجاء في تقرير الوضع الطارئ للمنظمة األممية، أن الحصار على غزة دخل عامه الحادي عشر 
لى غزة، إضافة إلى 2017في يونيو  ، ولم تتسبب القيود المشددة على حركة األفراد والبضائع من وا 

وانقسام سياسي داخلي، في تدمير اقتصاد القطاع الذي يعتمد التجارة فقط، ثالثة صراعات متعاقبة 
بل كان سببا  مباشرا  في االرتفاع المهول في أعداد البطالة. وأدى الفقر الشديد وانعدام األمن الغذائي 
والعزلة إلى حالة من االكتئاب وفقدان األمل. وبحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وقف 

، وعلى نحو أكثر حدة، وقف %46.6عند  2017البطالة في غزة في الربع الثالث من عام  معدل
 .%71معدل البطالة لإلناث عند 

 24/12/2017لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 بيت لحم بال فرح في األعياد... تنتصر للقدس .00
في مثل هذا الوقت من لم تكن ساحة كنيسة المهد في بيت لحم كعهدها : محمد يونس -بيت لحم 

كل عام. كان فرح أعياد الميالد باردا ، واختفت مظاهر االحتفاالت من الساحة التي تعج عادة 
بالمصلين وعروض فرق فنية من حول العالم، كما اقتصرت الفعاليات على الشعائر الدينية وعروض 

قوا في بيوتهم، وبقيت شجرة محدودة لفرق كشافة محلية. حتى المسيحيين الفلسطينيين اختاروا أن يب
 الميالد الضخمة التي تتوسط الساحة من دون إنارة.

، أرخى بظالل "عاصمة إلسرائيل"فقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب في شأن االعتراف بالقدس 
قاتمة وثقيلة على المدينة ومسيحييها خالل احتفاالت الميالد في المدينة التي تشهد منذ ثالثة أسابيع 

واجهات يومية مع قوات االحتالل احتجاجا  على اإلعالن األمريكي. وحتى عشية األعياد، شهدت م
، واشتبك المواطنون باأليدي "سانتا كلوز"المدينة مسيرة شعبية احتجاجية ارتدى المشاركون فيها زي 

 مع قوات االحتالل اإلسرائيلي عند مدخلها الشمالي.
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جاال وبيت ساحور مؤتمرا  صحافيا  أعلنوا فيه أن االحتفاالت وعقد رؤساء بلديات بيت لحم وبيت 
 ستقتصر على الشعائر الدينية احتجاجا  على قرار ترامب.

رفض قرار "وأعلن رؤساء بلديات المدن المسيحية الثالث المتجاورة أن رسالة الميالد هذا العام، هي 
نريد إسماع ": "الحياة"توني سلمان لـ. وقال رئيس بلدية بيت لحم "وتعهد إسقاطه األمريكيالرئيس 

العالم. القدس ستبقى ألهلها مهما حاول االحتالل ومن  إلىصوت الفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين، 
 . "يدعمه تغيير الواقع

مشروع الرئيس ترامب ال "وقال رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس المطران عطا هللا حنا إن 
نما القضية الفلسطينية... ورسالتنا األولى كفلسطينيين، يستهدف مدينة القدس المحت لة فقط وا 

ساءة  شعبنا وقضيتنا وتطاُول  إلىمسيحيين ومسلمين، هي أننا نرفض القرار األمريكي، وهو إهانة وا 
علينا، فالقدس حاضنة ألهم مقدساتنا وتراثنا الديني واإلنساني والوطني، وأمريكا دائما  تقف إلى 

 ."إال أن القرار األخير كان األسوأ جانب إسرائيل،
 25/12/2017الحياة، لندن، 

 
 ترامب إعالنانتهاكات ضد الصحفيين منذ  110: نقابة الصحفيين .02

أصدرت نقابة الصحفيين، تقريرا يرصد اعتداءات قوات االحتالل على الصحفيين : رام هللا 
لقدس، بين السادس والرابع والعشرين الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن ا إعالنالفلسطينيين منذ 

 من ديسمبر الجاري.
اعتداءات تم رصدها في مختلف المحافظات الفلسطينية،  110وبلغت حصيلة االعتداءات حوالي 

 صحفيا بشكل مباشر خالل تغطيتهم لالحتجاجات. 68حوالي  إصابةكان أبرزها 
وجاءت اإلصابات عبر االستهداف بالرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل 

سجلت باالعتداء الجسدي  إصاباتجانب  إلىالغاز السام، وقنابل الصوت، وغاز الفلفل السام، 
 المباشر على الصحفيين.

على من االعتداءات، وسجلت في تغطيات القدس المحتلة، ومدخل مدينة البيرة الشمالي، النسبة األ
 وشكلت هذه المواقع النقاط األكثر سخونة وخطورة في التغطية الصحفية.

 25/12/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 جماهير األهلي المصري تكسر صمت المدرجات: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين .35
ي األهلي المصري وهو يهتف انتشر بصورة واسعة مقطع فيديو لجمهور الناد: القاهرة ــ أحمد عزب

"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، أثناء لقائه بنظيره المجمع الجزائري البترولي، في ختام البطولة 
 العربية للكرة الطائرة للسيدات في استاد القاهرة. 

ورأى ناشطون الفيديو دليال  على حقيقة موقف الجماهير العربية من قضية فلسطين والقدس، بعيدا  
 عن األنظمة المطبعة و"السالم الدافئ".

ورغم مرور يوم على المباراة والفيديو، فقد نشره كثيرون من رواد مواقع التواصل على حساباتهم 
الشخصية، كنوع من التضامن مع جمهور األهلي وهتافه، فتساءل أحدهم: "تخيلوا لو مبارة كرة قدم 

وغرد حساب "األهلي  ازاي للقدس وفلسطين". من اللي ممنوع فيها الجمهور كان الهتاف هيبقى
 ال تخلو مدرجات األهلي أبدا  من اسم فلسطين".اليوم": "

 24/12/2017، العربي الجديد، لندن
 

 الدفاع عن القدسباألزهر يتعهد بالستمرار  .36
تعهد األزهر الشريف أمس بمواصلة الحرب ضد الجماعات اإلرهابية داخل مصر وخارجها،  القاهرة:

عم انتفاضة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية، ضد قرار الرئيس األمريكي الجائر، ود
 ، والعمل الجاد إلبطال مفعول القرار األمريكي."إسرائيل"باالعتراف بالقدس عاصمة ل 

وشدد األزهر على أن الملف الفلسطيني بصفة عامة، والقدس بصفة خاصة، يحتل حيزا  كبيرا  من 
 م األزهر وشيخه، محذرا  من التداعيات الخطيرة المترتبة على قرار ترامب.اهتما

 25/12/2017، الخليج، الشارقة
 

 ل تقبل القسمة وهي ضمير األمة القدس: األردني رئيس البرلمان .02
عّمان: أكد البرلمان األردني أمس األحد أن القدس ال تقبل القسمة، ويجب استمرار الدفاع عنها دون 

 لى كافة الصعد الرسمية والشعبية وأولوية الحفاظ على العالقات مع دول الخليج.تراجع ع
ورّحب رئيس البرلمان عاطف الطراونة في كلمة افتتاحية خالل الجلسة المسائية بموقف أغلب دول 
الجمعية العامة في األمم المتحدة وتصويتها ضد القرار األمريكي، ووصَف ذلك بأنه انتصار للشرعية 

 لية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.الدو 
إن القدس ال تقبل القسمة وهي ليست ملكا  ألحد وال سلعة بيد أحد وهي ضمير األمة "وقال: 

 ."وتاريخها وعقيدتها ودمها وشرفها وعلى ذلك لن ُنساوم
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 على الجميع عدم التراخي أو التراجع ومواصلة الجهود المبذولة في مواجهة القرار"وأضاف: 
 ."األمريكي الجائر وا عالء صوت الحق رفضا  للصلف والتعنت واالستقواء

إن األردن ينظر للقدس على أنها قضية وطنية والمساس بالوضع التاريخي والقانوني لها يعد "وتابع: 
 ."مدخال  لتأجيج مشاعر الغضب التي سيكون لها ما بعدها على المستوى الفلسطيني وساحات أوسع

أن نحذر من استمرار االستقواء على القضية الفلسطينية نتيجة انشغال الدول  علينا"وأضاف: 
 ."بقضاياها، ومن شأن ذلك أن يتسبب في أزمات متراكمة تنذر بإشعال نيران المنطقة
 25/12/2017الخليج، الشارقة، 

 
 في لبنان ضد قرار ترامب المسيحيون"الخليج":  .02

على قيادات مسيحية، من في لبنان لة استطالع قامت بجو  "الخليج": رامي كفوري - بيروت
خطوة الرئيس األمريكي، دونالد في مسؤولين، سياسيين وشخصيات ورجال دين، للوقوف على آرائهم 

 ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل فقالوا:
القمة باعتبار كلمة الرئيس ميشال عون في  "الخليج" ـ*وزير العدل سليم جريصاتي استهل حديثه ل

اإلسالمية في إسطنبول بانها غاية في األهمية، وتنطوي على مقاربة شجاعة وثاقبة. وأضاف أن 
كلمة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الجامعة العربية بالقاهرة، صوبت بدورها البوصلة 

في زمن  في اتجاه القدس ألن من شأن ذلك أن يؤسس لوحدة موقف عربي من القضايا المشتركة،
الخالفات العاصفة والمدمرة. وأضاف جريصاتي: لدى اتخاذ األمم المتحدة قرارا  بتقسيم فلسطين، كان 
القرار بأن تكون القدس تحت الرعاية الدولية، وعليه فإن إعالن الرئيس األمريكي أن القدس عاصمة 

نظمات الدولية، سواء تلك التي ، ينهي كل القرارات الصادرة عن الهيئات األممية والم"إسرائيل"أبدية ل
 أو محكمة العدل الدولية. "اليونيسكو"اتخذها مجلس األمن أو منظمة 

: أن قرار الرئيس األمريكي "الخليج"* النائب السابق لرئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي قال ل
ا  أن لبنان على الحقوق، وتعديا  على أرض لبنان وكنائسه وجوامعه، خصوص راءدونالد ترامب افت

ذا حصل ذلك، فإنه  معني باللجوء الفلسطيني الذي شكل عبئا، ألن عدم الحل يعني التوطين. وا 
 يترجم قضاء مبرما  على القضية الفلسطينية. 

* عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم: قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب خاطئ جدا  من 
التاريخي واإليماني والقومي. فقد أدخل هذا القرار المنطقة بمشكلة نواح كثيرة، خصوصا  بمنطقه 

 كبيرة جدا  وهو غير مدروس وسيرتد سلبا  إلى حد بعيد جدا  على عملية السالم.



 
 
 
 

 

 26 ص             4504 العدد:             12/25/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

*عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب سليم سلهب: قرار ترامب أحادي وضد الشرعية الدولية التي 
والتي تبقى مرجعيتنا بشكل دائم وهي المولجة  ""إسرائيل""وتعترف بالقدس عاصمة لدولتي فلسطين 

 بمعالجة هذه المسألة وكل مسألة تتعلق بالعالقات بين الدول والشعوب. 
الوزير السابق سليم الصايغ حرص حزبه على االعتراف  "الكتائب اللبنانية"* يؤكد نائب رئيس حزب 

ألديان السماوية كلها، لذلك يجب أن تكون بأن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، وهي مدينة ا
مدينة مفتوحة ومحمية دوليا  ليتمكن جميع المؤمنين في العالم من زيارتها وممارسة شعائرهم الدينية 

 فيها. 
، إن المسيحيين اللبنانيين يؤيدون "الخليج"النقيب أنطوان قليموس قال ل  "الرابطة المارونية"* رئيس 

ن موقف الرابطة ينسجم كلمة رئيس الجمهورية ال عماد ميشال عون التي ألقاها في قمة إسطنبول، وا 
مع موقفي الرئيس والكنيسة المارونية ألن استمرار القضية الفلسطينية من دون حل عادل يؤجج 

 الصراع في المنطقة ويرفع من منسوب التوتر ويدخلها في متاهات ال يعرف لها قرار. 
إن قرار الرئيس األمريكي بنقل "سابقا :  "قرنة شهوان"ين سر تجمع * المحامي سمير عبد الملك، أم

السفارة إلى مدينة القدس يجب أن يشكل الرافعة للبدء في استنهاض قدراتنا وتوحدنا حول قضيتنا 
المقدسة. لقد رمى الرئيس األمريكي حجرا  محركا  المياه الراكدة، وعلينا تلقف هذه المناسبة للتمسك 

ولية أوال، ومن ثم للتوحد حول هذه القضية المقدسة ثانيا ، وللتقدم معا  بمطلب واحد بالشرعية الد
يقضي التمسك بمطلب أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين وتجييش كافة إمكانياتنا وعالقاتنا 
الدولية والمحلية والقيام بحملة تثقيفية داخل مجتمعاتنا وعلى كافة المستويات.. ألن ميزان القوى 

 ."متحرك، ولن يموت حق وراءه مطالب
* أمين سر اللجنة األسقفية لوسائل اإلعالم الراهب اللبناني الماروني الدكتور يوسف مؤنس قال 

، إن الفاتيكان يرى أن القدس هي مدينة مفتوحة لكل األديان، وليست ملكا  ألحد، وال يمكن "الخليج"ـل
، ومن المؤكد أن قرار الرئيس ترامب كان خاطئا ، أن تكون كذلك.. إنها ملك جميع المؤمنين باهلل

فليس هو من يهب القدس، واألمم المتحدة أعلنت أن القدس مدينة مفتوحة لجميع أبناء الديانات 
 السماوية.

 25/12/2017الخليج، الشارقة، 
 

 قائمعلى لبنان العدوان اإلسرائيلي  خطرالعريضي: النائب غازي  .02
إسرائيل ال تزال تستهدف لبنان، "غازي العريضي أن  "لنيابي الديموقراطياللقاء ا"أكد عضو : بيروت

وبالتأكيد هناك خطر عدوان إسرائيلي على لبنان، ويخطئ من يتعاطى مع الموضوع بطريق 
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ال يحمي لبنان إال العقل الجماعي اللبناني، والمطلوب إدارة جّيدة لما ُسّمي "، مرّكزا  على أّنه "مختلفة
ي بالنفس. وأمام التحديات الحالية يجب أن نبقى يقظين إلى االستهداف اإلسرائيلي للبنان باتفاق النأ

 ."اّلذي يحصل يومّيا  
 25/12/2017الحياة، لندن، 

 
 أردوغان من السودان: األولوية خالل المرحلة المقبلة هي لدعم الفلسطينيين .41

دوغان، اليوم األحد، أن األولوية أكد الرئيس التركي، رجب طيب أر : الخرطوم ــ عبد الحميد عوض
في المرحلة المقبلة هي لدعم الفلسطينيين، ومطالبة األمم المتحدة بمراقبة الوضع عن كثب في 

 القدس، على إثر قرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، االعتراف بها عاصمة لدولة االحتالل.    
مباحثاته مع الرئيس السوداني عمر وعاد الرئيس التركي، خالل مؤتمر صحافي مشترك أعقب 

البشير في الخرطوم، إلى الحديث عن الدول التي دعمت واشنطن في الجمعية العمومية لألمم 
اليمني الذي يقضي بالحفاظ على وضعية -المتحدة، أثناء التصويت على مشروع القرار التركي

 سرائيلي.القدس إلى مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين واالحتالل اإل
وأوضح أردوغان أن "الدول التي امتنعت عن التصويت )في الجمعية العمومية( فعلت ذلك بدافع 
الخوف فقط"، في إشارة إلى تهديدات واشنطن التي سبقت انعقاد االجتماع، مؤكدا  أن "المستقبل كفيل 

 ب قوله.بتغيير مواقفها في نصرة الحق، ألن الحق هو الذي ينتصر في النهاية"، على حس
وأبرز أن "قضية القدس ليست قضية العالم اإلسالمي وحده، إنما قضية العالم المسيحي أيضا، 
وقضية اإلنسانية جمعاء"، مستعرضا  االتصاالت التي أجراها، في األيام الماضية، مع الرئيس 

 .االنحيازالروسي فالديمير بوتين، وبابا الفاتيكان، ومنظمة دول عدم 
للرئيس التركي أمام البرلمان السوداني مساء األحد، طالب الرئيس األميركي بأن وفي خطاب الحق 

"يعيد التفكير في قراره بشأن القدس ويتراجع عنه"، كما طالبه بـ"استنكار ما يحدث تجاه أبناء 
فلسطين"، وأن يرى كيف اعتدى جنود االحتالل اإلسرائيلي على شاب من ذوي االحتياجات الخاصة، 

 على ترامب أن يتذكر أن له أبناء كما أتذكر أنا أبنائي".مضيفا: "
من جهته، أشاد الرئيس السوداني بمواقف أردوغان في مواجهة القرار األميركي االعتراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل، وشدد على أن "عدالة القضية وموقف أردوغان أديا إلى هزيمة الواليات المتحدة 

بينا  أن "العزلة امتدت إلى داخل الجمعية العامة لألمم المتحدة، التي وعزلتها داخل مجلس األمن"، م
 صوتت باألغلبية المطلقة لصالح القدس الشريف".

 24/12/2017، العربي الجديد، لندن
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 عن العالم الوليات المتحدةالرئيس السوداني: قوة موقف أردوغان بشأن القدس عزلت  .41
س السوداني، عمر البشير، إن مخرجات قمة منظمة التعاون قال الرئي: الخرطوم/ بهرام عبد المنعم

اإلسالمي التي عقدت في إسطنبول، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت "سببا في 
 عزلة أمريكا في العالم".

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، اليوم األحد، عقب جولة مباحثات بالقصر 
 اتفاقية تعاون بين البلدين. 12خرطوم، شهدت توقيع الرئاسي بال

وأضاف البشير أن "آخر مواقف الرئيس أردوغان، كانت قمة إسطنبول التي دعا لها، ردا على قرار 
وتابع "بعد الموقف الذي أظهرته القمة، جاء الرد الدولي  )الرئيس األمريكي دونالد( ترامب الجائر".

 في مجلس األمن، واألمم المتحدة". الواسع والقوي الرافض للقرار،
وأرجع البشير "العزلة األمريكية بين المجتمع الدولي، للموقف التركي القوي المساند للحق الفلسطيني، 

وزاد القول "وجدت أمريكا نفسها وحيدة  وللقدس عاصمة أبدية لشعب فلسطين، وقبله المسلمين".
وقال  صوتا مؤيدا للحق الفلسطيني". 14قابل ومعزولة، فاضطرت الستخدام حق النقض )فيتو(، م

أيضا: "حتى في الجمعية العمومية لألمم المتحدة، سقط القرار بأغلبية ساحقة، وذلك لعدالة القضية 
 وموقف الرئيس أرودعان القوي".

 24/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ر ترامب حول القدسيؤكد بطالن قرا مشتركاا  ع بياناا دول إقليمية توق    خمستركيا و  .42

والتعاون  اإلرهابوقع المشاركون في "مؤتمر تحديات مكافحة : إسالم آباد / إسماعيل تشيمن
"، الذي استضافته العاصمة الباكستانية إسالم آباد، األحد، بيانا مشتركا أكد على بطالن اإلقليمي

رة التعاون مع تركيا في قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس المحتلة، وضرو 
دول  6وشارك في المؤتمر المذكور رؤساء برلمانات  في االنقالب الفاشل. المشاركينمسألة تسليمها 

يران.  إقليمية هي تركيا وباكستان وأفغانستان وروسيا والصين وا 
س وأكد، المشاركون في المؤتمر، عبر بيان مشترك وقعوا عليه، أن قرار واشنطن االعتراف بالقد

وجددوا التزامهم بتحقيق السالم في الشرق األوسط بما يتوافق مع القوانين  عاصمة إلسرائيل "باطل".
 الدولية.

 24/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 رئيس برلمان السودان: نقف مع أردوغان للدفاع عن قضايا األمة اإلسالمية وفلسطين .43
ني السوداني )الغرفة األولى للبرلمان(، إبراهيم أحمد قال رئيس المجلس الوط: الخرطوم/ حسام بدوي

عمر، اليوم األحد، إن "أهل السودان يقفون مع أردوغان صفا واحدا للدفاع عن قضايا اإلسالم 
 والقضية الفلسطينية وعاصمتها القدس".

ب جاء ذلك في كلمة له تابعها مراسل األناضول من داخل المجلس، سبقت تقديم الرئيس التركي رج
 طيب أردوغان، لمخاطبة البرلمان السوداني على شرف زيارته للبالد، التي بدأت اليوم.

 24/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 السلطات العراقية توضح قرارها تجريد الفلسطينيين المقيمين من امتيازاتهم .44
نون يتعّلق بامتيازات أوضحت السلطات العراقية، يوم األحد، خلفيات إلغاء قا: بغداد ــ محمد علي

الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، مبّررة األمر بأّنه جاء "ألمور تنظيمية"، وسط تواصل االنتقادات 
 لهذه الخطوة، والمطالبة بمزيد من التوضيحات.

المتعّلق  202وقالت األمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، يوم األحد، في بيان إّن "إلغاء القانون 
قوق الفلسطينيين المقيمين بالبالد، جاء ألمور تنظيمية"، وشّددت على أّن ذلك "ال يمّس بحقوقهم بح

 وامتيازاتهم الممنوحة لهم".
جاء  2017لسنة  76وذكر البيان الذي تلّقى "العربي الجديد" نسخة منه، أّن "القانون الجديد ذا الرقم 

بعيد إلى مسألة اللجوء"، مضيفا  أّن "مسألة اللجوء لينّظم إقامة األجانب، ولم يتّطرق من قريب أو 
 ".1971بسنة  51معالجة بالقانون 

الذي كان يعامل الفلسطيني  2001لسنة  202وتابع أّن "إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 
معاملة العراقي في الحقوق والواجبات، باستثناء حّقه في الحصول على الجنسية، بموجب قانون 

، ال يخّل بأّي حال من األحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في 2017لسنة  76قامة األجانب رقم إ
 العراق التي نظمتها قرارات وأنظمة ما زالت نافذة منها".

وأضاف البيان أّن "من هذه القرارات حّقه )الفلسطيني المقيم( في التعيين، وحّقه في التعليم اإللزامي 
رساله والدخول إلى الجامعات  والكليات، وا عفاء الطلبة منهم من رسوم سمات الدخول إلى العراق، وا 

إلى البعثات الدراسية، وحّقه في الحصول على اإلجازة الدراسية وغير ذلك"، مؤكدا  أّن هذه الحقوق 
 للفلسطينيين "ثابتة ومحترمة"، بحسب البيان.
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ثيقة تقضي بتجريد الفلسطينيين وصادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الخميس الماضي، على و 
ولغاية تاريخ  1948المقيمين في العراق من كافة الحقوق واالمتيازات الممنوحة لهم منذ عام 

 المصادقة على القرار.
وبينما رفض مكتب الرئيس العراقي، الّرد على أسئلة "العربي الجديد"، حول الدافع إلى هذا القرار، 

ن رئاسة الجمهورية، أّن "القرار مرفوع من البرلمان بعد مناقشته كشف مصدر رفيع المستوى في ديوا
 والتصويت عليه، وأّنه جرى التصديق عليه من قبل الرئيس معصوم منذ أيام".

جاء ضمن حزمة قرارات اتخذها العراق إبان  202وقال المصدر، لـ"العربي الجديد"، إّن "إلغاء القرار 
حشرا  بين  202العراقيين المقيمين في البالد، وتّم وضع القانون حكم صّدام حسين، فيما يتعّلق بغير 

تلك القوانين التي يراد إلغاؤها من قبل البرلمان، معترفا  بأّن "القرار غير إنساني في ما يتعّلق 
 بالفلسطينيين".

وتواصلت االنتقادات لخطوة بغداد، والتي خّلفت حالة من اإلرباك، وسط الدعوات لمزيد من 
 يحات، رغم مبّررات الحكومية العراقية، في بيانها، اليوم األحد.التوض

، بشكل كبير عقب سلسلة 2003وتراجع عدد الفلسطينيين في العراق، بعد االحتالل األميركي 
استهدافات مبرمجة من قبل القوات األميركية، أسفرت عن مقتل وجرح واعتقال العشرات منهم، تبعتها 

نفّذتها مليشيات مسلحة مقّربة من  2006جير لآلالف منهم بعد عام حملة قتل منظمة وطرد وته
ويعيش الفلسطينيون في العراق، بظروف سيئة للغاية، وسط انعدام شبه تام للمساعدات الدولية  إيران.

 أو الحكومية لهم وتضييق فرص العمل عليهم.
 24/12/2017، العربي الجديد، لندن

 
 ائيليينالسعودية ترفض منح تأشيرات إلسر  .45

رفضت المملكة العربية السعودية منح تأشيرات لسبعة منافسين  ":الحياة"، "رويترز" -أثينا، الرياض 
 26إسرائيليين من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للشطرنج التي تنطلق في الرياض ما بين 

 من الشهر الجاري. 30و
فر أمس إن السعودية رفضت منح تأشيرات وقال نائب رئيس االتحاد الدولي للشطرنج إسرائيل جيل

 ."لم تصدر ولن تصدر تأشيرات لهم"دخول لسبعة إسرائيليين من أجل المشاركة في البطولة، مؤكدا : 
من أجل  "جهودا  هائلة"وكان االتحاد الدولي أعلن في تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي أنه يبذل 

 للسعودية.ضمان حصول جميع المنافسين على تأشيرات دخول 
 25/12/2017، ، لندنالحياة
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 مسيرة في مراكش ضد قرار ترمب بشأن القدس .46
خرج المئات في مسيرة احتجاجية بمدينة مراكش وسط المغرب رفضا لقرار الرئيس األميركي دونالد 

 ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
قية ومدنية أعالم دولة فلسطين، ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها هيئات سياسية وحقو 

وشعارات عبروا خاللها عن تضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني، وتشبثهم بالقدس عاصمة لدولة 
وأعرب المتظاهرون عن تمسكهم بالقدس عاصمة لفلسطين، واستعدادهم للنضال من أجل  فلسطين.

سان )غير حكومية( طارق سعود القدس والمسجد األقصى. وأكد عضو الجمعية المغربية لحقوق اإلن
 أن المسيرة تعبير عن رفض الشعب المغربي لقرار ترمب بشأن القدس.

وأضاف في تصريح لوكالة األناضول أن عددا كبيرا من المواطنين التحقوا عفويا بالمسيرة، مؤكدا أن 
يني، الشعب المغربي عّبر من خالل هذه المسيرة ومسيرات أخرى عن تضامنه مع الشعب الفلسط

 وتأكيده أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة له.
 25/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ن وتقرر ترحيلهماي  الشرطة اإلسرائيلية تحتجز تركي   .47

عاودت الشرطة اإلسرائيلية، مساء األحد، احتجاز مواطنين تركيين اثنين، : القدس/ سعيد عموري
 ية، في مدينة القدس المحتلة، قبل أن تفرج عنهما، السبت.كانت قد اعتقلتهما الجمعة الماض

وقال بالل قيزل أرمق، شقيق أحد المعتقلين، لمراسل األناضول، إن شقيقه عبدهللا، وزميله محمد 
قاغيلي، احتجزا مساء األحد، في مركز للشرطة اإلسرائيلية في القدس )مركز باب الخليل(، وتم فيما 

 رطة الهجرة في مدينة الرملة، شمالي البالد، بهدف ترحيلهما إلى تركيا.بعد إبعادهما إلى مركز ش
أرمق إلى أن محامي أخيه وزميله، عمير أحمد مزيد، هو من أبلغهم بقرار ترحيلهما إلى  وأشار

 تركيا، دون اإلشارة إلى سبب اعتقالهما هذه المرة.
مساء الجمعة الماضية، حيث رفضت وكانت الشرطة اإلسرائيلية قد اعتقلت ثالثة مواطنين أتراك، 

دخولهم للمسجد األقصى؛ بسبب لباسهم الذي كان يحمل علم بالدهم. ولم تعاود الشرطة، األحد، 
 اعتقال التركي الثالث، وهو "آدم كوج".

واعتدت القوات اإلسرائيلية على األتراك المعتقلين، الجمعة، بالضرب قبيل اقتيادهم إلى مركز "القشلة" 
ويحمل كل من "قزل إرمق" و"قرغيلي" الجنسية البلجيكية إلى  لشرطة غرب مدينة القدس.التابع ل

 جانب التركية. 
 25/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 مع القدس تجم ع جماهيري حاشد جنوبي تركيا تضامناا  .48
ماهيري ا شهدت والية شانلي أورفة التركية، اليوم األحد، تجّمع ا ج: شانلي أورفة/ مصطفى غوجلو

 حاشد ا ضد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وتوافد آالف األشخاص إلى ساحة "توبجو" التي احتضت التجمع الجماهيري بإشراف رئاسة بلدية 

وبدأت  (، وعدد من منظمات المجتمع المدني التركية.İHHشانلي أورفة وهيئة اإلغاثة التركية )
لقاء األناشيد والتكبيرات.  الفعالية بتالوة آيات من القرآن الكريم واألدعية وا 

وقال رئيس بلدية شانلي أورفة، نهاد تشيفجي، في كلمة، إنه ينبغي إبقاء الوعي حي ا بشأن قضية 
وأشار تشيفجي إلى "القدس تئن اليوم تحت  القدس التي تعّد خط ا أحمر بالنسبة لجميع المسلمين.

 الحتالل الصهيوني، وتكافح ألجل االستقالل".ظلم ا
من جانبه، قال رئيس هيئة اإلغاثة التركية، بولنت يلدريم، إنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا 

 مّتحدين ومتضامنين ضد محاوالت التشتيت والتقسيم.
 24/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 القدس إلى ""إسرائيلغواتيمال تقرر نقل سفارتها في  .49

ستنتقل  إسرائيلسفارة بالده في  أناعلن رئيس غواتيماال جيمي موراليس األحد  :)أ ف ب(-غواتيماال
دونالد ترامب المثير للجدل المتعلق  األميركيرئيس يدعم موقف الرئيس  أولالقدس، ليصبح  إلى

 بالمدينة المقدسة.
 اإلسرائيليحادثة مع رئيس الوزراء م إجراءموراليس على صفحته في موقع فيسبوك انه بعد  وأورد

القدس" من تل  إلىكان عودة سفارة غواتيماال  أهمية األكثرالمواضيع  أحدبنيامين نتنياهو، فان "
وزارة  إلىتعليماتي  أعطيتاعلمكم بأني  أناوكتب "لهذا السبب  حيث هي موجودة اليوم. أبيب

 الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص الالزم لتحقيق ذلك".
 25/12/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
  لها بتل أبيب فنانة نيوزيلندية مشهورة تلغي حفالا  .51

ألغت الشركة المسؤولة عن تنظيم حفل مغنية البوب الشهيرة، إيال ماريا الني ييليتش : رام هللا
دون إيضاح أوكونور، المعروفة بـ"لورد"، والتي كان من المقرر إقامتها في مدينة تل أبيب، رسميا، 

األسباب، على ضوء الضغوط التي مارسها ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي، والتي دعت 
 .BDSالمغنية لالنضمام إلى حركة المقاطعة الدولية 
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وأبلغت الشركة المنظمة الجمهور، بحسب المصادر التي نقلت الخبر، أنه سيتم إرجاع كافة األموال 
حفل الذي كان من المقرر أن يقام في حزيران/ يونيو المقبل، خالل وتعويض كل من اشترى بطاقة لل

 األيام القادمة.
وكانت النجمة النيوزلندية قد أوضحت أنها تدرس إلغاء الحفل المقرر لها في إسرائيل، بعد أن شعرت 

اء بضغوط من معجبيها وجمهورها الذي طالبها بإلغاء الحفل ومقاطعة إسرائيل، منذ أن أعلنت، الثالث
 الماضي، أن جولتها "ملودراما" العالمية ستنتهي بعرض في تل أبيب.

دولة على قرار بالجمعية العامة لألمم المتحدة  128وكانت نيوزيلندا قد صوتت أمس الخميس ضمن 
 يدين إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.

 25/12/2017، القدس، القدس
 

 ئون الفلسطينيون في لبنان.. إضاءة على التعدادالالج .51
 محمود العلي
استند تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، والذي 

، تبعه توقيع مذكرة تفاهم بين 2016/ 8/ 25أجري أخيرا، إلى قرار من مجلس الوزراء اللبناني في 
ديسمبر/ كانون األول  21. وقد جرى في 2016/ 10/ 19ة والفلسطينية، في الحكومتين، اللبناني

الجاري إعالن النتائج الرئيسية للتعداد في مؤتمر رسمي، برعاية رئيس الحكومة، سعد الحريري، 
فلسطيني، وتم تنفيذه خالل عام  –وحضوره. وهذا التعداد هو األول الذي يتم بقراٍر رسمي لبناني 

بين إدارة اإلحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تحت  عبر شراكة 2017
مظلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. وقد عرضت المديرة العامة إلدارة اإلحصاء المركزي اللبناني، 
 مرال توتليان، نتائج التعداد، وأهمها أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين استطاع فريق العمل

تجمعا  في خمس محافظات  156مخيما  و 12، يعيشون في 174,422الميداني الوصول إليهم بلغ 
، ما يعني أن %5.6لبنانية. وبلغت نسبة عدم التجاوب للذين لم يتمكن فريق العمل الوصول إليهم 

إنسان. أما عدد الالجئين المسجلين في وكالة غوث وتشغيل  190000عدد الموجودين لن يتجاوز 
ألف شخص. وقال الحريري أمام  465فبلغ حوالي  2017لالجئين الفلسطينيين )أونروا( منتصف عام ا

ألف، وكنا  400ألف أو  600ألف أو  500الحاضرين في المؤتمر إن بعضهم "كان يتحدث عن عدد 
. نسمع أرقاما قياسية تستعمل في السياسة والتجاذبات، لكن لجنة الحوار وضعت األمور في نصابها"

نساني، قبل أن يكون واجبا قوميا  وأكد الحريري أن التضامن مع الشعب الفلسطيني واجب أخالقي وا 
ن لبنان لن يتخلى عن التزامه القومي واإلنساني بحق عودة الشعب الفلسطيني إلى دولة  ووطنيا. وا 
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يمين على فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس. وأضاف "واجباتنا تجاه إخواننا الفلسطينيين المق
أراضينا مسألة يجب أن تتحّرر من التجاذبات، وال تتحول إلى نقطة خالف لبناني". وقال أيضا  إن 
"األرقام التي توصل إليها التعداد تؤكد مدى الحاجة إلى اعتماد مسألة اإلحصاءات الدقيقة في 

أوضح أن قاعدة مختلف الملفات، لما تظهره من قضايا وحقائق، من دون أي مبالغة أو تقليل". و 
البيانات ستسمح للباحثين وللمؤسسات والمنظمات الدولية االستفادة من األرقام والخالصات فيها 

 العتماد برامج تساعد في معالجة مالئمة ألوضاع الالجئين الفلسطينيين".
وقد تمنت رئيسة لجنة اإلحصاء الفلسطيني، عال عوض، في كلمتها، أن تشكل نتائج التعداد فرصة  
حقيقية  لتغيير الواقع الذي يعيشه الالجئون الفلسطينيون في لبنان على كل األصعدة والمجاالت، 
ولوضع المجتمع الدولي في صورة معاناتهم المستندة إلى الحقائق واألرقام التي نتجت عن هذا 

م الدالالت التعداد. أما رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، حسن منيمنة، فقد لفت إلى أن من أه
التي بّينها التعداد هي تبيان إمكانية كسر محرماٍت كثيرة لطالما سادت في لبنان، وهي عملية ممكنة 

اللبنانية واللبنانية الفلسطينية. وأفاد بأن  –من خالل الحوار الحقيقي والمسؤول بين األطراف اللبنانية 
ولية االستفادة من األرقام والخالصات قاعدة البيانات ستسمح للباحثين وللمؤسسات والمنظمات الد

 فيها، العتماد برامج تساعد في معالجة مالئمة ألوضاع الالجئين الفلسطينيين. 
وفي تبيان أهمية نتائج التعداد، يتمثل أبرزها في سقوط مبدأ استخدام أطراف سياسية لبنانية عدد 

ة لبنان تحت حجة مشاريع الفلسطينيين المقيمين في لبنان وتضخيمه، ومخاطر ذلك على بني
التوطين. كما أن حرمان المرأة اللبنانية من إعطاء الجنسية ألبنائها إذا ما كانت متزوجة من الجئ، 

امرأة لبنانية فقط.  3700ال يتناسب مع العدد الضئيل للبنانيات المتزوجات من فلسطينيين، والذي بلغ 
تعداد لم تكن دقيقة، بحيث لم تعمد إلى ومن جانب آخر، يلفت بعضهم النظر إلى أن نتائج ال

الوصول إلى معلوماٍت تتعلق بالالجئين الموجودين في الخارج مؤقتا ، يعملون في الدول العربية، وال 
يعني أن هؤالء لم يعودوا الجئين مقيمين في لبنان. كما أن البحث الميداني لم يكن دقيقا لالستفسار، 

ناء األسر التي أجريت مقابالت معها. وفي المقابل، هنالك وجمع معلوماٍت عن المتزوجين من أب
تخوفات من استخدام نتائج التعداد باستهداف مستوى تقديم خدمات "أونروا" من الواليات المتحدة، 
ألن هذه الوكالة األممية تعمد عادة إلى رفع توصياتها لتوفير حاجات الالجئين، استنادا إلى عدد 

 ى عدد الموجودين في لحظة معينة. المسجلين لديها، وليس إل
عاما  19و 15من الفئة الشبابية بين  %18على أي حال، بّينت المعطيات المتعلقة بالتعداد أيضا أن 

عاما التي وصلت إلى  29و 20يعيشون حالة بطالة، والنسبة األكبر كانت لدى الفئة العمرية ما بين 
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ما زالت تواجه الفلسطينيين الشباب في ميادين ، ما أظهر ضرورة معالجة الصعوبات التي  28.5%
 العمل المختلفة. 

 
 لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

والحقيقة أن التعداد جاء بعد وقت طويل من تأسيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والقيام بدورها، 
الذي  41/2005رقم ، القرار 2005أكتوبر/ تشرين األول  13فقد أصدر مجلس الوزراء اللبناني، في 

ينص على تفويض رئيس مجلس الوزراء، فؤاد السنيورة، تأليف "فريق عمل لمعالجة قضايا الالجئين 
الفلسطينيين"، التسمية األصلية للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. والمعروف أن هذه اللجنة تسمى 

 25في  89/2005القرار رقم  كذلك، لكنها هيئة لبنانية بالكامل، تتبع رئاسة الحكومة. وقد صدر
، الذي حّدد المهام المنوطة بلجنة الحوار، بالقضايا التالية: معالجة 2005نوفمبر/ تشرين الثاني 

المسائل الحياتية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية واألمنية داخل المخيمات وللفلسطينيين المقيمين 
لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(. وضع آلية في لبنان، بالتعاون مع وكالة األمم المتحدة 

إلنهاء وجود السالح الفلسطيني خارج المخيمات. إطالق الحوار حول معالجة قضية السالح داخل 
 المخيمات لجهة تنظيمه وضبطه. درس إمكانية إقامة عالقات تمثيلية بين لبنان وفلسطين. 

القيام بعد خمس سنوات من تأسيسها على معالجة البند ومن المؤسف أن هذه اللجنة لم تتمّكن من 
، عقدت جمعيات أهلية لبنانية وفلسطينية، برعاية 2010األول من مهامها، ففي أكتوبر/ تشرين األول 

الفلسطيني، المحامية مايا مجذوب، مؤتمرا  في الجامعة األميركية  –رئيسة لجنة الحوار اللبناني 
فاقدي األوراق الثبوتية. وحينها ذكرت مجذوب أن الحكومة اللبنانية  إليجاد حل شامل للفلسطينيين
الفلسطينية التي سادت أعواما  -، تغيير مضمون العالقة اللبنانية 2005آلت على نفسها، منذ عام 

طويلة، واعتماد مقاربة جديدة نوعية لهذه العالقة، تقوم على ضمان احترام سيادة لبنان على أراضيه، 
تحسين ظروف العيش الكريم لالجئ الفلسطيني في لبنان، بالتعاون مع المجتمع  والعمل على

عاما من تأسيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وسبع سنوات من تصريح مايا 12الدولي. وبعد 
، 2017مجذوب، أطلق الرئيس الحالي للجنة الحوار، الوزير السابق حسن منيمنة، في يوليو/ تموز 

راي الحكومية، وبرعاية رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وبحضور وزراء ونواب ومن مبنى الس
وشخصيات لبنانية وثيقة رؤية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، أنجزتها لجنة عمل، تمثل 

س في أغلبها التنوع الطائفي والمذهبي لتكوينات لبنان، السياسية واالجتماعية الموجودة في المجل
النيابي، والرؤية تعبير عن التوافق السياسي على آليات التعامل مع الوجود الفلسطيني في لبنان. 

، من ممثلين لحزب هللا وتيار 2015وتكونت هذه اللجنة التي تشكلت في يناير/ كانون الثاني 
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ي ولحزب المستقبل والتيار الوطني الحر وللقوات اللبنانية ولحركة أمل ولحزب التقدمي االشتراك
الكتائب وقد عرض حسن منيمنة، مضامين الرؤية التي أجمعت عليها األطراف المشاركة، مع تحفظ 

 جزئي لحزب الكتائب، حال دون توقيع ممثله عليها. 
وركزت مجموعة العمل على التوصل إلى صوأل نص لبناني مشترك بشأن قضايا اللجوء الفلسطيني، 

أجل تحقيق استراتيجية وطنية في التعامل مع قضايا الالجئين يشكل أساسا  يمكن البناء عليه، من 
الفلسطينيين في لبنان، مع التركيز على رفض توطينهم، والتأكيد على حق عودتهم، باعتبارهما 
نهاء السالح خارج المخيمات  يمثالن الموقف اللبناني والفلسطيني الثابتين تجاه مسارات التسوية، وا 

اإلجراءات األمنية حول المخيمات وعلى مداخلها، وتوفير الحقوق اإلنسانية  ومعالجته داخلها، وأنسنة
والمعيشية لهم، وتحسين أوضاع الحياة والبيئة في المخيمات، ومعالجة موضوع حق الالجئين في 
العمل. وكذلك تبيان دور الدولة في إدارة المخيمات، على أال يقتصر ذلك على البعد األمني، بل 

السياسي والخدماتي والحقوقي، على أن تتم هذه اإلدارة بالتفاعل مع "أونروا"،  يشمل األبعاد،
باعتبارها الشاهد الدولي المسؤول عن الالجئين، وتأمين موازناتها الملّحة والتعاون معها وتنظيم 
عالقتها مع الدولة اللبنانية، ما يحقق االنسجام والتخطيط المشترك، وينعكس إيجابا على حياة 

جئين واللجان التمثيلية، وتقويم عمل اللجان الشعبية في المخيمات، وتوحيد المرجعتين، اللبنانية الال
والفلسطينية، وتنظيم العالقة بينـهما على أسـس سليمة. وأولت مجموعة العمل أهمية قصوى لمشروع 

 جموعة العمل. التعداد الشامل الالجئين الفلسطينيين الذي ستعمد إلى إجرائه، تنفيذا  لتوصيات م
على أي حال، على الرغم من النيات الحسنة للرؤساء المتتالين للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني منذ 
تأسيسها، فالحقيقة أن تعداد السكان كان اإلجراء الميداني الوحيد الذي بدأ تنفيذه انسجاما  مع الرؤية 

كثر من ثالثة ماليين دوالر هبة من الموحدة لقضايا اللجوء حتى اآلن، وبدعم مالي وصل إلى أ
النرويج وسويسرا واليابان، وقدم للجنة عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان. والغاية من الهبة 

المتفق عليها بين اللجنة، ممثلة الحكومة اللبنانية،  2020-2015دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية 
ادفة إلى تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان. ومن وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واله

 ضمن الخطة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية. 
 

 العمالة وأوضاع المخيمات
ومن المفيد لفت النظر إلى أهمية معالجة سريعة لعمالة الفلسطيني الالجئ في لبنان، فلم تعالجها 

راف المسؤولة عن متابعة الشأن الفلسطيني، وتأتي بالتساوق مع ازدياد الصعوبات التي يواجهها األط
الالجئ الفلسطيني في السكن داخل المخيمات، إثر إعادة تأكيد القرار الحكومي بمنع إدخال مواد 
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واد البناء إلى اإلعمار إلى المخيمات، حيث ال تزال الدولة اللبنانية تضع قيودا  مشّددة  على إدخال م
مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث ُأخضعت هذه العملية لتصاريح ُتمنح من وزارة 
الدفاع، كما أن هذه التصاريح فرضتها على "أونروا" عند قيامها بصيانة البنية التحتية، أو تأهيل 

أن العيش الصعب  منازل الالجئين، فضال عن تأهيل مرافقها ومؤسساتها داخل المخيمات. كما
عائلة في  26 حواليللفلسطينيين يتوافق مع استمرار حرمانهم من حق التملك. وربما هذا ما دفع 

مخيم الرشيدية، أخيرا، إلى اإلعالن عن استعدادهم لبيع المنازل المقيمين فيها بهدف السفر إلى 
 الخارج. 

ما زالت تشير إلى عبء وجود وقد ال تكون حصيلة التعداد عامال مساعدا لشخصيات لبنانية 
الفلسطينيين في لبنان، فالفلسطيني بات يهاجر من لبنان، لكي يتخلص من ضغوط كثيرة ومتنوعة، 
تواجه سكان المخيمات خصوصا، فاستمرار الهجرة الفلسطينية قد يؤدي إلى ضمور الوجود 

 نانية. الفلسطيني في لبنان، ومن ثم تالشي مغزاه ومؤداه في الديموغرافيا اللب
وال تستند معاناة الالجئين الفلسطينيين في لبنان فقط إلى أهمية نتائج التعداد، المعلنة أخيرا، ألنهم 
يعانون مختلف الظروف المعيشية القاسية، كما وأن المتمّنى أال تكون آليات تحسين أوضاع 

توافق النظري بينها. ومن الفلسطينيين موضع نزاع بين األطراف السياسية اللبنانية، على الرغم من ال
األمثلة على ذلك أن النزاعات الداخلية المتعلقة بآليات إجراء االنتخابات، أو بكيفية معالجة موضوع 
النفايات، أو موضوع انتخاب رئيس، أو موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وغير ذلك من شؤوٍن 

ت. إضافة إلى التخوف من تهميش دور داخليٍة، ال تجد حلوال  لها إال بعد فترات مديدة من النزاعا
"أونروا" في تقديم خدماتها لالجئين. وبالتالي، فإن الفلسطينيين الذين يعيشون حالة تتراوح بين 
صعوبة العيش وحلم العودة سيعانون من نتائج التعداد من جانب، واإلبعاد إلى الخارج من جانب 

ا حقوقهم االقتصادية واالجتماعية في المدى آخر، ألن الباقين في لبنان، على األغلب، لن ينالو 
القريب، فيما المهاجرون إلى الدول األوروبية في المرحلة الراهنة ال توفر لهم الخدمات والتسهيالت، 
على الرغم من االّدعاءات الكاذبة التي نشرت في لبنان عبر مواقع التواصل االجتماعي، ومنها أن 

 ل الفلسطينيين، ومنحهم حق اللجوء.دول االتحاد األوروبي تسهل استقبا
 24/12/2017، العربي الجديد، لندن
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 ينبغي اعتراف التحاد األوروبي بالدولة الفلسطينية .52
 خافيير سوالنا

 الممثل األعلى لشؤون السياسة الخارجية واألمن لدى االتحاد األوربي سابقا
يا في السياسة الخارجية هذه المرة، من مرة أخرى، اتخذ الرئيس األميركي دونالد ترمب نهجا انفراد

خالل االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل. وقام مجددا بتحريف واقع الشرق األوسط؛ ونظرا ألن 
قد يعجل بتدهور سريع في  -عاما من اإلجماع الدولي 70الذي نسف أكثر من -تصرفه األخير 

 المنطقة، أضحى تدخل االتحاد األوروبي ضروريا.
ة ترمب في الشرق األوسط على تحالف نشط بين الواليات المتحدة والمملكة العربية ترتكز سياس

السعودية. قام كل رئيس أميركي منذ الرئيس جون كينيدي بأول زيارة خارجية له سواء إلى المكسيك 
دولة  54أو كندا أو أوروبا ما عدى ترمب، فقد توجه مباشرة إلى الرياض، حيث شارك في قمة مع 

لبية مسلمة وألقى خطابا تحريضيا يهدد إيران من خالله، حيث أكد أنه على المجتمع الدولي ذات أغ
 تجنبها.

بعد زيارته للمملكة العربية السعودية، قام ترمب بزيارة إسرائيل، حيث أطلق وابال آخر من الخطاب 
سرائيل عالقات دبلوماسية لكنهما دولت ان حليفتان ألميركا المناهض إليران. ال توجد بين السعودية وا 

ولهما خصم هو إيران. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعرب قائد جيش الدفاع اإلسرائيلي، 
المالزم الجنرال غادي إيسنكوت، عن انفتاحه بشأن تبادل المعلومات االستخباراتية مع السعودية 

 لمواجهة إيران.
مب"، إن "هناك فرصة لبناء ائتالف دولي وقال إيسنكوت للصحافيين السعوديين "بصحبة الرئيس تر 

 جديد في المنطقة".
وقد ساعد في التقارب السعودي اإلسرائيلي ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان، الذي 
يسعى إلى برنامج تحديث على الصعيدين المحلي والخارجي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، 

ح خطة سالم إسرائيلية فلسطينية كانت ستكون مواتية ُأطلقت إشاعة بأن محمد بن سلمان قد اقتر 
 للغاية إلسرائيل، على الرغم من أن الحكومتين األميركية والسعودية نفتا تلك التقارير حينها.

وعلى أية حال، فقد أراد ترمب بوضوح االستفادة من هذه الظروف إلحداث انقالب دبلوماسي؛ لكن 
ى مواجهة معضلة تكمن في ما إذا كان ينبغي إعطاء األولوية قراره بشأن القدس يجبر السعوديين عل

 القصوى للدفاع عن القضية الفلسطينية، أو لتطبيع العالقات مع إسرائيل كوسيلة الحتواء إيران.
ويبدو أن بعض السعوديين يأملون في تطبيع العالقات مع إسرائيل، ويقترحون ترك المسائل الشائكة 

لسطينيين بشكل عام. كما حاول ترمب إضافة شيء بسيط إلى إعالنه، جانبا حول وضع القدس والف
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مؤكدا أنه لم يتخذ موقفا على الحدود الجغرافية لصالح السيادة اإلسرائيلية في القدس، وأن السفارة 
 األميركية لن تنقل من تل أبيب على الفور.

طينية، مارتن إنديك، بإمكان لكن كما قال المبعوث األميركي السابق للمفاوضات اإلسرائيلية الفلس
األميركيين "محاولة الحد من األضرار، لكنهم لن يكونوا قادرين على ذلك، ألن القدس قضية خالفية 
للغاية". هذا الواقع انعكس في اندالع احتجاجات الشوارع في جميع أنحاء الشرق األوسط بعد إعالن 

 الذي كان يخشاه البعض لم يحدث.ترمب مباشرة، على الرغم من أن العنف الواسع النطاق 
وعالوة على ذلك، عقدت منظمة التعاون اإلسالمي قمة استثنائية في إسطنبول أكد من خاللها 
أعضاؤها "مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف عند األمة اإلسالمية"، وقد اعترفت بالقدس الشرقية 

 عاصمة لفلسطين، وأدانت بشدة تصرفات ترمب.
مسلم نسيان أن القدس هي موطن المسجد األقصى، وهو ثالث أقدس موقع في لن يستطيع أي 

اإلسالم. وأشار العاهل السعودي الملك سلمان إلى المسجد عندما حذر ترمب من مدى الضرر الذي 
سيلحقه قرار القدس. وعندما أعلن ترمب عن القرار، اعتبرته المملكة قرارا "غير مبرر" و "غير 

 مسؤول".
ي أن المملكة العربية السعودية ال تستطيع أن تنأى بنفسها عن القضية الفلسطينية وتسمح والحقيقة ه

يران بالتدخل. ومن شأن ذلك أن يصبح خطأ تكتيكيا مثل قطع العالقات مع  لدول أخرى مثل تركيا وا 
قطر قبل بضعة أشهر. كما سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن يدعم السعوديون 

طة مختلفة جذريا عن مبادرة السالم العربية، المعروفة باسم "المبادرة السعودية"، والتي تمت فجأة خ
 وأقرتها جامعة الدول العربية هذا العام. 2002الموافقة عليها في عام 

الذي تشارك فيه السعودية مع إسرائيل للضغط على الفلسطينيين -وبذلك فإن سيناريو حلم ترمب 
يتحقق لعدة أسباب. يتمثل السبب األول في أن المملكة العربية السعودية ليست لن  -لتحقيق السالم

 االستراتيجيةفي وضع يسمح لها بالتنازل عن المطالب العربية بشأن القدس. والسبب الثاني، أن 
التي ال تعطي الفلسطينيين حق تحديد مصيرهم، ومصير القدس، لن تنجح أبدا. وثالثا، أن إدارة 

ي ذلك صهره جاريد كوشنر، الذي عهد إليه ترمب بدور في عملية السالم العربية بما ف-ترمب 
تشتغل مع رجال أعمال وليس سياسيين كما أشار كوشنر مؤخرا. لكن من المحتمل أن  -اإلسرائيلية

 تتم معاملة القدس، والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على نطاق أوسع، كصفقة تجارية.
لكنه قد  -وهو النهج الذي أقرته األمم المتحدة-لم يستبعد حل الدولتين وعلى الرغم من أن ترمب 

يتسبب في فشله. والطريقة الوحيدة إلنقاذه، أو القيام بإعادة اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة 
المفاوضات، هي العمل من أجل تحقيق تكافؤ الفرص. ولهذا، يجب على االتحاد األوروبي أن يأخذ 
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ادرة وأن يبعث برسالة قوية، من خالل االعتراف الفوري بدولة فلسطين، كما فعلت ذلك زمام المب
 من الدول األعضاء في األمم المتحدة. %70فعليا أكثر من 

وينبغي أن يبدأ المسار نحو حل الدولتين بمبادرة السالم العربية التي تنص على اعتراف الجامعة 
، على الرغم من أنه يمكن النظر في نهج بديل 1967ل عام العربية بإسرائيل لتعود إلى حدودها قب

 أكثر تدرجا.
الذي من شأنه أن يسمح إلسرائيل باالحتفاظ بطابعها اليهودي والديمقراطي، وأن -إن حل الدولتين 

ما زال يمثل أكثر الحلول مصداقية للخروج من المستنقع العربي  -يضمن بقاء الدولة الفلسطينية
إذا أردنا تحقيق مبدأ "االنفصال بسبب االحترام" الذي اتخذه يتزاك رابين في  اإلسرائيلي. ولكن

 التسعينيات، فلن يكون هناك وقت لنضيعه؛ إن نهاية الدولة الفلسطينية تقترب مع كل يوم يمر.
 24/12/2017، ، الدوحةنتالجزيرة 

 
 بيع القدس: ترامب يدشن صفقة القرن .53

 أحمد عبد الهادي
ئيس واحدة من محددات صناعة السياسية الخارجية للدولة وهو ما ُيعرف بنظرية ُتعتبر شخصية الر 

النسق العقائدي وهي نظرية ُتعطي لمعتقدات الرئيس وتوجهاته السياسية عامال  مؤثرا  وكبيرا  في 
 صناعة القرارات، وال سيما ما يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة، وتأثير النسق العقائدي للرئيس دونالد
ترامب ليس استثناء، فجّل رؤساء الواليات المتحدة أّثر نسقهم العقائدي على السياسة الخارجية 
األميركية، فالرئيس بوش االبن الجمهوري تبنى القوة الصلبة أو الخشنة، في حين تبنى الرئيس باراك 

ي الذي انعكس على أوباما الديمقراطي القوة الناعمة. وهو تبنٍّ ال يخلو من تأثيرات النسق العقائد
 طبيعة محددات السياسة الخارجية األميركية في عهد كّل منهما.

 
 مبدأ ترامب

شكل قرار الرئيس دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل الحدث األبرز في مسار تدشين 
نفيذ واليته الرئاسية، وفي معالم سياسته الخارجية، خاصة أن كل من سبقه من الرؤساء تجنبوا ت

، واألهم أن القرار صدر خالل العام األول من رئاسة 1995القرار الذي أقره الكونغرس في عام 
دونالد ترامب ولم يلجأ للتأجيل كما فعل من سبقه من الرؤساء، ولم ُيبق القرار كورقة رابحة لضمان 

إلسرائيل؟ وما  والية رئاسية ثانية، حتى بات السؤال لماذا قرر ترامب اإلعالن عن القدس عاصمة
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الورقة التي قد ُيلوح بها لضمان والية ثانية؟ وما تأثيرات ذلك على خطة ترامب للسالم التي روج لها 
 في زيارته األولى للمنطقة؟

هل ُيعيد الرئيس ترامب ما فعله رونالد ريغان الذي تأثرت السياسة الخارجية في عهده بنسقه 
لفزيونيا ، فدّشن في رئاسته ما ُعرف بحرب النجوم، وقد كان العقائدي المتأثر بكون الرجل ممثال  ت

سلوكا جديدا في السياسة الخارجية األميركية حينها، أم أن الرئيس دونالد ترامب يريد إقرار مبدأ جديد 
في السياسة الخارجية األميركية تجاه التسوية السياسية عموما والقضية الفلسطينية على وجه التحديد. 

 وافع الشخصية واألبعاد الدينية وموقعها في القرار؟وما حظ الد
 

 حان الوقت
افتتح الرئيس دونالد ترامب خطاب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل بأنه ينظر للعالم بعيون 
مفتوحة وبتفكير مرن! ثم انتقل ليعلن بداية نهج جديد تجاه الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؛ من 

محددات هذا المنهج الذي بدأ بإقرار القدس عاصمة إلسرائيل، لكنه يرى أن دون أن ُيعلن مالمح و 
تأخر االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل كان خطأ. لذا؛ قرر أنه حان الوقت لالعتراف رسميا 

 بالقدس عاصمة إلسرائيل.
تخابية، يعترف ترامب في خطابه أن الرؤساء السابقين وعدوا بذلك )بشأن القدس( خالل حمالتهم االن

لكنهم فشلوا في اإليفاء بوعودهم. اليوم "أنا أفي بوعودي، أنا رأيت أن اتخاذ هذا القرار يصب في 
مصلحة الواليات المتحدة األميركية، وفي مصلحة السعي إلى تحقيق السالم بين إسرائيل 

 والفلسطينيين".
التشابك الحاصل في  بعيدا عن إجراء تحليل الخطاب أو اجتراح منهج تحليل المضمون لتفكيك

خطاب ترامب كما ونوعا، فإن قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ال يمكن فهمه بمعزل 
سالميا وفلسطينيا  عن البيئة السياسية الداخلية والخارجية، وعليه فمن المهم فهم بيئة القرار عربيا وا 

والوقوف على مفرداته التي تعني وفق وأميركيا، وهذه فرضية أكثر أهمية من فرضية تحليل الخطاب 
مفردات النسق العقائدي للرئيس دونالد ترامب أن الرجل ذهب بعيدا في التمايز عن رؤساء البيت 
األبيض السابقين، فالقرار ال يخلو إذن من بعد شخصي أراد ترامب إبرازه من خالل تمرير أنه 

األميركية إلى القدس واالعتراف بالقدس عاصمة الرئيس األميركي الوحيد الذي اتخذ قرار نقل السفارة 
إلسرائيل، وهو ما أقره وذكره في خطابه. وبالتالي البعد الشخصي واحد من أهم الدوافع من دون أن 

 يعني ذلك إسقاط األبعاد األخرى والتي من بينها البعد السياسي والديني.
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 بيئة مفككة
يل في ظل بيئة فلسطينية مفككة، ومضى على جاء قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائ

تفككها عقد كامل من الزمن؛ بيئة مفككة بين حماس وفتح وبين غزة والضفة وبين أبو مازن 
ودحالن، بيئة تالشى حضورها من العقل العربي الرسمي والشعبي وبات الخبر الفلسطيني في ذيل 

ينية ومكوناتها من قبل في مثل هذا الموقع قائمة األخبار واالستحضار، بيئة لم تكن القضية الفلسط
وذاك الواقع، واقع يفهمه ترامب وُيجيد توظيفه وقد كان األمر بالنسبة لترامب مجرد صفقة فنسقه 
العقائدي ال يتعامل إال وفق منطق الصفقات، وال أستبعد غدا  استحداث مبدأ في العالقات الدولية 

مونرو أو الرئيس ويلسون أو الرئيس إيزنهاور. بفارق أن اسمه مبدأ ترامب على غرار مبدأ الرئيس 
 محددات مبدأ ترامب يعتمد مفهوم الصفقة فقط.

البيئة العربية هي األخرى ليست أوفر حظا من نظيرتها الفلسطينية إال في عمر االنقسام وفي حجم 
نطن، المهم أن االستدارة إلى واشنطن استرضاء لتل أبيب أو العكس الذهاب لتل أبيب إلرضاء واش

هذه الدول العربية لم تكتف باستبعاد القضية الفلسطينية من أجنداتها وحساباتها وأولوياتها، بل قفزت 
عن ذلك كله وذهبت مباشرة صوب إسرائيل وهذه سابقة، ولم يكن ترامب ليفوت الفرصة من دون أن 

ن أحد مقتضيات صفقة القرن هو اإلقرار بالقدس  ُيعلن عن الصفقة الصغرى مرورا لصفقة القرن، وا 
 عاصمة إلسرائيل، والبقية تأتي تباعا ما دامت البيئة العربية مواتية. 

إن إقرار ترامب بخصوص القدس ال ينفصل عن تلميحات نتنياهو وتصريحاته المتكررة التي يتبجح 
مرء أن إسرائيل قد فيها ويتباهى بأنه وثيق الصلة والعالقة بالدول العربية المعتدلة. حتى بات ُيخيل لل

باتت رأس الحربة في محور السنة المعتدل برعاية السعودية ومباركة واشنطن. ما الذي يمنع ترامب 
إذن في ظل بيئة عربية باتت فيها إسرائيل حليفا  وثيقا  من االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، 

ائب أميركيا أن يتهرب من وبمنطق الصفقة فإنها صفقة. لم يكن بمقدور ترامب المتهرب من الضر 
وعده وتعهده بنقل السفارة واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل عند أول فرصة تلوح، هكذا بدأت 

 مالمح القرار الذي تجاوز الصفقة ليصبح ضرب مجموعة عصافير بحجر واحد.
 

 توظيف اإلرهاب
دعاء مكافحة اإلرهاب، وهو قرار ترامب لم يهبط بالمظلة، بل مّر بمراحل طبيعية كان من أهمها است

استدعاء عانت منه القضية الفلسطينية منذ عهد بوش االبن، وتحديدا عقب أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر/أيلول، ووظفته إسرائيل جيدا في مواجهتها أحداث انتفاضة األقصى، ووصفت ما تفعله من 

أعاد السيناريو لكن بطريقة جرائم ضد الشعب الفلسطيني بأنه جزء من مكافحة اإلرهاب، ترامب 
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مختلفة عندما وصف المقاومة الفلسطينية أثناء قمة الرياض بأنها إرهاب، وخّص حركة حماس 
بالوصف، وبعدما مر الوصف عربيا بكل أريحية، انتقل ترامب لمرحلة أكثر تقدما، وهي مرحلة 

ربي مع إسرائيل كما هو، إعالن القدس عاصمة إلسرائيل، مع ضمان بقاء التعاون االستخباراتي الع
ما دام الجزء األساسي منه مكافحة اإلرهاب، وال مانع من توسيع المصطلح إلى الحد الذي يسمح 

 بإدخال فصائل المقاومة الفلسطينية في التوصيف إذا اقتضى األمر ورغبت إسرائيل.
وظف إسرائيل البيئة واليوم توظف واشنطن البيئة العربية لإلقرار بالقدس عاصمة إلسرائيل، وغدا ست

العربية ذاتها لتمرير دولة غزة، وكالهما؛ القدس عاصمة إلسرائيل، وغزة دولة لفلسطين، مجرد 
متطلبات للمرور إلى صفقة القرن التي بموجبها ستصبح إسرائيل الالعب الرئيس في خريطة المنطقة 

لصفقة بوصف مواجهتهم ومحدداتها. وال سيما بعدما أجهض عربيا حق الفلسطينيين في مواجهة ا
 مسبقا باإلرهاب.

 
 وسيط صفقات

دونالد ترامب رجل صفقات وافتتح عهده باإلعالن عن صفقة القرن التي بموجبها تتالشى القضية 
الفلسطينية نهائيا، وتصبح إسرائيل حليفا استراتيجيا ومموال وداعما لكل مقومات النهضة العربية 

ن كانت القدس عاصمة إل سرائيل أول مراحل صفقة القرن، فإن إنهاء ملف القضية المزعومة، وا 
الفلسطينية وتصفيتها هو المرحلة الثانية، ولم يكن تزامن قرار ترامب مع وعد بلفور ومرور مائة عام 
عليه مجرد مصادفة؛ فترامب يكمل ما بدأه بلفور قبل قرن من الزمان. مع فارق أن ترامب أعلن أنه 

السعودية لزيارة نتنياهو الرياض بشكل علني، في حين كان وعد بلفور  يرعى ترتيب دعوة رسمية من
بشكل سري. وبمنطق الصفقة فإنه لم يكن ممكنا إهدار هذا االختراق اإلسرائيلي الحاصل عربيا من 

 دون تمرير القدس عاصمة إلسرائيل مع ضمان االنتقال من التطبيع إلى التحالف.
 

 مدافع مفترض
لو إطالقا  من الحسابات الشخصية المغلفة باألبعاد الدينية، وبمنطق الصفقة إن قرار ترامب ال يخ

فإن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يداعب أحالم الجالية اليهودية في الواليات المتحدة األميركية 
والتي تعد األكبر في العالم على اإلطالق، وبحسب العديد من اإلحصاءات فإن  عدد أتباعها يفوق 

ى عدد اليهود المقيمين في إسرائيل. ويجيد ترامب توظيف المعطيات، فال يخلو أي خطاب له من حت
ذكر اليهود، بل ُيقدِّم نفسه مدافعا  مفترضا  عن مصالحهم. وفي خطابه في مؤتمر منظمة اللوبي 

القدس هي الصهيونية المحافظة "لجنة الشؤون األميركية اإلسرائيلية العامة" شد د ترامب على أن  



 
 
 
 

 

 44 ص             4504 العدد:             12/25/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

"العاصمة األبدية للشعب اليهودي" وأن ه يعمل بالنيابة عن اليهود. حتى أنه تحدث عن ابنته إيفانكا، 
ا بكون القدس عاصمة إلسرائيل.  الحامل بـ"طفل يهودي". وقال إن  هذا الطفل سيكون سعيد ا أيض 

 24/12/2017، العربي الجديد، لندن
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