تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 12-00كانون أول/ديسمبر 2017
الخبر الرئيس:
ترامب يعترف بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية

أبرز العناوين:
 االحتبلؿ يقتحـ مقبرة باب الرحمة المبلصقة لؤلقصى ويعيث فييا خرًابا
" النواب األردني" يوافؽ عمى مقترح إلعادة دراسة مجمؿ االتفاقيات مع الدولة العبرية
 القناة العبرية الثانية :وفد بحريني يزور الدولة العبرية ألوؿ مرة
 بعد يوـ عمى إعبلف ترامب ..خطة لبناء  14ألؼ وحدة استيطانية بالقدس
 البيت األبيض :احتماؿ إلغاء عباس اجتماعو مع بنس سيأتي "بنتائج معاكسة"
وتوجو لرفع شكوى لمجمس األمف والمحاكـ الدولية
 رفض فمسطيني لقرار ترامب ّ
" انتفاضة غضب" واستنكار شعبي لق ارر ترامب
 مؤسسات وأحزاب عربية واسبلمية تستنكر القرار األمريكي
 إدانات رسمية لقرار ترامب وتحذير مف أعماؿ عنؼ

كيف وصف "اإلسرائيليون" خطوة ترامب بخصوص القدس؟

 .1ىؿ يعيد قرار ترامب نقؿ السفارة االعتبار لخيار المقاومة؟
 .2تقرير :ستة شيداء واالحتبلؿ يخطط لقمب المعادلة الديمغرافية في القدس المحتمة
دعما لمقدس
 .3مواقع التواصؿ االجتماعي ..انتفاضة إلكترونية ً
 .4الصحافة الدولية :قرار ترامب بشأف القدس "يفتح أبواب جينـ"
 .5الصحؼ المبنانية تواصؿ تغطيتيا المكثفة لقضية القدس
 .6كيؼ سيبدو المشيد الفمسطيني إثر حسـ أقدس قضايا "الحؿ النيائي"؟
التخبط بشأف الخطوات المستقبمية
 .7في اليوـ التالي لقرار ترامب ..واشنطف مرتبكة ويعترييا
ّ
 .8محمموف  :خيارات محدودة أماـ السمطة في مواجية قرار ترامب
اعتداء وانتيا ًكا لؤلقصى واإلبراىيمي ودور العبادة خبلؿ الشير الماضي
 .9ادعيس :أكثر مف 95
ً
***

شؤون المقدسات:
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االحتبلؿ يقتحـ مقبرة باب الرحمة المبلصقة باألقصى ويعيث فييا خرًابا

.11

مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى

Error! Reference source not found.
.12

التربية تعمف بدء الخطوات العممية لتنفيذ فتوى التصدي لتعميـ المنياج اإلسرائيمي بالقدس

.13

الحمد اهلل :الحكومة ستبدأ بصرؼ  24مميوف شيقؿ لدعـ مؤسسات التعميـ في القدس

.14

مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف

.15

ويفرج عف آخريف
ويبعد ُ
االحتبلؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

.16

االحتبلؿ يعتقؿ عد ًدا مف المقدسييف

شؤون المقدسيين:
التربية تعمن بدء الخطوات العممية لتنفيذ فتوى التصدي لتعميم المنياج اإلسرائيمي بالقدس
أعمنت و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطيني ،الشروع بالخطوات العممية لتطبيؽ الفتوى الشرعية الصادرة
عف دار اإلفتاء الفمسطينية ،والتي أصدرىا مفتي القدس والديار الفمسطينية الشيخ محمد حسيف ،ونصت
جمة ،فبل يجوز
ائيمي في المدارس الفمسطينية ينطوي عمى محاذير ومفاسد ّ
عمى أف "تدريس المنياج اإلسر ّ
عوضا عف المنياج الفمسطيني المعتمد".
القبوؿ بتطبيقو في مدارسنا
ً
وفي ىذا السياؽ ،أوضح وزير التربية والتعميـ العالي الدكتور صبري صيدـ ،أف الخطوات العممية تشمؿ
توسيع برنامج حماية التعميـ في القدس ،وتوفير المقومات والدعـ البلزـ لتعزيز صمود المؤسسات

التعميمية في المدينة ،باإلضافة لتوفير كتب المنياج الفمسطيني ووضعيا بيف أيدي الطمبة لتكوف متوفرة
بسيولة ،والتصدي لكافة عمميات التيويد واألسرلة بحؽ القطاع التعميمي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/6 ،

الحمد اهلل :الحكومة ستبدأ بصرؼ  24مميوف شيكؿ لدعـ مؤسسات التعميـ في القدس
قاؿ رئيس الوزراء رامي الحمد اهلل في مستيؿ جمسة الوزراء ،يوـ الثبلثاء ( ،)12/12بخصوص القدس،
استكماال لما تـ صرفو وفؽ
إف الحكومة ستبدأ بصرؼ  24مميوف شيكؿ لدعـ مؤسسات التعميـ في القدس
ً
ق ار ارت مجمس الوزراء السابقة بالخصوص .وأردؼ الحمد اهلل" :نؤكد أف كافة الق اررات واإلجراءات التي
اتخذىا االحتبلؿ وأيدىا القرار األميركي الجديد بيدؼ تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمقدس والمساس
بمكانتيا الروحية والتاريخية والدينية ،باطمة ومرفوضة ،وأف شرقي القدس جزء ال يتج أز مف األراضي
الفمسطينية المحتمة عاـ  1967وال شرعية لوجود االحتبلؿ عمى أي شبر مف أراضي الدولة الفمسطينية
ّ
المحتمة ،وستبقى القدس الشريؼ العاصمة األبدية لدولة فمسطيف".

ودعا الحمد اهلل منظمة األمـ المتحدة إلى تحمؿ مسؤولياتيا التاريخية وتنفيذ ق ارراتيا والتزاماتيا القانونية
واألخبلقية ،وتأميف الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا ،والمساىمة في تحقيؽ "السبلـ العادؿ المبني عمى
أساس قاعدة الشرعية الدولية وحؿ الدولتيف" .كما دعا الدوؿ العربية واإلسبلمية ومنظمة التعاوف
اإلسبلمي وجامعة الدوؿ العربية إلى تحمؿ مسؤولياتيا لنصرة القدس والدفاع عف عروبتيا ومقدساتيا
اإلسبلمية والمسيحية ،وكافة دوؿ العالـ إلى االعتراؼ بدولة فمسطيف وعاصمتيا شرقي القدس ،كما دعا
الدوؿ العربية إلى دعـ صمود أىمنا في القدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/12 ،

مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
شددت سمطات االحتبلؿ يوـ الخميس ( ،)12/7إجراءاتيا وتدابيرىا األمنية في مدينة القدس المحتمة،
وكثّفت انتشار قواتيا ووحداتيا المختمفة وسط المدينة ،ومحيط بمدتيا القديمة ،وفي الشوارع والطرقات
ومداخؿ األحياء والبمدات المقدسية .كما عززت قوات االحتبلؿ مف تواجدىا عمى بوابات األقصى الرئيسة
لمتعبد في
"الخارجية" ،وشرعت منذ ساعات الصباح باحتجاز بطاقات الشباف عمى البوابات خبلؿ دخوليـ ّ
األقصى المبارؾ .وكانت القوى الوطنية واالسبلمية أعمنت عف إضراب عاـ يوـ الخميس ،ودعت إلى

ردا عمى إعبلف الرئيس األميركي اعترافو بالقدس "عاصمة" لػمدولة العبرية.
إطبلؽ انتفاضة شعبية ً

احتجاجا
وفي السياؽ ،قمعت الشرطة اإلسرائيمية وقفة احتجاجية نظميا عشرات المقدسييف في المدينة،
ً

عمى القرار األمريكي .وتجمع المتظاىروف في منطقة باب العمود ،ورددوا شعارات منددة بقرار الرئيس
يضا مع قوات الشرطة اإلسرائيمية عند مدخؿ مخيـ شعفاط.
األمريكي .فيما اشتبؾ عشرات المواطنيف أ ً

ونشرت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية يوـ الجمعة ( )12/8المئات مف قواتيا وعناصر شرطتيا في أنحاء

تحسبا مف تظاىرات إثر دعوات
مدينة القدس المحتمة وخاصة في البمدة القديمة ومحيطيا ،وذلؾ
ً

فمسطينية الحتجاجات ضد قرار الرئيس األميركي.

وانتظـ آالؼ المصميف بمسيرة حاشدة برحاب المسجد األقصى عقب انتياء صبلة الجمعة ،احتجاجاً عمى
ونصرة لمقدس والمسجد المبارؾ .وانطمؽ آالؼ المصميف بمسيرتيـ الحاشدة وىـ
إعبلف "ترامب" المشؤوـ ُ
يرفعوف األعبلـ الفمسطينية ،باتجاه البمدة القديمة مف جية باب الناظر "المجمس" مخترقة أسواؽ القدس

القديمة باتجاه باب العمود والتي يحتشد فييا مئات الشباف الستقباؿ المسيرة واالندماج بمسيرة موحدة
فضا لئلعبلف المشؤوـ.
ر ً

وتحولت باحة "باب العمود" بعد الصبلة إلى ساحة مواجيات عنيفة بيف المواطنيف وقوات االحتبلؿ ،وسط

اعتداء بالضرب عمى عدد مف الصحفييف ،ونشاط ممحوظ لعناصر مف وحدة المستعربيف التي اعتقمت

عددا مف الشباف .وأدى عشرات المواطنيف المعتصميف في باحة باب العمود صبلة العصر فييا وسط
ً

صبلتي المغرب والعشاء في باب
تواجد مكثؼ لقوات االحتبلؿ .كذلؾ أدى مقدسيوف ،مساء الجمعة،
ّ
الخيالة منطقة باب العمود في وقت الحؽ.
العمود .وقد أخمت قوات االحتبلؿ بالقوة وباستخداـ ّ
وعمى حاجز قمنديا العسكري شماؿ القدس ،اندلعت موجيات محدودة بيف الشباف الفمسطينييف وقوات

اجدا مكثّفًا لعناصر
االحتبلؿ عقب وصوؿ مسيرة مناصرة لمقدس .كما شيدت بمدة شعفاط ( ً
شماال) تو ً

تحسًبا لمواجيات قد تحدث في المنطقة .واندلعت مواجيات
الشرطة اإلسرائيمية وقوات حرس الحدود
ّ

المطّمع،
عنيفة مساء الجمعة في حي الطور تركزت في الشارع الرئيس الواصؿ بيف
مستشفيي المقاصد و ُ
ّ
أسفرت عف إصابة عشرات المواطنيف بحاالت اختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع.
مقدسيا يوـ السبت ( ،)12/9إثر اعتداء شرطة االحتبلؿ ،عمى عدد مف المتظاىريف
وأصيب 12
ً
والصحفييف في شارع صبلح الديف وسط مدينة القدس المحتمة ،مف بينيـ الفتاة المقدسية أسيؿ أبو الميؿ

عاما) ،حيث نزعوا حجابيا واقتادوىا إلى جية مجيولة.
(ً 20

وشيدت معظـ أحياء وبمدات مدينة القدس المحتمة في ساعات مساء السبت مواجيات عنيفة ضد قوات

المطؿ عمى البمدة
االحتبلؿ اإلسرائيمي ،حيث اندلعت المواجيات في العيسوية ،وحي جبؿ الزيتوف/الطور ُ
القديمة ،وفي العديد مف أحياء بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،وبمدة الراـ شماؿ القدس،
فضبل عف بمدتا العيزرية وأبو
ومحيط الحاجز العسكري القريب مف مدخؿ مخيـ شعفاط وسط المدينة،
ً
ديس جنوب شرؽ القدس المحتمة.
منعت قوات االحتبلؿ بقوة السبلح ،مساء اإلثنيف ( ،)12/11وقفة احتجاجية في باحة باب العمود
واعتدت عمى النساء والشباف بالضرب بصورة وحشية ،واعتقمت أحدىـ ،واستولت عمى أعبلـ فمسطينية
رفعيا المشاركوف ضد إعبلف ترامب الخاص بمدينة القدس .وأدى المعتصموف صبلة المغرب في باحة
المصميف.
باب العمود وسط حصار عسكري مف قوات االحتبلؿ ،تخمميا اعتقاؿ أحد ُ

حي الصوانة في القدس ،وأطمقت
واقتحمت قوة عسكرية كبيرة تابعة لبلحتبلؿ ،مساء اإلثنيف (ّ ،)12/11
شابا بعد إصابتو بعيار ناري،
و ً
اببل مف القنابؿ الصوتية الحارقة ،والغازية واألعيرة النارية ،اعتقمت خبلليا ً
وأغمقت الشارع الرئيس الممتد مف حي جبؿ الزيتوف/الطور المجاور باتجاه مركز المدينة .كما فرضت

وحصار عسكرًيا عمى حي المص اررة ،وشرعت بإطبلؽ وابؿ مف القنابؿ الصوتية،
ًا
قوات االحتبلؿ طوقًا
فضبل عف االنتشار في شوارع
والغازية ،والرصاص ،واألعيرة النارية باتجاه الشباف ،ومنازؿ المواطنيف،
ً

الحي ،وأزقتو ،وحاراتو ،ودىـ عدد مف المنازؿ.
تجددت مساء الثبلثاء ،المواجيات مع قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،بعد قمعيا مسيرة شبابية في شارع
و ّ
صبلح الديف قُبالة سور القدس التاريخي مف جية باب الساىرة تندد بقرار الرئيس االميركي دونالد ترامب.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ+صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/12 ،

ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتبلؿ يمدد توقؼ عدد مف المقدسييفُ ..
مددت محكمة االحتبلؿ ،يوـ األحد ( ،)12/10ولممرة الثالثة عمى التوالي االعتقاؿ اإلداري لمنائب
المبعد أحمد عطوف لمدة  4أشير .وقررت قوات االحتبلؿ إبعاد عضو المجمس التشريعي عف
المقدسي ُ
يوما عف مدنية القدس ،بعد اعتقاليا خبلؿ مسيرة شارع صبلح الديف ،في
حركة فتح ،جياد أبو زنيدً 21 ،
تنديدا بالقرار األمريكي المتعمؽ بالمدينة المحتمة.
القدس ،التي خرجت ً

قررت يوـ اإلثنيف (،)12/11
وأفاد محامي نادي األسير الفمسطيني مفيد الحاج بأف محكمة "الصمح" ّ

اإلفراج عف عشرة معتقميف مقدسييف بشرط دفع كفالة مالية بقيمة ( 500شيكؿ) عمى كؿ منيـ ،عبلوة
عمى االعتقاؿ المنزلي لخمسة أياـ .كما أفرجت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،عف أميف سر حركة فتح
يوما ،وعف المسجد األقصى
في إقميـ القدس شادي مطور ،بشرط اإلبعاد عف القدس القديمة لمدة ً 15

يوما .مف جية ثانية ،قضت محكمة االحتبلؿ في القدس ،بالسجف الفعمي لمدة ثمانية أشير
لمدة ً 45
ونصؼ عمى األسير محمد خالد عويسات مف بمدة جبؿ المكبر جنوب شرؽ القدس المحتمة.
عاما) ،وباسؿ
و ّ
مددت محكمة االحتبلؿ يوـ الثبلثاء ( ،)12/12اعتقاؿ األطفاؿ أمير ابرىيـ حوشية (ً 15
عاما).
عاما) ،وأحمد خميفة (ً 14
عاما) ،وجياد قويدر (ً 15
الدويؾ (ً 17

المركز الفمسطيني لئلعبلـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/12 ،

عددا مف المقدسييف:
االحتبلؿ يعتقؿ ً

اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،فجر األربعاء ( ،)12/6أميف سر حركة فتح (اقميـ القدس) شادي

مطور بعد دىـ منزلو في المدينة المقدسة .واعتقمت قوة عسكرية إسرائيمية ،فجر الخميس (10 ،)12/7
مقدسييف مف سكاف بمدة العيسوية شرقي المدينة القدس بتيمة إلقاء زجاجات حارقة تجاه قواتو قرب
مستوطنة "معاليو أدوميـ" .كما اعتقمت ما ال يق ّؿ عف  4مواطنيف فمسطينييف خبلؿ وقفة احتجاجية أماـ
"باب العمود"؛ مف بينيـ طفبلف .ونفذت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي فجر الجمعة ( ،)12/8حممة اعتقاالت
واسعة في البمدة القديمة ومناطؽ "واد الجوز" ،والصوانة في مدينة القدس المحتمة ،وبمدة العيسوية
اطنا .واعتقمت قوات االحتبلؿ الجمعة 5 ،شباف مف حي جبؿ
المجاورة ،طالت ما ال يقؿ عف  16مو ً
شابا بعد تفتيشو ،ظير األحد ( ،)12/10مف شارع
الزيتوف/الطور .واعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ً

الواد في القدس القديمة .واعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،الشابيف أحمد العباسي وخالد الزير مف
سكاف بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،بعد االعتداء عمييما بمقبرة باب الرحمة االسبلمية .واعتقمت
شابا ،مف
عناصر مف وحدة "المستعربيف" التابعة لقوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف (ً ،)12/11

مفترؽ أرض السمار "التمة الفرنسية" القريبة مف حي الشيخ جراح وسط القدس المحتمة ،دوف أف تعرؼ
ىويتو بعد .واعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،مساء اإلثنيف ،ش ًابا بعد أف أصابتو بالرصاص الحي،

في القدس المحتمة .واعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي مساء اإلثنيف وفجر الثبلثاء ( ،)12/12خمسة
وحولتيـ إلى مراكز توقيؼ وتحقيؽ في المدينة.
مواطنيف مف أنحاء مختمفة مف القدس ّ

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/12 ،

شؤون االتحتال:
.17

توجو جنوب إفريقيا لخفض العبلقات مع الدولة العبرية
"حماس" تثمف ّ

.18

التفكجي :القنصمية األميركية مرشحة لمتحوؿ إلى سفارة

.19

نتنياىو :ىناؾ اتصاالت مع دوؿ أخرى لبلعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية

.20

االحتبلؿ يق أر الموقؼ ..ىؿ حدث ما لـ تتوقع؟

.21

عشرات آالؼ اإلسرائيمييف يتظاىروف ضد نتنياىو والفساد

.22

عصابات ييودية تعتدي بالضرب عمى ثبلثة مقدسييف

.23

نفتالي بينيت :سأنافس عمى منصب رئيس الوزراء بعد عيد نتنياىو

.24

ليبرماف يدعو لمقاطعة فمسطينيي األرض المحتمة عاـ  48و"طردىـ"

.25

"الميكود" يبحث عف بدائؿ لمرحمة "ما بعد نتنياىو"

.26

الموافقة عمى مشروع قانوف يسمح "لمكابنيت" بالموافقة عمى بدء حرب أو حممة عسكرية

.27

إصابة حارس أمف اسرائيمي بجروح اثر تعرضو لمطعف في القدس

.28

"النواب األردني" يوافؽ عمى مقترح إلعادة دراسة مجمؿ االتفاقيات مع الدولة العبرية

.29

القناة العبرية الثانية :وفد بحريني يزور الدولة العبرية ألوؿ مرة

.30

ترامب يعترؼ بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية

.31

بعد يوـ عمى إعبلف ترامب ..خطة لبناء  14ألؼ وحدة استيطانية بالقدس

.32

نواب أوروبيوف لػ نتنياىو " :مف فضمؾ ال تنس تسديد حسابؾ!"

التفاعل مع القدس:
.33

النواب األمريكي يقر مشروع قانوف لخفض المساعدات لمفمسطينييف

.34

 521تظاىرة حوؿ العالـ نصرة لمقدس

.35

البيت األبيض :احتماؿ إلغاء عباس اجتماعو مع بنس سيأتي "بنتائج معاكسة"

.36

وزراء الخارجية العرب يطالبوف ترامب بإلغاء ق ارره بشأف القدس

.37

وتوجو لرفع شكوى لمجمس األمف والمحاكـ الدولية
رفض فمسطيني لقرار ترامب ّ

.38

"انتفاضة غضب" واستنكار شعبي لقرار ترامب

.39

مؤسسات وأحزاب عربية واسبلمية تستنكر القرار األمريكي

.40

إدانات رسمية لقرار ترامب وتحذير مف أعماؿ عنؼ

.41

البرلماف العربي يدعو إلى عقد قمة عربية طارئة

مقاالت وتحو ارت:
.42

كيؼ وصؼ "اإلسرائيميوف" خطوة ترامب بخصوص القدس؟

.43

ىؿ يعيد قرار ترامب نقؿ السفارة االعتبار لخيار المقاومة؟

.44

تقرير :ستة شيداء واالحتبلؿ يخطط لقمب المعادلة الديمغرافية في القدس المحتمة

.45

دعما لمقدس
مواقع التواصؿ االجتماعي ..انتفاضة إلكترونية ً

.46

الصحافة الدولية :قرار ترامب بشأف القدس "يفتح أبواب جينـ"

.47

الصحؼ المبنانية تواصؿ تغطيتيا المكثفة لقضية القدس

.48

كيؼ سيبدو المشيد الفمسطيني إثر حسـ أقدس قضايا "الحؿ النيائي"؟

.49

التخبط بشأف الخطوات المستقبمية
في اليوـ التالي لقرار ترامب ..واشنطف مرتبكة ويعترييا
ّ

.50

محمموف  :خيارات محدودة أماـ السمطة في مواجية قرار ترامب

.51

اعتداء وانتيا ًكا لؤلقصى واإلبراىيمي ودور العبادة خبلؿ الشير الماضي
ادعيس :أكثر مف 95
ً
***

شؤون المقدسات:
االحتبلؿ يقتحـ مقبرة باب الرحمة المبلصقة لؤلقصى ويعيث فييا خرًابا:

اقتحمت طواقـ تابعة لما يسمى "سمطة اآلثار" و"سمطة الطبيعة" التابعتيف لسمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي،
رطية ،صباح األحد ( ،)12/10مقبرة باب الرحمة المبلصقة لجدار المسجد
برفقة قوة عسكرية و ُش ّ

األقصى المبارؾ الشرقي .وشرعت ىذه الطواقـ بقص أشجار قديمة في المقبرة ،والعبث في العديد مف
المقابر ،في انتياؾ صريح لحرمة المقابر واألموات.
واقتحمت طواقـ "سمطة الطبيعة" اإلسرائيمية صباح اإلثنيف ( ،)12/11مقبرة باب الرحمة ،لميوـ الثاني
عمى التوالي .وأوضح مسؤوؿ في األوقاؼ اإلسبلمية فراس الدبس بالقدس ،أف طواقـ مف "سمطة الطبيعة"
اقتحمت برفقة عناصر مف شرطة االحتبلؿ المقبرة وشرعت بقص وخمع األشجار فييا.
واقتحمت طواقـ تابعة لمؤسسات االحتبلؿ ،ولميوـ الثالث عمى التوالي يوـ الثبلثاء ( ،)12/12مقبرة باب
الرحمة في باب األسباط بحراسة وحماية قوة معززة مف جنود االحتبلؿ .وواصمت طواقـ تابعة لما يسمى
"سمطة الطبيعة" وأخرى "لسمطة اآلثار" إزالة أشجار في المقبرة ونبش عدة قبور ،في الوقت الذي فرضت
فيو قوات االحتبلؿ حصا ار عمى المقبرة منعت خبللو دخوؿ المواطنيف الييا .وقاؿ رئيس لجنة الدفاع عف
المقابر اإلسبلمية في القدس مصطفى أبو زىرة إف سمطات االحتبلؿ تسعى لمسيطرة عمى أجزاء ميمة
مف أراضي المقبرة لوضع قواعد "التمفريؾ" وبناء مطبلت لمحدائؽ التممودية.
ُيذكر أف مقبرة باب الرحمة تعتبر أقدـ المقابر اإلسبلمية في القدس وفييا ُدفف عشرات الصحابة أبرزىـ

عبادة بف الصامت ،وشداد بف األوس ،فضبلً عف دفف أموات المدينة المقدسة فييا.

في سياؽ مشابو ،أكد أبو زىرة أنو تـ العثور عمى مدفف كبير وىياكؿ عظيمة خبلؿ أعماؿ حفر لتمديدات
خدماتية في الشارع المبلصؽ لمقبرة "مأمف اهلل" غربي القدس المحتمة .وقاؿ إف "سمطة اآلثار" التابعة
لبلحتبلؿ وصمت إلى المقبرة وشرعت بعمميات فحص لممدفف واليياكؿ العظيمة ،ثـ بعد ذلؾ خرجت بأنو
يعود إلى القرف الثامف عشر أو التاسع عشر .وأوضح أبو زىرة أف وجود المقابر والمدافف أسفؿ الشارع
بمحاذاة ما تبقى مف قبور مقبرة "مأمف اهلل" يؤكد أف ىذا المكاف ىو امتداد لممقبرة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/12 ،
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مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
مستوطنا لممسجد األقصى.
أ ّمنت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،صباح األربعاء ( ،)12/6اقتحاـ 80
ً
وسمحت شرطة االحتبلؿ لممستوطنيف أداء طقوسيـ التممودية قبالة مسجد قبة الصخرة ،والتقاط الصور

شددت الشرطة مف
حراس المسجد األقصى عنيـ لمسافة ال تق ّؿ عف مئة متر .كما ّ
أماموُ ،مبعدةً ّ
بدال منيا ،لضماف
ممونة ً
إجراءاتيا عمى األبواب؛ حيث احتجزت ىويات المصميف وأعطتيـ بطاقات ّ
خروجيـ مف األقصى ،وعدـ رباطيـ فيو.

مستوطنا
وأوضح مصدر في دائرة األوقاؼ اإلسبلمية في القدس المحتمة ،يوـ الخميس ( ،)12/7أف 32
ً

اقتحموا باحات األقصى عمى شكؿ مجموعات متتالية مف "باب المغاربة" وحتى "باب السمسمة".

وأدى آالؼ المصميف مف القدس وضواحييا وداخؿ األراضي المحتمة عاـ  ،48وعدد كبير مف المسمميف
مف جنسيات أجنبية ،صبلة الجمعة ( )12/8برحاب المسجد األقصى المبارؾ ،رغـ اجراءات االحتبلؿ
المشددة ،والحصار العسكري المفروض عمى القدس العتيقة ومحيطيا .وقد احتجزت قوات االحتبلؿ
بطاقات المئات مف المصميف مف فئة الشباف عمى بوابات المسجد خبلؿ دخوليـ لمصبلة برحابو.
مف جية أخرى ،دعت "منظمات المعبد" أنصارىا إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية ومكثفة
لممسجد األقصى يوـ األحد ( .)12/10كما دعت ىذه المنظمات المتطرفة أنصارىا وجميور المستوطنيف
بدءا مف الساعة الثامنة مف مساء اليوـ أماـ باب األسباط.
إلى المشاركة في تظاىرات بالقدس المحتمة ً

مستوطنا ،صباح األحد ( ،)12/10المسجد األقصى برفقة قوات عسكرية إسرائيمية ،وفّرت
واقتحـ 64
ً

ائيميا في باحات األقصى.
جنديا إسر ً
ليـ الحماية األمنية .وتواجد خبلؿ الفترة الصباحية لبلقتحامات ً 12

ائيمية ،ظير األحد ،نائب رئيس الحركة اإلسبلمية في األراضي
مف جية أخرى ،منعت الشرطة اإلسر ّ

المحتمة عاـ  48الشيخ كماؿ الخطيب مف دخوؿ المسجد األقصى المبارؾ .وقاؿ الخطيب إف الضابط
اإلسرائيمي كاف سيسمح لو بالدخوؿ في حاؿ وافؽ عمى بعض الشروط المتمثّمة في عدـ التصوير ،أو
ولكنو رفض الشروط كافة ،ولـ يدخؿ لممسجد.
الحديث مع الصحفييفّ ،

مستوطنا ،يوـ اإلثنيف ( ،)12/11المسجد األقصى مف باب المغاربة ،في الفترة
واقتحـ نحو 37
ً

الصباحية ،بحراسة مشددة مف قوات االحتبلؿ .ونفذ المستوطنوف ،بحراسة وحماية قوات االحتبلؿ جوالت
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استف اززية في المسجد المبارؾ .فيما نظمت مجموعة مف المستوطنيف ،مساء الثبلثاء ( ،)12/12مسيرة
المفضي إلى األسواؽ التاريخية والمسجد األقصى بالقدس القديمة.
استف اززية في شارع الواد ُ

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+ ،المركز الفمسطيني لئلعبلـ2017/12/12 ،

شؤون المقدسيين:
التربية تعمف بدء الخطوات العممية لتنفيذ فتوى التصدي لتعميـ المنياج اإلسرائيمي بالقدس
أعمنت و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطيني ،الشروع بالخطوات العممية لتطبيؽ الفتوى الشرعية الصادرة
عف دار اإلفتاء الفمسطينية ،والتي أصدرىا مفتي القدس والديار الفمسطينية الشيخ محمد حسيف ،ونصت
جمة ،فبل يجوز
ائيمي في المدارس الفمسطينية ينطوي عمى محاذير ومفاسد ّ
عمى أف "تدريس المنياج اإلسر ّ
عوضا عف المنياج الفمسطيني المعتمد".
القبوؿ بتطبيقو في مدارسنا
ً
وفي ىذا السياؽ ،أوضح وزير التربية والتعميـ العالي الدكتور صبري صيدـ ،أف الخطوات العممية تشمؿ
توسيع برنامج حماية التعميـ في القدس ،وتوفير المقومات والدعـ البلزـ لتعزيز صمود المؤسسات
التعميمية في المدينة ،باإلضافة لتوفير كتب المنياج الفمسطيني ووضعيا بيف أيدي الطمبة لتكوف متوفرة
بسيولة ،والتصدي لكافة عمميات التيويد واألسرلة بحؽ القطاع التعميمي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/6 ،

الحمد اهلل :الحكومة ستبدأ بصرؼ  24مميوف شيكؿ لدعـ مؤسسات التعميـ في القدس
قاؿ رئيس الوزراء رامي الحمد اهلل في مستيؿ جمسة الوزراء ،يوـ الثبلثاء ( ،)12/12بخصوص القدس،
استكماال لما تـ صرفو وفؽ
إف الحكومة ستبدأ بصرؼ  24مميوف شيكؿ لدعـ مؤسسات التعميـ في القدس
ً
ق ار ارت مجمس الوزراء السابقة بالخصوص .وأردؼ الحمد اهلل" :نؤكد أف كافة الق اررات واإلجراءات التي
اتخذىا االحتبلؿ وأيدىا القرار األميركي الجديد بيدؼ تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمقدس والمساس
بمكانتيا الروحية والتاريخية والدينية ،باطمة ومرفوضة ،وأف شرقي القدس جزء ال يتج أز مف األراضي
الفمسطينية المحتمة عاـ  1967وال شرعية لوجود االحتبلؿ عمى أي شبر مف أراضي الدولة الفمسطينية
ّ
المحتمة ،وستبقى القدس الشريؼ العاصمة األبدية لدولة فمسطيف".
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ودعا الحمد اهلل منظمة األمـ المتحدة إلى تحمؿ مسؤولياتيا التاريخية وتنفيذ ق ارراتيا والتزاماتيا القانونية
واألخبلقية ،وتأميف الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا ،والمساىمة في تحقيؽ "السبلـ العادؿ المبني عمى
أساس قاعدة الشرعية الدولية وحؿ الدولتيف" .كما دعا الدوؿ العربية واإلسبلمية ومنظمة التعاوف
اإلسبلمي وجامعة الدوؿ العربية إلى تحمؿ مسؤولياتيا لنصرة القدس والدفاع عف عروبتيا ومقدساتيا
اإلسبلمية والمسيحية ،وكافة دوؿ العالـ إلى االعتراؼ بدولة فمسطيف وعاصمتيا شرقي القدس ،كما دعا
الدوؿ العربية إلى دعـ صمود أىمنا في القدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/12 ،

مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
شددت سمطات االحتبلؿ يوـ الخميس ( ،)12/7إجراءاتيا وتدابيرىا األمنية في مدينة القدس المحتمة،
وكثّفت انتشار قواتيا ووحداتيا المختمفة وسط المدينة ،ومحيط بمدتيا القديمة ،وفي الشوارع والطرقات
ومداخؿ األحياء والبمدات المقدسية .كما عززت قوات االحتبلؿ مف تواجدىا عمى بوابات األقصى الرئيسة
لمتعبد في
"الخارجية" ،وشرعت منذ ساعات الصباح باحتجاز بطاقات الشباف عمى البوابات خبلؿ دخوليـ ّ
األقصى المبارؾ .وكانت القوى الوطنية واالسبلمية أعمنت عف إضراب عاـ يوـ الخميس ،ودعت إلى

ردا عمى إعبلف الرئيس األميركي اعترافو بالقدس "عاصمة" لػمدولة العبرية.
إطبلؽ انتفاضة شعبية ً

احتجاجا
وفي السياؽ ،قمعت الشرطة اإلسرائيمية وقفة احتجاجية نظميا عشرات المقدسييف في المدينة،
ً

عمى القرار األمريكي .وتجمع المتظاىروف في منطقة باب العمود ،ورددوا شعارات منددة بقرار الرئيس
يضا مع قوات الشرطة اإلسرائيمية عند مدخؿ مخيـ شعفاط.
األمريكي .فيما اشتبؾ عشرات المواطنيف أ ً

ونشرت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية يوـ الجمعة ( )12/8المئات مف قواتيا وعناصر شرطتيا في أنحاء

تحسبا مف تظاىرات إثر دعوات
مدينة القدس المحتمة وخاصة في البمدة القديمة ومحيطيا ،وذلؾ
ً

فمسطينية الحتجاجات ضد قرار الرئيس األميركي.

وانتظـ آالؼ المصميف بمسيرة حاشدة برحاب المسجد األقصى عقب انتياء صبلة الجمعة ،احتجاجاً عمى
ونصرة لمقدس والمسجد المبارؾ .وانطمؽ آالؼ المصميف بمسيرتيـ الحاشدة وىـ
إعبلف "ترامب" المشؤوـ ُ
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يرفعوف األعبلـ الفمسطينية ،باتجاه البمدة القديمة مف جية باب الناظر "المجمس" مخترقة أسواؽ القدس
القديمة باتجاه باب العمود والتي يحتشد فييا مئات الشباف الستقباؿ المسيرة واالندماج بمسيرة موحدة
فضا لئلعبلف المشؤوـ.
ر ً

وتحولت باحة "باب العمود" بعد الصبلة إلى ساحة مواجيات عنيفة بيف المواطنيف وقوات االحتبلؿ ،وسط

اعتداء بالضرب عمى عدد مف الصحفييف ،ونشاط ممحوظ لعناصر مف وحدة المستعربيف التي اعتقمت
عددا مف الشباف .وأدى عشرات المواطنيف المعتصميف في باحة باب العمود صبلة العصر فييا وسط
ً

صبلتي المغرب والعشاء في باب
تواجد مكثؼ لقوات االحتبلؿ .كذلؾ أدى مقدسيوف ،مساء الجمعة،
ّ
الخيالة منطقة باب العمود في وقت الحؽ.
العمود .وقد أخمت قوات االحتبلؿ بالقوة وباستخداـ ّ
وعمى حاجز قمنديا العسكري شماؿ القدس ،اندلعت موجيات محدودة بيف الشباف الفمسطينييف وقوات

اجدا مكثّفًا لعناصر
االحتبلؿ عقب وصوؿ مسيرة مناصرة لمقدس .كما شيدت بمدة شعفاط ( ً
شماال) تو ً

تحسًبا لمواجيات قد تحدث في المنطقة .واندلعت مواجيات
الشرطة اإلسرائيمية وقوات حرس الحدود
ّ

المطّمع،
عنيفة مساء الجمعة في حي الطور تركزت في الشارع الرئيس الواصؿ بيف
مستشفيي المقاصد و ُ
ّ
أسفرت عف إصابة عشرات المواطنيف بحاالت اختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع.
مقدسيا يوـ السبت ( ،)12/9إثر اعتداء شرطة االحتبلؿ ،عمى عدد مف المتظاىريف
وأصيب 12
ً
والصحفييف في شارع صبلح الديف وسط مدينة القدس المحتمة ،مف بينيـ الفتاة المقدسية أسيؿ أبو الميؿ

عاما) ،حيث نزعوا حجابيا واقتادوىا إلى جية مجيولة.
(ً 20
وشيدت معظـ أحياء وبمدات مدينة القدس المحتمة في ساعات مساء السبت مواجيات عنيفة ضد قوات
المطؿ عمى البمدة
االحتبلؿ اإلسرائيمي ،حيث اندلعت المواجيات في العيسوية ،وحي جبؿ الزيتوف/الطور ُ

القديمة ،وفي العديد مف أحياء بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،وبمدة الراـ شماؿ القدس،
فضبل عف بمدتا العيزرية وأبو
ومحيط الحاجز العسكري القريب مف مدخؿ مخيـ شعفاط وسط المدينة،
ً
ديس جنوب شرؽ القدس المحتمة.
منعت قوات االحتبلؿ بقوة السبلح ،مساء اإلثنيف ( ،)12/11وقفة احتجاجية في باحة باب العمود
واعتدت عمى النساء والشباف بالضرب بصورة وحشية ،واعتقمت أحدىـ ،واستولت عمى أعبلـ فمسطينية
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رفعيا المشاركوف ضد إعبلف ترامب الخاص بمدينة القدس .وأدى المعتصموف صبلة المغرب في باحة
المصميف.
باب العمود وسط حصار عسكري مف قوات االحتبلؿ ،تخمميا اعتقاؿ أحد ُ

حي الصوانة في القدس ،وأطمقت
واقتحمت قوة عسكرية كبيرة تابعة لبلحتبلؿ ،مساء اإلثنيف (ّ ،)12/11
شابا بعد إصابتو بعيار ناري،
و ً
اببل مف القنابؿ الصوتية الحارقة ،والغازية واألعيرة النارية ،اعتقمت خبلليا ً
وأغمقت الشارع الرئيس الممتد مف حي جبؿ الزيتوف/الطور المجاور باتجاه مركز المدينة .كما فرضت

وحصار عسكرًيا عمى حي المص اررة ،وشرعت بإطبلؽ وابؿ مف القنابؿ الصوتية،
ًا
قوات االحتبلؿ طوقًا
فضبل عف االنتشار في شوارع
والغازية ،والرصاص ،واألعيرة النارية باتجاه الشباف ،ومنازؿ المواطنيف،
ً

الحي ،وأزقتو ،وحاراتو ،ودىـ عدد مف المنازؿ.
تجددت مساء الثبلثاء ،المواجيات مع قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،بعد قمعيا مسيرة شبابية في شارع
و ّ
صبلح الديف قُبالة سور القدس التاريخي مف جية باب الساىرة تندد بقرار الرئيس االميركي دونالد ترامب.
المركز الفمسطيني لئلعبلـ+صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/12 ،

ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتبلؿ يمدد توقؼ عدد مف المقدسييفُ ..
مددت محكمة االحتبلؿ ،يوـ األحد ( ،)12/10ولممرة الثالثة عمى التوالي االعتقاؿ اإلداري لمنائب
المبعد أحمد عطوف لمدة  4أشير .وقررت قوات االحتبلؿ إبعاد عضو المجمس التشريعي عف
المقدسي ُ
يوما عف مدنية القدس ،بعد اعتقاليا خبلؿ مسيرة شارع صبلح الديف ،في
حركة فتح ،جياد أبو زنيدً 21 ،
تنديدا بالقرار األمريكي المتعمؽ بالمدينة المحتمة.
القدس ،التي خرجت ً
قررت يوـ اإلثنيف (،)12/11
وأفاد محامي نادي األسير الفمسطيني مفيد الحاج بأف محكمة "الصمح" ّ

اإلفراج عف عشرة معتقميف مقدسييف بشرط دفع كفالة مالية بقيمة ( 500شيكؿ) عمى كؿ منيـ ،عبلوة
عمى االعتقاؿ المنزلي لخمسة أياـ .كما أفرجت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،عف أميف سر حركة فتح
يوما ،وعف المسجد األقصى
في إقميـ القدس شادي مطور ،بشرط اإلبعاد عف القدس القديمة لمدة ً 15
يوما .مف جية ثانية ،قضت محكمة االحتبلؿ في القدس ،بالسجف الفعمي لمدة ثمانية أشير
لمدة ً 45
ونصؼ عمى األسير محمد خالد عويسات مف بمدة جبؿ المكبر جنوب شرؽ القدس المحتمة.
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عاما) ،وباسؿ
و ّ
مددت محكمة االحتبلؿ يوـ الثبلثاء ( ،)12/12اعتقاؿ األطفاؿ أمير ابرىيـ حوشية (ً 15
عاما).
عاما) ،وأحمد خميفة (ً 14
عاما) ،وجياد قويدر (ً 15
الدويؾ (ً 17

المركز الفمسطيني لئلعبلـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/12 ،

عددا مف المقدسييف:
االحتبلؿ يعتقؿ ً

اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،فجر األربعاء ( ،)12/6أميف سر حركة فتح (اقميـ القدس) شادي

مطور بعد دىـ منزلو في المدينة المقدسة .واعتقمت قوة عسكرية إسرائيمية ،فجر الخميس (10 ،)12/7
مقدسييف مف سكاف بمدة العيسوية شرقي المدينة القدس بتيمة إلقاء زجاجات حارقة تجاه قواتو قرب
مستوطنة "معاليو أدوميـ" .كما اعتقمت ما ال يق ّؿ عف  4مواطنيف فمسطينييف خبلؿ وقفة احتجاجية أماـ
"باب العمود"؛ مف بينيـ طفبلف .ونفذت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي فجر الجمعة ( ،)12/8حممة اعتقاالت
واسعة في البمدة القديمة ومناطؽ "واد الجوز" ،والصوانة في مدينة القدس المحتمة ،وبمدة العيسوية
اطنا .واعتقمت قوات االحتبلؿ الجمعة 5 ،شباف مف حي جبؿ
المجاورة ،طالت ما ال يقؿ عف  16مو ً
شابا بعد تفتيشو ،ظير األحد ( ،)12/10مف شارع
الزيتوف/الطور .واعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ً

الواد في القدس القديمة .واعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،الشابيف أحمد العباسي وخالد الزير مف
سكاف بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،بعد االعتداء عمييما بمقبرة باب الرحمة االسبلمية .واعتقمت
شابا ،مف
عناصر مف وحدة "المستعربيف" التابعة لقوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف (ً ،)12/11

مفترؽ أرض السمار "التمة الفرنسية" القريبة مف حي الشيخ جراح وسط القدس المحتمة ،دوف أف تعرؼ
ىويتو بعد .واعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،مساء اإلثنيف ،ش ًابا بعد أف أصابتو بالرصاص الحي،

في القدس المحتمة .واعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي مساء اإلثنيف وفجر الثبلثاء ( ،)12/12خمسة
وحولتيـ إلى مراكز توقيؼ وتحقيؽ في المدينة.
مواطنيف مف أنحاء مختمفة مف القدس ّ

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/12 ،

شؤون االتحتال:
توجو جنوب إفريقيا لخفض العبلقات مع الدولة العبرية:
"حماس" تثمف ّ
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التوجو داخؿ حزب المؤتمر الوطني األفريقي الحاكـ بجنوب أفريقيا ،والقاضي
ثمنت حركة "حماس"،
ّ
ّ
بتخفيض مستوى العبلقات الدبموماسية مع الدولة العبرية .وكاف مؤتمر "السياسات" في الحزب قد اتخذ

توصية بيذا الخصوصُ ،رفعت إلى المؤتمر العاـ الرابع والخمسيف الذي سيعقد منتصؼ الشير الجاري،

وفي حاؿ تبني المؤتمر العاـ ىذه التوصية فسوؼ تنعكس في سياسة الدولة والحزب.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2017/12/6 ،
التفكجي :القنصمية األميركية مرشحة لمتحوؿ إلى سفارة
استبعد مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية خميؿ التفكجي أف تُستخدـ ما يعرؼ بػ"أرض السفارة
مكانا لبناء سفارة الواليات المتحدة .وأوضح التفكجي أف قطعة األرض المسماة
األميركية" غربي القدس ً

"بركسات المنبي" تعود لعائمة الخالدي وعائبلت مقدسية أخرى بعضيا يحمؿ الجنسية األميركية وقاضت
الواليات المتحدة ،وبناء عميو ألغي السماح باستخداـ الموقع المفترض إلقامة السفارة.
وأضاؼ التفكجي أنو بناء عمى ذلؾ نقمت السفارة إلى مكاف آخر يقع في منطقة يطمؽ عمييا "منطقة

عد بالنسبة لؤلميركييف غير
الحراـ" (بيف أراضي  1967وأراضي ،)1948
موضحا أف ىذه المنطقة تُ ّ
ً
موضحا أف الموقع يطؿ عمى بمدة صور
تابعة لغربي القدس أو شرقيا لعدـ وجود إشكاليات في الممكية،
ً
باىر جنوب ىالقدس .ورجح التفكجي أف تتجسد الخطوة األميركية لنقؿ السفارة األميركية بتحويؿ مسمى

مرجحا امتدادىا عمى مزيد مف األراضي غير المستغمة.
القنصمية األميركية إلى السفارة األميركية،
ً

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2017/12/6 ،

نتنياىو :ىناؾ اتصاالت مع دوؿ أخرى لبلعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية
قاؿ بنياميف نتنياىو رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،يوـ الخميس ( ،)12/7إف ىناؾ اتصاالت تجري مع عدد
مف الدوؿ لبلعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية كما فعمت الواليات المتحدة .وأضاؼ نتنياىو "ليس
ىناؾ شؾ في أف دوالً أخرى ستنقؿ سفاراتيا إلى القدس" .وأشار إلى قرار الرئيس األميركي ترامب ،قائبل
"كنا متحمسيف لبلستماع إلى اإلعبلف التاريخي لمرئيس ترامب حوؿ االعتراؼ بالقدس عاصمة موحدة
وأبدية لمدولة العبرية  ..ترامب ربط نفسو إلى األبد بتاريخ عاصمتنا".
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صحيفة القدس المقدسية2017/12/7 ،
االحتبلؿ يق أر الموقؼ ..ىؿ حدث ما لـ تتوقع؟
قالت القناة العبرية يوـ الجمعة ( ،)12/8إف التوتر بعد اعتراؼ الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالقدس
اء في البمداف العربية وكذلؾ
عاصمة لمدولة العبرية آخ ٌذ في االزدياد .ذكرت أف ردود األفعاؿ الدولية ،سو ً

بمداف الوسط والشرؽ ،يمكف التنبؤ بيا وقياسيا ،بينما مشكمة الدولة العبرية في الوقت الحاضر في دوؿ
أوروبا الغربية ،وبالدرجة األولى بريطانيا وفرنسا وألمانيا ،وىذا يمكف أف ُينظر إليو في ردودىـ عمى
ترمب .وأشارت تحت عنوانيا الجانبي "النقاد ينكروف حقيقة تاريخية" ،إلى أف االتحاد األوروبي
خطاب ا

جميعا إلى زمف ُمظمـ" ..االتحاد
أوضح أف "ىذا التحرؾ يتناقض مع موقؼ أوروبا ،ويمكف أف "يعيدنا
ً
األوروبي لديو سياسة واضحة وموحدة ،وىي" :نحف نعتقد أف الحؿ الواقعي الوحيد لمصراع بيف الدولة

معا".
العبرية والفمسطينييف يقوـ عمى دولتيف ،والقدس عاصمة لمدولتيف ً

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2017/12/8 ،

عشرات آالؼ اإلسرائيمييف يتظاىروف ضد نتنياىو والفساد:
وتنديدا بتصرفات
تظاىر عشرات االؼ اإلسرائيمييف ،مساء السبت ( ،)12/9في "تؿ أبيب" ضد الفساد
ً

رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو .واضطرت الشرطة اإلسرائيمية إلغبلؽ العديد مف الشوارع أماـ
وردا عمى تمؾ المظاىرات ،قاؿ
حركة المرور في "تؿ أبيب" وفي محيط مقر إقامة نتنياىو في القدسً .
حزب "الميكود" الذي يتزعمو نتنياىو في بياف لو "عشية تنقؿ رئيس الوزراء لتمثيؿ الدولة العبرية لمواجية

اليجوـ عمى اإلعبلف التاريخي لمرئيس ترامب ،وفي الوقت الذي تجري فيو مظاىرات في العالـ العربي
وبدال مف
الذي تحرؽ فيو أعبلـ الدولة العبرية والواليات المتحدة ،يتظاىر اليسار ضد نتنياىو واالئتبلؼً .
التوحد مع الشعب كمو خمؼ القدس وتشكيؿ جبية موحدة ،يفضؿ اليسار االنخراط في االنقساـ".

صحيفة القدس المقدسية2017/12/9 ،
عصابات ييودية تعتدي بالضرب عمى ثبلثة مقدسييف:
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اعتدت مجموعة مف عصابات المستوطنيف "الحريديـ" ،مساء السبت ( ،)12/9عمى ثبلثة شباف مقدسييف
تـ نقؿ المقدسييف
حي المص اررة التجاري قبالة سور القدس التاريخي مف جية باب العمود .و ّ
بالقرب مف ّ
الثبلثة إلى المستشفى لتمقي العبلج ،وتـ الحقًا اعتقاؿ اثنيف منيـ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/9 ،

نفتالي بينيت  :سأنافس عمى منصب رئيس الوزراء بعد عيد نتنياىو
قاؿ نفتالي بينيت ،زعيـ حزب "البيت الييودي" ووزير التعميـ اإلسرائيمي ،مساء السبت ( ،)12/9إنو ال
حاليا في منافسة بنياميف نتنياىو عمى منصب رئاسة الوزراء وأنو سينافس عمى المنصب بعد انتياء
يفكر ً
عيد نتنياىو .وأضاؼ في لقاء مع القناة العبرية الثانية" :لدي خبرة واسعة في المجاؿ التجاري
واالقتصادي والحكومي واألمني ،وكؿ ىذا أعتزـ أف أظيره في المستقبؿ" .وأشار إلى أنو يعتبر الحكومة
الحالية بأنيا حكومة وحدة وطنية جيدة ويجب السماح ليا بمواصمة الحكـ.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/9 ،
ليبرماف يدعو لمقاطعة فمسطينيي األرض المحتمة عاـ  48و"طردىـ":
حرض وزير الجيش اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف ،يوـ األحد ( ،)12/10عمى الفمسطينييف في األراضي
ّ

المحتمة عاـ  ،48عقب خروجيـ يوـ السبت في مسيرات غاضبة ضد قرار الرئيس األميركي دونالد
ترامب بشأف القدس .ودعا إلى مقاطعة الفمسطينييف في وادي عارة وأـ الفحـ والمثمث الشمالي .قائبلً
"عمينا أف نشعرىـ بأنيـ غير مرغوب بيـ ىنا وأف نقاطعيـ ،فمكانيـ ليس ىنا ،بؿ في راـ اهلل" .ووجو
انتقادات حادة لميسار اإلسرائيمي لتضامنيـ الواسع مع الفمسطينييف بشأف قرار ترامب.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/10 ،
"الميكود" يبحث عف بدائؿ لمرحمة "ما بعد نتنياىو"
قالت صحيفة "معاريؼ" العبرية ،يوـ األحد ( ،)12/10بأف حزب "الميكود" بدأ يف ّكر بصوت عاؿ في
حقبة ما بعد بنياميف نتنياىو وذلؾ ألوؿ مرة مف خبلؿ اجتماع كبير سيعقد في "إيبلت" الشير المقبؿ
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مستقببل .مشيرةً إلى أف التنافس سيكوف بيف وزير النقؿ
لمبحث في الشخصية المفضمة لرئاسة الحزب
ً
واالستخبارات "يسرائيؿ كاتس" الذي كاف أعمف أنو ينوي الترشح لرئاسة "الميكود" بعد إنياء نتنياىو عممو،

ووزير األمف الداخمي جمعاد أرداف الذي حصؿ عمى المركز األوؿ في االنتخابات التمييدية "لميكود" في
آخر انتخابات ،ووزيرة "الثقافة والرياضة" ميري ريغيؼ ،ورئيس "الكنيست" يولي ادلشتايف .وأشارت إلى أف
مف بيف المتسابقيف اآلخريف الوزير السابؽ جدعوف سار الذي عاد إلى النشاط الحزبي الكامؿ قبؿ بضعة
أشير بعد فترة مف االبتعاد عف الحياة السياسية.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/10 ،
الموافقة عمى مشروع قانوف يسمح "لمكابنيت" بالموافقة عمى بدء حرب أو حممة عسكرية
وافقت المجنة الو ازرية لشؤوف التشريع ،يوـ األحد ( ،)12/10باإلجماع عمى مشروع قانوف يسمح لممجمس
الوزاري المصغر "الكابنيت" بالموافقة عمى بدء حرب أو حممة عسكرية ضد أي جية بدوف الرجوع
لمحكومة بأكمميا .وحسب مشروع القانوف فإنو ال بد مف موافقة رئيس الوزراء عمى قرار الحرب أو الحممة
العسكرية ،ويمكف لو أف يتخذ القرار بدوف الرجوع لكامؿ الحكومة أو اتخاذ قرار بدوف موافقة جميع
أعضاء "الكابنيت".

صحيفة القدس المقدسية2017/12/10 ،
إصابة حارس أمف اسرائيمي بجروح اثر تعرضو لمطعف في القدس:
أصيب حارس أمف اسرائيمي عصر األحد ( )12/10بجروح جراء تعرضو لمطعف بالجزء العموي مف
جسده في محطة الحافبلت المركزية بشارع يافا في القدس المحتمة ،في حيف اعتقمت الشرطة المنفذ وىو
عاما).
شاب مف مدينة نابمس يبمغ مف العمر (ً 24

صحيفة القدس المقدسية2017/12/10 ،

"النواب األردني" يوافؽ عمى مقترح إلعادة دراسة مجمؿ االتفاقيات مع الدولة العبرية:
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وافؽ مجمس النواب األردني ،في جمستو يوـ األحد ( ،)12/10عمى مقترح بتكميؼ المجنة القانونية بإعادة
دراسة مجمؿ االتفاقيات مع الدولة العبرية بما في ذلؾ اتفاقية "وادي عربة" .وخصص مجمس النواب
األردني جمستو ،التي ترأسيا الميندس عاطؼ الطراونة ،بحضور رئيس الوزراء األردني الدكتور ىاني
الممقي وىيئة الو ازرة ،لمناقشة موضوع نقؿ السفارة األميركية الى القدس.
وأكد الطراونة أف الجيد البرلماني شكؿ حمقة في سمسمة اإلجراءات التي بدأتيا المممكة في الدفاع عف
القدس بقيادة الممؾ عبد اهلل الثاني .وقاؿ :إف طريقنا ونضالنا في الدفاع عف القدس لـ يبدأ بعد ،فأمامنا
الكثير مف العمؿ والتحديات لمجابية القرار األميركي المخالؼ لكؿ المواثيؽ والمعاىدات الدولية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/10 ،
القناة العبرية الثانية :وفد بحريني يزور الدولة العبرية ألوؿ مرة
وفدا مف مممكة البحريف يضـ رجاؿ ديف وصؿ
ذكرت القناة العبرية الثانية ،مساء السبت ( ،)12/9أف ً
لمدولة العبرية ألوؿ مرة بشكؿ رسمي في زيارة تستمر أربعة أياـ .وزعمت القناة ،بأف الوفد البحريني قاـ
بزيارة القدس والبمدة القديمة رغـ أف المممكة أعمنت رفضيا لمقرار األميركي ،مشيرةً إلى أف الوفد البحريني

سيمتقي عدة فعاليات إسرائيمية .ونقؿ الصحافي أييود إيعاري ،المسؤوؿ عف الشؤوف العربية في القناة ،أف
فصاعدا بزيارة البحرينييف لمدولة العبرية ،وأنو
الوفد البحريني أبمغو بأف ممؾ البحريف سيسمح مف اآلف
ً
سيعمؿ عمى تجديد "الكنيس" الييودي الكبير الموجود في العاصمة المنامة.

وفي السياؽ ،منع مقدسيوف ظير األحد ،الوفد البحريني مف دخوؿ المسجد األقصى .وكاف الوفد الم ّكوف
مف  24شخصية تجوؿ في البمدة القديمة .وقاؿ فضؿ الجمري ،أحد أعضاء الوفد البحريني الزائر مف
حممو رسالة سبلـ لجميع أنحاء العالـ".
جمعية "ىذه ىي البحريف"" ،إف ممؾ البحريف ّ

صحيفة القدس المقدسية2017/12/10 ،

تارمب يعترؼ بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية:
ترمب ،يوـ األربعاء ( ،)12/6االعتراؼ بالقدس المحتمة "عاصمة" لدولة
أعمف الرئيس األمريكي دونالد ا
االحتبلؿ اإلسرائيمي .وأضاؼ ترامب خبلؿ خطاب حوؿ موقفو مف نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس :إف
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سيوجو و ازرة
ىذه "الخطوة تأخرت ..وقد آف األواف لبلعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية" .وأكد أنو
ّ

لكنو وقّع عمى تأجيؿ البدء
الخارجية األمريكية "لممباشرة بإجراءات نقؿ السفارة إلى مدينة القدس"ّ ،
باإلجراء الفعمي مدة  6أشير.

وعد الرئيس األمريكي أف خطوة االعتراؼ بالقدس عاصمة لػمدولة العبرية ميمة مف أجؿ دفع "عممية
ّ
السبلـ" بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف .وأضاؼ" :إف واشنطف ما تزاؿ ممتزمة بالتوصؿ إلى اتفاؽ سبلـ
مشير إلى أنو "سيبذؿ قصارى جيده لمتوصؿ إلى ىذا االتفاؽ".
ًا
مقبوؿ مف الفمسطينييف واإلسرائيمييف،
وقاؿ :إف ببلده "ستدعـ حؿ الدولتيف إذا اتفؽ عميو الطرفاف" .ودعا ترامب األطراؼ كافة لئلبقاء عمى

مكانا يتعبد فيو الييود عمى حائط
"الوضع القائـ" في القدس كما ىوً ،
قائبل" :يجب أف تبقى (القدس) ً

المبكى ،والمسمموف في المسجد األقصى" ،عمى حد تعبيره.

ِ
رحب رئيس تحكومة االتحتال بنياميف نتنياىو ،بالخطوة األمريكيةًّ ،
عادا أف
وعقب الخطاب مباشرةّ ،

يخيا مشرقًا لمييود" .وكانت قوات االحتبلؿ استبقت
يوما تار ً
"إعبلف القدس عاصمة لمدولة العبرية تمثؿ ً
االعبلف األمريكي برفع عمـ دولة الواليات المتحدة عمى مبنى ٍ
وقؼ اسبلمي يعود لممجمس اإلسبلمي
األعمى بالقرب مف مقبرة "مأمف اهلل" اإلسبلمية التاريخية بالقدس المحتمة ،والذي حوليا االحتبلؿ إلى
عممي الدولة العبرية وأميركا عمى سور القدس مف جية باب الخميؿ.
فندؽ .كما رفع االحتبلؿ
ّ
ردا عمى اعتراؼ الرئيس االميركي بالقدس عاصمة لمدولة العبرية،
فيما قاؿ الرئيس عباس في كممة لو ً
عبلنا بانسحاب الواليات المتحدة مف الدور الذي كانت تمعبو في
إف "ىذه اإلجراءات المرفوضة تمثؿ إ ً
رعاية عممية السبلـ كما تمثؿ مكافأة لمدولة العبرية عمى تنكرىا لبلتفاقات وتحدييا لمشرعية الدولية
وتشجيعا ليا عمى مواصمة االحتبلؿ واالستيطاف واالبارتيايد التطيير العرقي" .وأضاؼ "يا شعبنا الشجاع
ً

إف القيادة تتابع عمى مدار الساعة تطورات ومستجدات الموقؼ وتعكؼ عمى صياغة الق اررات واإلجراءات
يخية ينبغى أف تشكؿ لنا
المناسبة بالتشاور مع األشقاء العرب واألصدقاء" .وقاؿ إف "ىذه المحظة التار ّ
حافز لتكثيؼ الجيود إلنياء االنقساـ واستعادة الوحدة وضماف انتصار شعبنا في نضالو مف أجؿ الحرية
واالستقبلؿ" .وتابع" ،إف قرار ترامب ىذه الميمة لف يغير مف واقع القدس ولف يعطي أي شرعية لمدولة
فمسطينية عربية مسيحية إسبلمية وىي عاصمة دولة فمسطيف األبدية".
العبرية في ىذا الشأف كونيا مدينة
ّ
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بينما اعتبرت تحركة تحماس أف القرار األمريكي "سيفتح أبواب جينـ" عمى المصالح األمريكية في
السياسية مع اإلدارة
المنطقة ،ودعت الحكومات العربية واإلسبلمية إلى "قطع العبلقات االقتصادية و
ّ
األميركية وطرد السفراء األمريكاف الفشالو" .ووجيت رسالة لمسمطة الفمسطينية بضرورة وجود إعبلف
واضح عف إنياء حقبة "أوسمو" وفشميا ،وضرورة االنحياز إلى خيار المقاومة وخيار الثوابت الوطنية،
واستعادة الوحدة الوطنية ،ووقؼ "التنسيؽ األمني".
وقالت التحكومة األردنية ،إف القرار يمثّؿ خرقًا لق اررات الشرعية الدولية وميثاؽ األمـ المتحدة ،التي تؤكد
أف وضع القدس يتقرر بالتفاوض ،وتعتبر جميع اإلجراءات األحادية التي تستيدؼ فرض حقائؽ جديدة
عمى األرض الغية وباطمة .وشددت ،عمى أف اعتراؼ أي دولة بالقدس عاصمة لمدولة العبرية ال ينشئ
أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتمة ،وفؽ ما أقرتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
ومجمس األمف ومحكمة العدؿ الدولية في قرارىا حوؿ قضية الجدار العازؿ .وأضافت ،إف المممكة تؤكد
محايدا لحؿ "الصراع وتحقيؽ السبلـ عمى
ضرورة أف تُمارس الواليات المتحدة دورىا األساس وسيطًا
ً

أساس حؿ الدولتيف" .وأكد أف المممكة ستستمر في بذؿ كؿ جيد ،واتخاذ جميع الخطوات المتاحة،
بالتعاوف مع المجتمع الدولي ،لموصوؿ إلى ىذا "الحؿ" وتمبية الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني.
ألية آثار مترتبة عمى ذلؾ.
وأعربت جميورية مصر العربية عف استنكارىا لمقرار األمريكي ،ورفضيا ّ
وأعرب البياف عف قمؽ مصر البالغ مف التداعيات المحتممة ليذا القرار عمى استقرار المنطقة ،لما ينطوي

عميو مف تأجيج مشاعر الشعوب العربية واإلسبلمية .كما نوه البياف إلى مخاطر تأثير ىذا القرار عمى
مستقبؿ "عممية السبلـ" .ووصؼ الرئيس الفرنسي ايمانويؿ ماكروف القرار بػ"المؤسؼ" .وشدد عمى
دوليا ومع القدس عاصمة لمدولتيف" .فيما
"تمسؾ فرنسا وأوروبا بحؿ الدولتيف ،ضمف حدود معترؼ بيا ً
وصؼ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغمو ،القرار بأنو غير مسؤوؿ.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لئلعبلـ2017/12/10 ،
بعد يوـ عمى إعبلف ترامب ..خطة لبناء  14ألؼ وحدة استيطانية بالقدس:
تعتزـ حكومة االحتبلؿ اإلسرائيمي ،المصادقة خبلؿ األسبوع المقبؿ ،بناء  14ألؼ وحدة استيطانية بمدينة
القدس المحتمة ،وذلؾ بعد يوـ واحد مف إعبلف الرئيس األمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لػمدولة
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العبرية .وذكرت القناة الػ 12العبرية أف وزير البناء واإلسكاف يوآؼ جاالنت أعد الخطة التي تشمؿ بناء
ألؼ وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيؼ" وثبلثة آالؼ في مستوطنة "كتموف" وخمسة آالؼ في
سمسمة جباؿ "لوفف" داخؿ حدود القدس المحتمة ،باإلضافة لبناء خمسة آالؼ وحدة استيطانية بمستوطنة
"عطاروت".
وفي السياؽ ،قالت الحكومة الفمسطينية ،يوـ الجمعة ( ،)12/8إف إعبلف االحتبلؿ عف نيتو بناء 14
ألؼ وحدة استيطانية في القدس يأتي ضمف التصعيد االحتبللي الذي يدفع إلى مزيد مف المخاطر في
ببلدنا والمنطقة .وجدد المتحدث الرسمي باسـ الحكومة يوسؼ المحمود التأكيد عمى التمسؾ القيادة
والحكومة بالعمؿ مع جميع األطراؼ مف أجؿ إرساء "أسس السبلـ العادؿ والشامؿ" الذي لف يتحقؽ إال
بإقامة الدولة الفمسطينية المستقمة كاممة السيادة وعاصمتيا شرقي القدس عمى حدود الرابع مف يونيو،
واستعادة كافة حقوؽ أبناء شعبنا حسب ق اررات الشرعية الدولية.
مف جية أخرى ،كشفت الصحيفة األسبوعية العبرية "كوؿ ىعير" أنو بدأ اإلعداد لمشروع بناء استيطاني
ضخـ في منطقة جبؿ المكبر شرقي مدينة القدس المحتمة .وأوضحت الصحيفة أف "مجموعة اإلخوة
نوحيماف" ،إحدى شركات االستيطاف الكبرى ،كانت قد تعاقدت مع مستوطنة "رمات" لمبدء بإقامة المشروع
عمى أر ٍ
اض تقع في حي "األرنونا" ومنتزه قصر المندوب السامي عمى "جبؿ المكبر" بيدؼ بناء مئات مف
الوحدات السكنية وفندقيف ومركز تجاري.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/9 ،
نواب أوروبيوف لػ نتنياىو" :مف فضمؾ ال تنس تسديد حسابؾ!"
نائبا مف البرلماف األوروبي الدولة
قبؿ زيارة رئيس وزراء االحتبلؿ بنياميف نتنياىو لبروكسؿ ،طالب ً 56

العبرية بتعويضات بقيمة  1.2مميوف يورو عف ىدـ ٍ
مباف في الضفة الغربية المحتمة .وجاء في اإلعبلف
أف نحو  400مبنى لممحميات الفمسطينية في الضفة الغربية المحتمة أُنشئت بتمويؿ مف االتحاد األوروبي
ودوؿ أعضاء في االتحاد ،قامت الدولة العبرية بيدميا أو مصادرتيا منذ عاـ  .2009ورفض متحدث
باسـ الخارجية اإلسرائيمية التعميؽ عمى اإلعبلف.
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وفي السياؽ ،طالبت بمجيكا ،يوـ اإلثنيف ( ،)12/11عمى لساف نائب رئيس الوزراء البمجيكي لشؤوف
المساعدات اإلنسانية ألكسندر دي كرو ،الدولة العبرية بدفع تعويضات عف ىدـ ومصادرة مرافؽ البنية
التحتية كالمدارس المتنقمة والبطاريات الشمسية في الضفة الغربية ،التي تـ إنشاؤىا بدعـ مالي مف
أعضاء االتحاد األوروبي .وقاؿ مصدر دبموماسي في بروكسؿ ،لوكالة سبوتنيؾ الروسية ،إف حجـ
التعويض يصؿ إلى  30ألؼ يورو تقر ًيبا لكؿ دولة مف الدوؿ المطالبة وىي :بمجيكا ،وفرنسا ،وايطاليا،
واسبانيا ،ولوكسمبورج ،وايرلندا ،والسويد ،والدانمارؾ.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/8 ،
التفاعل مع القدس:
النواب األميركي يقر مشروع قانوف لخفض المساعدات لمفمسطينييف:
أقر مجمس النواب األميركي مشروع قانوف "تايمور فورس" والذي يخفّض بشدة مساعدات قدرىا 300
ّ
نص مشروع القانوف مف
مميوف دوالر أميركي تقدميا الواليات المتحدة
ً
سنويا لمسمطة الفمسطينية .ويطمب ّ
و ازرة الخارجية وقؼ مساعدات أميركية لمفمسطينييف ،إلى حيف تأكيد وزير الخارجية أف السمطة الفمسطينية

"أوقفت دفعات مالية" لعائبلت الشيداء ،ولؤلسرى الفمسطينييف ،ولعائبلتيـ.
وربط بيف استمرار تنفيذ المشروع واتخاذ السمطة خطوات لوقؼ ما قالوا إنيا "مدفوعات وصفيا مشرعوف
بالمكافأة عمى جرائـ العنؼ" عمى حد زعميـ .ويستيدؼ التشريع منع السمطة مف دفع معاشات ألسر
قانونا يتعيف أف
زجت بيـ في سجونيا .ولكي يصبح التشريع
ً
فمسطينية قتمتيـ السمطات اإلسرائيمية ،أو ّ

أيضا قبؿ أف يوقعو ترامب .وجرى تعديؿ التشريع الذي أقره مجمس النواب ليسمح
يقره مجمس الشيوخ ً
باستثناءات ،مثؿ :استمرار التمويؿ لمشروعات المياه ،ولقاحات األطفاؿ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/6 ،
 521تظاىرة حوؿ العالـ نصرة لمقدس:
وبيف
اتسعت رقعة االحتجاجات في الدوؿ غير العربية حتى بمغت  521تظاىرة في شتى أنحاء العالـّ .

الحقوقي الفمسطيني رامي عبده ،يوـ الجمعة ( ،)12/8أف تركيا تصدرت الدرجة األولى؛ حيث بمغت عدد
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الوقفات نحو  132وقفة وتظاىرة في نحو  80والية ،تمييا الواليات المتحدة  91تظاىرة ،ثـ ألمانيا 22
تظاىرة ،ثـ السويد  14تظاىرة .ويتوقع المراقبوف استمرار الفعاليات واليبات الشعبية العربية وغير
فضا لقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي قرر االعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية.
العربية؛ ر ً

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2017/12/8 ،

البيت االبيض :احتماؿ إلغاء عباس اجتماعو مع بنس سيأتي "بنتائج معاكسة"
قاؿ البيت األبيض يوـ الخميس ( )12/8إف احتماؿ إلغاء اجتماع مقرر قر ًيبا بيف نائب الرئيس األميركي
مايؾ بنس والرئيس الفمسطيني محمود عباس سيأتي "بنتائج معاكسة" .وقاؿ مسؤوؿ في البيت األبيض إف
بنس "ال يزاؿ يعتزـ لقاء عباس كما ىو مقرر" وذلؾ بعد شائعات عف احتماؿ الغاء عباس ىذا االجتماع
بعد قرار دونالد ترامب االعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية .مف جانبو ،صرح المسؤوؿ الفمسطيني
مرحب بو في فمسطيف ( )...والرئيس
في حركة فتح جبريؿ الرجوب إف "نائب الرئيس االميركي غير ّ
عباس لف يمتقيو بسبب التصريحات التي أدلى بيا" عف القدس.

وأكد مستشار الرئيس لمشؤوف الدبموماسية مجدي الخالدي ،السبت ( )12/9أف الرئيس عباس لف يستقبؿ
نائب الرئيس األمريكي مايؾ بنس .وقاؿ الخالدي "لف يكوف ىناؾ لقاء مع بنس والمسألة أكبر مف مجرد
لقاء ،ألف الواليات المتحدة بق ارراتيا المتعمقة بالقدس اجتازت خطوطًا حمراء ما كاف يجب أف تجتازىا".
ويتوجو نائب الرئيس األميركي إلى مصر والدولة العبرية في النصؼ الثاني مف كانوف األوؿ/ديسمبر.
وتكتسب ىذه الجولة أىمية مضاعفة بعد ما أعمنو ترامب في شأف القدس وما اثاره ذلؾ مف غضب
فمسطيني واستياء دولي.
وقاؿ كبير موظفي نائب الرئيس األميركي يوـ األحد ( )12/10إف السمطة الفمسطينية ترفض ،مف خبلؿ
جدا أف تبتعد السمطة
قرارىا عدـ لقاء مايؾ بنس
"مجددا" الحوار .وأضاؼ جارود ايجف "مف المؤسؼ ً
ً
الفمسطينية مرة أخرى عف فرصة لمتباحث حوؿ مستقبؿ المنطقة" .وقاؿ ايجف "لقد طمب (الرئيس

األميركي) دونالد ترامب مف بنس القدوـ إلى المنطقة إلعادة التأكيد عمى التزامنا العمؿ مع شركائنا في
الشرؽ االوسط مف أجؿ التصدي لمتطرؼ الذي ييدد آماؿ أاحبلـ االجياؿ المستقبمية" .وأكد ايجف أف
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اإلدارة األميركية "تظؿ رغـ ذلؾ مصممة عمى جيودىا عمى أمؿ إحبلؿ السبلـ بيف اإلسرائيمييف
والفمسطينييف ،وفريقنا مف أجؿ السبلـ ال يزاؿ يعمؿ بجد مف اجؿ إعداد خطة لمسبلـ".
وقاؿ حازـ قاسـ الناطق باسم تحركة تحماس ،يوـ اإلثنيف ( ،)12/11إف رفض السمطة الفمسطينية
االجتماع مع نائب الرئيس األمريكي خطوة في االتجاه الصحيح .ودعا قاسـ السمطة الفمسطينية إلى اتخاذ
موقؼ واضح مف اإلدارة األميركية التي تعتدي عمى أقدس مقدسات شعبنا وأمتنا.
وفي السياؽ ،أطمؽ مجموعة من األكاديميين مبادرة وطنية تطالب رئيس السمطة محمود عباس بعدـ لقاء
نائب الرئيس األمريكي "مايؾ بينس" .وأفاد األكاديمي عدناف أبو عامر رئيس قسـ العموـ السياسية في
ٍ
بشكؿ شخصي مف مجموعة مف
أف المبادرة أطمقت
جامعة "األمة" ،أبرز القائميف عمى المبادرةّ ،
ردا عمى القرار الرئيس األمريكي بنقؿ السفارة واالعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية.
األكاديمييف ً
وأشار األكاديمي الفمسطينيّ ،أنو سيتـ نياية األسبوع الجاري رفع ىذه المذكرة إلى مكتب الرئيس عباس

أف ىناؾ حاضنة شعبية وموقؼ وطني داعـ لق ارره بعدـ استقباؿ نائب الرئيس األمريكي.
لمتأكيد عمى ّ
رابط التوقيع عمى المبادرة:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-6PoT8fXd5Qgt0WOVyll0nPSKu8yUz6Lq8kaMweBOqqpwaA/viewform

يذكر أف بينس ،وىو مسيحي إنجيمي متطرؼ ومف أقرب السياسييف األميركييف لموبي اإلسرائيمي "إيباؾ"
وحكومة "الميكود" ،ويعتبر أف سيطرت الدولة العبرية الكاممة عمى كؿ أرض فمسطيف ىو شرط مف شروط
ائدا في تشجيع الرئيس ترامب اتخاذ ق ارره بشأف القدس ووقؼ خمؼ
"عودة السيد المسيح" ،لعب ًا
دور ر ً
ترامب عند إلقاء ترامب خطاب اعترافو بالقدس عاصمة لمدولة العبرية.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/11 ،
وزراء الخارجية العرب يطالبوف ترامب بإلغاء ق ارره بشأف القدس:
طالب مجمس جامعة الدول العربية صباح األحد ( )12/10واشنطف ،بإلغاء قرارىا االعتراؼ بالقدس
"عاصمة" لػمدولة العبرية ،مشي ار إلى أنو يدرس عدة خطوات بينيا إقامة قمة عربية باألردف .وقرر مجمس
الجامعة العربية إبقاء اجتماعاتو في حالة انعقاد ،والعودة لبلجتماع في موعد أقصاه شير مف اآلف ،لتقييـ
الوضع والتوافؽ عمى خطوات مستقبمية في ضوء المستجدات ،بما في ذلؾ عقد قمة استثنائية عربية في
ئيسا لمدورة الحالية لمقمة العربية .وأكد البياف الختامي عمى "مطالبة الواليات المتحدة
األردف ،بصفتيا ر ً
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بإلغاء قرارىا الصادر األربعاء الماضي عمى لساف الرئيس ،دونالد ترامب ،بشأف القدس" ،ووصفتو بأنو
"باطؿ وخرؽ خطير لمقانوف الدولي ولمق اررات األممية وأنو ال أثر قانوني لو".
وعد أف القرار األمريكي "يقوض جيود تحقيؽ السبلـ ،ويعمؽ التوتر ،ويفجر الغضب ،وييدد بدفع
ّ
المنطقة إلى ىاوية العنؼ والفوضى ،واراقة الدماء وعدـ االستقرار" .وأكد المجمس "التمسؾ بق اررات مجمس
األمف ،التي تؤكد أف جميع اإلجراءات والق اررات األحادية التي تستيدؼ تغيير الوضع القانوني والتاريخي
اما".
القائـ في القدس ،أو فرض واقع جديد عمييا الغية وباطمة ،لف توجد حقا ولف تنشئ التز ً

وشدد عمى أف "شرقي القدس ىي عاصمة الدولة الفمسطينية ،التي لف يتحقؽ األمف واالستقرار والسبلـ في

المنطقة إال بقياميا حرة مستقمة ذات سيادة عمى خطوط الرابع مف يونيو  ."1967وكمؼ مجمس الجامعة
العربية "األمانة العامة لمجامعة ،إدارة إطبلؽ حممة إعبلمية دولية ،تشرح خطورة القرار األمريكي ،وتعري
الممارسات اإلسرائيمية في القدس".
في الشأف ذاتو دعا المجمس إلى زيادة موارد صندوؽ القدس واألقصى ،مؤكدا "التمسؾ بالسبلـ عمى
اتيجيا ودعوة
أساس حؿ الدولتيف ،وفقا لممرجعيات الدولية المعتمدة ،ومبادرة السبلـ العربية ًا
خيار استر ً

المجتمع الدولي لمتحرؾ بشكؿ فعاؿ لتحقيؽ ىذا الحؿ".

وفي سياؽ متصؿ ،أعمف وزير الخارجية العراقي ،إبراىيـ الجعفري تحفظ ببلده عمى القرار الصادر ،قائبلً
في تصريحات صحفية ،إف "القرار لـ يرؽ إلى مستوى الحدث" ،بينما وافقت  20دولة عمى القرار.
وكاف األمين العام لجامعة الدول العربية ،أحمد أبو الغيط ،قد قاؿ يوـ السبت ( )12/9إف الرد العممي
عمى قرار الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،ينبغي أف يكوف باالعتراؼ بالدولة الفمسطينية وعاصمتيا
شرقي القدس .وأضاؼ أبو الغيط ،في كممتو إف "القرار األمريكي بشأف القدس باطؿ ،وتُحركو أغراض
داخمية" .وتابع" :اعتراؼ الواليات المتحدة ال يغير مف الحقيقة شيئا ،وىو قرار شرعنة لبلحتبلؿ".
وسبؽ االجتماع اجتماع طارئ لمجنة "مبادرة السام العربية" ،برئاسة وزير الخارجية األردني ،أيمف
الصفدي ،ومشاركة الدوؿ األعضاء في المجنة ( 14دولة) ،والتي أعدت مشروع قرار لعرضو عمى وزراء
الخارجية العرب ،يتضمف عناصر التحرؾ العربي عمى الساحتيف اإلقميمية والدولية ،لمتصدي لمقرار
األمريكي.
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وكاف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفمسطيني رياض المالكي ،قد طالب في كممتو أماـ االجتماع
تكميؼ وزاري عربي لمتحرؾ السريع تجاه عواصـ الدوؿ بما فييا األوروبية ومطالبتيا باالعتراؼ الفوري
بدولة فمسطيف باعتباره الوقت األنسب لحماية "حؿ الدولتيف ولحماية فرصة السبلـ" .وقاؿ "إف إعبلف
جردىا مف أىميتيا
الرئيس ترامب يقُصي بؿ ويعزؿ الواليات المتحدة عف بقية دوؿ المجتمع الدوليُ ،
وي ّ
التخاذ أي دور قيادي في عممية السبلـ في المنطقة " .وأكد أف "ىذا القرار سيوحي لمدوؿ المارقة بأنو
سيطمِؽ العناف لحقبة جديدة مف العنؼ
بإمكانيا خرؽ القانوف الدولي وفرض وتغيير الحقائؽ بالقوة ،وىذا ُ

وعدـ المباالة بالقانوف الدولي ومبادئو".

وأضاؼ" :نتوقع مف الدوؿ الصديقة التي تعترؼ بدولة فمسطيف ،أف تؤكد عمى اعترافيا بالدولة وعاصمتيا
األبدية شرقي القدس ،عبلوةً عمى رفضيا وادانتيا ليذا القرار غير القانوني ،والمسارعة في زيارة القدس
عبر المؤسسات الرسمية في فمسطيف" ،وقاؿ" :نأمؿ تبنيكـ لمشروع القرار المقترح دعما لفمسطيف

والقدس".

المركز الفمسطيني لبلعبلـ+موقع "عربي2017/12/10 ،"21
وتوجو لرفع شكوى لمجمس األمف والمحاكـ الدولية:
رفض فمسطيني لقرار ترامب ّ

قاؿ الناطق الرسمي باسم تحركة فتح ،ومفوض اإلعبلـ والثقافة والتعبئة الفكرية د.ناصر القدوة يوـ
األربعاء ( ،)12/6إف القيادة الفمسطينية ستقدـ شكوى لمجمس األمف ضد واشنطف النتياكيا القوانيف
الدولية ،وذلؾ في أعقاب اعتزاـ الرئيس األميركي دونالد ترامب اإلعبلف عف القدس "عاصمة" لمدولة
العبرية .وقاؿ القدوة إنو "مف الطبيعي أف يعبر الشعب الفمسطيني عف غضبو واحباطو مف الموقؼ
ىجوما عمى الفمسطينييف".
يعد
االميركي" .وأضاؼ إف "االعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية ّ
ً

إف قرار الرئيس األمريكي
مف جية أخرى ،قاؿ إسماعيؿ ىنية رئيس المكتب السياسي لتحركة تحماسّ ،

ترامب بنقؿ السفارة األمريكية لمقدس ىو "زمف التحوالت المرعبة ليس عمى الوضع الفمسطيني بؿ عمى
مؤكدا أنو توافؽ مع الرئيس محمود عباس لخروج الشعب في المناطؽ كافة لمتعبير عف
مستوى المنطقة"،
ً

الغضب .وحذر مما وصفيا بػ"المغامرة والمقامرة" غير المحسوبة "والتي لف يكوف ليا سقؼ بما تصمو مف
ردود فعؿ" .وأضاؼ" :نحف كشعب ال يمكف أف نسمـ بيذا التوجو األمريكي فضبلً عف السياسات
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اإلسرائيمية بالقدس ،وشعبنا قادر عمى االنتفاضة وأف يقؼ سداً منيعاً أماـ ىذا القرار" .ودعا رئيس
المكتب السياسي لحركة حماس إلى إطبلؽ "انتفاضة" جديدة ،تبدأ يوـ الجمعة ،ضد القرار األميركي"،
وطالب السمطة الفمسطينية بإعبلف تحمميا مف اتفاقية "أوسمو" .وأكد ىنية أننا مطالبوف باتخاذ ق اررات ورسـ
سياسات ووضع استراتيجية لمواجية المؤامرة الجديدة عمى القدس وفمسطيف .وقاؿ ىنية" :فمسطيف واحدة
وموحدة مف البحر إلى النير ،ال تقبؿ القسمة ال عمى دولتيف وال كيانيف ،فمسطيف لنا والقدس كؿ القدس
لنا ،ال نعترؼ بشرعية االحتبلؿ ،وال وجود لمدولة العبرية عمى أرض فمسطيف" .وشدد رئيس المكتب
السياسي لحركة حماس عمى ضرورة ترتيب المشيد الفمسطيني ،وذلؾ باإلسراع بخطوات المصالحة
والوحدة الوطنية.
اع
وقاؿ رئيس الوزراء د.رامي التحمد اهلل يوـ الخميس ( ،)12/7إف "قرار ترامب ىو إنياء لدور أميركا كر ٍ
لعممية السبلـ" .وأضاؼ الحمد اهلل بعد وصولو إلى قطاع غزة" :الرد عمى خطوة ترامب يكوف بإعادة
المحمة الوطنية الفمسطينية ،وتوجييات الرئيس ىي اإلسراع في إعادة األمور إلى عيدىا السابؽ" .وقاؿ:
"إف المصالحة الفمسطينية ىي خيارنا إلنقاذ القدس".
وقاؿ المراقب الدائم لدولة فمسطين لدى األمم المتتحدة السفير رياض منصور ،إف دولة فمسطيف قدمت
شكوى حوؿ القدس ضد الواليات المتحدة األميركية ،حيث بعثت رسائؿ متطابقة إلى رئيس مجمس األمف
ليذا الشير (الياباف) ،ولؤلميف العاـ لؤلمـ المتحدة ،ورئيس الجمعية العامة .ودعا في الرسالة ،مجمس
األمف إلى معالجة ىذه المسألة الحرجة دوف تأخير والعمؿ بسرعة عمى الوفاء بمسؤولياتو .وطالبت
المجتمع الدولي بضرورة إعادة التأكيد عمى موقفو الواضح والقانوني بشأف القدس ،وعمى رفضو جميع
االنتياكات التي تمس بيذا المركز القانوني مف أي كاف ومتى كاف ،وحثتو عمى المطالبة بإلغاء القرار
األميركي.
اضحا فيما يتعمؽ بانطباؽ القانوف
كما أعاد التأكيد عمى أف "قرار مجمس األمف األخير  )2016( 2334و ً

اضحا في الدعوة إلى ضرورة العكس الفوري لبلتجاىات السمبية عمى
الدولي عمى القدس .كما كاف و ً
األرض والتي تقوض الحؿ القائـ عمى وجود دولتيف ،وحث جميع األطراؼ عمى االمتناع عف األعماؿ
االستف اززية والتحريض" .وعبلوة عمى ذلؾ ،فقد أكد القرار بوضوح أف إنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي وتحقيؽ
"حؿ عادؿ ودائـ وشامؿ قائـ عمى وجود دولتيف" عمى أساس خطوط عاـ  ،1967ال يمكف التوصؿ إليو
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إال عمى أساس ق اررات األمـ المتحدة ذات الصمة ،و"مبادئ مدريد" ،بما في ذلؾ "مبدأ األرض مقابؿ
السبلـ" ،ومبادرة "السبلـ العربية" ،و"خارطة الطريؽ" التي وضعتيا "المجنة الرباعية".
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفمسطينية ،إنو "في كؿ مرة كانت اإلدارة األمريكية تتبنى فييا الموقؼ
االسرائيمي أو تدافع عنو ،فإنيا كانت تعزؿ نفسيا أكثر عف اإلجماع الدولي ،وتسقط عف نفسيا إمكانية
لعب أي دور جامع أو فاعؿ لتقريب وجيات النظر بيف الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي ،أو طرح أفكار
أو حموؿ لمصراع" .وطالبت "الدوؿ التي لـ تعترؼ بعد بدولة فمسطيف أف تقوـ بذلؾ فو اًر باعتباره الموقؼ
األنسب وفي الوقت المناسب لحماية "حؿ الدولتيف" ،ومعيا حماية "الفرصة األخيرة لتحقيؽ السبلـ"،
وتأكيداً مف تمؾ الدوؿ عمى رفضيا ألي تغيير عمى حدود عاـ  1967بما فييا القدس المحتمة ،وذلؾ
عمبلً بق اررات األمـ المتحدة واحتراما لممبادئ التي تمتزـ بيا تمؾ الدوؿ".
واجتمع رئيس دولة فمسطين محمود عباس ،مع العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني ،يوـ الخميس في
قصر "بسماف" بعماف ،وبحث معو آخر التطورات بشأف مدينة القدس المحتمة .وكاف االجتماع مغمقًا
بحضور ولي العيد الحسيف بف عبد اهلل الثاني ،وانضـ بعدىا الوفداف الفمسطيني واألردني لبلجتماع عمى
غداء عمؿ.
وعقدت تحركتا "فتح" و"تحماس" ،يوـ الخميس ،اجتماعاً استغرؽ  4ساعات جرى خبلليا نقاش العديد مف
القضايا الميمة ،حيث وقؼ المجتمعوف عمى قرار االدارة األميركية االعتراؼ بمدينة القدس عاصمة
لمدولة العبرية ونقؿ سفارتيا إلييا .واتفؽ الطرفاف عمى رفض القرار وادانتو واعتباره عدواناً عمى حقوؽ
شعبنا الفمسطيني بما يستوجب مواجيتو وآثاره .وبحث الطرفاف الخطوات عمى المستوى القيادي الوطني
لمتعامؿ مع ىذا القرار .وشددت حركتا "فتح" و"حماس" عمى البدء بأوسع حراؾ شعبي وجماىيري لرفض
القرار والتعبير عف الغضب تجاىو ،مؤكدتيف بأف الرد الحقيقي عمى ىذا القرار ىو وحدة الشعب
الفمسطيني في السياسة والميداف .كما بحث الطرفاف استكماؿ خطوات المصالحة وقياـ الحكومة بمياميا
في قطاع غزة.
وعقد أعضاء المجمس الوطني الفمسطيني المتواجديف في األردف يوـ الخميس ،اجتماعا برئاسة سميـ
الزعنوف رئيس المجمس الوطني ،في مقر رئاسة المجمس بالعاصمة األردنية عماف .وأكد خبللو المجمس
عمى حؽ شعبنا في مقاومة االحتبلؿ اإلسرائيمي بكافة أشكاليا لنيؿ حقوقو كافة في العودة واقامة دولتو
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المستقمة وعاصمتيا القدس ،عمى حدود الرابع مف يونيو عاـ  ،1967ورفض أية مقترحات أو محاوالت
لفرض حؿ منقوص عمى الشعب الفمسطيني ال يمبي الحد األدنى مف حقوقو التي نصت عمييا ق اررات
الشرعية الدولية ذات الصمة .وشدد عمى الرفض المطمؽ لقرار الرئيس األميركي ،وأف ىذا القرار ال يترتب
عميو أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض فمسطينية محتمة .وقاؿ :إف الواليات المتحدة
اعيا "لعممية السبلـ" المنطقة،
األميركية أصبحت طرفًا وشري ًكا لبلحتبلؿ في استيطانو وعدوانو ،ولـ تعد ر ً
ويستدعي ذلؾ تقديـ شكوى ضد الواليات األمريكية في مجمس األمف الدولي ،والتحرؾ في الجمعية العامة

لؤلمـ المتحدة لرفض القرار األميركي بشأف القدس ونقؿ السفارة إلييا .وقاؿ المجمس إنو تـ الطمب مف
القيادة الفمسطينية تشكيؿ لجنة قانونية واالستعانة بخبرات عربية ودولية لمتصدي ليذا القرار األميركي.
بتحمؿ مسؤولياتيـ
كما طالب جميع الدوؿ العربية والمؤسسات والمجاف واألطر المعنية بمدينة القدس
ّ

جميعا وتنفيذ ق ارراتيا الخاصة بمدينة القدس ،وتفعيؿ الصناديؽ المالية العربية التي أنشأت مف أجميا،
ً
لتمكيف المقدسييف مف الصمود عمى أرضيا.

وقاؿ محمد اشتية عضو المجنة المركزية لتحركة فتح مساء الخميس ،إف القيادة الفمسطينية أصبحت في
ِح ّؿ مف المفاوضات التي انطمقت عاـ  ،1990وأف القيادة األميركية لـ تعد جزًءا مف العممية السياسية.
ولفت اشتية أف القيادة الفمسطينية ستعمؿ عمى إلغاء قرار ترامب عبر المحاكـ الدولية واألميركية ،وأنيا

ستعمؿ عمى إيجاد سبؿ جديدة لمتفاوض والتعامؿ مع االحتبلؿ .وأشار إلى أف الرئيس األميركي دونالد
ترامب وادارتو يسعوف إلى تحقيؽ مكاسب سياسية وشخصية وليسوا عابئيف بما سيحدث وسيحمموف القيادة
سياسيا
الفمسطينية ما يترتب مف أحداث وفشؿ العممية السياسية .ولفت إلى أف الدولة العبرية ال تريد حبلً
ً

مشددا عمى ضرورة الخروج مف المصيدة السياسية الحالية وتقييـ المرحمة
أو إقامة دولة فمسطينية،
ً
السابقة.

وقاؿ نبيؿ أبو ردينة المتتحدث باسم الرئاسة الفمسطينية إف القدس أىـ مف اإلدارة األمريكية ،واف الشعب
الفمسطيني لف يسمح لقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب أف يمر .وأضاؼ أبو ردينة في تصريح لمجزيرة
ظير الجمعة (" :)12/8ندرس الدعوة لقمة عربية طارئة نصرة لمقدس ،وسيبقى الحراؾ والغضب والنشاط
السياسي مستمر ،والشعب لف يتراجع ولف يتنازؿ" .وتابع" :أطمئف الشعوب العربية واإلسبلمية أف موقؼ
الرئيس محمود عباس شديد الصبلبة ويقؼ عمى رأس مف يطالب بالحفاظ عمى الثوابت".
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إف
وقاؿ القيادي في تحركة تحماس إسماعيؿ رضواف خبلؿ مسيرات حاشدة نظمتيا حركة حماس بغزة ّ

جماىير الشعب الفمسطيني خرجت في أنحاء الوطف كافة إلطبلؽ الش اررة األولى النتفاضة حرية القدس
والضفة التي أعمنيا رئيس المكتب السياسي لمحركة إسماعيؿ ىنية .ووجو القيادي الفمسطيني ،رسالة
لؤلمة وخاصة النظاـ الرسمي وقاؿ" :البد مف ق اررات في الجامعة العربية ومنظمة التعاوف اإلسبلمي،
فاليوـ األمة تنظر إليكـ وقد أعمنيا ترامب حرباً عمى اإلسبلـ وحرباً عمى األمة وأسقط كؿ الخيارات فبلبد
مف موقؼ حاسـ وعممي لمرد عمى جريمة ترامب" .وشدد عمى ضرورة وجود ق اررات لممقاطعة السياسية
واالقتصادية وطرد السفراء اإلسرائيمييف واألمريكاف مف األراضي العربية واإلسبلمية ،وأضاؼ" :ىذا أقؿ
شيء يقدـ لؤلقصى وفمسطيف ،فإف األجياؿ تنظر إليكـ لتقفوا موقؼ العزة والفخار" .وفي رسالة لمسمطة
الفمسطينية قاؿ" :البد مف اتخاذ ق اررات عاجمة بما يخص أوسمو ،بإعبلف فشميا وحقبتيا واستعادة الوحدة
وتحقيؽ المصالحة عمى أساس الثوابت والدعوة العاجمة النعقاد اإلطار السياسي لمنظمة التحرير
الفمسطينية المؤقت ،حتى تتخذ الق اررات المصيرية لمجابية ىذا اإلقرار اإلجرامي" .ودعا إلى اإلسراع في
المصالحة ورفع العقوبات عف أبناء شعبنا ،ووقؼ التنسيؽ األمني ورفع اليد الغميظة عف المقاومة في
الضفة حتى يعمـ ترامب ونتنياىو أف شعبنا عمى قمب رجؿ واحد إذا مست القدس واألقصى.
أف معركة القدس بدأت وستتصاعد ،داعياً
وأعمف رئيس المبادرة الوطنية الفمسطينية مصطفى البرغوثيّ ،

كؿ أبناء الشعب الفمسطيني في كؿ مكاف لبلنضواء في ىذا الكفاح الشعبي العظيـ عمى أوسع نطاؽ.
وطالب القيادي الفمسطيني ،الدوؿ العربية بقطع عبلقاتيا مع الدولة العبرية ،ووقؼ كؿ أشكاؿ التطبيع.
وقاؿ البرغوثي" :مف يتنازؿ عف القدس أو يممح بذلؾ ،فيو خائف ومرتد عف دينو وقوميتو وشعبو ،ونحف
الشعب الفمسطيني موحدوف ،ونريد أف نرى قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير التي يجب أف
َ
أف قرار ترامب يعمف دفف
تستعيد دورىا" .ووصؼ رئيس المبادرة الوطنية ،اتفاؽ "أوسمو" بػ"البائس" ،مبيناً ّ

ىذا االتفاؽ ،معرباً عف ثقتو بالشعب الفمسطيني رغـ كؿ القمع والتنكيؿ .وقاؿ" :يجب التنصؿ مف كؿ
تعبير عف المصالحة"،
ًا
االلتزامات التي ال تمتزـ بيا الدولة العبرية ،وايجاد قيادة وطنية فمسطينية موحدة
أف ترامب أجيض وقتؿ مبادرتو الخاصة قبؿ أف تولد.
الفتاً إلى ّ

وأكد إسماعيؿ ىنية رئيس المكتب السياسي لتحركة تحماس يوـ الجمعة إف الشعب الفمسطيني سيمضي

بكؿ قواه في رؤية خطة إستراتيجية عمى المستوى الفمسطيني واألمة" ،حتى نصؿ لنقطة النياية وىي
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العودة لمقدس ولكؿ أرض فمسطيف" .وأضاؼ ،بشكؿ واضح نقوؿ إف الوحدة التي تتجمى داخؿ أرضنا
متابعا" :مزقتنا أوسموا واالتفاقيات وتوحدنا المقاومة
الفمسطينية ،تجمت في ساحة المقاومة واالنتفاضة،
ً
واالنتفاضة والممانعة السياسية" .وأشار ىنية إلى أنو تحدث مع كؿ الفصائؿ حوؿ وضع رؤية

سويا عمى كؿ المستويات مف أجؿ إسقاط قرار
واستراتيجية متكاممة في إطار خطة زمنية متدحرجة لمعمؿ ً

وعبر ىنية عف تقديره
ا
ترمب وتحرير القدس ودحر االحتبلؿ ،وعودة الشعب الفمسطيني ألرضع ووطنوّ .

العالي لتجاوب الجماىير الفمسطينية داخؿ األرض الفمسطينية وخارجيا مع الدعوة التي أطمقناىا ليكوف
اليوـ الجمعة  12-8يوـ الغضب ويوـ إطبلؽ ش اررة االنتفاضة .ودعا لبلستمرار والتقدـ نحو األقصى
والقدس ،وقاؿ" :نحف ال يمكف أف نقبؿ بأنصاؼ الحموؿ ،وواىـ مف يعتقد أف موقفنا سوؼ ينتيي بالشجب
أو االستنكار أو المظاىرات التي تفرغ الشحنات العاطفية" .وأوضح رئيس المكتب السياسي لحماس أف
مشير إلى الدعوة لعقد قمة إسبلمية
ًا
حركتو أجرت اتصاالت مع العديد مع القيادات العربية واإلسبلمية،
عاجمة لمبحث في ىذا القرار الجائر ومآالتو .وتابع :األىـ مف ذلؾ السياسات التي يمكف أف يتفؽ عمييا

القادة متمثمة بانتزاع القدس مف ىويتيا العربية واإلسبلمية.
وقاؿ عزاـ األحمد ،عضو المجنة المركزية لتحركة فتح ورئيس وفدىا المفاوض في تحوارات القاىرة :إف
فعميا في غزة ،واف األياـ القادمة ستشيد خطوات متسارعة إلنياء
الحكومة الفمسطينية تمارس مياميا ً
شيع" عممية التسوية في خطابو الذي أعقب خطاب ترامب ،الفتًا
االنقساـ .وأكد األحمد أف الرئيس عباس " ّ

بدءا بإغبلؽ مكتب منظمة
إلى أف أمريكا ّ
صعدت في اآلونة األخيرة مف موقفيا ضد الشعب الفمسطيني؛ ً
التحرير بواشنطف ثـ جاء قرار ترامب األرعف حوؿ القدس ،ورافقو قرار مف الكونغرس بقطع المساعدات

التي كانت تقدميا لمسمطة .وقاؿ" :لـ تعد أمريكا مؤىمة إطبلقاً لتكوف وسيط سبلـ ،وانتيت مسألة األفكار
األمريكية التي نعرفيا أو ال نعرفيا؛ ألف القدس فوؽ الجميع ،وال نقبؿ بأي تبلعب بقضية القدس".
ورحب رئيس دولة فمسطين محمود عباس ،باإلجماع الدولي الكبير المندد بالقرار االميركي باعتبار
ّ

مدينة القدس عاصمة لمدولة العبرية ،والذي شيدتو جمسة مجمس األمف الدولي التي عقدت مساء الجمعة،
لمناقشة القرار األميركي .وأكد الرئيس ،رفضو المطمؽ لما ورد عمى لساف ممثمة الواليات المتحدة
األميركية في مجمس االمف الدولي ،والتي خالفت فييا موقؼ االجماع الدولي الرافض لمقرار األميركي،
وأكد عباس أف الواليات المتحدة االميركية بيذا الموقؼ لـ تعد مؤىمة لرعاية "عممية السبلـ".
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ودعا عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية جميؿ مزىر ،إلشعاؿ انتفاضة فمسطينية شاممة رداً عمى
القرار األمريكي ،في إطار إستراتيجية موحدة ،وتوفير مقومات استمرارىا .وشدد عمى أف ىذا األمر
يستوجب مف "القيادة الفمسطينية" استخبلص العبر والدروس ،واعبلف االنسحاب مف اتفاقية أوسمو
والتزاماتيا األمنية والسياسية واالقتصادية ،ووقؼ "التنسيؽ األمني" ،وسحب االعتراؼ باالحتبلؿ
اإلسرائيمي ،وتنفيذ ق اررات المجمس المركزي المنعقد في آذار/مارس  .2015وأضاؼ" :الرد عمى القرار
األمريكي يفرض عمى الجميع التمسؾ بالشراكة الوطنية والمضي قدماً بإنجاز المصالحة ،وسنواصؿ في
الجبية جيودنا مف أجؿ تشكيؿ أوسع اصطفاؼ وطني وشعبي حاضنةً شعبية لحماية المصالحة ومواجية
أي محاوالت لتعطيميا تزامناً مع اشتباكنا المفتوح مع االحتبلؿ" .وطالب الجماىير العربية بالنزوؿ لمشارع
لمواجية القرار األمريكي ومحاصرة سفا ارت الواليات المتحدة ومصالحيا بالمنطقة ومواجية ما يطبخ دولياً
عمى مائدة بعض األنظمة العربية الرجعية .وشدد عمى أىمية عقد اجتماع وطني عاجؿ؛ لمتباحث في
دالالت وتبعات ىذا القرار عمى مدينة القدس وأىميا ،وتبني برنامج عممي وعمى جميع المستويات وفي
المحافؿ الدولية لمتصدي ليذا القرار.
ودعت تحركة فتح الى تصعيد المواجية مع قوات االحتبلؿ والمستوطنيف مؤكدةً رفضيا استقباؿ نائب

الرئيس االمريكي مايؾ بنس خبلؿ زيارتو المرتقبة لممنطقة أو أّي مسؤوؿ امريكي حتى يعود ترامب عف
ق ارره .وأكدت عمى استمرار التصعيد وتوسيع رقعة المواجية واالشتباؾ عمى كافة نقاط التماس واالحتكاؾ
والحواجز والطرؽ االلتفافية  ،ورفع حالة التضامف بيف كؿ فئات الشعب الفمسطيني عمى طريؽ تحقيؽ
أىدافو الوطنية .ودعت الجماىير العربية واالسبلمية إلى االصطفاؼ والوقوؼ في وجو كؿ االصوات
النشاز التي تدعو الى التطبيع مع دولة االحتبلؿ .ودعت الحركة جماىير الشعب الفمسطيني واالمتيف
العربية واالسبلمية الى الخروج بمسيرات في المدف والعواصـ العربية واإلسبلمية وذلؾ يوـ االربعاء
الموافؽ  2017/12/13بالتزامف مع انعقاد مؤتمر القمة االسبلمي في اسطنبوؿ مطالبيف المؤتمريف باخذ
ق اررات تستجيب وحجـ التحديات واالخطار التي تحيط بقضيتنا الفمسطينية وبالقدس العاصمة.
وقاؿ وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي ،يوـ السبت ،إف ببلده تتشاور عربياً لعقد قمة عربية
حوؿ قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،بشأف القدس ،مؤكداً عدـ االنسحاب مف "عممية السبلـ"،
والبحث عف مرجعية دولية بديمة عف واشنطف .وفي وقت سابؽ ،قاؿ محمود عفيفي المتتحدث باسم
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يعدىا وزراء الخارجية العرب قبيؿ اجتماعيـ
األمين العام لجامعة الدول العربية ،إف ىناؾ خارطة طريؽ ّ
الطارئ مساء السبت بالقاىرة ،لمرد عمى القرار األمريكي بشأف القدس .ولفت عفيفي إلى أنو "ليس مف
المصمحة االنسحاب مف اتفاقيات السبلـ".
أف
وأ ّكد عضو مكتب العاقات العربية واإلسامية في تحركة تحماس والناطؽ باسميا سامي أبو زىريّ ،

إجماعا
إف ىناؾ
"عممية التسوية" انتيت ،و ّأنو ال عودة لممفاوضات .وقاؿ أبو زىري يوـ األحد (ّ )12/10
ً
وطنيا عمى رفض أي عودة لممفاوضات ،داعياً قيادة المنظمة إلى إلغاء اتفاقية "أوسمو" وسحب االعتراؼ
ً
باالحتبلؿ.

وقاؿ الناطق باسم الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،يوـ األحد ،إف المرحمة المقبمة في منتيى الخطورة ،مو ًكدا أف
القدس مدينة فمسطينية والقرار األميركي مرفوض ومداف والمطموب اآلف ق اررات فمسطينية وعربية جريئة
في المرحمة المقبمة .وأوضح أبو ردينة أف المقاء المزمع عقده بيف الرئيس محمود عباس ،ورئيس
الجميورية المصرية عبد الفتاح السيسي سيتطرؽ إلى مواضيع عديدة ،خاصة فيما يتعمؽ بالقضية
الفمسطينية والقضايا العربية المشتركة .
وقالت و ازرة الخارجية والمغتربين الفمسطينية ،يوـ اإلثنيف ( ،)12/11إف حدود القدس غير قابمة
لمتفاوض والتعويـ أو إعادة التعريؼ مف جديد .وأضافت ،أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو
يواصؿ إطبلؽ المزيد مف حمبلتو التضميمية لمرأي العاـ العالمي والقادة الدولييف بخصوص طبيعة
"الصراع" الدائر في فمسطيف عامةً ،وبشأف قضية القدس عمى وجو الخصوص ،مستظبلً ىذه المرة
بإعبلف الرئيس األميركي دونالد ترامب .وتابعت الو ازرة في بيانيا ،إنيا إذ تديف بأشد العبارات اإلجراءات
اإلستعمارية التي تفرضيا سمطات اإلحتبلؿ في المدينة المقدسة ،فإنيا تعتبرىا الغية وباطمة وغير شرعية
وفقًا لمقانوف الدولي والشرعية الدولية واالتفاقيات الموقعة.
مف جية أخرى ،أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خبلؿ لقائو الرئيس الفمسطيني محمود عباس
مساء اإلثنيف في القاىرة عمى موقؼ مصر "الثابت" الرافض لمقرار األميركي بنقؿ سفارة الواليات المتحدة
إلى القدس .وشدد السيسي عمى "المضي قدماً في عممية المصالحة الفمسطينية كخيار استراتيجي ال غنى
عنو ،خاصة في الوقت الراىف وفي ضوء ما تتعرض لو القضية الفمسطينية والقدس مف مخاطر غير
مسبوقة".
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وقاؿ الناطؽ الرسمي باسم الرئاسة الفمسطينية نبيؿ أبو ردينة ،إف القمة الفمسطينية  -المصرية "كانت
ىامة وداعمة لمموقؼ الفمسطيني كالعادة" .وأنو "تـ االتفاؽ عمى االستمرار والتشاور والتنسيؽ في المرحمة
المقبمة لخطورتيا ،وأف ح ار ًكا عر ًبيا سيجري لمحفاظ عمى الحقوؽ العربية في المرحمة المقبمة".

,طالب مصطفى البرغوثي ،األمين العام لتحركة المبادرة الوطنية الفمسطينية ،قمة التعاوف االسبلمي
بإعبلف قطع العبلقات مع دولة االحتبلؿ االسرائيمي .وقاؿ البرغوثي إف "أقؿ ما يمكف اف تتخذه دوؿ
العالـ االسبلمي ىو طرد سفراء الدولة العبرية وسحب السفارات منيا واالعبلف عف قطع العبلقات معيا".
ودعا البرغوثي القمة االسبلمية لتبني "حممة المقاطعة ،وفرض العقوبات عمى الدولة العبرية ،وعزليا
كدولة عنصرية تمارس أبشع الجرائـ ضد االنسانية بحؽ الشعب الفمسطيني ومقدساتو وأرضو" .وأضاؼ
أف ىذا سيمثؿ البداية الصحيحة لمرد عمى قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفمسطينية،يوـ الثبلثاء ( ،)12/12إف ردود الفعؿ عمى قرار الرئيس
األميركي دونالد ترامب حوؿ القدس ،لـ ترتؽ لممستوى المطموب .وأضافت الو ازرة" ،لؤلسؼ ،المجتمع
الدولي يتجو إلى االكتفاء بتكرار الصيغ القديمة مف االدانات واالستنكارات والرفض ،عمماً أنيا اثبتت
فشميا عبر عشرات السن يف في فرض االرادة الدولية ومرجعياتيا عمى االحتبلؿ" .وطالبت المجتمع الدولي
والدوؿ كافة باتخاذ ق اررات واجراءات دولية تنفذ لمحفاظ عمى مبدأ "حؿ الدولتيف" ،وقادرة عمى ردع
الحكومة اإلسرائيمية ووقؼ تمردىا عمى المجتمع الدولي وشرعياتو ،قائمة" :إف قبوؿ دولة فمسطيف كعضو
كامؿ العضوية في االمـ المتحدة ،واقداـ الدوؿ التي لـ تعترؼ بعد بدولة فمسطيف عمى االعتراؼ بيا،
يكتسب أىمية خاصة في ىذه المرحمة بالذات ،وىنا يتمثؿ االختبار الحقيقي لقدرة المجتمع الدولي في
مدى رغبتو وقدرتو عمى انتزاع اعتراؼ الحكومة االسرائيمية بدولة فمسطيف عمى أساس حؿ الدولتيف".
وحذرت الو ازرة مف خطورة الصمت الدولي عمى عمميات تعميؽ االستيطاف والتيويد في األرض
الفمسطينية المحتمة .وأكدت أف عدـ محاسبة الدولة العبرية كقوة احتبلؿ عمى إنتياكاتيا الجسيمة لمقانوف
الدولي ،وعمميات تعميؽ االستيطاف التي تعتبر جريمة حقيقية وفقاً لمقانوف الدولي واتفاقيات جنيؼ ،وأف
عدـ جدية المجتمع الدولي في الدفاع عف "حؿ الدولتيف" وعجزه عف تنفيذه ،شجع الحكومات االسرائيمية
المتعاقبة وحمفاءىا عمى التمادي في اجرءاتيا الميدانية الساعية إلزاحة "حؿ الدولتيف" عف طاولة أية
مفاوضات قادمة.
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وقاؿ مندوب فمسطين الدائم في األمم المتتحدة رياض منصور ،إنو انبثؽ عف اجتماع المندوبيف العرب
في األمـ المتحدة يوـ اإلثنيف خطوات عممية ،مف ضمنيا العمؿ عمى إنجاز مشروع قرار يديف الواليات
المتحدة األميركية عمى قرارىا بشأف القدس .وقاؿ منصور" :اتخذنا عدة خطوات أخرى مف ضمنيا
مقترحات لمجنة الو ازرية العربية ،التي ستقوـ بمتابعة دوؿ العالـ والمجتمع الدولي ،خاصة في مسألة
وتحديدا التركيز
الدعوة لبلعتراؼ بدولة فمسطيف وعاصمتيا شرقي القدس ،مف قبؿ الدوؿ التي لـ تعترؼ،
ً
عمى دوؿ أوروبا الغربية مثؿ فرنسا وبمجيكا والبرتغاؿ وايرلندا واسبانيا وايطاليا ،واتفقنا عمى مخاطبة العالـ

لتغطية كافة تحركاتنا وخطواتنا ،واتفقنا أنو بعد االنتياء مف مجمس األمف بالتصويت عمى مشروع القرار،
سننتقؿ إلى الجمعية العامة في األمـ المتحدة".
مف جية أخرى ،انتقدت الجبية الشعبية لتتحرير فمسطين ،يوـ الثبلثاء ،تأجيؿ اجتماع المجنة التنفيذية
مقرر انعقاده يوـ اإلثنيف ( .)12/11واعتبرت الجبية األمر بأنو "خطوة
ًا
لمنظمة التحرير ،الذي كاف
ضارة غير مبررة ،بعد أف تـ تأخيره أصبلً مف االنعقاد الفوري المفترض ،فور إعبلف الرئيس األمريكي

ق ارره االعتراؼ بالقدس عاصمة لبلحتبلؿ ونقؿ السفارة األميركية إلييا ،لتتمكف المجنة التنفيذية مف
البحث ،واتخاذ الق اررات الوطنية المناسبة في مواجية القرار العدواني األميركي".
وقالت الجبية "إف تغييب المجنة التنفيذية بصفتيا أعمى ىيئة قيادية لمشعب الفمسطيني في أف تأخذ دورىا
القيادي بشكؿ عاـ ،وفي ىذه الظروؼ االستثنائية بشكؿ خاص ىو استمرار لسياسة التفرد المرفوضة في
معالجة الشأف الوطني ،واستمرار في رىف الموقؼ الفمسطيني لنتائج المشاورات التي تجرييا الرئاسة مع
األطراؼ العربية والدولية كما جرى في محطات سابقة ،بدالً مف أف يكوف الموقؼ الفمسطيني المقرر
وطنيا ىو المحدد لوجية المشاورات ،والرافعة لما يمكف أف تتخذه ىذه األطراؼ مف مواقؼ".
ً

وشددت عمى "خطورة المحظة والتحديات الخطيرة التي يواجييا شعبنا وقضيتنا الوطنية ،والتي تقتضي قبؿ

كؿ شيء وقؼ التفرد بالقرار ،ووقؼ تغييب دور الييئات القيادية لمنظمة التحرير ،وتكريس مبدأ الشراكة
الوطنية في كؿ ما يتعمؽ بالشأف الوطني ،واستكماؿ عممية المصالحة وصوًال لوحدة وطنية تعددية،
والتوحد في الميداف لمواجية قرار اإلدارة األميركية ،ومواجية االحتبلؿ وسياساتو ،والعمؿ عمى تنظيـ
الفعاليات الجماىيرية القائمة وتطويرىا إلى انتفاضة شاممة تفرض إرادة شعبنا عمى االحتبلؿ وحمفائو".
المركز الفمسطيني لئلعبلـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2017/12/12 ،
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"انتفاضة غضب" واستنكار شعبي واسع لقرار ترامب:
تظاىرت الفصائل الفمسطينية في قطاع غزة ،يوـ األربعاء ( ،)12/6بمسيرة انطمقت مف ميداف السرايا
باتجاه ساحة الجندي المجيوؿ ،لمتعبير عف رفضيا لمقرار األميركي الذي سيتخذه الرئيس دونالد ترامب
بشأف القدس والسفارة .وقاؿ صبلح البردويؿ عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،إف كرة الميب
ستتدحرج إلى كؿ مكاف في حاؿ أعمف ترامب القدس المحتمة عاصمة لػمدولة لمعبرية أو نقؿ السفارة إلييا.
سيحوؿ األوضاع إلى انتفاضة عارمة ومقاومة تخترؽ كؿ مف يمس
أي مساس بالقدس
ّ
وشدد عمى أف ّ
ّ
مشددا عمى أنو ال يمكف ألي دولة أف تزحزح الفمسطينييف عف حقوقيـ وأرضيـ
بعقيدة المسمميف.
ً
ومقدساتيـ وأنيـ متمسكوف بفمسطيف مف بحرىا إلى نيرىا .وقاؿ قيادي في حركة فتح ،إف القرار األميركي

مرفوض وأف القيادة والشعب الفمسطيني سيتصدوف لو .ودعت الفصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية إلى
نيائيا.
سحب اعترافيا بػالدولة العبرية ،ووقؼ التطبيع مع االحتبلؿ وقطع العبلقات معو ً

كما شيدت مدف نابمس وقباطية جنيف والخميؿ وطوباس وقمقيمية في الضفة الغربية مظاىرات منددة بقرار

اإلدارة األمريكية .وانطمقت مسيرات غاضبة في كؿ مدارس الوطف ،حيث خصصت و ازرة التربية والتعميـ
العالي فعالياتيا بتنظيـ فعالية مركزية إضافية في إحدى مدارس كؿ مديرية.
واستجابت المخيمات في لبنان لمدعوة التي وجيتيا الفصائؿ الفمسطينية لممشاركة في جميع الفعاليات
الداعمة لمحؽ الفمسطيني في مدينة القدس المحتمة ،والرافضة لمموقؼ األميركي.
في حيف دعت مؤسسة القدس الدولية إلى اعتبار يوـ الجمعة ( )12/8جمعة غضب لمقدس بعنواف:
"جمعة السيادة" ،مؤكدة أف القدس كانت وما زالت وستبقى حؽ حصري لمعرب والمسمميف .وطالبت
المؤسسة بتحركات وفعاليات جماىيرية وسياسية واعبلمية لردع الواليات المتحدة األمريكية ومنعيا مف
تنفيذ قرارىا بنقؿ السفارة األمريكية إلى القدس واالعتراؼ بيا عاصمة ييودية لبلحتبلؿ.
وتظاىر زىاء  1500شخص مساء األربعاء أماـ القنصمية األميركية باسطنبوؿ بعد قرار الرئيس
وتـ رسـ شعار "فمسطيف حرة" عمى جدار القنصمية والقى المتظاىروف زجاجات ببلستيكية
األميركيّ .
باتجاه المبنى ،كما تـ حرؽ عمـ الدولة العبرية.

عـ اإلضراب الشامؿ يوـ الخميس ( )12/7مناحي الحياة الفمسطينية كافة ،استجابة لدعوات فصائل
و ّ

العمل اإلسامي والوطني ،حيث أغمقت جميع المحاؿ التجارية والمؤسسات أبوابيا ،كما تعطّمت الدراسة
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ترمب .ودعت فصائؿ العمؿ الوطني واإلسبلمي في
فضا لقرار ا
في جميع مدارس وجامعات الوطف ر ً
ردا
القدس المحتمة ورابطة عمماء فمسطيف األمة اإلسبلمية والشعب الفمسطيني إلى إطبلؽ انتفاضة شعبية ً
عمى القرار األمريكي .ودعت رابطة عمماء فمسطيف في بياف ليا األمة اإلسبلمية وشعبنا إلى انتفاضة
يشجع التطرؼ الييودي.
عارمة شعارىا القرآف والسنة ،ألف ىذا القرار ّ

وارتفعت حصيمة اإلصابات يوـ الخميس في انتفاضة "حرية القدس" إلى ما ال يقؿ عف  162إصابة،
خبلؿ المواجيات مع قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة .وأفادت جمعية
اليبلؿ األحمر الفمسطيني ،أف فرقيا العاممة في القدس والضفة وغزة تعاممت مع  116إصابة؛ مف بينيا
أربع إصابات بالرصاص الحي ،و 18بالرصاص المغمّؼ بالمطاط ،إضافة إلى  75إصابة باالختناؽ
بالغاز ،و 7إصابات ما بيف اعتداء بالضرب ،والسقوط والحروؽ نتيجة القنابؿ التي أطمقتيا القوات
اإلسرائيمية أثناء عممية قمع المسيرات والمظاىرات في مختمؼ المدف والبمدات الفمسطينية.
ونظّـ ديوان الوقف السني في العراق تظاىرة كبيرة في جامع أـ القرى وسط بغداد ،واتيـ رئيسو عبد
المطيؼ اليميـ أمريكا بػ"رعاية اإلرىاب ،والسعي لتقسيـ المنطقة بقرارىا حوؿ القدس بعد أف فشؿ مشروع
الحية ىي القادرة
داعش" .وجو رئيس الوقؼ السني رسالة إلى حكاـ العرب والمسمميف مفادىا" :األمة ّ
عمى تصحيح الوضع في لحظة تاريخية".

ونظّـ المئات مف طمبة الجامعات األردنية ،احتجاجات ضد قرار ترامب ،بنقؿ سفارة ببلده إلى القدس
واالعتراؼ بيا "عاصمة موحدة لمدولة العبرية" .كما شارؾ العشرات في تظاىرة غضب في مدينة صفاقس
فضا إلعبلف ترامب.
التونسية؛ ر ً

وقررت سكرتارية لجنة المتابعة العميا لمجماىير العربية داخل األراضي المتحمتة عام  ،84مسيرات

شعبية بعد صبلة الجمعة في البمدات العربية ،وزيارة القدس يوـ األحد المقبؿ ،ومظاىرة أماـ السفارة
األميركية ،يوـ الثبلثاء المقبؿ ،كما قررت تنظيـ مظاىرة قطرية يوـ الجمعة ( .)12/15وتظاىر العشرات
تنديدا باعتراؼ الرئيس األميركي
مف النشطاء السياسييف ،مساء الخميس ،في مدينتي الناصرة والطيبة
ً
بالقدس المحتمة عاصمة لمدولة العبرية.

وشارؾ المئات مف أبناء الجالية الفمسطينية والعربية في مدينة شيكاغو في والية إلينوي األميركية ،في
فضا لقرار الرئيس األميركي .وجابت المسيرة ،التي نظمتيا القوية الوطنية واإلسبلمية
مسيرة جماىيرية ر ً
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والحركات الطبلبية والقوى اليسارية األميركية ،شوارع المدنية رفع المشاركوف اإلعبلـ الفمسطينية وصور
مدينة القدس ،مردديف شعارات الحرية لفمسطيف والقدس فمسطينية وانياء االحتبلؿ االسرائيمي.
واحتشد اآلالؼ مف الماليزيين ،يوـ الجمعة ( ،)12/8في العاصمة كوااللمبور ،مقابؿ السفارة األمريكية؛
تنديداً بإعبلف الرئيس األمريكي دونالد ترامب .وقاد المظاىرة التي شاركت فييا أحزاب المواالة والمعارضة
وجمعيات المجتمع المدني والمئات مف الجالية العربية والفمسطينية ،وزير الشباب والرياضة الماليزي
والقيادي البارز في الحزب الحاكـ الماليزي خيري جماؿ الديف .واستنكر جماؿ الديف بشدة القرار
األمريكي ،وشدد عمى أف الحكومة الماليزية لف تعترؼ بيذا القرار ،وتتمسؾ بأف القدس عاصمة فمسطيف.
كما نددت قيادات في الحزب اإلسبلمي الماليزي بالقرار ،ودعوا األمة لمنفير ضده.
وأعمنت وزارة الصتحة الفمسطينية عف استشياد  4مواطنيف واصابت  1115آخروف منيا  179إصابة
في غزة ،خبلؿ تظاىرات تجددت بعد صبلة الجمعة ( )12/8في أنحاء مختمفة مف األراضي الفمسطينية
احتجاجا عمى قرار الواليات المتحدة .حيث اندلعت مواجيات شديدة في نابمس ،وبيت لحـ ،والخميؿ،
ً
وقمقيمية ،وطولكرـ ،وجنيف ،واريحا ،وراـ اهلل والبيرة ،وقطاع غزة والقدس ،واألراضي المحتمة عاـ .48

عمت األراضي الفمسطينية مع مسيرات وتظاىرات احتجاجية حاشدة خرجت في
وتزامنت التظاىرات التي ّ

تركيا ،وماليزيا ،واألردن ،وايران ،ومصر ،وباكتسان ،واليند ،وأندونيسيا واليمن وتونس والبتحرين،
والصومال ،وبنغاديش والدنمارك وىنغاريا وفي مدن عربية واجنبية أخرى تخمميا رفع أعبلـ فمسطيف،
وصور القدس ،وحرؽ صور ودمى تمثؿ الرئيس األميركي ،وسط ىتافات تؤكد عروبة القدس واسبلميتيا.
وفي بيروت شارؾ آالؼ مف أبناء الشعبيف المبناني والفمسطيني في مسيرة جماىيرية انطمقت بعد صبلة
الجمعة ،مف أماـ مسجد اإلماـ عمي بف أبي طالب إلى مقبرة شيداء فمسطيف .كما شارؾ عشرات اآلالؼ
تنديدا بالقرار
مف البلجئيف الفمسطينييف مف كافة المخيمات الفمسطينية في لبناف ،بمظاىرات غاضبة
ً
األميركي .وشيدت العاصمة التونسية مساء الجمعة ،مسيرة ضخمة دعا إلييا مجمس نواب الشعب

التونسي واالتحاد العاـ التونسي لمشغؿ ،وشارؾ فييا عشرات آالؼ التونسييف.
واحتشد نحو  300مسمـ ،ألداء صبلة الجمعة ،أماـ البيت األبيض ،في العاصمة األمريكية واشنطف،
احتجاجا عمى قرار الرئيس دونالد ترامب .وضـ الحشد ،قادة كبرى المنظمات اإلسامية في الواليات
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المتتحدة وأمريكا الشمالية ،باإلضافة إلى مسيحييف وييود أرثوذكس مف المعارضيف لتصنيؼ القدس
"عاصمة" لمدولة العبرية.
وتواصمت لميوـ الثالث عمى التوالي المسيرات والفعاليات االحتجاجية المناىضة لمقرار األمريكي ،إذ قادت
الكتمة اإلسامية ،الذراع الطبلبي لحركة "حماس" حراكاً واسعاً عمى مستوى جامعات ومدارس غزة؛ رفضاً
ليذا القرار .فقد نظمت الكتمة اإلسبلمية في متحافظة خان يونس ،مسيرات طبلبية حاشدة جابت
المسيرات الشوارع الرئيسة في كافة األحياء والمعسكرات ألكثر مف ساعتيف ىتؼ خبلليا الطبلب برفضيـ
لمقرار ودعميـ لصمود أىالي القدس ،واستنكارىـ لمموقؼ العربي الرسمي.
كذلؾ اندلعت مواجيات يوـ السبت ( )12/9بيف عشرات الشباف والجيش اإلسرائيمي ،في عدة مدف في
الصفة الغربية منيا بيت لتحم ،والبيرة ونابمس وطولكرم وجنين وقمقيمية ووقطاع غزة والقدس .وقالت
جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ،إف طواقميا تعاممت مع  231إصابة في الضفة وقطاع غزة ،منذ
صباح السبت.
اضا عمى إعبلف
وتظاىر المئات مف طاب جامعة اإلسكندرية ،يوـ السبت ،داخؿ الحرـ الجامعي ،اعتر ً

الرئيس األمريكي .وحاصرت قوات كبيرة مف الشرطة المصرية مباني الجامعة مف جميع أركانيا ،عقب
انطبلؽ المسيرة التي طافت مجمع الكميات النظرية بمنطقة الشاطبي .وسبؽ لطبلب جامعة "الفيوم"
أيضا ،وىتفوا مطالبيف بالتضامف مع
والجامعة األمريكية بالقاىرة التظاىر ضد قرار ترامب الجمعة ً

الشعب الفمسطيني وقطع العبلقات مع أمريكا.

وشيدت عدة مدن أوروبية،ليوـ السبت ،احتجاجات رافضة إلعبلف الرئيس األمريكي .ففي العاصمة
السويدية ستوكيولم ،نظمت "لجنة القدس السويدية" التي تضـ "اتحاد الديمقراطييف األتراؾ األوروبييف"
ألفي شخص .وفي مدينة
تحت مظمتيا ،مسيرة احتجاجية توجيت إلى السفارة األمريكية شارؾ فييا نحو ّ
أيضا ،أجرت منظمات مجتمع مدني فمسطينية وقفة أماـ محكمة العدؿ الدولية ،شارؾ
الىاي اليولندية ً

فييا قرابة  100شخص .كما شيدت مدينة جنيف السويسرية مظاىرة رافضة لمقرار األمريكي ،نظمتيا
منظمات مجتمع مدني شارؾ فييا نحو  500متظاىر .وشارؾ مئات الفرنسين وأبناء الجالية العربية في
فرنسا ،في مسيرة بالعاصمة باريس ضد زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو المرتقبة إلى
فرنسا ،والقرار األميركي بنقؿ سفارتيا إلى القدس.
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ونظمت سفارة دولة فمسطين في الكويت مساء السبت ،وقفة احتجاجية شارؾ فييا جموع مف المواطنيف
الكويتييف والفمسطينييف والعرب واألجانب المقيميف في دولة الكويت ،إضافة إلى األحزاب الكويتية،
ومؤسسات المجتمع المدني ،ومسؤولوف رسميوف ،وعدد مف أعضاء السمؾ الدبموماسي المعتمديف في دولة
الكويت .ونظّمت سفارة دولة فمسطيف في ليبيا وفصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية والقوى الوطنية عمى
الساحة الميبية أماـ مقر سفارة دولة فمسطيف في العاصمة الميبية طرابمس ،وقفة احتجاجية شارؾ فييا
تنديدا بالقرار األمريكي.
حشد غفير مف أبناء الجالية الفمسطينية والجاليات العربية والميبية ً

وتواصمت التظاىرات االحتجاجية الرافضة لقرار الرئيس األمريكي لميوـ الرابع عمى التوالي ،األحد

( ،)12/10حيث تصاعدت حدة ىذه االحتجاجات لتنطمؽ منذ ساعات الصباح في مختمؼ أقطار العالـ.
فاندلعت المواجيات بيف عشرات الشباف والجيش اإلسرائيمي ،في عدة مدف منيا بيت لتحم ،والخميل،
اطنا.
وخانيونس في غزة ،وطولكرم ،وقمقيمية أصيب خبلليا  197مو ً

وفي بيروت انطمقت المسيرات الحاشدة والوقفات الغاضبة حيث تركز االعتصاـ األكبر أماـ مقر السفارة

األمريكية في لبناف حيث شارؾ فييا مئات المبنانييف والبلجئيف الفمسطينييف رفضاً لمقرار .وأطمؽ
المشاركوف اليتافات المنددة بالقرار األمريكي ،ورفعوا األعبلـ الفمسطينية والمبنانية والتركية ،مطالبيف
بالتخمص مف االحتبلؿ واعادة القدس لممسمميف.
وشيدت المبلعب التركية قبيؿ مباريات الدوري الممتاز أو الدرجة األولى ،فعاليات تضامنية واسعة مع
القدس ،رافضة إلعبلف الرئيس األمريكي دونالد ترامب .واحتج مئات الفمسطينييف في نيوزيمندا في وسط
مدينة أوكبلند .وتوجو المتظاىروف رافعيف األعبلـ الفمسطينية إلى مقر السفارة األميركية في أوكبلند،
مطالبيف الحكومة النيوزيبلندية بإدانة القرار ،واغبلؽ السفارة اإلسرائيمية في العاصمة ولينغتوف .كما نظّـ
فضا لمقرار األمريكي .وشيدت جامعات "عيف شمس"
طمبة خمس جامعات مصرية ،مظاىرات حاشدة ر ً
و"األزىر" و"القاىرة" و"المنوفية" و"الزقازيؽ" ،مظاىرات طبلبية ،لتنضـ بذلؾ إلى جامعات "اإلسكندرية"
و"الفيوـ" و"الجامعة األمريكية بالقاىرة" ،التي شيدت فعاليات احتجاجية ضد قرار ترامب عمى مدار
اليوميف الماضييف .وشارؾ مئات اآلالؼ مف المغاربة ،يوـ األحد ،في مسيرة وطنية تضامنية مع الشعب
مدينتي صفاقس
تنديدا بقرار أمريكا بشأف اعترافيا بالقدس عاصمة لػمدولة العبرية .وجرت في
الفمسطيني؛ ً
ّ
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ومدنيف التونسية مسيرات ومظاىرات شعبية نظمتيا االتحادات الجيوية ومنظمات المجتمع المدني،
وبعض األحزاب التونسية.
وشارؾ أفراد مف الطوائف المسيتحية ،وممثموف عف مؤسسات محافظة نابمس ،وعشرات المواطنيف
وطبلب المدارس ،في المسيرة التي دعت إلييا الطوائؼ المسيحية ،نصرة لمقدس ،ورفضا لقرار الرئيس
األمريكي.
وشارؾ ممثمو السمؾ الدبموماسي وأبناء الجاليات العربية واإلسبلمية في موسكو ،ونشطاء في منظمات
المجتمع المدني الروسي ،وممثمو األوساط اإلعبلمية والثقافية الروسية ،في وقفة تضامنية مع القدس،
احتجاجا عمى القرار االميركي بشأف القدس .وأكد رئيس مركز القدس أوليغ فوميف ،دعـ روسيا لمشعب
ً
الفمسطيني ،مشدداً عمى أف شرقي القدس محتمة وعاصمة لدولة فمسطيف انطبلقاً مف ق اررات الشرعية

الدولية ،مرك اًز عمى المكانة الروحية المقدسة لمقدس في ضمائر الروس واإلنسانية جمعاء.
وتظاىر آالؼ المسمميف األ ندونيسيين يوـ االحد في جاكرتا ضد قرار الرئيس األميركي .وتجمع
المتظاىروف أماـ السفارة االميركية ،في اكبر الدوؿ ذات الغالبية االسبلمية لجية التعداد السكاني ،مف
أجؿ التعبير عف غضبيـ حياؿ القرار االحادي االميركي .كما تظاىر مئات آالؼ األتراؾ اليوـ ،في
مدينة اسطنبول .وشارؾ في التظاىرة التي اقيمت في ميداف "بني كباتي" ،والتي نظميا حزب السعادة
التركي ،بالتنسيؽ والتعاوف مع أكثر مف  120حزبا ومنظمة أىمية ،السفير الفمسطيني لدى تركيا فائد
مصطفى ،إلى جانب عدد كبير مف ممثمي األحزاب والفعاليات التركية ،والجالية الفمسطينية والعربية في
مدينة اسطنبوؿ.
وكذلؾ تواصمت االحتجاجات األردنية أماـ السفارة األمريكية في عماف ،وفي مقر النقابات األردنية
تنديدا بقرار الرئيس االمريكي دونالد
والجامعات ،وفي مدينة الزرقاء وفي غالبية المناطؽ االردنية ،وذلؾ
ً

فضا إلعبلف ترامب
ترامب .ونظّـ مئات األشخاص مساء األحد ،مظاىرة في العاصمة األلمانية برلين؛ ر ً

مدينة القدس عاصمة لبلحتبلؿ.

اطنا ،بالرصاص واالختناؽ ،في الضفة الغربية وقطاع غزة ،يوـ اإلثنيف
وأصيب نحو  146مو ً

فضا لمقرار األميركي المتعمؽ بالقدس المحتمة،
( ،)12/11في تجدد مواجيات انتفاضة حرية القدس؛ ر ً
حيث اندلعت مواجيات في مدينة البيرة ،والخميؿ ،وأريحا ،وطولكرـ ،وبيت لحـ ،وقطاع غزة.
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وواصؿ األردنيون احتجاجاتيـ ضد القرار األمريكي ،اعتصـ عشرات األردنييف أماـ السفارة األمريكية في
منطقة عبدوف بالعاصمة عماف لميوـ الخامس عمى التوالي .كذلؾ نظّـ فرع حزب جبية العمؿ اإلسبلمي
في منطقة الوحدات ورأس العينميؿ مسيرة جماىيرية تنديداً بقرار اإلدارة األمريكية .وتظاىر اآلالؼ مف
مناصري تحزب اهلل المبناني بعد ظير اإلثنيف في الضاحية الجنوبية لبيروت تمبية لدعوة األميف العاـ
لمحزب السيد حسف نصراهلل لمتنديد بقرار ترامب.
وتنديدا بالقرار
وشيد مقر السفارة األميركية في جميورية البيرو وقفة تضامنية حاشدة نصرة لمقدس،
ً

األميركي .وشارؾ في الوقفة مؤيدوف ومناصروف لمقضية الفمسطينية ،وأبناء الجالية الفمسطينية المقيمة في
البيرو ،مطالبيف المجتمع الدولي بالتحرؾ الجدي إلسقاط ىذا القرار ،مؤكديف دعميـ لمشعب الفمسطيني
في نضالو حتى تحقيؽ األىداؼ الوطنية المشروعة.
ونظّمت الجالية الفمسطينية في جميورية قبرص بالتعاوف مع طمبة فمسطيف الدارسيف في الجامعات
وعبر أبناء الجالية الفمسطينية والمشاركوف
القبرصية وقفة تضامنية ضد القرار األميركي بشأف القدسّ .
عف رفضيـ ليذا القرار ،مؤكديف استمرار نضاليـ عمى طريؽ تحرير فمسطيف ،واقامة دولتيـ ،وعاصمتيا

القدس الشريؼ.
وتواصمت التظاىرات االحتجاجية الرافضة لقرار الرئيس األمريكي لميوـ السادس عمى التوالي ،الثبلثاء
( .)12/12فاندلعت المواجيات بيف عشرات الشباف والجيش اإلسرائيمي ،في عدة مدف فمسطينية منيا
الخميل ،والبيرة ،ونابمس ،وطولكرم ،وقمقيمية ،ورام اهلل ،وقطاع غزة.
وتظاىر ،مساء الثبلثاء ،المئات مف المواطنين السريانكيين عمى اختبلؼ انتماءاتيـ الدينية والسياسية
أماـ مبني السفارة األميركية وسط العاصمة كولومبو ،مردديف شعارات ضد قرار الرئيس ترامب .وكانت
جماعة التوحيد السريبلنكية دعت إلى ىذه التظاىرة ،لكف الحضور فاؽ التوقع.
وشارؾ المئات مف فمسطينيي األراضي المتحتمة عام  84مساء الثبلثاء ،في وقفة احتجاجية أماـ السفارة
األميركية في "تؿ أبيب" .وكانت لجنة المتابعة العميا في أراضي الػ 48أقرت سمسمة فعاليات بيذا الصدد،
داعيةً إلى مقاطعة المؤسسات األميركية الرسمية وغير الرسمية ،وعدـ التعامؿ معيا عمى جميع
المستويات ،وكذلؾ إلى تكثيؼ المقاطعة االقتصادية لممنتوجات األميركية.
المركز الفمسطيني لئلعبلـ +موقع "مدينة القدس"+وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2017/12/12 ،
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مؤسسات وأحزاب عربية واسبلمية تستنكر القرار األمريكي:
أعمنت القوى الوطنية واالسامية في مدينة القدس المحتمة ،مساء األربعاء ،اإلضراب العاـ والشامؿ في
احتجاجا عمى اعبلف الرئيس األمريكي مدينة القدس عاصمة لدولة االحتبلؿ ،وأكدت أف القدس
القدس،
ً
عاصمة الشعب الفمسطيني ودولتو المستقمة.

صارخا عمى القوانيف والمواثيؽ
تعديا
ً
وأكد التحزب الجميوري التونسي ،أف قرار اإلدارة األميركية يش ّكؿ ً

الدولية وعمى "مسارات السبلـ العادؿ" ،محمبلً الحكومة األميركية مسؤولية العواقب الوخيمة لمثؿ ىذه
المواقؼ .وشدد الحزب الجميوري التونسي عمى تمسكو بالقدس عاصمة لدولة فمسطيف المستقمة.
أف التنازؿ عف المسجد األقصى والقدس
وأ ّكد رئيس االتتحاد العالمي لعمماء المسممين يوسؼ القرضاويّ ،

ليس أم اًر ىيناً ىامشياً" ،ال ُيمرر بقرار أيًّا كاف مف ُيصدره".

وحذر اإلماـ األكبر شيخ األزىر أحمد الطيب ،مف التداعيات الخطيرة إلقداـ الواليات المتحدة عمى قرار

االعتراؼ بالقدس المحتمة عاصمة لبلحتبلؿ ونقؿ سفارتيا إلييا .وقاؿ شيخ األزىر ،إنو في ضوء ىذه
التطورات الخطيرة ،يدعو اإلماـ األكبر ىيئة كبار العمماء باألزىر الشريؼ ومجمس حكماء المسمميف
الجتماع طارئ لبحث تبعات ىذه األمر ،كما يعمف عف عقد مؤتمر عالمي عاجؿ حوؿ القدس بمشاركة
كبار العمماء في العالـ اإلسبلمي ورجاؿ الديف المسيحي ،والمؤسسات اإلقميمية والدولية المعنية ،لبحث
اتخاذ خطوات عممية تدعـ صمود الفمسطينييف ،وتبطؿ شرعية ىذا القرار المرفوض الذي يمس حقيـ
الثابت في أرضيـ ومقدساتيـ .
فيما قالت ىيئة كبار العمماء السعودية إف "السبلـ بيف الفمسطينييف واالحتبلؿ اإلسرائيمي ،يبنى عمى
"الحؽ والعدؿ واإلنصاؼ" .وقالت الييئة إف القدس والمسجد األقصى "يمثبلف منزلة كبيرة في وجداف
المسمميف كافة في مشارؽ األرض ومغاربيا".
ودعا "ائتاف غرب إفريقيا لنصرة القدس وفمسطين" ،الشعوب اإلفريقية إلى إعبلف "أسابيع غضب" مف
أجؿ حماية القدس .وقاؿ األميف العاـ لبلئتبلؼ أحمد وديعة :إف "قرار الرئيس األمريكي نقؿ سفارة ببلده
يعد بمنزلة إعبلف حرب عمى كؿ مسمـ" .وأشار إلى أف "ائتبلؼ غرب إفريقيا لنصرة القدس
لمقدسّ ،
وفمسطيف" سيعمؿ عمى تحريؾ الشارع اإلفريقي مف أجؿ التصدي ليذا القرار .ودعا كؿ األنظمة اإلفريقية
لقطع عبلقاتيا مع الواليات المتحدة ،كما شدد عمى ضرورة أف تتحرؾ الشعوب مف أجؿ القدس.
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عد األميف العاـ لػ"تحزب اهلل" المبناني ،حسف نصر اهلل ،إف إعبلف الرئيس األمريكي دونالد ترامب القدس
و ّ
عاصمة لدولة االحتبلؿ اإلسرائيمي ،ىو بمنزلة "وعد بمفور ثاف" .ورأى أف قرار نقؿ السفارة األمريكية إلى
تيدد أراضي
حدة اليجمة االستيطانية في الشطر الشرقي مف القدس ،والتي ّ
القدس مف شأنو أف يزيد مف ّ
وتعرض مصيرىـ لمخطر ،وفؽ تقديره .وقاؿ األميف العاـ لػ "حزب اهلل"" ،نحف معنيوف بأف
الفمسطينييف ّ
نتحمؿ المسؤولية إزاء ىذا العدواف األمريكي عمى مقدساتنا ،والذي ستكوف لو عواقب كارثية" .ودعا

العالميف العربي واإلسبلمي إلى قطع العبلقات مع الدولة العبرية ،قائبلً "يجب قطع العبلقات الدبموماسية
مع الدولة العبرية واغبلؽ السفارات ووقؼ كؿ خطوات التطبيع التي بدأت مع أكثر مف بمد" .واقترح
ممزما يعتبر القدس عاصمة أبدية
نصراهلل أف يصدر عف الجامعة العربية ومنظمة التعاوف اإلسبلمي قرًا
ار ً
لدولة فمسطيف ،وليست قابمة لمتفاوض أو التنازؿ.
وح ّذرت المؤسسات الدينية في مدينة القدس المتحتمة مف تداعيات قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب
بشأف مدينة القدس .وطالبت "جميع الدوؿ التي اعترفت بدولة فمسطيف في األمـ المتحدة عاـ ،2012
بإعادة تأكيد اعترافيا بالقدس عاصمة لدولة فمسطيف عمى جميع أراضييا المحتمة عاـ  ."1967كما
طالبت" :جميع الدوؿ التي اعترفت بدولة فمسطيف ،بإعبلف نقؿ سفارتيا وقنصمياتيا لدى دولة فمسطيف
لمقدس في أقرب فرصة سانحة".
فيما أداف "االئتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" قرار الرئيس دونالد ترامب .وأكد "االئتبلؼ"
"أف القدس أرض عربية فمسطينية ،وال يحؽ لبلحتبلؿ اإلسرائيمي بمقتضى القوانيف الدولية ،باعتباره طرفاً
ألي جية أجنبية ادعاء السيادة عمييا" .ودعا االئتبلؼ إلى توحيد مواقؼ الدوؿ العربية
محتبلً ،وال ّ
واإلسبلمية لمتصدي لمقرار ،واتخاذ جميع اإلجراءات الممكنة لوقؼ االنتياكات المستمرة لحقوؽ الشعب

مدخبل "لسبلـ شامؿ" يعيد
الفمسطيني ،والدفع باتجاه تطبيؽ ق اررات مجمس األمف الدولي بحؽ االحتبلؿ
ً

الحقوؽ ألصحابيا ،وِفي مقدمتيا الجوالف السوري المحتؿ ،ويميد لمستقبؿ مف التعاوف المثمر والبناء،
يحقؽ األمف واالستقرار في المنطقة والعالـ..
ودعا مفتي الجميورية المبنانية الشيخ عبد المطيؼ درياف ،جميع خطباء المساجد في لبناف لتخصيص
خطبة الجمعة ،عف القدس والتنديد بإعبلف القدس "عاصمة لمدولة العبرية" ،وأف نقؿ السفارة األميركية إلى
القدس ىو تحد سافر واستفزاز لمشاعر الفمسطينييف والعرب والمسمميف.
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ودعا االتتحاد العام لممنتجين العرب القنوات الفضائية العربية أعضاء األمانة العامة لمبث المشترؾ،
وجميع القنوات العربية واإلسبلمية االنضماـ إلى البث المشترؾ الذي يقيمو المجتمع االعبلمي العربي
المدني منو والرسمي في يوـ التضامف العربي مف أجؿ القدس عربية ،يوـ األحد( ،)12/17في أكبر
تظاىرة اعبلمية فضائية عربية.
ودعت المجنة السياسية الفمسطينية في أوروبا ،إلى أوسع حراؾ احتجاجي عمى قرار واشنطف .وأىاب
رئيس المجنة "أبو كريـ فرىود" ،بأبناء الجالية الفمسطينية وشقيقاتيا العربية والمسممة وكافة المؤسسات
يعا لفضح خطورة القرار األميركي ،ووضعو في
والمنظمات األوروبية الداعمة لحقوؽ اإلنساف ،التحرؾ سر ً

مصاؼ العمؿ العدواني المباشر عمى الشعب الفمسطيني وحقوقو المشروعة.

وأكدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما رفضيا الكامؿ والشامؿ لمقرار األميركي بنقؿ السفارة
األميركية إلى القدس .وأضافت :إننا نعمف تضامننا مع اخواننا الفمسطينييف ونؤكد أف القدس ىي عاصمة
الدولة الفمسطينية وال عاصمو سواىا ،واننا نعمف وننادي بأعمى صوتنا لكؿ االعبلميف والمثقفيف والفنانيف
والنقاد وكؿ النخب المثقفة واألكاديمييف لصياغو حضورىـ اإلبداعي والفني والثقافي واالعبلمي والتي
يصب اآلف في مصمحة الحؽ الوطني والقومي ،وعمى أساس إبراز القدس باعتبارىا عاصمو
يجب أف
ّ

فمسطيف األبديو .وأوضح أف ميرجاف اإلسكندرية السينمائي في دورتو القادمة الػ  34سيكوف تحت عنواف
"القدس عربية".
وأداف مؤتمر فمسطينيي تركيا بأشد العبارات ،إعبلف الرئيس األمريكي دونالد ترامب .وقاؿ المؤتمر إف
ترمب أو أي طرؼ آخر .ودعا إلى تفعيؿ
ىوية القدس يحددىا أىميا وأصحاب الحؽ بيا ،وليس إدارة ا
الشكاوى المتعمقة بجرائـ الحرب ضد "دولة" االحتبلؿ في المحكمة الدولية ،وتقديـ شكوى لمجمس األمف
الدولي ضد واشنطف النتياكيا الق اررات األممية السابقة المتعمقة بالقدس .كما دعا إلى مواصمة وتأجيج
بيبة "باب األسباط "التي أجبرت المحتؿ عمى التراجع
المقاومة الشعبية الفمسطينية ضد االحتبلؿ ،أسوة ّ
عف مخططو بخصوص المسجد األقصى ،في إشارة إلى مواجيات يوليو الماضي ،التي أجيضت محاولة

االحتبلؿ فرض بوابات عمى مداخؿ األقصى .وطالب المؤتمر السمطة باستثمار المحظة التاريخية لمعودة
عف مسار "أوسمو" وسحب االعتراؼ بدولة االحتبلؿ ووقؼ العبلقات معيا ،والتبلحـ مع شعبيا في
مواجية المشروع اإلسرائيمي بكافة السبؿ المتاحة وأوليا تفعيؿ المقاومة الشعبية .وطالب الدوؿ العربية
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واإلسبلمية بإجراءات واضحة وحاسمة تجاه اإلدارة األمريكية بعد ىذا القرار مثؿ سحب سفرائيا وطرد
السفراء األمريكييف وغيرىا ،التزاماً بق اررات القمـ العربية .كما طالب الدوؿ العربية واإلسبلمية التي ليا
عبلقات دبموماسية بدولة االحتبلؿ بضرورة قطعيا ،وتحذير باقي الدوؿ مف مغبة تطبيع عبلقاتيا معيا،
لما لذلؾ مف آثار سمبية مباشرة عمى وضعية القدس والقضية الفمسطينية.
وح ّذر األزىر الشريف الدكتور احمد الطيب مف خطورة اإلصرار عمى ما أقدمت عميو االدارة االميركية
مف إعبلف مدينة القدس الشريؼ عاصمة لدولة االحتبلؿ االسرائيمي .وأضاؼ" ،إننا مف ىنا مف مصر،
ندعو قادة وحكومات دوؿ العالـ اإلسبلمي وجامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلسبلمي واألمـ
طمبا
المتحدة ،إلى التحرؾ السريع والجاد لوقؼ تنفيذ ىذا القرار ووأده في ميده .ورفض شيخ األزىرً ،
رسميا مف نائب الرئيس األميركي مايؾ بينس ،لمقاءه يوـ  20ديسمبر الجاري .وقاؿ شيخ األزىر "كيؼ
ً

فور
لي أف أجمس مع مف منحوا ما ال يممكوف لمف ال يستحقوف ،ويجب عمى الرئيس األميركي التراجع ًا
وحمؿ فضيمتو الرئيس األميركي وادارتو المسؤولية الكاممة عف
عف ىذا القرار الباطؿ شرًعا
ً
وقانونا"ّ .

اشعاؿ الكراىية في قموب المسمميف وكؿ محبي "السبلـ" في العالـ.

ودعا خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري ،قمة اسطنبوؿ الطارئة ،لمخروج بق اررات حاسمة
وفعالة .وقاؿ" :ال تكوف ىذه الق اررات إنشائية وممجوجة؛ بؿ يجب أف يكوف لدى العرب والمسمميف الجرأة
أف الشعوب التي انتفضت واألنظمة لـ
لمواجية أمريكا ،وأف يتفقوا عمى ذلؾ" .وقاؿ صبري" :ما الحظناه ّ
تقـ بشيء" ،مناشداً األنظمة العربية بضرورة االتفاؽ التخاذ قرار حاسـ يمزـ أمريكا خاصة أف ليا مصالح

أف المدينة ستتحوؿ إلى الطابع
أف مخاطر قرار ا
ترمب تكمف في ّ
في الدوؿ العربية .وأ ّكد صبريّ ،
الييودي ،وسيكوف ىو المسيطر عمى مدينة القدس" ،وأف السيادة ستكوف ليـ؛ ألنيـ ىـ أصحاب القرار،
وىـ يحكموف الببلد ،وىذا مرفوض ،ولف نسمـ بو أبداً".
وغابت قضية القدس وما تواجو مف مخاطر عف خطبة الجمعة في خطبة المسجد النبوي وُذكرت عمى
استحياء في المسجد الحراـ .واكتفى إمام وخطيب المسجد التحرام الشيخ ماىر بف حمد المعيقمي ،بجممة
واحدة في بداية خطبتو عف القدس قائبلً إف "المممكة كانت وال تزاؿ تؤكد عمى الحقوؽ المشروعة لمشعب
الفمسطيني الكريـ" .واقتصرت خطبة المعيقمي بعد ذلؾ عمى قضية بر الوالديف والوفاء بالعيد .وفي

12

المدينة المنورة ،تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي عبد اهلل البعيجاف في خطبة الجمعة عف "تعاقب
أبدا إلى قضية القدس.
فصوؿ السنة والعبر المستخمصة مف تعاقبيا" ،دوف أف يتطرؽ ً

عبرت شركة طيران الشرق األوسط "الميدؿ ايست" عمى طريقتيا الخاصة عف االحتجاج عمى قرار
و ّ

الواليات المتحدة .وعمدت الشركة إلى تشغيؿ فيديو يظير مدينة القدس مع أغنية فيروز "عيوننا إليؾ
ترحؿ كؿ يوـ" لدى ىبوط طائراتيا في مطار بيروت والمطارات العربية والعالمية.
وقاؿ رئيس الطائفة اإلنجيمية في مصر الدكتور القس أندريو زكي ،إف القرار األمريكي أساء إلى مشاعر
مئات المبلييف مف العرب مسمميف ومسيحيف ،و ّأنو لف يغير مف حقيقة أف القدس أرض محتمة يجب أف
تعود إلى سيادة أصحابيا الفمسطينييف ميما طاؿ الزمف ،وال بد أف تتضافر كافة الجيود مف أجؿ عودة

الحؽ ألصحابو.
واستنكر األمين العام لمجمس الكنائس العالمي القس الدكتور أوالؼ فيكس تفانيت القرار األميركي بشأف
مؤكدا أف فرض ىذا القرار عمى وضع القدس لف يؤدي إال إلى مزيد مف خيبة األمؿ وزيادة
القدس،
ً

التوتر وتضاؤؿ األمؿ في الحؿ السممي لمقضية الفمسطينية.

وأفاد رئيس الكتمة اإلسامية في فمسطين أشرؼ الغفري،يوـ السبت ( ،)12/9إ ّف الكتمة استنفرت جميع

كوادرىا العاممة في أنحاء غزة كافة ،ليكونوا جزءاً مف حالة الرفض العاـ ليذا القرار المشؤوـ .وأوضح
أف الكتمة اإلسبلمية وضعت برنامجاً محدداً لمفعاليات والمسيرات التي ستنطمؽ مف مدارس
الغفري ّ
أف يوـ السبت سيشيد ذروة ىذه المسيرات .وأ ّكد رئيس الكتمة اإلسبلميةّ ،أنيـ
وجامعات قطاع غزة ،مبيناً ّ

التقوا جميع األطر الطبلبية التابعة لمفصائؿ األخرى ،واتفقوا عمى وضع برنامج محدد يشارؾ فيو الجميع
أف العبلقات الخارجية لمكتمة اإلسبلمية تواصمت مع
رفضاً لمقرار األمريكي .في سياؽ آخر ،أ ّكد الغفري ّ

أقطاب متنوعة خارج فمسطيف ،أبرزىا اتحاد الطمبة السودانييف ،وشبيبة األناضوؿ في تركيا ،و"التنمية" في
المغرب ،ودعتيـ لمخروج في مسيرات رافضة ،واقامة الفعاليات واألنشطة المختمفة الرافضة لقرار أمريكا.
وأعمنت لجان المخيمات الفمسطينية في الضفة الغربية ،يوـ السبت ،رفضيا استقباؿ والتعامؿ مع أي
مسؤوؿ في وكالة غوث وتشغيؿ البلجئيف (األونروا) ممف يحمموف الجنسية األمريكية؛ ًّ
ردا عمى القرار
األمريكي.
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وبدأت مشيخة األزىر الشريف ،يوـ السبت ،االجتماعات النيائية بحضور عدد مف الخبراء لمتحضير
لممؤتمر "العالمي لنصرة القدس" الذي أعمف اإلماـ األكبر د .أحمد الطيب ،شيخ األزىر الشريؼ ،الدعوة
إليو لمتأكيد عمى رفض الق اررات األميركية الباطمة بحؽ القدس المحتمة ،والذي سيعقد في كانوف
الثاني/يناير المقبؿ بالقاىرة وذلؾ لمخروج بق اررات عممية ،تتناسب والتحديات الخطيرة التي تيدد المسجد
األقصى ،والتحذير مف إشاعة الكراىية بيف الشعوب بيذه الق اررات الظالمة والبلإنسانية.
وأعمنت الكنيسة المصرية ،عف اعتذار البابا تواضروس الثاني ،بابا اإلسكندرية وبطريرؾ الك ارزة
المرقسية ،عف مقابمة نائب الرئيس األمريكي مايؾ بينس ،خبلؿ زيارتو المقبمة لمصر .وقاؿ البياف
تعبير عف
الصادر عف الكنيسة ،إف القرار جاء متوافقًا مع موقؼ شيخ األزىر أحمد الطيب ،برفض المقاء ًا
رفض قرار الرئيس األميركي نقؿ سفارة ببلده إلى القدس.

وأكد المؤتمر الشعبي لفمسطينيي الخارج ،في ختاـ اجتماع أمانتو الرابع ،رفضو التاـ لقرار الرئيس
وعده "باطبلً لما لو مف آثار مدمرة قد تضع المنطقة بأسرىا عمى
األمريكي دونالد ترامب بشأف القدس ّ
حافة بركاف" .وطالب المؤتمر الدوؿ العربية واإلسبلمية بوقؼ أشكاؿ التعامؿ مع االحتبلؿ اإلسرائيمي،
استجابة لنبض الشعوب الرافضة لسياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه مدينة القدس .وشدد المؤتمر
عمى ضرورة المراجعة الفورية لمخيارات السياسية بعدما آلت إليو "عممية التسوية" برمتيا ،ومطالبة
"السمطة الفمسطينية" بوقؼ أشكاؿ "التنسيؽ األمني" كافة مع االحتبلؿ .وطالب المؤتمر جامعة الدوؿ
العربية ،بسحب مبادرة "السبلـ العربية" ،ونبذ أشكاؿ التطبيع مع االحتبلؿ اإلسرائيمي .ودعا المؤتمر إلى
تفعيؿ دور لجاف المقاطعة ومقاومة التطبيع في العالـ العربي واإلسبلمي ،ومقاطعة المصالح األمريكية.
وطالب المؤتمر منظمة التعاوف اإلسبلمي والتي ترأس دورتيا الحالية تركيا ،بضرورة أخذ دورىا وتحمؿ
المسؤولية تجاه مدينة القدس ومواجية الخطوة األمريكية .وطالب المؤتمر أبناء الشعب الفمسطيني
وفصائمو بضرورة تعزيز الجبية الداخمية فمسطينياً مف خبلؿ التعجيؿ بإتماـ عممية المصالحة وانياء
االنقساـ.
ودعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ،يوـ األحد ( ،)12/10الشعب الفمسطيني لبلستمرار
تيديدا لبلحتبلؿ بالقوؿ "سيدفع العدو
في االنتفاضة وتفعيؿ كؿ سبؿ مقاومة االحتبلؿ ومواجيتو .ووجيت
ً
ثمف كسر قواعد االشتباؾ مع المقاومة في غزة ،وستثبت قادـ األياـ لمعدو عظيـ خطئو وسوء تقديره
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إلرادة وتصميـ المقاومة" .وتابعت "عمى قادة العدو وصناع القرار لديو أف يدركوا حجـ الحماقة التي
يعضوف أصابع الندـ عمى تقديرىـ األرعف
ونعدىـ بأننا سنجعميـ
يديروف بيا المواجية مع المقاومة،
ُ
ّ

لصمت المقاومة وطريقة إدارتيا لممعركة".وأكدت الكتائب" :معركتنا مف أجؿ القدس مستمرة ساعة بساعة
ويعدوف عمى مدار المحظة وفي أحمؾ
فوؽ األرض وتحت األرض ،واآلالؼ مف مجاىدينا يعمموف
ّ
الظروؼ تجيي اًز لمعركة تحرير القدس".
وأداف االتتحاد الدولي لمنقابات ( )ITUCالذي يمثؿ ( )181مميوف عامؿ مف ( )163بمداً ،يوـ األحد،
مسببا لبلنقساـ ومتيور ،وسيقوض السعي لتحقيؽ "السبلـ" بيف الدولة
قرار الرئيس األمريكي ،واعتبره فعبلً
ً
العبرية وفمسطيف.

ار بفرض المقاطعة عمى السفف األميركية القادمة
وأصدر االتتحاد العام التونسي لمشغل ،يوـ األحد ،قرًا

فضا
إلى ميناء مدينة صفاقس التونسية عاصمة الجنوب ،إضافة إلى مقاطعة البضائع األميركية ً
تنديدا ور ً
تونسيا مف نواب المجمس
نائبا
لقرار الرئيس ترامب ،ومساندة ومؤازرة لفمسطيف .و ّ
ً
قدـ أربعة وتسعوف ً

التشريعي التونسي عريضة وقعوا عمييا لممطالبة بتجريـ التطبيع مع االحتبلؿ اإلسرائيمي ،سيعرض عمى
جمسة برلمانية لمناقشتو واق ارره مف عدمو.
عبرت الجمعيتان البرلمانيتان اآلسيوية والمتوسطية عف رفضيما لقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب.
و ّ
وقالت الجمعيتاف في رسائؿ لرئيس المجمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف :إف القرار الذي أصدرتو

اإلدارة األميركية ينتيؾ القانوف الدولي وق اررات األمـ المتحدة ،وعمى رأسيا قرار مجمس األمف رقـ ،478
ويعتبر ىذا القرار الغياً وباطبلً ،ويجب الحفاظ عمى قدسية مدينة القدس ووضعيا التاريخي .وأشارت
الجمعيتاف إلى أف قرار الدولة العبرية أصبلً بضـ القدس وجميع أفعاليا وممارساتيا في ىذا اإلطار غير
مقبولة مطمقًا وغير قانونية ويرفضيا الضمير اإلنساني والتاريخ .وشددتا عمى أنو لف يتحقؽ "السبلـ" إال
بوجود دولة فمسطينية مستقمة وذات سيادة ومتصمة عمى أساس حدود عاـ  1967وعاصمتيا شرقي
القدسُ .يذكر أف الجمعية البرلمانية اآلسيوية تضـ في عضويتيا  42برلمانا أسيويا ،والجمعية البرلمانية
لمبحر األبيض المتوسط تضـ في عضويتيا  28برلمانا مف الدوؿ المطمة عمى البحر األبيض المتوسط.

وأكد رئيس تحركة مجتمع السمم الجزائري عبد الرازؽ المقري ،رفض الحركة القاطع لمقرار األميركي،
احتجاجا عمى القرار .وطالب رئيس حركة
مشير إلى رسالة سممتيا الحركة لمسفارة األميركية في الجزائر
ًا
ً
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مجتمع السمـ الجزائري الحكومات والشعوب العربية بمواصمة التفافيـ حوؿ القدس ،وفرض ارادتيـ في
المحافؿ الدولية لصالح فمسطيف والقدس.
أدانت مجموعة دول عدم االنتحياز في منظمة "اليونسكو" قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب .وأصدر
ختاميا أكد أف أي تغيير ديمغرافي أو قانوني عمى وضع المدينة ،أو أي قرار فردي مف
بيانا
المجتمعوف ً
ً
الدولة العبرية أو أي دولة سيكوف الغياً وليس لو أية آثار قانونية .وأدانت العديد مف كممات مندوبي

تماما
الدوؿ األعضاء ،الخطوة األميركية باعتبارىا تصرفًا
ً
أحاديا ال يمزـ المجموعة الدولية ،بؿ ىو مداف ً
ألنو يشكؿ مخالفة لئلجماع الدولي المتعمؽ بالوضع في األراضي المحتمة ،خاصة في مدينة القدس.

وأجمعت ىيئة كبار العمماء باألزىر الشريف عمى أف ق اررات الرئيس األميركي بخصوص مدينة القدس
باطمة ،واصفة اياىا بالمجحفة ،مؤكدةً أف تمؾ الق اررات المتغطرسة والمزيفة لمتاريخ لف تغير أف القدس
عاصمة فمسطينية عربية إسبلمية .ودعت ىيئة كبار العمماء جميع الحكومات والمنظمات العربية

واإلسبلمية إلى القياـ بواجبيا تجاه القدس وفمسطيف واتخاذ كؿ اإلجراءات السياسية والقانونية البلزمة
إلبطاؿ ىذه الق اررات .وقررت الييئة تشكيؿ لجنة لصياغة مقرر عف القضية الفمسطينية يدرس بكؿ
مراحؿ التعميـ األزىري ،وسيعمف عنو في مؤتمر األزىر ومجمس حكماء المسمميف العالمي لنصرة القدس
المزمع عقده في  17و 18كانوف الثاني/يناير المقبؿ .وحذرت مف محاوالت التطبيع مع االحتبلؿ
االسرائيمي قبؿ انسحابو مف األراضي العربية المحتمة وقياـ الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس
الشريؼ .وقررت استمرار مكتب الييئة في حالة انعقاد دائـ ليتابع المتغيرات لحظة بمحظة واعداد
التوصيات البلزمة لعرضيا عمى المؤتمر العالمي لنصرة القدس.
المركز الفمسطيني لئلعبلـ +موقع "مدينة القدس"+وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية،
2017/12/12

إدانات رسمية لقرار ترامب وتحذير مف أعماؿ عنؼ:
حذرت وزارة الخارجية األلمانية يوـ األربعاء ( ،)12/6مف وقوع أعماؿ عنؼ في القدس والضفة الغربية
وقطاع غزة عمى خمفية خطط الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراؼ بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية.
فيما أكدت التحكومة الفيدرالية الكندية ،أنيا لف تنقؿ سفارتيا في الدولة العبرية إلى القدس ،وستبقي عمى
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وبيف المتحدث باسـ الخارجية الكندية آدـ أوستف أف موقؼ كندا ىو أف وضع
سفارتيا في "تؿ أبيب"ّ .
القدس ال يمكف حمو إال كجزء مف "تسوية عامة لمنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي" .كما أوضح أف ىذه ىي
سياسة الحكومات الكندية المتعاقبة الميبرالية والمحافظة عمى السواء .وأضاؼ "إننا ممتزموف بشدة باليدؼ
جنبا إلى
مف السبلـ الشامؿ والعادؿ والدائـ في الشرؽ األوسط بما في ذلؾ إقامة دولة فمسطينية تعيش ً

جنب في سبلـ وأمف مع الدولة العبرية".

وح ّذر األمين العام لألمم المتتحدة أنطونيو غوتيريش مف مغبة إعبلف الرئيس األمريكي دونالد ترامب
بشكؿ رسمي االعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية .وقاؿ المتحدث باسمو ستيفاف دوجاريؾ إف
دوما القدس قضية ينبغي التفاوض
غوتيريش ينتظر صدور إعبلف رسمي مف جانب واشنطف "إننا نعتبر ً
بشأنيا ضمف قضايا الحؿ النيائي بيف الجانبيف بناء عمى ق اررات مجمس األمف ذات الصمة" .فيما أكد
المنسؽ الخاص "لعممية السبلـ" في الشرؽ األوسط "أف وضع مدينة القدس يجب أف يكوف موضع
تفاوض بيف الدولة العبرية والفمسطينييف".
وأعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسوف ،يوـ األربعاء ( ،)12/6عف قمؽ ببلده حياؿ احتماؿ
اعتراؼ الرئيس األميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لمدولة العبرية .وأضاؼ ،إننا "نرى أف القدس
ينبغي بوضوح أف تكوف جزًءا مف المفاوضات النيائية بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف" .فيما أعمنت تيري از

ماي ،رئيسة وزراء بريطانيا ،أف ":موقفنا لـ يتغير ،وىو ضرورة حسـ وضع القدس مف خبلؿ تسوية
قائمة عمى التفاوض بيف االسرائيمييف والفمسطينييف" .واوضحت ":يجب اف تكوف القدس عاصمة مشتركة
بيف الدولتيف االسرائيمية والفمسطينية".
وأعربت الصين عف قمقيا ،ازاء عزـ الرئيس االميركي دونالد ترامب االعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة
وصرح المتحدث باسـ وزارة الخارجية الصينية جينغ
العبرية ،محذرةً مف "تصعيد" محتمؿ في المنطقة.
ّ
شوانغ كؿ األطراؼ المعنييف أف يفكروا في "السبلـ" ،واالستقرار االقميمييف ،وأف يتوخوا الحذر في

أعماليـ ،وتصريحاتيـ ،ويتفادوا تقويض أسس "تسوية" لمقضية الفمسطينية ،ويتجنبوا التسبب في مواجية
جديدة في المنطقة".
ودانت دمشق قرار الرئيس األميركي ،واصفةً إياه بأنو "خطوة خطيرة" ،وفؽ ما نقؿ اإلعبلـ الرسمي عف
مصدر في و ازرة الخارجية السورية .وأضافت أف "الرئيس األميركي وحمفاءه في المنطقة يتحمموف مسؤولية
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التداعيات الخطيرة التي ستنجـ عف ىذا القرار" ،مؤكداً "ىذه الخطوة الخطيرة لئلدارة األميركية تبيف
بوضوح استيتار الواليات المتحدة بالقانوف الدولي" .واعتبرت و ازرة الخارجية أف "الرئيس األميركي لـ يكف
ليجرؤ عمى االقداـ عمى ىذه الخطوة لوال تحالفو مع بعض األنظمة العربية" ،مضيفة أف "سوريا تجدد
الدعوة لمجماىير العربية وقواىا الحية إلى النيوض لمدفاع عف الحقوؽ والمقدسات والمصالح العربية التي
اصبحت في ميب الريح بفعؿ السياسات العدوانية لبلدارة األميركية".
ودعا بابا الفاتيكان فرنسيس ،إلى احتراـ ا"لوضع القائـ" في القدس ،والتحمي بػ"الحكمة والحذر" .وقاؿ
وفودا "ال يمكنني أف أكتـ قمقي الكبير حياؿ الوضع الذي نشأ في األياـ األخيرة" حوؿ
البابا خبلؿ استقبالو ً
القدس" ،مضيفًا "أوجو نداء مف القمب حتى يمتزـ الجميع باحتراـ الوضع القائـ في المدينة بما يطابؽ

ق اررات األمـ المتحدة ذات الصمة".
وقالت وزيرة خارجية النرويج ،إف قرار الواليات المتحدة المحتمؿ حوؿ االعتراؼ بالقدس كعاصمة لمدولة
العبرية  ،يمكف أف يجعؿ "عممية السبلـ" أكثر صعوبة.
واعتبر مرشد الثورة اإليرانية عمي خامنئي أف عزـ الواليات المتحدة االعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة
الفمسطينية وليس بإمكانيـ التقدـ باتجاه
العبرية "ناتج عف عجزىا"" ،فأيدييـ مكبمة فيما يخص القضية
ّ
أىدافيـ" .وشدد في الوقت نفسو عمى أف "النصر سيكوف حميفًا لؤلمة اإلسبلمية ...وسوؼ تتحرر
فمسطيف ،والشعب الفمسطيني سينتصر" .وندد الرئيس اإليراني حسف روحاني ،بقرار نظيره األميركي،
مؤكدا أف ببلده لف تقبؿ بذلؾ.
ً

في حيف دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغاف إلى قمة لقادة دوؿ منظمة التعاوف اإلسبلمي في 13

موحد ومنسؽ ،اثر عزـ اإلدارة األميركية االعتراؼ بالقدس
مف الشير الجاري في اسطنبوؿ لمتحرؾ بشكؿ ّ
عاصمة لمدولة العبرية.

فيما استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب القائمة بأعماؿ سفارة الواليات المتحدة
األمريكية بالرباط ،ستيفاني ماي .وذكرت الخارجية المغربية في بياف أف ىذا االستدعاء جاء بناء عمى
مبرز أف وزير الشؤوف الخارجية ناصر بوريطة
ًا
بتعميمات مف العاىؿ المغربي الممؾ محمد السادس،

اجتمع مع الدبموماسية األمريكية بحضور سفراء كؿ مف روسيا والصيف وفرنسا والمممكة المتحدة
المعتمديف في الرباط ،باعتبارىـ أعضاء دائميف بمجمس األمف لؤلمـ المتحدة ،وسفير دولة فمسطيف
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بالرباط ،السيد جماؿ الشوبكي .وقاؿ رئيس التحكومة المبنانية سعد الحريري إف القرار األميركي خطوة
يرفضيا العالـ العربي ،وتنذر بمخاطر تيب عمى المنطقة .وأكد أف لبناف يندد ويرفض ىذا القرار ويعمف
في ىذا اليوـ أعمى درجات التضامف مع الشعب الفمسطيني وحقو في قياـ دولة مستقمة عاصمتيا القدس.
وجو الحريري لمجيات المختصة في ببلده ،بإضاءة الواجية الرئيسة لمسراي الحكومي الكبير في بيروت،
و ّ
فضا ألي قرار يعد القدس
بصور المسجد األقصى وكنيسة القيامة
ً
تضامنا مع الشعب الفمسطيني ،ور ً
عاصمة لػمدولة العبرية.

وأعمنت المستشارة األلمانية انغيبل ميركؿ إف حكومتيا "ال تدعـ قرار الرئيس األميركي ألف وضع القدس
ال يمكف التفاوض بشأنو إال في اطار حؿ الدولتيف" .واعرب وزير الخارجية االلماني سيغمار غابرييؿ
عف خشيتو مف أف يؤدي قرار ترامب إلى "تصعيد جديد في النزاع بيف الدولة العبرية والفمسطينييف".
وأعرب االتتحاد األوروبي عف "قمقو العميؽ" إزاء إعبلف الرئيس األمريكي .وأكدت فيديريكا موغيريني،
مسئولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي ،إف االتحاد األوروبي يدعـ "حؿ الدولتيف" وموقفو ال يزاؿ
ثابتًا ،داعية "جميع الفاعميف عمى الساحة في المنطقة بأسرىا لميدوء وضبط النفس واالمتناع عف أي
تصعيد ".وشدد رئيس لجنة مجمس "الدوما" الروسي لمشؤون الدولية ،ليونيد سموتسكي ،إلى أف قرار
الرئيس األميركي "يمكف أف يفجر مرة أخرى الوضع في منطقة الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي" ،واف القرار
عبارة عف استمرار لسمسمة االستف اززات في السياسة الخارجية لواشنطف التي نراقبيا بطريقة منيجية .فيما
شجبت طيران بقوة القرار معتبرةً أنو ينذر بػ"انتفاضة جديدة" ،وأضافت أف قرار ترامب يشكؿ "انتيا ًكا

صارخا لمق اررات الدولية" ،مشددةً عمى أف القدس "جزء ال يتج أز مف فمسطيف".
ً

وحذر الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو يوـ الخميس ( )12/7مف أف اعتراؼ الواليات المتحدة

األمريكية "األحادي" بالقدس عاصمة لمدولة العبرية يمكف أف ييدد السبلـ العالمي .وقاؿ جوكو "إندونيسيا
تطالب الواليات المتحدة األمريكية بالتفكير في سحب القرار".
وحذرت وزيرة خارجية االتتحاد االوروبي فيديريكا موغيريني يوـ الخميس مف أف قرار الرئيس األميركي
يمكف أف يعيد المنطقة إلى "أوقات أكثر ظممة" .وقالت موغيريني إف "اعبلف الرئيس ترامب حوؿ القدس
شديدا" ،داعية كؿ االطراؼ إلى "التحمي بالحكمة وعدـ التصعيد" .فيما أعمف ممثؿ االتحاد
يثير قمقًا
ً

األوروبي لدى فمسطيف رالؼ طراؼ أنو لف يتـ نقؿ أي مف سفارات الدوؿ األوروبية لدى الدولة العبرية
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إلى القدس ما لـ يتـ التوصؿ إلى "الحؿ النيائي لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي" .وأكد أف "موقؼ االتحاد
األوروبي مف القدس لـ يتغير ،واالتحاد لـ يعترؼ بضـ القدس".
احتجاجا عمى قرار الواليات المتحدة
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير األميركي في بغداد
ً

االعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية .ودانت الحكومة العراقية القرار األميركي ،محذرة "مف التداعيات
الخطيرة ليذا القرار عمى استقرار المنطقة والعالـ" .وىددت تحركة "النجباء" العراقية المدعومة مف إيراف
باستيداؼ القوات األميركية المتواجدة في العراؽ.
وقاؿ الناطؽ باسـ وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ اف وضع القدس مسألة "معقدة وحساسة" يجب أف
تحؿ "بالحوار" .وذكرت بأف الصيف "تدعـ بحزـ عممية السبلـ في الشرؽ االوسط" وق اررات االمـ المتحدة
ذات الصمة".
وقالت وزيرة الخارجية النروجية ايني اريكسف سوريدي التي استضافت بمدىا المفاوضات التي افضت
إلى اتفاقات "اوسمو"" ،اشعر بقمؽ كبير مف أف يساىـ القرار األميركي بمزيد مف عدـ االستقرار في
المنطقة ويدفع االطراؼ الى مغادرة طاولة المفاوضات".
وِ
أسؼ رئيس مفوضية االتتحاد االفريقي موسى فقي محمد "ليذا القرار الذي لف يؤدي سوى الى زيادة
التوتر في المنطقة وخارجيا والى مزيد مف التعقيد في البحث عف حؿ لمنزاع االسرائيمي الفمسطيني".
واكد الديوان الممكي السعودي أف المممكة "سبؽ أف حذرت مف العواقب الخطيرة لمثؿ ىذه الخطوة غير
المبررة وغير المسؤولة" .وأضاؼ أف السعودية "تعرب عف استنكارىا وآسفيا الشديد لقياـ اإلدارة األميركية
باتخاذ" ىذا القرار "بما يمثمو مف انحياز كبير ضد حقوؽ الشعب الفمسطيني التاريخية والثابتة في القدس
والتي كفمتيا الق اررات الدولية ذات الصمة وحظيت باعتراؼ وتأييد المجتمع الدولي".
يحدده تاريخيا وارادة وعزـ
تحدده دولة أو رئيس ،بؿ ّ
وأكدت الرئاسة السورية أف "مستقبؿ القدس ال ّ
حية في ضمير األمة العربية حتى إقامة الدولة الفمسطينية
األوفياء لمقضية الفمسطينية التي ستبقى ّ
وعاصمتيا القدس".

وعقد المجمس التشريعي الفمسطيني جمسة طارئة حوؿ القرار األمريكي وذلؾ بمقره في مدينة غزة .وأكد
الدكتور أحمد بحر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي ،عمى ضرورة شطب اتفاقية "أوسمو" ،وطالب
مناشدا أبناء شعبنا وفصائمو وقواه الفاعمة بإتماـ
المقاومة الفمسطينية بالرد عمى الجريمة النكراء،
ً
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المصالحة وتحقيؽ الوحدة الوطنية عمى الثوابت الفمسطينية .وأعمنت سويس ار ،أف القرار الذي اتخذه
الدولتيف" ،وأف الوضع
الرئيس األميركي يمثّؿ "عقبة أماـ تحقيؽ السبلـ العادؿ والدائـ عمى أساس حؿ
ْ

النيائي لممدينة "يجب أف يكوف جزًءا مف أجندة المفاوضات" .وقالت و ازرة الخارجية :وفي ظؿ غياب
اتفاؽ دولي حوؿ الوضع النيائي لمقدس؛ فإف "سويس ار ستحتفظ بسفارتيا في تؿ أبيب".

وقاؿ نائب رئيس وزراء ووزير الشؤون الخارجية والتجارة االيرلندي ،سايموف كوفيني"،إف القدس ىي
معيدا بذلؾ
إحدى قضايا الوضع الدائـ التي سيتـ تسويتيا في اتفاؽ سبلـ نيائي في الشرؽ األوسط"ً ،
تأكيد موقؼ إيرلندا بشأف مدينة القدس .وأكد "ستظؿ إيرلندا ممتزمة تماماً بدعـ كبل الطرفيف لمتوصؿ إلى

حؿ سممى تفاوضي لعممية السبلـ في الشرؽ األوسط ،وىو أمر ضروري لمدولة العبرية لضماف مستقبميا
وضروري كذلؾ لمفمسطينييف لكي يتمتعوا بحقوقيـ السياسية الكاممة ".
صرح وزير خارجية تنزانيا أغوستيف ماىيحا ،بأف "سفارة تنزانيا لدى الدولة العبرية موجودة في تؿ أبيب
و ّ
وستبقى ىناؾ عمى الرغـ مف الجيود المنسقة إلقناعنا باالنتقاؿ" .وأعرب رئيس وزراء مالطا جوزيؼ

موسكات ،عف معارضتو الشديدة لقرار الرئيس األميركي ،ورأى بأف ىذا العمؿ سيؤدي لمزيد مف التوتر
جنبا إلى جنب في سبلـ وأمف واعتراؼ
في المنطقة .واكد دعـ مالطا "لحؿ قائـ عمى دولتيف تعيشاف ً
متبادؿ".

ورفضت و ازرة السمطة الشعبية لمعاقات الخارجية لجميورية فنزويا قرار الرئيس األميركي واعتبرتو
صارخا لمقانوف الدولي .وتابع :إف جميورية فنزويبل البوليفارية بصفتيا رئيسة حركة عدـ
تعسفيا ،وانتيا ًكا
ً
ً

االنحياز ،وبمد شقيؽ لمقضايا العادلة في العالـ العربي ،تعتبر أف ىذا الحدث يشكؿ انتياكاً صارخاً
لمقانوف الدولي ،ولذلؾ تدعو إلى االلتزاـ بميثاؽ األمـ المتحدة ،وجميع ق اررات مجمس األمف والجمعية
العامة لؤلمـ المتحدة التي تـ الموافقة عمييا في ىذا الشأف ،في إطار الجيود المشتركة لممجتمع الدولي
لممضي قدماً نحو إيجاد "حؿ تفاوضي" والتخمي عف االعتداءات واالنتياكات ضد الشعب الفمسطيني.
وأكدت التحكومة اإلسبانية أف القدس تشكؿ جزًءا ميما مف القضايا المركزية "لمشروع السبلـ" ،ويجب أف

تكوف موضوع تفاوض بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ،وعمى أساس "حؿ الدولتيف" .كذلؾ أكد وزير
تكز عمى الموقؼ
الخارجية اإليطالي انجمينو ألفانو ،عمى أف "الموقؼ اإليطالي مف القدس ،اليزاؿ مر ًا
األوروبي واإلجماع الدولي الذي تـ استحقاقو داخؿ األمـ المتحدة .وأنو يجب السعي إلى إيجاد "حؿ
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لمقدس كعاصمة لدولتيف" بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف مف خبلؿ المفاوضات ،وفي سياؽ "عممية السبلـ
القائمة عمى حؿ الدولتيف" ،مع مراعاة التوقعات المشروعة لكمييما.
مؤيدا مف جميع األطراؼ ،يديف االعتراؼ بالقدس كعاصمة لدولة االحتبلؿ
وأقر البرلمان البرتغالي ،قرًا
ار ً

اإلسرائيمي .وكاف مشروع قرار قدمتو كتمة اليسار ،والحزب االشتراكي (الحاكـ) وتـ التصويت لصالح
المشروع مف قبؿ ىذه األحزاب ،باإلضافة إلى الحزب الشيوعي ،وحزب الخضر ،والحزب االشتراكي
أقر البرلماف البرتغالي ،مشروع قرار آخر مقدـ
الديمقراطي ،كما أيده نواب حزب الشعب المسيحي .كما ّ
مف قبؿ الحزب االشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب المسيحي ،يعرب عف "القمؽ إزاء قرار رئيس الواليات

المتحدة" ،وتـ إق ارره مف قبؿ معظـ األحزاب البرلمانية.
وقاؿ رئيس الوزراء البمجيكي في معرض رده عمى أسئمة النواب أف ببلده تديف قرار الرئيس األميركي،
مطالبا بتحرؾ جماعة عمى مستوى الدوؿ األوروبية.
وال ترى بو خطوة تخدـ "عممية السبلـ"،
ً

وشعبا ،ومساندتيا المطمقة
ئيسا وحكومةً
ً
وأكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ،وقوؼ ببلده ر ً

لمقضية الفمسطينية العادلة وتضامنيا الكامؿ مع الشعب الفمسطيني الشقيؽ في ىذه الظروؼ العصيبة.
إف
واستنكر في رسالة وجييا ألخيو الرئيس محمود عباس ب ّ
شدة اإلعبلف األمريكي أحادي الجانب .وقاؿ " ّ

اإلقداـ عمى ىذه الخطوة غير المسبوقة لدليؿ واضح عمى االنحياز الكامؿ لمجانب اإلسرائيمي وتن ّكر
صريح لممواثيؽ الدولية بما يجعؿ مف جيود إحياء عممية السبلـ أم ار مستعصيا ويساىـ في مزيد االحتقاف
عما تُمثمو مف استفزاز واستيتار بمشاعر
وتوتير األجواء وارباؾ األمف واالستقرار في المنطقة ،فضبلً ّ

األمة العربية واإلسبلمية".

وانضمت اإلكوادور وأوروغواي يوـ الخميس إلى دوؿ أمريكا الجنوبية النتقاد قرار البيت األبيض الخاص
باالعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية .وقالت و ازرة الخارجية اإلكوادورية إف " إعبلف الواليات المتحدة
يقوض الجيود الدولية الساعية إلى حؿ تفاوضي وعادؿ ودائـ في المنطقة لمصراع اإلسرائيمي -
أيضا مف التداعيات السمبية لمقرار عمى جيود إحياء محادثات "السبلـ"
الفمسطيني" .وحذرت األكوادور ً

المتوقفة بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف .وفي مونتفيدو ،أصدرت و ازرة خارجية أوروغواي بيانا أعربت فيو
عف "قمقيا ومعارضتيا" لمخطوة األمريكية .وجددت أوروغواي أيضا دعيما "لحؿ الدولتيف" بما يتفؽ مع
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قرار األمـ المتحدة  1947بشأف ىذه القضية .وكانت كوبا وفنزويا قد أدانتا إعبلف البيت األبيض ،فيما
أوضحت المكسيك أنيا لف تنقؿ سفارتيا مف "تؿ أبيب" إلى القدس.
وجدد أمير قطر ،الشيخ تميـ بف خميفة آؿ ثاني ،في اتصاؿ ىاتفيمع إسماعيؿ ىنية رئيس المكتب
السياسي لحركة "حماس" ،رفض ببلده قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب مف القدس .وترّكز الحديث
حوؿ القدس والقرار األميركي باعتبارىا عاصمة لبلحتبلؿ اإلسرائيمي والمتطمبات الضرورية لمتعامؿ مع
ىذا التطور الخطير بما في ذلؾ التأكيد عمى إنجاز الوحدة الوطنية الفمسطينية .واستعرض سمسمة
االتصاالت التي أجراىا مع الرؤساء والزعماء بمف فييا مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب .وشدد أمير
قطر عمى وقوفو إلى جانب شعبنا الفمسطيني في ىذه المرحمة الدقيقة ،واعتبار أف قضية القدس ىي
قضية مصير أمة.
وأعربت جميورية جنوب افريقيا ،عف قمقيا العميؽ إزاء اإلجراء الفردي األميركي الذي مف شأنو أف
تـ تسجيمو في إطار "عممية السبلـ بالشرؽ األوسط" .وقالت إف "قرار نقؿ السفارة األميركية إلى
يقوض ما ّ

القدس أمر مؤسؼ وغير بناء في دفع حؿ مستداـ" .وأضافت أف االنفرادية تيدد التوازف العالمي لمسمطة
أمور
نسبيا ،مما يؤكد عمى أف التعاوف الدولي والحوار والتشاور تعد ًا
واألمف واالستقرار في بيئة متقمبة ً

حاسمة لضماف التفاعؿ السممي بيف الدوؿ .ودعت جنوب افريقيا حكومة الواليات المتحدة األميركية إلى
إعادة النظر في قرارىا.
وعقدت المجنة التابعة لمجمعية العامة لألمم المتتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفمسطيني لتحقوقو غير
بيانا عبرت فيو عف قمقيا العميؽ مف قرار
القابمة لمتصرف اجتماعا طارئاً مساء الخميس ،وأصدرت ً
الواليات المتحدة األمريكية .وأكدت عمى أف ىذه اإلجراءات األحادية الجانب ىي انتياؾ فاضح لق اررات

مجمس األمف ذات العبلقة ،بما في ذلؾ الق اررات  )1980( 476و ،)1980( 478وآخر قرار لمجمس
األمف  ،)2016( 2334فضبل عف عدد مف ق اررات الجمعية العامة بما في ذلؾ القرار  )II( 181وآخرىا
القرار  .A/72/15وأضافت أف ىذه الق اررات مف شأنيا فقط أف تشجع الدولة العبرية ،القوة القائمة
باالحتبلؿ ،عمى مواصمة إجراءاتيا غير القانونية بما في ذلؾ الضـ غير الشرعي لشرقي القدس ،وزيادة
التوتر مع تداعيات بعيدة المدى في منطقة الشرؽ األوسط االوسع وفي جميع أنحاء العالـ .وأشارت إلى
إدانة المجتمع الدولي ،مف خبلؿ األمـ المتحدة ،لكافة اإلجراءات التي تيدؼ إلى تغيير التركيبة
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الديمغرافية لؤلرض الفمسطينية المحتمة منذ العاـ  ،1967بما فييا شرقي القدس ،وىويتيا ووضعيا ،وأعمف
بأنو لف يعترؼ بالتغييرات عمى خطوط الرابع مف يونيو  ،1967بما في ذلؾ القدس ،إال في حدود ما
يتفؽ عميو الطرفاف .كما حثت المجنة بشدة حكومة الواليات المتحدة األميركية عمى إلغاء ق ارراتيا
باالعتراؼ بالقدس كعاصمة لمدولة العبرية ونقؿ السفارة األمريكية إلييا.
ولممرة الثانية خبلؿ يوميف أعاد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،التأكيد عمى موقؼ الحكومة
محذر في ذات الوقت مف التداعيات الخطيرة ليذا
ًا
العراقية برفض القرار االميركي بنقؿ سفارتيـ لمقدس،

القرار عمى استقرار المنطقة والعالـ .واعتبر العبادي يوـ الجمعة ( ،)12/8أف القرار األميركي سيؤدي
إلى "التطرؼ وخمؽ اجواء تساعد عمى االرىاب".
واستدعى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوـ الجمعة سفير الواليات المتحدة لدى ببلده إلعبلف
موقفو الرافض لمقرار األمريكي .وصرح نور الديف بف نتيشة ،مستشار الرئيس التونسي ،إف "تونس إلى
جانب القضية الفمسطينية بشكؿ دائـ ،وىي تدعـ السبلـ في المنطقة بما يحفظ حؽ الشعب الفمسطيني في
دولة ذات سيادة وعاصمتيا القدس".
وشدد وزير االعام المبناني ممحـ الرياشي عمى أف الدور اإلعبلمي المبناني ىو دور استراتيجي وأساسي
في دعـ معركة الدفاع عف مدينة القدس المحتمة ،وفي الوقوؼ ومع أزمة المقدسييف أزمة كؿ انساف وكؿ
األدياف .وجاءت تصريحات الوزير عقب أف أعطى توجيياتو لتمفزيوف لبناف واذاعة لبناف بفتح اليواء يوـ
الجمعة تضامناً مع مدينة القدس لمتأكيد عمى ىوية القدس ودعماً لمموقؼ الفمسطيني باعتبار القدس
عاصمة ابدية لمدولة الفمسطينية.
وجو وزير التربية والتعميم العالي المبناني مرواف حمادة ،كممة إلى المدارس والمينيات والجامعات
و ّ

الرسمية والخاصة كافة في لبناف ،في ظؿ التوجو األميركي لنقؿ السفارة األميركية إلى القدس .ودعا
حمادة اإلدارات واألساتذة والمعمميف ،إلى تبلوة كممتو في الصفوؼ ،وتخصيص إحدى الحصص الدراسية
في برنامج يوـ اإلثنيف المقبؿ لمحديث عف خطورة ىذا التوجو وشرح أبعاده ،وجعؿ األجياؿ الشابة عمى
اطبلع ومسؤولية تجاه مدينة القدس التي تحتضف رموز الديانات الموحدة ،وضرورة احتراـ خصوصيتيا
كعاصمة لفمسطيف المحتمة.
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وأداف الرئيس الباكستاني ممنوف حسيف ،بشدة قرار الواليات المتحدة األميركية .وقاؿ الرئيس حسيف "إف
وحث الرئيس الباكستاني األمة
ىذا القرار ستكوف لو آثار سمبية عمى "السبلـ" واالستقرار في المنطقة.
ّ
حبا بدعوة
اإلسبلمية عمى التعامؿ مع ىذا التطور الخطير بجدية ،مؤكداً أف ىذا القرار غير مقبوؿ ،مر ً

الرئيس التركي لعقد اجتماع طارئ لقمة منظمة التعاوف اإلسبلمي األسبوع المقبؿ لمناقشة ىذه القضية
الحساسة ،معرباً عف أممو في أف يخرج االجتماع بقرار حاسـ .وقاؿ رئيس الوزراء الباكستاني شاىد
خاقاف" ،إف باكستاف حكومة وشعباً قمقة حياؿ القرار األميركي ،وتعارض بشدة نقؿ السفارة األمريكية مف
"تؿ أبيب" إلى القدس الشريؼ.
مف جانبو أقر البرلمان الباكستاني ق ار اًر باإلجماع ،داف فيو القرار األميركي بشأف االعتراؼ بالقدس
عاصمة لمدولة العبرية بشدة ،وعده ىجوماً عمى األمة اإلسبلمية .وطالب البرلماف الباكستاني ،الواليات
المتحدة ،بالتراجع عف "قرارىا السخيؼ" عمى الفور ،كما حث الحكومة الباكستانية عمى تنشيط منظمة
التعاوف اإلسبلمي التخاذ خطوات دبموماسية حاسمة ضد قرار الواليات المتحدة.
ونفت التشيك يوـ الجمعة ،ماتردد في األونة األخيرة عف اعتزاميا نقؿ سفارتيا مف "تؿ أبيب" إلى القدس.
وقالت سفيرة التشيؾ بالقاىرة فيرونيكا كوخينيوفا ،إف ببلدىا ،التي ىي عضو في االتحاد األوروبي،
ممتزمة بنتائج مجمس وزراء خارجية االتحاد األوروبي الذي يعتبر القدس العاصمة المستقبمية ِ
لكبل
"الدولتيف".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ أف قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب حوؿ القدس
يتناقض مع كؿ االتفاقيات الدولية .ونقمت وكالة "سبوتنؾ" عف الفروؼ قولو :إف نظيره األمريكي ريكس
تيمرسوف قاؿ إف الواليات المتحدة تتوقع إبراـ "صفقة القرف" حوؿ التسوية في الشرؽ األوسط .وأضاؼ:
"تيمرسوف لمح إلى أف الواليات المتحدة تأمؿ باعتماد صفقة القرف ،التي ستحؿ بضربة واحدة المشكمة
الفمسطينية اإلسرائيمية ،ونتحن نريد أن نفيم تحالياً كيف سيكون ىذا".
فيما نشر الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوـ الجمعة تغريدة عمى صفحتو الخاصة عمى موقع التواصؿ
االجتماعي "تويتر" ،لفيديو يظير عدداً مف الرؤساء السابقيف لمواليات المتحدة وىـ يتحدثوف عف عاصمة
الدولة العبرية .وغرد قائبلً" :لقد أوفيت بوعدي في حممتي االنتخابية ،بينما اآلخروف لـ يفوا".
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أي تغيير عمى وضع القدس ،في حالة عدـ التوصؿ إليو عف طريؽ
وقالت وزارة الخارجية البمغارية إف ّ

وبينت
المفاوضات ،قد ينعكس سمباً عمى الجيود مف أجؿ استئناؼ "عممية السبلـ في الشرؽ األوسط"ّ .
أنيا وبصفتيا دولة عضو في االتحاد األوربي ،فستظؿ ممتزمة مع الشركاء اإلقميمييف والدولييف ،بما في

ذلؾ "رباعية الشرؽ األوسط" ،في سبيؿ دعـ الجيود مف أجؿ استئناؼ مفاوضات "السبلـ وايجاد الحؿ
لمنزاع عمى أساس مبدأ حؿ الدولتيف المتعايشتيف في ظؿ السبلـ واألمف".
وأكد نبيو بري ،رئيس مجمس النواب المبناني ،رفض ببلده المطمؽ لمقرار األمريكي إعبلف القدس
معمنا الوقوؼ التاـ إلى جانب الشعب الفمسطيني .وأشار بري في اتصاؿ
عاصمة لبلحتبلؿ اإلسرائيميً ،

ىاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيؿ ىنية ،مساء الجمعة ،إلى أنو دعا الجتماع
خاص لمبرلماف المبناني لبحث تداعيات وخطورة القرار األمريكي وانعكاساتو والتضامف مع الشعب
ثمنت تحركة تحماس في
الفمسطيني ،حيث عقدت الجمسة وعبرت عف إدانة القرار األميركي .وفي السياؽّ ،
لبناف الموقؼ األصيؿ لمبناف الرسمي والحزبي والشعبي ،الذي استنكر وأداف القرار األميركي بنقؿ السفارة

ٍ
ٍ
األمة،
األميركية إلى القدس ،والذي يتحرؾ أيضاً بشكؿ فاعؿ دعماً لقضية القدس باعتبارىا قضية ّ
والعاصمة األبدية لمدولة الفمسطينية.

وأداف المجمس األعمى لمدولة في ليبيا ،القرار األميركي ،واعتبر ىذا القرار تحدياً ساف اًر لمشاعر
المسمميف .وطالب المجمس األعمى ،المجتمع الدولي ومنظمة التعاوف اإلسبلمي وجامعة الدوؿ العربية،
بضرورة اتخاذ موقؼ واضح لمعمؿ دوف تنفيذ ىذا القرار ،حفاظاً عمى االستقرار في المنطقة.
وأكد وزير خارجية البيرو ريكاردو لونا عمى الثوابت الرسمية لمسياسة الخارجية لببلده ،وتمسكيا بق اررات
الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفمسطينية و"حؿ الدولتيف" عمى حدود الرابع مف يونيو لعاـ ،1967
ورفض اعتبار القدس عاصمة لمدولة العبرية.
كذلؾ أكدت وزارة الخارجية الفيتنامية موقفيا الثابت في دعـ قياـ الدولة الفمسطينية عمى حدود العاـ
 .1967وأضافت ،ترى فيتناـ بأف أية إجراءات تتعمؽ بمدينة القدس ،يجب أف تتـ وفؽ القانوف الدولي،
وتحديداً ق اررات األمـ المتحدة وبالتوافؽ بيف األطراؼ ذات العبلقة.
وعقد مجمس األمن الدولي جمسة طارئة ،مساء الجمعة ،بدعوة مف ثماني دوؿ ،لبحث قرار الرئيس
األميركي دونالد ترامب .وعبرت األمـ المتحدة ،خبلؿ الجمسة ،عف "القمؽ البالغ إزاء مخاطر تصاعد
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العنؼ" إثر قرار الرئيس ترامب االعتراؼ بشكؿ أحادي بالقدس عاصمة لمدولة العبرية .وأكد مندوبو
الدوؿ األعضاء في مجمس األمف ،إنجمت ار وفرنسا وايطاليا وبوليفيا واألورغواي والسنغاؿ والصيف واثيوبيا
وكازخستاف وروسيا ،رفضيـ لمقرار األحادي الجانب الصادر عف اإلدارة األميركية ،كونو يخالؼ ق اررات
الشرعية الدولية ،ودعوا إلى احتراـ ىذه القوانيف ،والوضع الراىف في مدينة القدس .وأكدوا أف ببلدىـ
تعارض الخطوة األميركية وستبقي عمى سفارات ببلدىا في"تؿ أبيب" .وشددوا أف ىذا القرار مف شأنو أف
يغذي العنؼ في المنطقة ،داعيف جميع األطراؼ لضبط النفس وعدـ القياـ بأي خطوات مف شأنيا تغيير
أيضا دور المممكة االردنية الياشمية في حماية المقدسات في المدينة
الوضع في المدينة ،مثمنيف
ً
المقدسة.

وانتقدت المجموعة األوروبية في مجمس األمن الدولي إضافة إلى ألمانيا ،يوـ الجمعة ،قرار الرئيس
األمريكي ،دونالد ترامب ،وأكدت أف شرقي القدس ىي "أر ٍ
اض فمسطينية محتمة" .وقاؿ السفراء األوروبيوف
إف القرار األمريكي "ال يتفؽ مع ق اررات مجمس األمف ،وال يفيد آفاؽ السبلـ في المنطقة" ،وتابعوا "يجب
تحديد وضع القدس مف خبلؿ مفاوضات بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف تؤدي إلى اتفاؽ الوضع النيائي،
وىذا ىو الموقؼ الثابت لمدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي" .ودعوا إلى "أف تكوف القدس في نياية
المطاؼ عاصمة مشتركة لمدولة العبرية وفمسطيف ،وحتى ذلؾ الحيف ،ال نعترؼ بسيادة أي دولة عمى
القدس" .وقالوا إف "االتحاد األوروبي لف يعترؼ بأي تغييرات عمى حدود ما قبؿ عاـ  ،1967بما في ذلؾ
ما يتعمؽ بالقدس ،باستثناء تمؾ التي يتفؽ عمييا الطرفاف".
عمت مدف
وقاؿ العاىل األردني الممؾ عبد اهلل الثاني ،مساء الجمعة ،إف مسيرات الغضب الشعبي التي ّ

قيو.
المممكة احتجاجاً عمى قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،تعكس مدى شموخ الشعب األردني ور ّ

وانتقدت كوريا الشمالية يوـ السبت ( )12/9قرار الرئيس األمريكي ،وقاؿ المتحدث باسـ و ازرة الشؤوف

يحا ،واىانة
الخارجية الكورية الشمالية قولو إف قرار ترامب "يستحؽ
تحديا صر ً
دوليا حيث إنو يعتبر ً
غضبا ً
ً
لمشرعية الدولية ولئلرادة الجماعية لممجتمع الدولي" .وأضافت "يتعيف أف تتحمؿ أمريكا المسؤولية الكاممة

لجميع عواقب التوترات وعدـ االستقرار ،التي ستتبع ذلؾ في منطقة الشرؽ االوسط ،بسبب عمميا المتيور
والمستبد" .وأكدت كوريا الشمالية أف قضية القدس يتعيف أف يتـ تسويتيا بشكؿ عادؿ "مف خبلؿ استعادة
الحقوؽ الوطنية لمشعب الفمسطيني".
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دائما لتولي "ميمة ما مف أجؿ
وأكد وزير الدفاع الماليزي ،ىشاـ الديف حسيف ،أف جيش ببلده مستعد ً

قضية القدس" .وعد حسيف في كممة خبلؿ اجتماع الكتمة البرلمانية لحزبو يوـ السبت ،أف إعبلف الرئيس
األمريكي دونالد ترامب "ضربة لممسمميف".
وأعرب رئيس مفوضية االتتحاد األفريقي موسى محمد فكي عف قمقو وأسفو إزاء قرار الواليات المتحدة
مجددا التأكيد عمى تضامف االتحاد األفريقي مع
األميركية .وحذر مف تداعياتو عمى استقرار المنطقة،
ً

الشعب الفمسطيني ،ودعمو لمسعي الفمسطيني المشروع إلقامة دولتو المستقمة ،وعاصمتيا شرقي القدس
عمى أساس "حؿ الدولتيف" .أكدت التحكومة السريانكية ،موقفيا الثابت حوؿ مدينة القدس بأنيا يجب أف
تكوف "عاصمة مشتركة" لفمسطيف والدولة العبرية .وقالت و ازرة الخارجية السريبلنكية ،إنيا لف تقوـ بنقؿ
سفارتيا إلى القدس وستبقي في مدينة "تؿ أبيب".
وقالت الممثمة العميا لاتتحاد األوروبي لمشؤون الخارجية والسياسية واألمنية ،فيديريكا موغيريني ،في
مؤتمر صحفي مشترؾ مع رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو ،يوـ اإلثنيف (" ،)12/11نعتقد أف
إقامة الدولتيف ىو الحؿ الواقعي الوحيد لتسوية الصراع بيف فمسطيف والدولة العبرية والقدس ىي عاصمة
لكمييما وفؽ حدود  ."1967وأضافت" :اننا عمى موقفنا الراسخ والثابت وسنستمر في احتراـ الرأي
الجماعي الدولي نحو القدس حتى يتـ حؿ ىذه القضية بشكؿ نيائي" .وأكدت موغيريني أف "االتحاد
األوروبي سيبذؿ المزيد مف الجيود مع حمفائو وشركائو الدولييف في المنطقة ومنيا مصر واألردف إضافة
إلى الفمسطينييف واالسرائيمييف مف أجؿ إعادة إطبلؽ عممية السبلـ رغـ ىذه األوقات الصعبة".
السفير األمريكي في الجزائر جوف
والتقى نواب من "المجمس الشعبي الوطني" وشباب جزائريون
َ

ديروشر؛ لبلحتجاج عمى القرار األمريكي ،حيث سمموه رسالة احتجاج ومطالب وعد السفير بتسميميا
ٍ
ِ
األمة
إف ىذا القرار ىو بمنزلة
لئلدارة األمريكية .وقاؿ بياف لػ"حركة مجتمع السمـ"ّ " :
إعبلف حرب عمى ّ
بقي لمشعب
العربية واإلسبلمية ،ويمثّؿ عدوانا واستفزًا
از لمشاعر المسمميف في العالـ ،وسوؼ لف ُي َ
خيار إال المقاومة؛ ألف ما أ ِ
سترد إال بالقوة" .وح ّذر النواب مف أف "اإلصرار عمى
الفمسطيني ًا
ُخذ بالقوة ال ُي ّ
ّ
تنفيذ ىذا القرار ىو إصرٌار عمى تغيير اليوية اإلسبلمية والمسيحية لمدينة القدس ،وسوؼ لف نقبؿ بذلؾ
بأي ح ٍ
اؿ مف األحواؿ" .وطالب النواب اإلدارة األمريكية بالتراجع عف تنفيذ ىذا القرار ،لما يترتّب عنو مف
ٍ
تداعيات خطيرة ،وااللتزاـ بالق اررات الدولية ،واالعتراؼ بالحقوؽ التاريخية والمشروعة لمشعب الفمسطيني،
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وحقّو في تقرير مصيره بك ّؿ الوسائؿ المشروعة ،ومنيا المقاومة بك ّؿ أشكاليا ،وفؽ ما تنص عميو الشرائع
السماوية والمواثيؽ الدولية.
وأكد الرئيس اإليراني يوـ اإلثنيف خبلؿ اتصاؿ ىاتفي مع رئيس حركة حماس اسماعيؿ ىنية ،عمى
داعيا إلى الوحدة لمواجيتو .واعتبر أف ىذا القرار األميركي يمثؿ قمة
موقؼ ببلده برفض ىذا القرار،
ً

مؤكدا أف إيراف ستكوف بكؿ إمكاناتيا إلى جانب الشعب الفمسطيني
العدواف مف دوؿ االستكبار العالمي،
ً
ليكوف لو دولتو الكاممة وعاصمتيا القدس .وأوضح أف إيراف لف تدخر جيدا مف أجؿ إنجاح القمة
اإلسبلمية المنعقدة في تركيا وصدور ق اررات تدعـ الحؽ اإلسبلمي في فمسطيف والقدس.
وفي انقرة ،قاؿ الرئيس التركي رجب طيب اردوغاف االثنيف إف واشنطف "عبر اعترافيا بالقدس عاصمة
لمدولة العبرية ،أصبحت شريكة في سفؾ الدماء .ال نعترؼ بيذا القرار ولف نعترؼ بو".
فور لمتفاوض حوؿ كؿ
في القاىرة ،دعا الرئيس الروسي إلى استئناؼ المفاوضات الفمسطينية-االسرائيمية ًا
القضايا "بما فييا وضع القدس" .وقاؿ بوتيف في مؤتمر صحافي مشترؾ مع نظيره المصري عبد الفتاح

السيسي إنو يرى "ضرورة االستئناؼ الفوري لممفاوضات الفمسطينية-االسرائيمية المباشر حوؿ كؿ القضايا
المتنازع عمييا ،بما فييا وضع القدس" ،في اشارة غير مباشرة الى معارضتو لقرار ترامب .واعتبر األمين
العام لألمم المتتحدة انطونيو غوتيريش أف القرار األميركي يمكف أف يعيؽ الجيود االميركية مف أجؿ
"السبلـ في الشرؽ االوسط".
وأعمف رئيس البرلمان المغربي ،الحبيب المالكي ،عف رفض البرلماف المغربي بييئتيو مجمس النواب،
وىيئتو االستشارية ،لمقرار األميركي األخير باالعتراؼ بمدينة القدس عاصمة لمدولة العبرية .وأشار إلى
منطقة الشر ِ
ؽ األَوسط ،ويجعؿ الواليات المتحدة
َم ٍؿ في السبلـ في ْ
أف "القرار األَميركي يأتي َلد ْف ِف ُكؿ أ َ
ٍ
وف راعيةً لمسبلـ".
َغ ْي َر ُم َؤىمَة لتَ ُك َ
وأكدت جميورية أوروغواي دعميا والتزاميا بق اررات مجمس األمف والجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،فيما
يتعمؽ بفمسطيف وقضية القدس .وعبرت أوروغواي عف قمقيا واعتراضيا عمى قرار الواليات المتحدة
األميركية بشأف القدس ،مشيرةً إلى أنو ال يساىـ في تحقيؽ "السبلـ والحؿ العادؿ والشامؿ في الشرؽ

األوسط" .وفى نفس اإلطار ،أصدرت "الجبية الواسعة" وىي ائتبلؼ مختمؼ األحزاب اليسارية وموجودة
بيانا عبرت فيو عف رفضيا لقرار الواليات المتحدة بنقؿ سفارتيا إلى القدس ،واعتبرتو جزًءا
في السمطةً ،
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مف السياسة العسكرية المدعومة مف الرئيس دونالد ترامب .وأكد وزير خارجية تنزانيا أغوستيف ماىيجا،
ورئيس البرلمان جوب ندوجاي ،تأييد تنزانيا بكافة مؤسساتيا لحقوؽ الشعب الفمسطيني العادلة ،وبإيمانيـ
أف الحمبلت اإلعبلمية التي تسعى لتشويو الموقؼ الثابت لتنزانيا تجاه القضية الفمسطينية لف يكتب ليا
تعبير عف رفضو
ًا
النجاح .وأقاـ مجمس نواب مممكة البتحرين ،يوـ الثبلثاء ( ،)12/12وقفة تضامنية
لقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب .واعتبر مجمس النواب الموقؼ األميركي تحدياً لمشاعر المسمميف
والمسيحييف ،ومخالفةً لكافة المواثيؽ واألعراؼ وق اررات الشرعية الدولية ذات الصمة بالقضية الفمسطينية،
وتيديداً صارخاً لؤلمف والسمـ الدولييف.
المركز الفمسطيني لئلعبلـ+وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2017/12/12 ،

البرلماف العربي يدعو إلى عقد قمة عربية طارئة:
دعا البرلماف العربي إلى عقد قمة عربية طارئة لتجنيد كافة الطاقات مف أجؿ إنياء اإلحتبلؿ اإلسرائيمي
ألراضي دولة فمسطيف وعاصمتيا األبدية "القدس".
جاء ذلؾ في قرار أصدره البرلماف العربي في ختاـ جمستو الطارئة اليوـ االثنيف بمقر الجامعة العربية
لبحث تداعيات قرار اإلدارة األمريكية باإلعتراؼ بمدينة القدس المحتمة عاصمة لمقوة القائمة باإلحتبلؿ
"الكياف الصييوني" ونقؿ السفارة األمريكية إلييا.
وتضمف القرار الدعوة لوضع خطة تحرؾ عربية فاعمة عمى كافة المستويات مف خبلؿ جامعة الدوؿ
العربية والسمطة الفمسطينية والبرلماف العربي تأكيدا عمى تكامؿ الدبموماسية البرلمانية مع الدبموماسية
الرسمية لمتصدي لقرار اإلدارة األمريكية وتشكيؿ لجنة مفتوحة العضوية ليذا الغرض.
وقرر البرلماف تسمية دور اإلنعقاد الحالي لمبرلماف العربي "القدس عاصمة أبدية لدولة فمسطيف"  ،وتكميؼ
وفود مف البرلماف العربي لزيارة البرلمانات المماثمة خاصة البرلماف اإلفريقي والبرلماف األوروبي وعدد مف
برلمانات الدوؿ األوروبية الفاعمة لعقد لقاءات وحشد تأييد المجتمع الدولي لمتصدي لمقرار األمريكي .
وأكد البرلماف العربي التضامف العربي واإلسبلمي لمتصدي لمقرار األمريكي مف خبلؿ تنسيؽ التحرؾ بيف
جامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلسبلمي وبيف البرلماف العربي واتحاد مجالس الدوؿ األعضاء
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بمنظمة التعاوف اإلسبلمي بشأف القدس أولى القبمتيف وثالث الحرميف والعمؿ عمى تعزيز دعـ االعترؼ
بدولة فمسطيف وعضويتيا الكاممة باألمـ المتحدة.
وشدد البرلماف العربي عمى مساندة ودعـ صمود وتضحيات الشعب الفمسطيني في مقاومتو الباسمة وفي
نضالو ضد سياسة القوة القائمة باإلحتبلؿ التي تيدؼ إلى تغيير الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة
القدس المحتمة والوقوؼ صفا واحدا معو لمحفاظ عمى تمسكو بأرضو وحقو في إقامة دولتو المستقمة ذات
السيادة وعاصمتيا األبدية مدينة القدس ،والمطالبة بتكثيؼ دعـ الدوؿ العربية ،المادي والمعنوي ،وتعزيز
صندوؽ دعـ القدس.
وقرر البرلماف العربي مخاطبة البرلمانات اإلقميمية والدولية ،واالتحاد البرلماني الدولي ،لدفع الدبموماسية
البرلمانية لمتصدي لخطورة القرار األمريكي عمى فرص السبلـ في المنطقة ،ودعوتيـ لمثبات عمى موقفيـ
برفض القرار ،ومطالبة مف لدييـ تمثيؿ دبموماسي أو قنصمي مقيـ لدى القوة القائمة باالحتبلؿ بااللتزاـ
بق اررات الشرعية الدولية ،وعدـ نقؿ سفاراتيـ إلى مدينة القدس المحتمة أو االعتراؼ بيا عاصمة لمقوة
القائمة باالحتبلؿ ،ودعوة برلمانات الدوؿ التي لـ تعترؼ بدولة فمسطيف إلى االعتراؼ بيا ُنصرة لمحؽ
ودعماً لمسبلـ وتعزي اًز لؤلمف.

وتشمؿ ىذه المخاطبات كبل مف البرلمانات اإلقميمية واالتحاد البرلماف الدولي :البرلماف األوروبي ،وبرلماف
عموـ إفريقيا ،وبرلماف أمريكا البلتينية ودوؿ منطقة البحر الكاريبي ،والجمعية البرلمانية اآلسيوية ،واتحاد
مجالس الدوؿ األعضاء بمنظمة التعاوف اإلسبلمي ،والجمعية البرلمانية لمبحر األبيض المتوسط،
والجمعية البرلمانية لحمؼ الناتو ،الجمعية البرلمانية لبلتحاد مف أجؿ المتوسط ،واالتحاد البرلماني الدولي.
كما تشمؿ برلمانات الدوؿ األعضاء الدائمة بمجمس األمف:الجمعية الوطنية الفرنسية ،ومجمس العموـ
البريطاني ،ومجمس الشعب الصيني ،ومجمس الدوما الروسي إلى جانب بعض برلمانات الدوؿ المحورية
لمنظمة عدـ االنحياز:الجمعية الوطنية بجنوب إفريقيا ،ومجمس النواب اليندي ،والبرلماف الماليزي ،
وبرلمانات مجموعة دوؿ أمريكا البلتينية والكاريبي:البرلماف المكسيكي ،والبرلماف الب ارزيمي ،والبرلماف
األرجنتيني ،وبرلماف بوليفيا ،وبرلماف األورجواي ،وبرلماف فنزويبل ،وبرلماف بوليفيا ،وبرلماف األكوادور.
وقرر مخاطبة رئيس البرلماف العربي -رئيس لجنة فمسطيف  -لؤلميف العاـ لؤلمـ المتحدة ورئيس الجمعية
العامة؛ لتوضيح موقؼ البرلماف العربي بشأف رفض القرار األمريكي الذي يقوض المنظومة األممية،
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ومطالبة األمـ المتحدة لقيادة عممية السبلـ بعد أف أصبحت الواليات المتحدة األمريكية وسيطاً غير نزيو
وغير مقبوؿ مف الطرؼ العربي ،مف أجؿ تحقيؽ السبلـ الدائـ والشامؿ.
ودعا البرلماف العربي إلى التنسيؽ والتحرؾ المشترؾ بيف البرلماف العربي والبرلمانات الوطنية العربية
وجامعة الدوؿ العربية ،وتكثيؼ جيود الدبموماسية العربية الرسمية والبرلمانية في مختمؼ دوؿ العالـ،
إلحباط كافة خطط التحرؾ لمقوة القائمة باالحتبلؿ وقطع الطريؽ عمى اتصاالتيا في محاولتيا تضميؿ
الرأي العاـ العالمي وكسب تأييد واقناع بعض دوؿ العالـ بالموافقة عمى القرار األمريكي ،بحيث نؤكد
ُعزلة ومحاصرة القرار والغائو بقوة الرفض الدولي الرسمي والشعبي.

وتضمنت خطة التحرؾ التنسيؽ بيف البرلماف العربي ،والمجمس الوطني الفمسطيني ،وقطاع فمسطيف

واألراضي العربية المحتمة باألمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية ،بشأف إعداد مذكرة قانونية تفند بالحجج
القانونية جريمة دعـ وتكريس االحتبلؿ وانتياؾ القرار األمريكي لمقانوف الدولي ،وق اررات الجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة ومجمس األمف ذات الصمة ،واعتبارىا وثيقة حاضرة في كافة المحافؿ العربية واإلقميمية
والدولية.وأكد البرلماف العربي ضرورة دعـ جيود المجموعة العربية في األمـ المتحدة بنيويورؾ لمتحضير
لمشروع قرار في مجمس األمف والجمعية العامة لؤلمـ المتحدة يرفض القرار األمريكي ويطالب اإلدراة
األمريكية بالتراجع عنو.
كما أكد التنسيؽ مع البرلمانات العربية خاصة في المحافؿ االقميمية والدولية ،واجتماعات االتحاد
البرلماني الدولي ،لحث الرأي العاـ العالمي لدعـ الموقؼ الفمسطيني ،والتصدي لمقرار األمريكي ،واحباط
كافة مخططات القوة القائمة باالحتبلؿ لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتمة.
وشدد البرلماف العربي عمى دعمو الكامؿ لكافة ق اررات السمطة الفمسطينية ،بشأف مواجية القرار األمريكي،
والحفاظ عمى الوضعية القانونية لمدينة القدس ،وأية محاوالت النتقاص السيادة الفمسطينية عمييا.
وتضمنت خطة التحرؾ التأكيد عمى خطة تحرؾ البرلماف العربي لمتصدي لترشح القوة القائمة باالحتبلؿ
عمى شغؿ مقعد غير دائـ بمجمس األمف لعامي  ، 2020-2019ودعوة الدوؿ العربية ومجمس وزراء
التعميـ العرب والمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ ،إدماج قضية القدس في المناىج الدراسية العربية
في مختمؼ المراحؿ التعميمية ،لتأكيد مكانة القدس في وجداف أبناء األمة العربية.
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ودعا البرلماف العربي كافة وسائؿ اإلعبلـ العربية وخاصة الناطقة بكؿ المغات األجنبية لحشد كؿ الجيود
مف أجؿ قضية القدس وتعزيز التواصؿ مع الجاليات العربية في الدوؿ األجنبية السيما في أوروبا
والواليات المتحدة األمريكية.
كما دعا البرلماف العربي المجتمعات العربية لمقاطعة السمع األمريكية ،وحث جامعة الدوؿ العربية عمى
إحياء مكتب المقاطعة العربية لمقوة القائمة باالحتبلؿ إسرائيؿ ،وايجاد حالة مف الضغط االقتصادي
لمواجية القرار األمريكي.
وتضمنت خطة التحرؾ تكميؼ لجنة فمسطيف برئاسة رئيس البرلماف العربي لتنفيذ خطة البرلماف العربي
بشأف التحرؾ عمى كافة المستويات وفي كافة المحافؿ عربياً واقميماً ودولياً لمواجية القرار األمريكي،
واعتبار التصدي ليذا القرار ،والحفاظ عمى الوضعية القانونية لمدينة القدس المحتمة ،بنداً دائماً عمى
جدوؿ أعماليا.
وأكد البرلماف العربي الرفض التاـ واإلدانة الشديدة لقرار اإلدارة األمريكية الصادر يوـ األربعاء الماضي
بشأف اإلعتراؼ بمدينة القدس المحتمة عاصمةً لمقوة القائمة باإلحتبلؿ ،ونقؿ السفارة األمريكية مف تؿ
أبيب إلى مدينة القدس المحتمة.
وحمؿ الواليات المتحدة األمريكية مسؤولية تبعات القرار ،وما ستؤوؿ إليو األوضاع عمى المستوى
ّ

اإلقميمي والدولي ،وما يشكمو مف تيديد لمسمـ واألمف الدولييف .وأعاد البرلماف العربي التأكيد عمى الموقؼ
الثابت لمبرلماف العربي ،بحؽ دولة فمسطيف المطمؽ في السيادة عمى كامؿ األراضي الفمسطينية المحتمة
عاـ 1967ـ ،والحفاظ عمى الوضعية القانونية لمدينة القدس ،استناداً إلى ق اررات األمـ المتحدة ذات
الصمة ،وقواعد القانوف الدولي ،ومبادرة السبلـ العربية لعاـ 2002ـ.
وطالب البرلماف العربي المجتمع الدولي ،ال سيما مجمس األمف والجمعية العامة لؤلمـ المتحدة،
االضطبلع بمسئولياتو تجاه إبطاؿ ىذا القرار ،واتخاذ كافة اإلجراءات لرفض سياسة األمر الواقع،
وااللتزاـ بالق اررات األممية واإلجماع الدولي بشأف الوضعية القانونية لمدينة القدس ،والزاـ القوة القائمة
باالحتبلؿ بتنفيذ ق اررات مجمس األمف بيذا الصدد .
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كما طالب البرلماف العربي منظمة األمـ المتحدة بقيادة عممية السبلـ بعد أف أصبحت الواليات المتحدة
األمريكية وسيطاً غير نزيو وغير مقبوؿ ،في تحقيؽ السبلـ الدائـ والشامؿ ،وأصبحت طرفاً في النزاع
باتخاذىا موقفاً منحا اًز لمقوة القائمة باالحتبلؿ.
وطالب البرلماف العربي منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة "اليونسكو" بالتصدي لمقرار األمريكي،
في إطار قرار المنظمة بشأف الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية ،التي تربط القدس المحتمة بالمسمميف
والمسيحييف الصادر في  2مايو2017ـ ،وكذا القرار التاريخي لممجمس التنفيذي لميونيسكو في أكتوبر
2016ـ ،والذي أكد أف المسجد األقصى مكاف عبادة خاص بالمسمميف وال عبلقة دينية لمييود بو.
وأشاد البرلماف العربي بالموقؼ التاريخي لمدوؿ في كافة أنحاء العالـ ،العربية واإلسبلمية واألوروبية
واألفريقية واآلسيوية وفي أمريكا البلتينية ومنطقة الكاريبي الرافضة لمق ارر األمريكي ،ومحاصرتو دولياً.
وأكد البرلماف العربي دعمو الكامؿ لتنقية األجواء العربية العربية ،ومساندة كافة المبادرات في ىذا الشأف،
والتأكيد عمى كافة مبادرات وحدة الصؼ الفمسطيني ،وتثميف مبادرة مصر  ،ونبذ أية خبلفات بيف كافة
الفصائؿ الفمسطينية ،تقويةً لمجبية الداخمية الفمسطينية دعماً لقضية القدس .كما أكد استمرار الوصاية
الياشمية عمى المقدسات اإلسبلمية والمسيحية في القدس وتأييدىا في كافة المحافؿ اإلقميمية والدولية
باعتبارىا مف أحد أىـ ضمانات الوجود العربي الرسمي في محيط الحرـ القدسي.
وشدد البرلماف العربي عمى تمسكو بق اررات القمـ العربية المتعاقبة بشأف مدينة القدس المحتمة ،وق اررات
مجمس الجامعة العربية عمى المستوى الوزاري ،وما تضمنتو ،بشأف إعتراؼ أية دولة بالقدس عاصمة لمقوة
القائمة باالحتبلؿ ،وآخرىا ق اررات مجمس جامعة الدوؿ العربية عمى المستوى الوزاري في إجتماعيا
الطارئ ،أوؿ أمس السبت بشأف القرار الصادر عف اإلدارة األمريكية اإلعتراؼ بمدينة القدس المحتمة
عاصمة لمقوة القائمة باالحتبلؿ ،ونقؿ السفارة األمريكية إلييا.
وأكد البرلماف العربي االلتزاـ بمبادرة السبلـ العربية لعاـ 2002ـ ،ومبادئ القانوف الدولي ،وق اررات األمـ
المتحدة ذات الصمة بمدينة القدس المحتمة ،بما فييا ق اررات مجمس األمف الدولي أرقاـ 242 :لعاـ
1967ـ ،و  252لعاـ 1968ـ ،و  267لعاـ 1969ـ ،و  465و 476و 478لعاـ 1980ـ ،و 338
لعاـ 1973ـ ،و  2334لعاـ 2016ـ ،التي تؤكد الحفاظ عمى الوضع القانوني والتاريخي لمقدس ،والتي
تعتبر القدس الشرقية جزءاً ال يتج أز مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ.
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وأشار البرلماف العربي إلى أنو رغـ كؿ التحذيرات التي أعمنيا القادة العرب ،وزعماء العالـ ،والمنظمات
اإلقميمية والدولية ،بشأف تداعيات قرار اإلدارة األمريكية اإلعتراؼ بمدينة القدس المحتمة عاصمة لمقوة
القائمة باالحتبلؿ ،ونقؿ السفارة األمريكية إلييا ،إال أف اإلدارة األمريكية لـ تعبأ بيذه التحذيرات ،واتخذت
قرارىا الذي ُيعد مخالفةً وتحدياً صارخاً لكؿ المواثيؽ واألعراؼ والق اررات الدولية ذات الصمة بالقضية
الفمسطينية ،وييدد األمف والسمـ الدولييف ،ويستفز مشاعر العرب والمسمميف والمسيحييف وأحرار العالـ.

وأكد البرلماف العربي أف القرار األمريكي ُيعد باطبلً والغياً وال يترتب عميو أي ٍ
أثر قانوني ،إذ يؤسس
بإمبلء وارادة منفردة لتغيير وضع قانوني قائـ لمدينة القدس المحتمة ،ويتحدى الشرعية والمرجعيات الدولية
والق اررات األممية ذات الصمة ،في مسعى مرفوض لحسـ ىوية القدس العربية اإلسبلمية والمسيحية
لمصمحة القوة القائمة باالحتبلؿ .وأوضح البرلماف العربي أف ردود الفعؿ العالمية مف الدوؿ والمنظمات
والمؤسسات الدينية والدولية ،قبؿ وبعد صدور القرار ،شكمت إجماعاً دولياً يمتزـ بالوضعية الخاصة
والحالية لمدينة القدس وعدـ االعتراؼ بشرعية االحتبلؿ عمييا ،ورفض القرار األمريكي ،ويحذر مف
منعطؼ ٍ
ٍ
جديد يزيد مف تعقيداتيا ،وييدد السمـ واألمف الدولييف.
إدخاؿ المنطقة في
وأكد البرلماف العربي أف خروج الواليات المتحدة األمريكية عف اإلجماع الدولي دوف اكتراث لتنبييات
الدوؿ والييئات القانونية والحقوقية ،بما فييا الييئات األمريكية ،ومف خبلؿ ادعاءات غير صحيحة بشأف
مدينة القدس؛ ينيي دور الواليات المتحدة األمريكية كوسيط مقبوؿ مف أجؿ تحقيؽ السبلـ الدائـ والشامؿ،
ويشكؿ إساءة لمقانوف الدولي ولمنظمة األمـ المتحدة.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/11 ،
مقاالت وتحوارات:
كيؼ وصؼ "اإلسرائيميوف" خطوة ترامب بخصوص القدس؟
بدأت مراسـ االحتفاؿ لدى االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى وقع نغمات قرب إعبلف ترامب "االعتراؼ األمريكي
بالقدس عاصمة إلسرائيؿ" .قسـ الترجمة والرصد في "المركزالفمسطيني لئلعبلـ" تابع عف كثب حيثيات
القرار وأبعاده السياسية ،وأبرز ما تناولو اإلعبلـ العبري حوؿ الموضوع ،ليتبف أف ىناؾ احتفاال بيذه
الخطوة رغـ المخاوؼ مف أي ردود أفعاؿ عمييا.
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يوم عيد
دانا فايس مف القناة  12العبرية ،قالت إف االعتراؼ األمريكي بالقدس خطوة منسقة مع "إسرائيؿ"،
ونتنياىو ناقش ىذا عدة مرات مع طاقـ مف المسؤوليف اإلسرائيمييف برئاستو،

في حيف أف القادة

سيعد في "إسرائيؿ" ولدى الجاليات الييودية في الواليات
الفمسطينييف والعرب بقوا في الظبلـ ،اليوـ
ّ
المتحدة والعالـ ،يوـ عيد.
"اإلعبلف عف القدس عاصمةً إلسرائيؿ لـ يكف ممكنا أف يتـ دوف التنسيؽ مع السعودية ومصر" ،ىذا ما
قالو تسفيكا يحزقيمي محمؿ الشؤوف العربية في القناة العاشرة ،وىذا ما أكده موقع ( )0404بالقوؿ" :ليس
كؿ العالـ العربي ضد نقؿ السفارة األمريكية؛ السعودية تعمف أف نقؿ السفارة لمقدس لف يضر بالعبلقات
مع إسرائيؿ".
صحيفة معاريؼ كتبت ىذا الصباح سيتـ االعتراؼ بالقدس كعاصمة إلسرائيؿ ،وسيتـ تأجيؿ نقؿ السفارة.
وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية نقبلً عف مصادر في البيت األبيض صرحت أف ترامب سيعمف وبشكؿ نيائي
اليوـ الساعة  8:00أف القدس عاصمة لدولة "إسرائيؿ" كاعتراؼ بواقع حقيقي ،وسيبدأ بإجراءات نقؿ
السفارة إلى القدس.
وذكر موقع كاف العبري أف السفير اإلسرائيمي لدى الواليات المتحدة "روف ديرمر" ،قاؿ :إف "االعتراؼ
األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ىو تصحيح لمظمـ التاريخي وانتصار لمحقيقة ،وخطوة إلى األماـ نحو
السبلـ الحقيقي" و قارف درامر ترامب بالرئيس تروماف الذي اعترؼ باستقبلؿ "إسرائيؿ" قبؿ  70عاما.
مخاوف منتظره
و في ىذه األجواء ،واستعداداً إلعبلف ترامب ،تستعد "إسرائيؿ" الحتماؿ التصعيد في القدس والضفة
الغربية؛ وفي ضوء عدـ الوضوح كما قالت ىآرتس ،أعد "الجيش اإلسرائيمي" خطة تتضمف تدرج لحالة
التأىب ،وسيتـ تفعيميا عند الضرورة ،وأىـ نقطة ىي بالطبع القدس ،و يبقى اليوـ الحساس ىو يوـ
الجمعة القادمة.
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وأضافت الصحيفة إف االحتماالت التي يستعد ليا الجيش تشمؿ المظاىرات الجماىيرية ،والقاء الحجارة
وقنابؿ المولوتوؼ في نقاط االحتكاؾ المعروفة (مثؿ نقاط التفتيش التابعة لمجيش اإلسرائيمي) وعمى
الطرؽ التي تخدـ وسائؿ النقؿ اإلسرائيمية ،وىناؾ خطر آخر محتمؿ يتعمؽ بتكثيؼ محاوالت "اليجمات
الفردية" ،مثؿ الطعف واستخداـ األسمحة المرتجمة .وتشير صحيفة ىآرتس في نسختيا اإلنجميزية ونقبل عف
أحد الدبموماسييف فيو،ا أف ىناؾ سببيف إلقداـ ترامب عمى ىذه الخطوة.
األولى تتمثؿ في الضغط اليميني واإلنجيمي والييودي في الواليات المتحدة ،والثاني عدـ قدرتو عمى
التحمؿ عندما يقوؿ لو أشخاص ما يستطيع وما ال يستطيع فعمو.
يعد إنجا از دبموماسيا ممتا از إلسرائيؿ ورئيس الوزراء بنياميف نتنياىو ،ومف شأف ذلؾ
وأوضحت أف القرار ّ
أف يدمر توافؽ اآلراء الدولي الساري منذ عاـ 1949؛ الذي رفضت فيو حكومات العالـ االعتراؼ بالقدس
عاصمة إلسرائيؿ إلى أف يتـ التوصؿ إلى اتفاؽ شامؿ لمسبلـ في الشرؽ األوسط.
مخاوف متراكمة
مف جانبو ،كتب جيرمي بف عامي في ىآرتس "االعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ يمكف أف تأتي وتذىب
مثؿ المطر في ديسمبر كانوف األوؿ ،ربما لف يتـ نقؿ السفارة ،سوؼ تغرؽ "إسرائيؿ" في صراع داخمي
دموي ولف تكوف متفرغة إليراف ،والشيء األساسي ىو أف حزب بينيت ونتنياىو وأموشاليـ وشاكيد
سيحتفموف ويغنوف".
فيما قاؿ جونيف بف إتسيؾ "آراء ترامب تفضي إلى جمب الدماء وليس السبلـ إلى القدس ،الرئيس عمى
ما يبدو عمى استعداد لتحطيـ مبادرة سبلـ جاريد كوشنر ،ويخاطر بالعنؼ عمى نطاؽ واسع ،ويزعزع
استقرار حمفائو في الشرؽ األوسط ويغذي اإلرىاب لمجرد إرضاء قاعدتو السياسية .
و في إطار ترحيبو بقرار ترامب المتوقع اليوـ بخصوص مستقبؿ القدس ،قاؿ رئيس معيد دراسات األمف
القومي الجنراؿ عآموس يادليف :الفمسطينيوف واألتراؾ ييددوف ببندقية فارغة.
و أضاؼ يادليف" :الرأي العاـ العربي بما في ذلؾ الفمسطينييف ،ليسوا مع الخروج إلى الشوارع ومشغولوف
بالقضايا األخرى..:؟ المممكة العربية السعودية مشغولة بإيراف واليمف و حزب اهلل ،وايراف مشغولة بتأسيس
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قواعدىا في سوريا ،مصر و لبناف منيمكة باالستعداد لبلنتخابات في مايو ،وقؼ عممية السبلـ؟ أنا ال
أذكر أنيا بدأت؟".
ساتحات المواجية
اليكس فيشماف في يديعوت كتب حوؿ ذات الموضوع تحت عنواف "المعركة في األقصى":
ىذا الكابوس يتكرر لعدة سنوات :أربع ساحات مواجية ممكنة  -القدس والضفة الغربية وقطاع غزة
والعرب اإلسرائيميوف -وثبلثة حاالت تدىور محتممة  -اضطرابات جماعية ،واضطرابات ترافقيا ىجمات
إرىابية داخؿ القدس وخارجيا ،و قد تتدىور األمور لمواجية شاممة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
و أضاؼ ىذه المرة كما في أحداث البوابات أيضا ال شؾ في أف القيادة الدينية ستأخذ زماـ المبادرة؛ ألف
األزمة السياسية قد أخذت بالفعؿ وجيا دينيا ،يوـ الجمعة الماضي في المساجد حيث رفع الواعظوف
شعار :القدس اإلسبلمية ىي بداية ونياية أي حؿ.
ىذه ىي القيادة الدينية في المدينة التي قادت الشارع ،وحمت محؿ القيادة السياسية التي لـ تكف موجودة
في القدس بسبب القيود التي تفرضيا عمييا "إسرائيؿ".
قرار موازوكتبت تاؿ شيموعمى موقع والبل :المغـ السياسي المقبؿ؟ قانوف "القدس الموحدة" سيتـ رفعو
لمتصويت أماـ الكنيست األسبوع المقبؿ.
عمى خمفية العاصفة المحيطة بقرار ترامب باالعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ،مف المتوقع أف يرفع
القانوف لمقاءات ثانية وثالثة في الجمسة الكاممة لمكنيست ،وطبقا لمقانوف فإف أي تغيير في وضع المدينة
أو نقؿ األراضي منيا سيتطمب أغمبية خاصة مف  80عضوا بالكنيست ،مما يجعؿ مف الصعب عمى أي
رئيس وزراء إجراء مفاوضات مستقبمية حوؿ المدينة.
ويقوؿ إف الكنيست قد يضيؼ قريبا إلى التوتر السياسي مزيدا مف الصعوبة و سد أي أفؽ لحؿ سياسي
بيف "إسرائيؿ" والفمسطينييف.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2017/12/6 ،
ىؿ يعيد قرار ترامب نقؿ السفارة االعتبار لخيار المقاومة؟
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أجمع خبراء وسياسيوف عمى أف عزـ الرئيس األمريكي دونالد ترامب نقؿ سفارة ببلده إلى القدس المحتمة،
إعبلف بموت اتفاقيات التسوية السياسية واعادة االعتبار لخيار المقاومة .ووصؼ الخبراء القرار بالخطوة
االستف اززية ،التي تعكس حالة الضعؼ والوىف التي يعيشيا العرب والمسمموف في السنوات األخيرة.
نقطة تتحول
ورأى الخبير السياسي المصري ،محمد سيؼ الدولة ،أف إعبلف ترامب المرتقب سيمثّؿ "نقطة تحوؿ في
تاريخ الصراع العربي  -الصييوني ،ألنو سيعيد االعتبار لخيار المقاومة والكفاح المسمح ،ويعيد تحريؾ
الشارع العربي المناىض لمكياف الصييوني وأمريكا ومصالحيا في المنطقة".
وقاؿ سيؼ الدولة في تصريحات لوكالة "قدس برس" ،إف صمت العواصـ العربية واكتفاءىا باالستنكار
دوف إقداميا عمى فعؿ حقيقي بخصوص مسعى ترامب الذي أطمع عميو القادة العرب ،يمثّؿ "إعبلنا جديدا
واضافيا لسقوط النظاـ الرسمي العربي وعجزه وفشمو عف حماية أي حقوؽ فمسطينية أو عربية ،وتواطئو
مع أعداء األمة عمى ضياعيا والتفريط فييا".
روجوا لما يسمى بصفقة القرف ،ولموىـ
وبحسب تقديره؛ فإف إعبلف ترامب "فضح كؿ الحكاـ العرب الذيف ّ
المتمثؿ بوجود فرؽ بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ ،وأف واشنطف وسيط نزيو؛ بينما ىي العدو الرئيسي".
وأضاؼ "قرار ترامب أعمف موت ما يسمى بعممية السبلـ واتفاقيات اوسمو ،ونياية أوىاـ انسحاب إسرائيؿ
يعبر عف فشؿ صارخ لمسمطة
مف أي أرض محتمة أو قبوليا بدولة فمسطينية عمى حدود  ،1976كما أنو ّ
وانتياء دورىا وسقوط رىاناتيا ىي ومنظمة التحرير منذ عاـ ."1993
قرار دولي
بدوره ،رأى مساعد وزير الخارجية المصري األسبؽ ،عبد اهلل األشعؿ ،أف اإلعبلف األمريكي بشأف القدس
تحركا عربيا لمحفاظ عمى المدينة ومكانتيا ،مف خبلؿ "مساندة االنتفاضة والمقاومة الفمسطينية".
يستدعي ّ

وشدد األشعؿ عمى ضرورة نقؿ المعركة إلى الداخؿ األمريكي عبر المحافؿ القانونية إلثبات عروبة
ّ
القدس ،مف خبلؿ رفع دعاوى قضائية أماـ المحاكـ األمريكية ضد قرار الكونجرس الذي استند إليو ترامب
في إعبلنو نقؿ سفارة واشنطف إلى القدس.
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وبرأيو؛ فإف خطوة كيذه مف شأنيا إحداث ضجة كبيرة في الشارع األمريكي ،وتكثيؼ الجبية المعارضة
لنقؿ السفارة .ودعا الخبير المصري في القانوف الدولي ،الدوؿ العربية لمسعي الستصدار قرار دولي مف
نص
محكمة العدؿ الدولية لتفسير وضع القدس عمى أساس قرار التقسيـ عاـ ( 1947رقـ  ،)181والذي ّ
عمى "تحويؿ القدس بضواحييا إلى وحدة إقميمية مستقمة ذات وضع دولي خاص".

خطأ استراتيجي
مف جانبو ،رأى األميف العاـ لحزب "العدالة والتنمية" رئيس الحكومة المغربية السابؽ عبد اإللو بنكيراف،
أف اعتزاـ الرئيس األمريكي دونالد ترامب نقؿ سفارة ببلده إلى القدس ،يمثؿ تعميقا لؤلزمة المستعصية في
الشرؽ األوسط ،وضربا لكؿ الجيود الداعية لمتسوية السياسية.
ووصؼ بنكيراف التوجو األمريكي بشأف نقؿ السفارة إلى القدس ،بأنو "خطوة استف اززية" ،وقاؿ بأنو "يعكس
محاولة الستغبلؿ حالة الضعؼ والوىف التي يعيشيا العرب والمسمموف في السنوات األخيرة لفرض أمر
واقع في فمسطيف" .وأكد بنكيراف ،أف "الخطة األمريكية خطأ استراتيجي ،ولف يكوف لو أي أثر إيجابي في
المنطقة ،وقاؿ" :كؿ الذيف راىنوا عمى السبلـ والتسوية والحؿ السممي في الشرؽ األوسط ،سيتراجعوف إزاء
صدور ىذا القرار" .وأكد بنكيراف ،أف "قرار نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس لف يغير مف أصؿ الصراع
شيئا ،ولف يختطؼ القدس مف أىميا ولف يغير طبيعتيا".
وقاؿ" :التاريخ ليس فيو ضياع نيائي لمحقوؽ ،وقد حاوؿ الصميبيوف قبؿ ذلؾ ،وبالتالي ما يجري اليوـ ىو
دورة مف دورات التاريخ ،أما األصؿ القضية الفمسطينية فثابت ،ألنو يتعمؽ بمسائؿ الحؽ والباطؿ ،والحؽ
أف القدس مدينة عربية إسبلمية ػ مسيحية ػ ييودية ،وأف يستأثر بيا الصياينة بالقوة ،فيذا منطؽ الغمبة،
الذي ال يصمد مع التاريخ" ،عمى حد تعبيره.
مزيد من التصادم
بدوره ،انتقد زعيـ حركة "النيضة" التونسية الشيخ راشد الغنوشي ،توجو الرئيس األمريكي دونالد ترامب
وعد ذلؾ دفعا بالمنطقة نحو مزيد مف التصادـ.
لنقؿ سفارة ببلده مف "تؿ أبيب" إلى القدسّ ،
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وقاؿ الغنوشي " :توجو الرئيس األمريكي دونالد ترامب لنقؿ سفارة ببلده إلى القدس ،ال يزيد الوضع في
المنطقة إال تعكيرا ،وىو قرار استفزازي ،ودفع باألوضاع إلى مزيد مف التدىور".
ورأى الغنوشي ،أف "القرار األمريكي المرتقب بشأف نقؿ سفارة واشنطف إلى القدس ،ىو أجمؿ ىدية يتـ
تقديميا لئلرىاب ،وىي خطوة تشجع االحتبلؿ عمى مزيد مف التطرؼ".
وعد ىذا التوجو األمريكي ،الذي عبر عنو الرئيس دونالد ترامب ،نوعا مف االحتقار ألصدقاء أمريكا مف
ّ
العرب في المنطقة ،وأف واشنطف ال تحسب ليـ أدنى احتراـ.
ودعا الغنوشي الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عف ىذا القرار حفاظا عمى استقرار المنطقة،
ونزعا لفتيؿ التطرؼ ،وقاؿ" :أدعو الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عف ىذه الخطوة التي ليس
مف شأنيا إال أف تدفع المنطقة إلى مزيد مف التطرؼ والفوضى" ،عمى حد تعبيره.
ئيس السمطة الفمسطينية محمود عباسّ ،نيتو نقؿ السفارة
وكاف الرئيس األمريكي دونالد ترامب أبمغ ر َ

ويعد نقؿ السفارة اعت ارفًا
األمريكية مف "تؿ أبيب" إلى مدينة القدس المحتمة ،في اتصاؿ ىاتفي الثبلثاءّ .
عية االحتبلؿ عمى القدس.
يكيا بشر ّ
أمر ً

قانونا يطالب الرئيس بنقؿ سفارة الببلد إلى القدس،
وكاف الكونغرس األمريكي أصدر عاـ 1995
ً

مجاال لمرئيس األمريكي
ولكف القانوف نفسو فسح
ً
واالعتراؼ بالمدينة عاصمة ّ
ائيميّ ،
موحدة لبلحتبلؿ اإلسر ّ
بأف تطبيؽ مثؿ
يكية في إقرار
بتأجيؿ تنفيذه مراعاة لممصالح األمنية القومية األمر ّ
ضمني مف الكونجرس ّ
ّ

حساسية موضوع القدس لدى العرب
يعرض مصالح أمريكا لمخطر بالنظر إلى
ّ
ىكذا قانوف مف شأنو ْ
أف ّ
والمسمميف في كؿ العالـ.

ودأب رؤساء أمريكا عمى التوقيع عمى مذكرة تقضي بتأجيؿ تنفيذ القانوف مدة ستة أشير لتتكرر أزمة
التأجيؿ حتى ىذه المرحمة.
وأدت االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة عمى الحقوؽ الفمسطينية ،ال سيما التي تمس المقدسات الفمسطينية
وىبات شعبية منيا ثورة النبي موسى عاـ ،1920
عموما والقدس بشكؿ خاص ،إلى اندالع انتفاضات ّ
وثورة يافا عاـ  ،1921وثورة البراؽ عاـ  ،1929والثورة الفمسطينية الكبرى عاـ  ،1936وانتفاضة

األقصى عاـ  ،2000وىبة باب األسباط عاـ .2017

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2017/12/6 ،
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تقرير :ستة شيداء واالحتبلؿ يخطط لقمب المعادلة الديمغرافية في القدس المحتمة
أصدر مركز عبداهلل الحوراني لمدراسات والتوثيؽ التابع لمنظمة التحرير الفمسطينية تقريره الشيري حوؿ
االنتياكات االسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني خبلؿ شير تشريف الثاني الماضي  ،ومرفؽ أىـ ما جاء
في التقرير:
الشيداء
ارتقى ستة شيداء في قطاع غزة والضفة الغربية خبلؿ الشير الماضي ،حيث انتشمت سمطات االحتبلؿ
في  2017/11/5جثاميف خمسة شيداء ارتقوا في قصؼ اسرائيمي لنفؽ شرؽ خاف يونس في  30مف
الشير الماضي.
االستيطان واالستياء عمى األراضي
صادقت بمدية االحتبلؿ في مدينة القدس عمى إصدار تصاريح لبناء ( )240وحدة سكنية استيطانية ،
حيث اعمف نائب رئيس بمدية االحتبلؿ في القدس مير ترجماف عمى بناء ( )150وحدة سكنية جديدة في
مستوطنة "رامات شمومو" ،و ( )90وحدة أخرى في حي "جيمو" في القدس الشرقية المحتمة ،وذلؾ لتعزيز
الوجود الييودي في المدينة.
كما صادقت بمدية االحتبلؿ عمى خارطة ىيكمية لبناء ( )27وحدة سكنية ،مف خبلؿ ثبلثة مباني في حي
رأس العمود في القدس الشرقية  .إلى ذلؾ كشفت صحؼ عبرية النقاب عف البدء بتسويؽ ( )92وحدة
استيطانية جديدة في مستوطنة " بسغات زئيؼ" ،كما تقوـ جرافات اإلحتبلؿ بأعماؿ الحفر ،والتجريؼ
المستمر ،مقابؿ خربة قرقش األثرية وقرب منطقة بطف الحماـ  -مف أراضي مدينة سمفيت وقرية حارس
لتييئة االراضي ،مف أجؿ بناء مصانع جديدة في المنطقة الصناعية التابعة لمستعمرة "أرئيؿ" ،كما اف
نشاطا استيطانيا محموما يجري حوؿ قمعة " دير سمعاف" االثرية باالضافة الى اراضي زراعية لصالح
مستوطنة "ليشـ" عمى حساب اراضي بمدة كفر الديؾ غرب محافظة سمفيت في مس واضح لآلثار التي
تعتبر جريمة حرب بحسب القانوف الدولي .
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وفي السياؽ ،تسعى سمطات االحتبلؿ بتجيير قوانيف عسكرية قديمة لصالح االستيبلء عمى اراضي
الفمسطينييف الخاصة ،وشرعنة بؤر ووحدات استيطانية اقيمت عمى ىذه األراضي ،حيث أفادت مصادر
اسرائيمية اف المستشار القانوني لمحكومة االسرائيمية "ابيحاي مندلبميت" يعمؿ عمى شرعنة أكثر مف
( )1000وحدة سكنية استيطانية أقيمت عمى اراضي فمسطينية خاصة في الضفة الغربية ،اعتبرت
أراضي دولة بالخطأ ،وذلؾ مف خبلؿ المادة ( )5مف امر عسكري بخصوص الممتمكات الحكومية في
الضفة الغربية مف اجؿ تمكيف دولة االحتبلؿ مف السيطرة عمى ىذه األراضي.
ويأتي ىذا االلتفاؼ والتجيير ليذه القوانيف بعد أف سمح "مندلبيمت" بوضع اليد والسيطرة عمى ()45
دونما مف االراضي الفمسطينية الخاصة في مستوطنة " عوف ار " قرب سمواد شماؿ مدينة راـ اهلل ،وذلؾ
قبؿ حسـ المحكمة العميا االسرائيمية في قانوف "المصادرة او التسوية" ،في أعقاب االلتماسات
واالعتراضات التي تقدـ بيا فمسطينيوف ضد ىذا القانوف .
وفي اطار سياسة سرقة االرض الفمسطينية مف قبؿ االحتبلؿ لصالح المشاريع االستيطانية في الضفة
الغربية ،بما فييا القدس ،أقدمت سمطات االحتبلؿ عمى وضع اليد عمى ( )550دونما في منطقة عيف
الحموة ،واـ الجماؿ في االغوار الشمالية ،ما سيؤدي الى ترحيؿ اكثر مف ( )300مواطنا تسكف
المنطقتيف ،كما استولت سمطات االحتبلؿ عمى ( )50دونما لصالح توسعة البؤرة االستيطانية المسماه
"معاليو رحبعاـ " جنوب مدينة بيت لحـ.
وقرر رئيس الوزراء االسرائيمي "بنياميف نتنياىو" طرد التجمعات البدوية المحيطو بمدينة القدس ،باطار
تعزيز االستيطاف وتنفيذ مخطط "اي "1لفصؿ شماؿ الضفة عف جنوبيا.
كما اصدرت المجنة القطرية لمتخطيط والبناء في بمدية االحتبلؿ في القدس بتاريخ  2017/11/12ق ار ار
يقضي بنقؿ الحاجز العسكري "عيف ياعؿ" المعروؼ بحاجز الولجة القصى حدود بمدية االحتبلؿ ()2.5
كـ باتجاه قرية الولجة جنوب غرب مدينة القدس ،األمر الذي يؤدي الى االستيبلء عمى ( )2000دونما
مف االراضي الزراعية التابعة لمقرية ،بما فييا المنطقة التي تضـ "عيف الحنية" ،وىي عيف الماء الوحيدة
الذي تبقت لقرية الولجة مف اصؿ ثمانية عشرة عينا استولى عمييا االحتبلؿ.
كما سممت سمطات االحتبلؿ في  2017/11/14مزارعيف مف قرية شوفة جنوب شرؽ طولكرـ اخطارات
باالستيبلء عمى مئات الدونمات مف أراضييـ ،ألغراض توسعية لصالح مستوطنة "افني حيفتس" المقامة
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عمى اراضي قريتي شوفة وكفر المبد .حيث اودعت المجنة االقميمية الفرعية لبلستيطاف في الضفة الغربية
مخطط تفصيمي لتغيير استعماؿ االرض مف زراعي الى سكني ومباني عامة ومناطؽ ترفييية تستيدؼ
المنطقة المذكورة .
وفي خطوة ذات دالالت وابعاد سياسية خطيرة صادقت الحكومة اإلسرائيمية ،عمى مسار سياحي ،يمر
بالبمدة القديمة في القدس واجزاء مف الضغة الغربية وىضبة الجوالف المحتمتيف وبتكمفة ( )10مبلييف
شيقؿ.
تيويد القدس
كشؼ النقاب عف خطة اعدىا وزير "االمف الداخمي" اإلسرائيمي "جمعاد أرداف" تتضمف نشر ( )15نقطة
أمنية ،وشرطية ،وتركيب ( )40كامي ار ذكية في منطقة باب العامود والبمدة القديمة ،وذلؾ لمحد مف
العمميات الفدائية ،ومحاولة كشفيا قبؿ أف تحدث ،في الوقت الذي ركبت بو الشرطة اإلسرائيمية كاميرات
حديثة عمى مداخؿ المسجد األقصى في اطار تعزيز السيطرة عميو.
فيما كشؼ تقرير صدر عف األوقاؼ االسبلمية عف حجـ الخسائر الناجمة عف اعماؿ التخريب الذي
شيدىا المسجد االقصى منذ تركيب البوابات االلكترونية ،ويتضح قياـ سمطات االحتبلؿ بزرع "براغ
حديدية" في أجزاء متعددة في جدراف قبة الصخرة الػمشرفة ،ويعتقد أف ىذه البراغي الحديدية عبارة عف
أجيزة رصد وتصوير ،باالضافة الى فتح إجيزة الحاسوب والدخوؿ الى انظمة المراقبة ألخذ معمومات
منيا .
وقرر نتنياىو طرد التجمعات البدوية المحيطو بمدينة القدس ،باطار تعزيز االستيطاف وتنفيذ مخطط
" ،"E1حيث سيجري تجميع سكاف التجمعات البدوية والتي يبمغ عدد سكانيا حوالي ( )6آالؼ نسمة
ونقميـ الى منطقتي ابو ديس وأريحا ،حيث سمـ جيش االحتبلؿ سكاف منطقة جبؿ البابا اوامر باخبلء
منازليـ تمييداً ليدميا ،ويسكف في جبؿ البابا ( )57عائمة ،تتألؼ مف ( )320نسمة.
يشار إلى أف سكاف المنطقة يقيموف بيا منذ أكثر مف ( )50عاما بعد أف ىجروا مف النقب عاـ ،1948
وفي السياؽ كشؼ النقاب عف نية بمدية االحتبلؿ تفجير ستو بنايات سكنية تحوي ( )140شقة ،ومسجد

11

في منطقة كفر عقب بحجة قرب المباني مف جدار الفصؿ العنصري ،وأنيا بنيت بدوف ترخيص ،وعممية
اليدـ تأتي لشؽ شارع يخدـ سكاف ىذه المنطقة.
وصوت "الكنيست" اإلسرائيمية ضد مشروع قانوف تقدـ بو عضو الكنيست "يوئيؿ حسوف" ،مف أجؿ فصؿ
البمدات العربية ،التي تـ ضميا بعد احتبلؿ القدس عاـ  ،1967وعمى رأسيا :العيسوية ،وجبؿ المكبر،
وبيت حنينا ،وصور باىر ،بحجة تحقيؽ توازف ديموغرافي وتقميؿ األخطار األمنية.
فيما صادقت المجنة الو ازرية لمتشريع عمى قانوف يسمح بفصؿ مخيـ شعفاط وكفر عقب عف مدينة
القدس ،وذلؾ تمييدا لعرضو لمتصويت في الكنيست لمقرائتيف الثانية والثالثة ،وقررت المحكمة العميا
اإلسرائيمية السماح لجمعيو "إلعاد" االستيطانية بإدارة ما يسمى بػ (الحوض االثري) المتاخـ لممسجد
األقصى المبارؾ وساحة البراؽ ،باالضافة الى االشراؼ عمى إدارة ما تسمى بػ (الحدائؽ التوارتية) القائمة
فوؽ القصور األموية جنوب األقصى التابعو لبمدة سمواف ،وكذلؾ إدارة المجمع االستيطاني "ديفيدسوف"
القريب مف ساحة البراؽ.
وفي السياؽ ،أصدرت المحكمة العميا اإلسرائيمية أم ار يمزـ دولة االحتبلؿ ،وجمعية "العاد" االستيطانية،
بمنح أىالي بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى أراض مفتوحة ،كشرط مقابؿ مصادرة مساحات اثرية في
منطقة أطمؽ االحتبلؿ عمييا اسـ "حديقة داوود".
وكاف مستوطنو جمعية "العاد" أغمقوا مناطؽ واسعة في سمواف بالسياج والبوابات ومنعوا اىالي البمدة مف
الوصوؿ الييا ،منذ عاميف ،حيث توجو االىالي حينيا بالتماس لمعميا االسرائيمية ضد اغبلؽ المنطقة
ومنعيـ مف الوصوؿ الييا بحجة انيا مناطؽ سياحية واثرية.
واستكماالُ لممشاريع التيويدية ،نشرت شركة "موريا" تصو ار لمشروع في منطقة التمة الفرنسية تشمؿ شبكة
انفاؽ بطوؿ  4.5كـ ،منيا أنفاؽ ذات مساريف باتجاه معاليو ادوميـ ،ومف خبلؿ ىذه األنفاؽ يستطيع
مستوطني "معاليو أدوميـ" السفر الى تؿ ابيب ،دوف المرور باشارات ضوئية ،وتبمغ كمفة المشروع مميار
شيكؿ.
ومف المتوقع االنتياء مف المشروع عاـ  ،2023وكشؼ أيضا عف المصادقة عمى مشروع "التؿ األخضر"
لمقطار الخفيؼ ،والذي يربط بيف التمو الفرنسية ،والحرـ الجامعي لمجامعة العبرية ،وينتيي بمستوطنة
"جيمو".
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وسيتضمف المشروع ( )36محطة ،وسيبمغ طولو ( )19كـ ،وتكمفتو تصؿ إلى ( )10مميارات شيقؿ،
وأعمنت (سمطة تطوير القدس) عمى تسريع تنفيذ مخطط اقامة قطار ىوائي (تمفريؾ) ،يمر بالقرب مف
الحرـ القدسي الشريؼ وساحة البراؽ .عمما أف المشروع تكمفتو  200مميوف شيقؿ ،ومف المتوقع االنتياء
منو عاـ  ،2021وأصدرت بمدية االحتبلؿ ق ار ار بمصادرة ( )5دونمات مف أراضي الشيخ جراح ،قرب ما
يسمى "بقبر شمعوف" ،بادعاء تقديـ خدمات لفندؽ سياحي لـ يتـ بناءه بعد.
وكشؼ النقاب عف اقامة مشروع استيطاني عمى أرض مساحتيا ( )10دونمات كاف البطريرؾ "ثيوفيموس
باعيا لرجاؿ أعماؿ ييود عاـ  ،2013ويشمؿ المشروع بناء ( )5مباني ،تحوي ( )60شقة فخمة،
باإلضافة الى حديقة عامة.
وفي سياؽ منفصؿ ،دنست مجموعة مف الييود المتطرفيف مقبرة تعود لعائمة الدجاني ،وشمؿ التخريب
تحطيـ الشواىد ،وسور المقبرة التي تقع بالقرب مف قبر النبي داوود المبلصؽ لسور البمدة القديمة ،كذلؾ
مقبرة كفر عقب ،وفي إطار استيداؼ المؤسسات التعميمية في مدينة القدس ،أقتحمت شرطة االحتبلؿ
مدرسة "زىوة القدس" في بمدة بيت حنينا ،واعتقمت مديرتيا ،وثبلثة مف معمماتيا.
فيما أبعدت سمطات االحتبلؿ ( )7مواطنيف عف مدينة القدس لفترات زمنية متفاوتة ،مع دفع غرامات
مالية باىظو ،وأقتحـ حوالي ( )1200مستوطف المسجد األقصى ،تحت حراسة شرطة االحتبلؿ ،وأدوا
طقوسا تممودية داخمو.
ىدم المنازل والمنشأت
ىدمت سمطات االحتبلؿ خبلؿ الشير الماضي ( )35بيتا ،ومنشأة في الضفة الغربية ،بما فييا القدس،
شممت ( )19بيتا ،و( )16منشأة ،بينيا ثبلثة بيوت ىدميا أصحابيا بمدينة القدس المحتمة.
وكذلؾ ىدـ منزؿ الشييد "نمر الجمؿ" ببمدة بيت سوريؾ ،وتركزت عمميات اليدـ في سمواف ،وبيت حنينا،
والشيخ جراح ،والعيسوية ،وشعفاط ،وواد الجوز بمحافظة القدس ،وقرية الجفتمؾ بمحافظة أريحا ،وبمدة
يطا ،ومخيـ العروب ،وبيت عينوف بمحافظة الخميؿ ،وقريتي نعميف ورنتيس بمحافظة راـ اهلل ،وبمدة بتير
بمحافظة بيت لحـ ،وقريتي بردلو والراس االحمر في األغوار الشمالية بمحافظة طوباس ،وقرية فروش
بيت دجف بمحافظة نابمس.
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فيما يتيدد اليدـ نحو عشريف منشأة سكنية في قرية سوسيا بمحافظة الخميؿ ،كـ وزعت سمطات
الجماؿ وعيف
االحتبلؿ عشرات أوامر اليدـ في سمواف ،والعيسوية ،وحي الثوري ،وجبؿ البابا ،وخربتي أـ ٌ

الحموه في االغوار الشمالية بمحافظة طوباس.

وكشؼ تقرير أف ( )60مدرسة في الضفة الغربية يتيددىا اليدـ في أي لحظة بحجة بنائيا في المناطؽ
المصنفة "ج" ،فيما أعمف عف ق اررات ىدـ تنتظر التنفيذ لنحو ( )100لشيداء وأسرى مف تتيميـ اسرائيؿ
بتنفيذ عمميات ضدىا في الفترة األخيرة ،في أرجاء متفرقة مف الضفة الغربية والقدس.
وقاؿ مركز المعمومات اإلسرائيمي لحقوؽ اإلنساف في األراضي المحتمة "بتسيمـ" ،إف حكومة االحتبلؿ
آلية جديدة تسعى مف خبلليا تخطي كثير مف اإلجراءات وتسريع تيجير السكاف ،مف خبلؿ
عثرت عمى ّ

التشريع المؤقت الذي أطمقت عمييا "أمر بخصوص مباف غير مرخصة" ،والذي أعد أساسا إلخبلء
استيطانية أقيمت في أرجاء الضفة الغربية.
مستوطنيف مف بؤر
ّ
الجرتحى والمعتقمين
قامت سمطات االحتبلؿ خبلؿ شير تشريف اوؿ الماضي باعتقاؿ نحو (  )480مواطنا في كؿ مف
الضفة الغربية بما فييا القدس ،وقطاع غزة ،مف بينيـ عشرات االطفاؿ ،كما تـ اصابة وجرح نحو ()80
مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغمؼ بالمطاط ،،باالضافة الى استنشاؽ الغاز الساـ المسيؿ لمدموع،
مف بينيـ نحو ( )20طفبل.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/7 ،
دعما لمقدس:
مواقع التواصؿ االجتماعي ..انتفاضة الكترونية ً

معف الريماوي

ما أف تضع عمى محرؾ البحث في أية وسيمة مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،حتى تجد آالؼ التعميقات
والمنشورات الغاضبة التي تندد بقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب باالعتراؼ بمدينة القدس المحتمة
عاصمة لدولة االحتبلؿ ويقرر بدء االستعدادات لنقؿ السفارة مف "تؿ أبيب".
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أدرت محرؾ البحث في صفحة "فيسبوؾ" بعد أف كتبت كممة "القدس" ،ليظير لي منشورات عدة كاف
أوليا منشور كتب عميو " ومف ثـ بسـ الشعب الفمسطيني ،نعمف كامؿ مدينة القدس عاصمة أبدية لدولة
فمسطيف" ،تبلىا منشورات "القدس لنا ،شاء مف شاء وأبى مف أبى" ،وأخرى اعتبرت ترامب بأنو بمفور
الثاني ،والذي وعد اسرائيؿ بالمدينة المقدسة ،وآالؼ المنشورات التي استفزت مشاعر مئات آالؼ بؿ
مبلييف المواطنيف عقب القرار.
حاليا أنا أتمشى في
مف بيف ىذه المنشورات ،وجدت منشو ار لشاب مقدسي يدعى محمد قزاز كتب فيو " ً
فعميا ال يوجد أي شيء "اسرائيمي" بالقدس غير قواتيا ،وجنودىا! حجرىا،
حارات البمدة القديمة بالقدسً .
ىواىا ،ناسيا ،مبانييا ،أكبلتيا ،كمو فمسطيني! عف أي عاصمة يتحدثوف".

أيضا ،ظيرت لي تغريدة لبلعب كرة القدس السعودي ياسر القحطاني "ما
انتقمت لػ"توتير" وأدرت المحرؾ ً
عاصره أجدادنا وولد عميو آباؤنا وتربينا عميو وما سنربي عميو أبناؤنا ويخمّد ألحفادنا ىو أف القدس

إسبلمية عربية فمسطينية إلى أبد اآلبديف".
أثناء البحث ،وجدت انتفاضة لفناني العالـ العربي عبر موقع التدوينات ضد قرار الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،الذيف عبروا مف خبلؿ الموقع عف غضبيـ ورفضيـ ليذا القرار بشدة ،عبر عدد مف التدوينات
منيا "القدس لنا ،والقدس عاصمة فمسطيف األبدية" وغيرىا الكثير ،معبريف عف تضامنيـ مع الشعب
الفمسطيني والقضية الفمسطينية.
عبر الموقع غرد الفناف المبناني راغب عبلمة "ستبقى القدس عاصمة فمسطيف" .والفنانة إليسا غردت بػ
"ألجمؾ يا مدينة الصبلة أصمي ،ألجمؾ يا بيية المساكف ،يا زىرة المدائف ،يا قدس يا قدس يا قدس يا
مدينة الصبلة أصمي" ،اضافة الى نواؿ الزغبي ،وأمؿ حجازي وغيرىا مف الفنانيف.وتصدر "ىاشتاج"
القدس قائمة "التريند" عمى موقع التغريدات الشيير "تويتر" في الدقائؽ الماضية ،بعد القرار.
وأطمؽ مغردوف عرب عبر ىذه الوسيمة" ،ىاشتاغ"# ( ،القدس_عاصمة_فمسطيف_األبدية) ،كتبوا عبره
اليوـ أكثر مف  140ألؼ تغريدة ،عبروا خبلليا عف سخطيـ لمخطوة التي أقبؿ عمييا ترامب باعترافو
بالقدس عاصمة أبدية إلسرائيؿ ،وتخممتيا تعميقات ونقاش مف المغرديف لتمؾ الحسابات.
وشارؾ في المنشورات والتغريدات جميع الدوؿ العربية مف ساسة وفنانيف ومبدعيف وكتاب ،شجبوا ذلؾ
القرار.
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مواقع التواصؿ االجتماعي ،تحولت إلى كتؿ ومنصات احتجاجية عمى قرار ترامب األخير ،واصفيف اياه
بأنو بمفور الثاني ،والذي أىدى دولة االحتبلؿ المدينة المقدسة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/7 ،
الصحافة الدولية :قرار ترامب بشأف القدس "يفتح أبواب جينـ"
أثار إعبلف الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعت ارؼ بالقدس عاصمةً لػ"إسرائيؿ" ردود فعؿ غاضبة في
الصحؼ العربية والغربية عمى حد سواء ،والتي اعتبرت تمؾ الخطوة تصعيداً غير مسبوؽ سيزيد التوتر
في المنطقة.
الصتحافة العربية
وفي افتتاحيتيا ،قالت صحيفة الرياض السعودية إف "التوجو الخاطئ المتمثؿ في اعتراؼ اإلدارة األمريكية
بالقدس المحتمة عاصمة إلسرائيؿ مف شأنو زيادة التوتر في المنطقة وينذر بمستقبؿ مجيوؿ ال يمكف
التكيف حتى بمبلمحو ،فالقدس ليست مجرد مدينة بمفيوـ الجغرافيا أو محطة عابرة مف محطات التاريخ".
وفي األىراـ المصرية ،قالت سامية أبو النصر :إف إعبلف ترامب القدس عاصمة لػ"إسرائيؿ" وطمبو نقؿ
السفارة األمريكية لمقدس بدال مف تؿ أبيب قرار خطير والمطموب مف الشعب الفمسطينى أف يخرج رافضا
ليذا القرار وأف يعمف أماـ العالـ رفضو ليذه اإلجراءات.
وقاؿ سيؼ الديف عبد الفتاح عمى موقع العربي الجديد إنو "مف المؤسؼ حقاً أف يصؼ ترامب غطرستو
ىذه شجاعة منو ،عمى خبلؼ الرؤساء األمريكييف الذيف تراجعوا".
وفي صحيفة الشروؽ المصرية ،كتب رئيس التحرير عماد الديف حسيف" :نحف العرب والمسمموف ،ال نريد
أف نصدؽ أف الواليات المتحدة واسرائيؿ ،ال ينشغبلف بالجعجعة ،فيما فقط يؤمناف بالقوة ،وبأوراؽ
الضغط".
وأضاؼ" :بالتالي ،فعمى كؿ شخص مف أوؿ المموؾ والرؤساء ومرو ار باألحزاب والقوى والمنظمات
والييئات العربية واإلسبلمية ،نياية بالمواطف العادي ،أف يتوقفوا عف الرغي ،ويبحثوا عف ق اررات عممية
إذا كانوا فعبل جاديف في الدفاع عف القدس وعروبتيا".
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وفي الغد األردنية قاؿ عيسى الشعيبي " :بق ارره ىذا ،حوؿ ترامب صفقة القرف المزعومة إلى صفعة مذلة
عمى رؤوس األشياد ،وانطوت ق ارراتو عمى استصغار واستضعاؼ واستيانة بعالـ عربي مثخف الجراح،
قوض الى أجؿ غير
ليس في وسعو ،في الواقع ،ما ىو أكثر مف الشجب واإلدانة واالستنكار ،إال أنو ّ
وشرع بوابة
معموـ كؿ إمكانية لمحديث عف السبلـ ،وفتح في حقيقة األمر النار عمى خطاب االعتداؿّ ،
عريضة أماـ العنؼ والتطرؼ بعد أف ذوت جمراتو المتقدة".

مف جانب آخر ،اعتبرت جريدة الشرؽ القطرية أف "القرار األمريكي غير المسبوؽ باعتبار القدس عاصمة
إلسرائيؿ ،فتح أبواب جينـ عمى منطقة الشرؽ األوسط والعالـ ،ألف القدس ىي المدينة األكثر قدسية
ألتباع الديانات السماوية الثبلث ،وأي تغيير في موقعيا يعتبر لعباً بالنار".
ودعت الصحيفة في افتتاحيتيا إدارة ترامب "أف تفيـ ذلؾ وىي تمقي بكرة الميب إلى منطقتنا ،حيث إف
اعتداء صارخاً عمى المسمميف ،وقد تجمى الموقؼ اإلسبلمي والعربي والدولي الرافض
ىذا القرار يمثؿ
ً

ليذه الخطوة عبر الغضب العارـ الشعبي والسياسي وعبر التظاىر والتحرؾ عمى األرض".

وفي الشروؽ الجزائرية ،قاؿ صالح عوض" :ليس عمى الفمسطينييف إال أف يصمدوا في مواجية التحدي
الصعب ..ليس عمييـ إال أف يجددوا اليقيف بأف ال تنازؿ عف القدس وفمسطيف كميا مف بحرىا إلى
نيرىا ..ليس عمى الفمسطينييف إال أف ينزلوا إلى الميداف بكامؿ يقينيـ ويردوا الصاع صاعيف".
وتقوؿ جريدة القدس الفمسطينية في افتتاحيتيا إف ترامب "فجر ...القنبمة السياسية الكبرى ،التي كانت
متوقعة ،وتحدث بطريقة استف اززية لمغاية".
وأضافت أف كؿ ردود الفعؿ العربية واإلسبلمية "مجرد كبلـ وبيانات ومظاىر احتجاج بينما المطموب
شيء آخر أكثر عممياً وفعالية إذا كانت كؿ ىذه القيادات العربية واالسبلمية جادة في ما تقولو مف
احتجاج".
وتتساءؿ الصحيفة لماذا إذا "كاف المحتجوف قوالً جاديف فعبلً ،ال يوقفوف أو يقمموف مف ىذا التعاوف
االقتصادي؟ ولماذا ال يقولوف لسفراء أمريكا عودوا إلى ببلدكـ وتشاوروا مع رئيسكـ الذي يعمؿ ضدنا
وضد بمد اإلسراء والمعراج وأولى القبمتيف وثالث الحرميف الشريفيف؟".
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وتحت عنواف "القدس عاصمة الكياف وخطة السبلـ الكاذب" ،قاؿ غساف الشامي في صحيفة فمسطيف
المحمية إف "السياسة األمريكية نحو القضية الفمسطينية وخصوصاً القدس تسير وفقاً لمرؤى والتصورات
الييودية الصييونية وتتوافؽ مع خطط الصياينة لمستقبؿ المنطقة العربية برمتياً".
الصتحافة الغربية
وتصدرت تداعيات اعتراؼ ت ارمب بػ القدس عاصمة لػ"إسرائيؿ" عناويف الصحؼ البريطانية اليوـ .فقد
اعتبرت إحداىا القرار ال يمت بشيء إلى الدبموماسية وأف ىذا التصرؼ ال يجعؿ ترامب صانع اتفاقات
كما يتبجح ويقدـ المستحيؿ ألنو ليس لديو نية الوفاء بوعده.
واستعرضت بعضيا الغضب في الشارع الفمسطيني ولساف حاؿ الشباب بأنيـ لـ يعد لدييـ شيء
يخسرونو .ورأى تحميؿ آخر أف اعتراؼ الرئيس األميركي بالقدس عاصمة لػ"إسرائيؿ" كاف جزئيا عقابا
لمرئيس محمود عباس عمى رفضو مقترحات السبلـ لممنطقة.
"ترامب وحيدا في مواجية الجميع" يمارس "لعبة خطيرة" "إرضاء لئلنجيمييف" ومحاولة لمفت األنظار عف
"اإلحراج الروسي" ..ىكذا غطت الصحؼ الفرنسية تداعيات قرار نقؿ السفارة األميركية إلى القدس.
ففي افتتاحيتيا قالت لوموند إف الرئيس األميركي باتخاذه قرار االعتراؼ بالقدس عاصمة لػ"إسرائيؿ" تعدى
عمى قواعد الدبموماسية ،ورمى عرض الحائط باالتفاقات السابقة وعزؿ نفسو أكثر" فق ارره ىذا بكؿ بساطة
"جريمة في حؽ الديمقراطية كوسيمة لفض النزاعات".
مما يعني أنو قد اختار "العزلة الدبموماسية" فغدا "وحيدا ضد الجميع" عمى حد تعبير الصحيفة.
لكف لماذا اختار ترامب ىذه "المعبة الخطرة" تتساءؿ لوفيغارو في افتتاحيتيا قبؿ أف تؤكد أف لو في ذلؾ
مآرب أخرى وحسابات تتجاوز إرضاء جزء مف ناخبيو وكبار المتبرعيف لو لتشمؿ محاولة لفت األنظار
عف المصاعب "الروسية".
والواقع أف قرار ترامب ىذا "انتصار لئلنجيمييف" عمى حد تعبير ليزيكو ،لكنو أيضا فرصة لػ تركيا لتزعـ
العالـ اإلسبلمي بدال مف السعودية ،وفؽ ليبراسيوف ،بينما لفتت لوفيغارو في تقرير ليا إلى أنو "وحد
المسمميف" واف كانت لو ضحايا جانبية مثؿ الممؾ األردني عبد اهلل الثاني ،وفؽ الكروا.
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كما انتقدت صحؼ أمريكية قرار ترامب ،معتبرة إياه سيؤدي إلى خطر كبير وسيجعؿ الشرؽ األوسط
برمتو ،الذي ال تعوزه مشاكؿ أخرى ،عمى حافة خطر كبير.
وتناولت "الواشنطف بوست" قرار الرئيس األمريكي بالقوؿ إنو حظي بمعارضة كؿ حمفاء الواليات المتحدة
في العالَميف العربي والغربي ،وانو واف كاف لف يغير شيئاً عمى أرض الواقع؛ لكوف "إسرائيؿ" تضع يدىا
عمى غربي القدس منذ  ،1949فإنو يحمؿ في طياتو خط اًر كبي اًر عمى المنطقة.
إلى ذلؾ ،اعتبرت صحيفة "نيويورؾ تايمز" أف قرار ترامب سيعزؿ الواليات المتحدة عف واحدة مف أكثر
قضايا العالـ حساسية ،وأف ىذا التحرؾ سيؤدي إلى زعزعة االستقرار واطبلؽ موجة عنؼ جديدة.
وقالت الصحيفة إف قرار ترامب سيجعؿ مف تحقيؽ السبلـ أم اًر في غاية الصعوبة ،وسيمغي دور الواليات
المتحدة كوسيط في عممية السبلـ.
ورأت صحيفة "الواشنطف تايمز" أف قرار ترامب "تحوؿ دراماتيكي" في مسار الشرؽ األوسط ،وأنو يمكف
أف يؤجج التوترات في جميع أنحاء الشرؽ األوسط؛ ألف الفمسطينييف يعتبروف "القدس الشرقية" عاصمةً
لدولتيـ التي يريدوف إقامتيا.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2017/12/8 ،
الصحؼ المبنانية تواصؿ تغطيتيا المكثفة لقضية القدس:
واصمت الصحؼ المبنانية الصادرة اليوـ الجمعة ،تغطيتيا المكثفة لتداعيات القرار االميركي حوؿ القدس،
وحالة الغضب في الشارع الفمسطيني التي عبر عنيا مف خبلؿ المواجيات الشعبية مع قوات االحتبلؿ
اإلسرائيمي.
وفي خطوة الفتة دعت جريدة النيار المبنانية ،الكنائس اليوـ الجمعة ،إلى أف تتبلقى أجراسيا مع المآذف
في الدعوة إلى اعتبار القدس أمانة كونية مف مسؤولية األمـ المتحدة لمحؤوؿ دوف اعتبارىا عاصمة
إلس ارئيؿ.
ورأت النيار اف الرئيس االميركي دونالد ترامب ،لـ يستطع اف يحظى بتأييد أي دولة في العالـ بعد إق ارره
بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ،باستثناء االخيرة ،باعتبارىا المستفيدة مف ىذا االعبلف.
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واعتبرت اف المشكمة بالنسبة الى الرئيس االميركي انو لـ يستطع بعد سنة عمى تسممو الرئاسة االيحاء
بالثقة لدوؿ العالـ بأف المبادرات التي يقوـ بيا تعود بأي فوائد ،كما اف االستطبلع او الرصد المسبؽ
إلعبلنو القدس عاصمة إلسرائيؿ مف خبلؿ االتصاالت التي اجراىا مباشرة مع عدد مف دوؿ المنطقة او
مف الحمفاء ،قد تكوف جنبتو مواقؼ او ردود فعؿ قاسية نوعا ما ،لكف موضوع القدس بالغ الحساسية
بالنسبة الى العرب وال يمكف تجنب ردود الفعؿ الرافضة ،خصوصا متى كاف الصراع االقميمي عمى أشده،
وتستخدـ ايراف موضوع القدس لممزايدة عمى دوؿ المنطقة بغية إحراجيا.
بدورىا كتبت جريدة الجميورية" :عمى وقع مواجيات في األراضي المحتمة تنذر بانتفاضة فمسطينية جديدة
وقوبؿ لبنانياً بإدانة
تفاعؿ اعتراؼ الرئيس األميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمةً إلسرائيؿ دولياً وعربياً،
َ
َ
ٍ
وبتشديد رسمي عمى التضامف الكامؿ مع الشعب الفمسطيني في ر ِ
فض ىذه الخطوة وضرورة
واسعة

ٍ
بموقؼ عربي واحد".
مواجيتيا
بردة ِفعؿ سمبية كبيرة في الببلد العربية
أف قرار ترامب
سيتسبب ّ
ّ
وأ ّكدت مصادر ديبموماسية لػ"الجميورية" ّ
ورد ِة ِفعؿ ديبموماسية قوية لحمفاء أميركا األوروبييف.
واإلسبلميةّ ،
زواره أمس إنو سعى منذ
ونقمت الجميورية مواقؼ رئيس مجمس النواب المبناني نبيو ّبري ،الذي اكد أماـ ّ
ِ
ٍ
أمس األوؿ إلى ِ
لمداخمة ك ّؿ كتمة مف
جمسة نيابية خاصة بالقدس وقد خصص بري عشر دقائؽ
عقد
ّ

ث ِ
باسميا نائب أو اثناف.
تحد َ
الكتؿ النيابية في حاؿ ّ

وأشار بري الى انو ا ّكد لمرئيس الفمسطيني محمود عباس ،خبلؿ اتصالو بو لتينئتو بالكممة التي ألقاىا
أف القرار األميركي "ىو احتبلؿ جديد وتشجيعٌ عمى
تعبي اًر عف رفض إعبلف القدس عاصمةً إلسرائيؿ ّ

أف الرد الفمسطيني ينبغي اف يكوف بتعزيز الوحدة الوطنية الفمسطينية".
مزيد مف االستيطاف ،و ّ
وسيفتتح بري الجمسة بعبا ٍرة قاليا اإلماـ موسى الصدر يوماً لمرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات في
زواره" :بعد
أحد االحتفاالت ،وىي " ّ
إف القدس تأبى أف ّ
تتحرر ّإال عمى أيدي المؤمنيف" .وقاؿ بري أماـ ّ
فإف المقاومة ىي الخيار األفضؿ لمرد".
القرار األميركي ّ

أليس مجدياً أف تبادر الدوؿ العربية إلى قط ِع العبلقات الديبموماسية مع الواليات المتحدة؟ فأجاب:
وسئؿَ :
ُ

قطع العبلقات الديبموماسية مع الواليات المتحدة
أف لدى العرب الجرأةَ عمى ِ
"لو كاف االميركيوف يعمموف ّ

مثؿ ىذا القرار".
لَما كانوا اتّ َخذوا َ
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ِ
أف "الوادي واطي" .فعندما يكوف الوادي
ودفعيـ إلى مثؿ ىذا القرار ىو ّ
ورأى بري ّ
أف ما أغرى األميركييف َ

إف القرار االميركي يأتي في سياؽ التمييد لصفقة العصر،
لجبؿ مرتفعاً جداً .وقاؿّ :
منخفضاً جداً يكوف ا َ
ِ
سحب القدس مف التفاوض ،تمييداً لتصفية القضية الفمسطينية ُبرمتِيا الحقاً.
عبر

الى ذلؾ جاء في افتتاحية جريدة االنوار" :لـ يعد مف الصعب التفتيش عف حدث العاـ ال في الشرؽ
األوسط وال في العالـ :في السادس مف كانوف األوؿ  ،2017ارتكب الرئيس األميركي دونالد ترامب،
حدث العاـ ،بأعصاب باردة وابتسامة صفراوية ،ق أر بضع كممات ،قررت أنو آف األواف لبلعتراؼ رسمياً
بالقدس عاصمة إلسرائيؿ .ىذه الكممات ليا وقع المدوي ليس عمى الفمسطينييف فحسب ،بؿ عمى العالـ
أجمع ،والخطورة في األمر أف ىذا الفعؿ جاء مف أكبر دولة في العالـ ىي الواليات المتحدة األميركية،
كما أنيا أوؿ دولة تعمف اعترافيا بالقدس عاصمة إلسرائيؿ منذ إعبلف تأسيسيا عاـ ".1948
ورأت "االنوار" اف "الصاعؽ في الموضوع أف ال دولة في العالـ أيدت قرار الرئيس األميركي ،فحتى جزء
مف إدارتو كاف ضده في القرار ،وزير خارجيتو ريكس تيمرسوف ومستشار األمف القومي ىربرت
ستؤدي إلى تعقيدات كبيرة أماـ الوصوؿ إلى تسوية سممية بيف اسرائيؿ
ماكماستر ،اعتب ار أف ىذه الخطوة
ّ
األىـ ّأنيا ستعطي دفعاً وزخماً لرافضي مبدأ الصمح مع إسرائيؿ ،وستعطي الذريعة
والسمطة الفمسطينية ،و ّ

لرفع درجة الحماوة في المنطقة ،ما سيضع المصالح األميركية في خطر".

مف جيتيا اعتبرت جريدة "الديار" في افتتاحيتيا اف القدس ليست عقا ار لمبيع لمسيد ترامب" ،ذلؾ انؾ كنت
تبيع عقارات في الواليات المتحدة وابنية واغراضاً وتتاجر بالعقارات ،فاذا بؾ تخطب اماـ البيت األبيض
وتعمف انو حاف الوقت كي تقوؿ الواليات المتحدة اف القدس ىي عاصمة إسرائيؿ ،كأنما القدس عقار
تبيعو بشركة عقارية أخرى في الواليات المتحدة".
وأضافت االفتتاحية "سيد ترامب ،لمقدس شعبيا ولمقدس تاريخيا وآثارىا المسيحية واإلسبلمية منذ الفي
سنة و 1400سنة ،ولمقدس رجاليا وشعبيا ،ولفمسطيف شعب يقاوـ ويقدـ الشيداء اليوـ بشكؿ تقاتؿ العيف
المخرز وتكسره .ذىبت أياـ وعد بمفور وذىبت أياـ نكبة  ،1948ولـ يعد الفمسطينيوف ،يخرجوف مف
منازليـ تحت اضطياد االنتداب البريطاني ،ومجازر الياغانا اإلسرائيمية ،بؿ اصبح الفمسطينيوف وىـ
الشعب األعزؿ اماـ جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي المدجج بالسبلح ،يقاوموف بصدورىـ العارية بإيمانيـ باهلل
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وبأرضيـ فمسطيف ،يقتحموف المراكز العسكرية اإلسرائيمية ويطمؽ الجنود اإلسرائيميوف عمييـ النار وال
ييابوف الموت ،فيـ شعب فمسطيف".
كذلؾ فعمت جريدة "المواء" في افتتاحيتيا التي جاءت بعنواف " لبناف ينتصر لمقدس" اف الرئيس االميركي
ترامب نفّذ ما عجز عتو سابقوه بناء عمى معطيات جديدة اوصمت الييا االنقسامات والحروب العربية ،ما
أدى الى الغاء عممية السبلـ والمفاوضات.
ودعت "المواء" الى دعـ الشعب الفمسطيني في انتفاضتو اآلف ورأت اف قرار ترامب االخير وجو صفعة
قوية لمدور االميركي في المنطقة ودعت الى ق اررات تؤكد المواجية القوية مف طرؼ العالميف العربي
واالسبلمي لبلنحياز االميركي االعمى الى اسرائيؿ.
أما جريدة "الشرؽ" فرأت اف خطورة القرار االمريكي حوؿ القدس تكمف في الخطوات المستقبمية التي مف
الممكف اف تتخذىا سمطات االحتبلؿ االسرائيمي ومنيا إلغاء كؿ الق اررات الدولية بالحفاظ عمى الموروث
أف القدس أصبحت عاصمة إلسرائيؿ وليا الحؽ في
الثقافي االسبلمي والمسيحي ونسبو الى أىمو ،بحجة ّ

التوسع وبناء عاصمتيا بالشكؿ الذي تريد اضافة الى نسؼ كؿ الحقوؽ المطالبة بحرية زيارة
السيطرة و ّ
الفمسطينييف والعرب لؤلماكف المقدسة في المدينة بحجة الحفاظ عمى أمف العاصمة والتي تمثؿ أمف
واستقرار الدولة.
بدورىا خصصت جريدة "المستقبؿ" صفحتيا االولى لمقرار االميركي وخرجت بعنواف "عاصفة غضب
تيب عمى ترامب" واكبت فيو االحتجاجات والتنديدات لبلعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ.
كما ابرزت في صدر صفحتيا االولى خبر اضاءة مسجد االميف بصورة لقبة الصخرة وكنيسة مار
جرجس المارونية بصورة كنيسة القيامة تحت عنواف بيروت تنتصر لمقدس ،واشارت الى اف الخطوة ىذه
كانت بتوجيو مف دولة الرئيس سعد الحريري كما ابرزت المستقبؿ دعوة تيار المستقبؿ الى مظاىرات
ووقفات تضامنية اليوـ الجمعة في مختمؼ المناطؽ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/8 ،
كيؼ سيبدو المشيد الفمسطيني إثر حسـ أقدس قضايا "الحؿ النيائي"؟
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قاؿ محمموف سياسيوف إننا مقبموف عمى مرحمة جديدة في المنطقة ،ترتفع فييا وتيرة الصراع والتصعيد
عمى ضوء حسـ الواليات المتحدة االمريكية قضية القدس ،أقدس قضايا الحؿ النيائي لصالح اسرائيؿ،
وذلؾ عمى شكؿ مواجية داخؿ أروقة المنظمات الدولية ،وقد يتدحرج التصعيد الى انتفاضة ثالثة.
وبحسب تقدير بعض المحمميف ،فاف خيارات المواجية والسيناريوىات المتاحة لمسمطة الفمسطينية محدودة
في ظؿ ضعؼ الحالة العربية وانتياء دور الوسيط االمريكي بالعممية السياسية ،لكف يمكنيا التحرؾ
باتجاه تشكيؿ جسـ دولي بديؿ لمواليات المتحدة ليتولى قيادة أي عممية سياسية جديدة ،عنوانو الرئيسي
االتحاد االوروبي وروسيا ،او اف يكوف التوجو نحو حؿ الدولة الواحدة.
وكاف الرئيس االمريكي أعمف االربعاء ( )2017-12-6رسميا اعتراؼ الواليات المتحدة االمريكية بالقدس
عاصمة السرائيؿ ،واعمف البدء بعممية نقؿ السفارة االمريكية مف تؿ ابيب الى القدس ،ما يشكؿ تحوال
خطي ار في السياسة االمريكية تجاه الصراع الفمسطيني العربي االسرائيمي ،عمما اف االدارات االمريكية
السابقة تجنبت عمى مدار السنوات الماضية اتخاذ مثؿ ىذه الخطوة.
وقاؿ المحمؿ السياسي ،طبلؿ عوكؿ ،في حديث لػ "القدس" دوت كوـ ،اف "قرار ترامب تسبب بخمط
االوراؽ في المنطقة ،ولـ يعد أحد يراىف عمى اف المفاوضات يمكف اف يخرج عنيا حؿ ،ولو كاف اقؿ مف
الحد االدنى لمحقوؽ الفمسطينية .الرؤية االمريكية اصبحت واضحة بالنسبة لمفمسطينييف ولمعرب ،وال توجد
فييا الحقوؽ ،وتسير بوجو متطابؽ مع السياسة االسرائيمية ،وعمى ضوء ذلؾ سيرتفع منسوب المقاومة
لمسياسة االمريكية واالسرائيمية ،بمعنى سيحدث تصعيد في الصراع المفتوح -ليس بالضرورة اف يكوف
صراعا مسمحا -سواء بالتوجو الى المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات او غيرىا ،وقد تتدحرج االمور الى
انتفاضة ثالثة ،حيث اف ىناؾ فرصة وبيئة موائمة الندالع انتفاضة فمسطينية سممية مف جديد".
وال يعتقد عوكؿ اف ىناؾ جدوى مف حؿ السمطة الفمسطينية ،حيث انيا "اصبحت جزءا مف الكياف
الفمسطيني وليا دور كبير تجاه الشعب الفمسطيني  ،وتمعب دو ار ميما في ادارة الصراع عمى االرض
الفمسطينية ،وبالمقابؿ ستواجو ضغوط امريكية واسرائيمية واسعة عمى شكؿ ابت اززات مالية او غيرىا مف
المضايقات ،وقد تضغط الواليات المتحدة عمى بعض االطراؼ العربية لممشاركة في ابتزاز السمطة".
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ويرى ،المحمؿ السياسي ،عبد المجيد سويمـ ،اف "القضية الفمسطينة ستدخؿ في مرحمة جديدة لف تكوف
فييا الواليات المتحدة راعيا مقبوال لعممية السبلـ ،واذا ما كانت ىناؾ فرصة لعممية سياسية ستكوف عبر
مؤسسات االمـ المتحدة ومشاركة عدة اطراؼ".
واوضح اف اعتراؼ الواليات المتحدة االميركية بالقدس عاصمة السرائيؿ "وضع عممية السبلـ في مأزؽ
جديد ،ونستطيع القوؿ انيا انتيت الى غير رجعة ،عمى االقؿ بالمنظور القريب ،وىو ما يتطمب مف
القيادة الفمسطينية وقادة الفصائؿ وضع استراتجية جديدة لتحديد طبيعة المرحمة المقبمة ،بعد التخمص مف
اعباء اتفاؽ اوسمو ،وذلؾ عمى ضوء حسـ الواليات المتحدة قضايا الحؿ النيائي لصالح اسرائيؿ".
مف جانبو قمؿ المحمؿ السياسي ،الدكتور غساف خطيب ،مف اىمية االعتراؼ االمريكي بالقدس عاصمة
السرائيؿ ،وصفا ىذا القرار بػ "المؤذي ولكنو غير حاسـ ،حيث يزيد مف تحديات الشعب الفمسطيني لكنو
ال يحسـ االمر عمى االطبلؽ ،الف ىناؾ وقائع عمى االرض تتمثؿ بالوجود الفمسطيني الثابت في القدس
الشرقية ،وىناؾ القانوف الدولي ،ومجمس االمف المذيف يعتبراف القدس محتمة ،وىناؾ االتفاقات الموقعة بيف
الجانب الفمسطيني واالسرائيمي التي تحدد اف القدس موضع تفاوضي في مفاوضات الحؿ النيائي".
وبيف الخطيب اف "الخيارات المتاحة اماـ السمطة الفمسطينية تقوـ عمى التركيز عمى القنوات الدولية
والمؤسسات الدولية واستغبلؿ عدـ قانونية االعبلف االمريكي ،والتصعيد عمى المستوى القانوني ،وبموازاة
ذلؾ العمؿ عمى تحسيف االوضاع الداخمية بتحقيؽ الوحدة الوطنية وتثبيت صمود المواطنيف".
وقاؿ المحمؿ السياسي ،الدكتور ايمف يوسؼ اف "الخيارات الفمسطينية المتاحة محدودة ،حيث يمكف وضع
مجموعة مف الخيارات الممكنة :اوليا مقاطعة التفاوض مع الجانب االمريكي واالسرائيمي ،كما يجب اف
يكوف اف ىناؾ موقؼ واضح يشمؿ جميع القوى والمنظمات الفمسطينية الرسمية وغير الرسمية حوؿ
مقاطعة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية االمريكية ،ووقؼ كافة اشكاؿ التعاوف والتواصؿ".
واضاؼ "الخيار الثاني انو وفي ظؿ االعبلف اف الواليات المتحدة لـ تعد وسيطا مقبوال لعممية السبلـ،
فانو يمكف التوجو الى االتحاد االوروبي وروسيا واقناعيما باف يكونا الجسـ البديؿ لمواليات المتحدة الي
عممية تفاوض مقبمة .والخيار الثالث ىو االعبلف عف انتياء حؿ الدولتيف والعمؿ عمى حؿ الدولة
الواحدة".
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ولـ يستبعد يوسؼ امكانية اندالع انتفاضة ثالثة ،لكنو يرى انيا "خطوة غير عقبلنية في ىذه المرحمة،
خاصة انيا يجب اف تكوف مقرونة باىداؼ سياسية واضحة ،حتى ال نكرر تجربة االنتفاضة الثانية التي
كانت نتائجيا سمبية مف حيث زيادة ىجمة القتؿ واالستيطاف ".

صحيفة القدس المقدسية2017/12/8 ،
التخبط بشأف الخطوات المستقبمية:
في اليوـ التالي لقرار ترامب ..واشنطف مرتبكة ويعترييا
ّ

حاوؿ مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤوف الشرؽ األوسط ديفيد ساترفيمد ،أمس الخميس  7كانوف

األوؿ  ،2017الواقع في اليوـ التالي إلعبلف الرئيس األميركي دونالد ترامب "القدس عاصمة إسرائيؿ"
مكتفيا بالقوؿ بأف الرئيس
عبثًا إقناع الصحافييف في و ازرة الخارجية األميركية بمبررات القرار األمريكي
ً

ترامب ممتزـ بعممية السبلـ بيف إسرائيؿ وفمسطيف.

جميعا جزء
تؤيد ىذا القرار أو ساىمت في ص ّكو ،قاؿ ساترفيمد "إننا
وحوؿ ما إذا كانت و ازرة الخارجية ّ
ً

مف ىذا الفريؽ ،وسوؼ نبذؿ كؿ ما في وسعنا لتنفيذ ىذا القرار".

وجيتو "القدس" بشأف إحجاـ الرئيس األميركي تحديد القدس الغربية عمى سبيؿ المثاؿ ىي
وحوؿ سؤاؿ ّ

دوليا ،و"لماذا ال تقولوف القدس الغربية كما فعؿ
عمما ّ
بأنو حتى ذلؾ يتعارض مع وضع القدس ً
العاصمةً ،
أرضا محتمة ،وكما تـ
إف القدس الشرقية ،التي اعتبرتموىا في الماضي
الروس؟ ولماذا ال تقولوف ّ
ً

مخصصا ليكوف عاصمة لمدولة الفمسطينية"
التفاوض عمى النحو الذي كنتـ تشاركوف فيو لسنوات عديدة،
ً
مستقببل ،أجاب ساترفيمد "قرار الرئيس يتحدث عف نفسو؛ ثمة عبارات كثيرة موجودة في بيانو
المستقمة
ً
وثمة عبارات غير موجودة .نحف نعترؼ بالقدس عاصمة لدولة إسرائيؿ .لـ يذىب إلى
وفي تصريحاتوّ ،

أبعد مف ذلؾ ،وأنا لف أذىب إلى أبعد مف ذلؾ".

تمقائيا؟ وىؿ
وحوؿ مصير السكاف الفمسطينييف في القدس الشرقية؟ ىؿ أصبحوا اآلف مواطنيف إسرائيمييف
ً

سيتمتعوف بالحقوؽ الكاممة وما إلى ذلؾ؟ ماذا سيحدث لمفمسطينييف الػ 300ألؼ مف وجية نظركـ؟" رد
قائبل " لف يكوف إلعبلف الرئيس باألمس أي تأثير عمى تمؾ القضايا .إّنو
ستارفيمد عمى سؤاؿ "القدس" ً
يعترؼ بحقيقة واقعية؛ القدس ىي عاصمة إسرائيؿ .وكؿ الجوانب األخرى  -حدود السيادة – لسنا نتخذ

موقفاً منيا (بعد) فيي تماما كما كانت ،وينبغي عمى الجانبيف اتخاذ قرار بشأنيا".
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وحوؿ ما إذا كاف بقدرة ستنرفيمد تقديـ دليؿ واحد عمى أف ىذا القرار يخدـ المصمحة األمنية الوطنية
لمواليات المتحدة ،أجاب ساترفيمد بالقوؿ "الرئيس ممتزـ بتعزيز عممية السبلـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف.
أف ىذه الخطوة تساعد ىذه العممية .وانتيى الموضوع".
ويعتبر ّ

بأف بمدية القدس تقع داخؿ دولة
أف حكومة الواليات المتحدة تعترؼ رسمياً ّ
وحوؿ ما إذا كاف ذلؾ يعني ّ

إسرائيؿ؟ أجاب سترفيمد "لـ يحصؿ أي تغيير في سياستنا بما يتعمؽ بالممارسة القنصمية أو إصدار
جوازات السفر في ىذا الوقت".
وبشأف اآلثار العممية ليذا القرار ،ىؿ ستصدر جوازات السفر ...ىؿ ستحدد جوازات السفر اآلف القدس
داخؿ إسرائيؿ إذا كاف الشخص قد ولد ىناؾ؟ وماذا عف الوثائؽ الرسمية؟ ىؿ سيكتب عمييا "القدس،
إف
إسرائيؿ"؟ ماذا عف العنواف البريدي لمقنصمية أو عنواف القنصمية؟ أجاب ساترفيمد "سبؽ وأف قمت ّ
الممارسة القنصمية لف تتغير في ىذا الوقت .وفي ما يتعمؽ بالخرائط ،ندرس بالطبع ىذه المسألة ،وعندما
نتخذ قرًارا ،سنعمف عنو في ما يتعمؽ بكيفية تعاممنا مع القدس ألغراض رسـ الخرائط الرسمية التي

وضعتيا الحكومة األميركية".

حاليا عاصمة إسرائيؿ تاريخياً .ىذا ىو القرار الذي أعمنو؛ وفي ما يتعمؽ بحدود
وأضاؼ ،القدس ىي ً

السيادة ،والحدود ،والجغرافيا ،ىذه مسائؿ خاصة بالمفاوضات عمى الوضع النيائي بيف الطرفيف ،ولف
يعبر عف نفسو".
أف األمر ّ
نتناوليا اآلف .أظف ّ

البت في أي شيء بشأف الحدود
يفسر الفرؽ بيف االعتراؼ بالعاصمة وعدـ ّ
وحوؿ ما إذا كاف بإمكانو أف ّ
بما أنيا تشير إلى صفقة؟ ،أجاب ساترفيمد "ستناقش مفاوضات الوضع النيائي عمى حدود السيادة

والمسائؿ الحدودية التي تحدث عنيا الرئيس بحسب ما لـ يتطرؽ إلييا إعبلنو .اعتبر الرئيس أنو مف
مقر حكومة
المناسب أف تعترؼ الواليات المتحدة بعد كؿ ىذه السنوات باألمر الواقع ،وىو ّ
أف القدس ّ
يتغير شيء عمى أرض الواقع".
دولة إسرائيؿ وعاصمة دولة إسرائيؿ .ىذا كؿ ما في األمر ،ولف ّ

قانونا بنقؿ السفارة في إسرائيؿ مف تؿ أبيب
يشار إلى أنو ومنذ إقرار الكونغرس األميركي ،عاـ ً ،1995

ظا
إلى القدس ،دأب الرؤساء األميركيوف عمى تأجيؿ المصادقة عمى ىذه الخطوة لمدة ستة أشير ،حفا ً
رسميا بالقدس عاصمة
عمى المصالح األميركية،ولكف ترامب أعمف يوـ األربعاء ( ،)12/6اعتراؼ ببلده
ً
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إلسرائيؿ ،ونقؿ سفارة ببلده مف تؿ أبيب إلى المدينة المحتمة ،وسط موجة كبيرة مف اإلدانات عمى
مختمؼ األصعدة.
ولـ يقتصر اعتراؼ ترامب عمى الشطر الغربي التابع إلسرائيؿ بموجب قرار التقسيـ األممي عاـ ،1947
أيضا
أيضا بت ّ
بعية الشطر الشرقي المحتؿ منذ عاـ  1967إلى الدولة العبرية ،ويمثؿ ىذا ً
ما يعني اعترافو ً
تأييدا لـ تسبقو إليو أي دولة ،لموقؼ إسرائيؿ التي تعتبر القدس "الموحدة" عاصمة ليا ،فيما يتمسؾ
ً

الفمسطينيوف بالقدس الشرقية عاصمة لدولتيـ المأمولة ،استنادا إلى ق اررات المجتمع الدولي.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/8 ،
محمموف  :خيارات محدودة أماـ السمطة في مواجية قرار ترامب
يرى محمموف سياسيوف ،اف خيارات السمطة المرتقبة ضد اعتراؼ الواليات المتحدة بالقدس عاصمة
السرائيؿ محدودة وستقتصر عمى التوجو الى الييئات الدولية ،غير اف السمطة يمكف اف تتحوؿ الى مسار
جديد يستند الى الموقؼ الدولي القوي الذي ظير ضد االنحياز االميركي ،لكف ذلؾ يتطمب مواقؼ جدية
متعمقة بتجميد العبلقة مع اسرائيؿ والواليات المتحدة والتحمؿ مف اتفاقية اوسمو.
وحسب تقدير بعض المراقبيف ،فإف السمطة ال تممؾ الكثير مف خيارات المواجية ،وال تريد استجبلب
العداء الكامؿ مع الواليات المتحدة ،في ظؿ ضعؼ الموقؼ العربي ،لذلؾ ستقتصر تحركاتيا عمى بعض
االنشطة الدبموماسية في منظمات االمـ المتحدة لمطالبة ترامب بتجميد ق ارره ،ومع تحرؾ خجوؿ عمى
االرض .ويرى مراقبوف انو مف المنطقي اف ترفض السمطة استقباؿ نائب الرئيس االميركي بعد قرار
االعتراؼ.
وقاؿ سفير فمسطيف السابؽ باالمـ المتحدة ،الدكتور محمد ابو كوش ،في حديث مع "القدس" دوت كوـ،
اف قرار االعتراؼ بالقدس عاصمة السرائيؿ ،اثار مواقؼ دولية داعمة وىبة جماىرية ومظاىرات
احتجاجية في البمداف العربية واالسبلمية وجميع ارجاء العالـ ،وعزؿ الواليات المتحدة االميركية في مجمس
االمف بعد اف اعرب بقية اعضاء المجمس عف رفضيـ الصريح لقرار ترامب.
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واضاؼ ابو كوش " :اف القرار اسقط الوساطة االميركية المتحيزة وغير النزيية في عممية السبلـ ،كما وأد
صفقة القرف االميركية ،ووجو لطمة قوية لمباحثيف عف التطبيع مع اسرائيؿ ،وأعاد القضية الفمسطينية الى
واجية العناويف واالىتماـ الدولي بعد توارييا خمؼ احداث المنطقة الدامية".
واوضح ابو كوش":اف المطموب االف التأكيد عمى مقاطعة االدارة االميركية مع اإلبقاء عمى مكتب منظمة
التحرير مفتوحا حتى يأتي قرار االغبلؽ مف اميركا مف اجؿ استثمار ىذه الخطوة في حشد المزيد مف
التضامف ،اضافة الى عدـ التسرع بالتوجو الى مجمس االمف او الجمعية العامة حتى يأخذ القرار صداه
في الشارع الفمسطيني واالسبلمي والدولي ويأخذ مواقؼ أقوى مف قبؿ حكومات العالـ تساىـ في اسقاط
قرار ترامب بعيدا عف مجمس االمف والجمعية العامة التي يمكف اف نتوجو الييا في اي لحظة ،ومعروفة
نتائجيا مسبقا".
مف جيتو ،قاؿ المحمؿ السياسي ،الدكتور رائد نعيرات ،اف خيارات السمطة الفمسطينية باتت شبو معدومة
بعد اعبلف ترامب القدس عاصمة السرائيؿ ،حيث لـ يعد لعممية السبلـ وحؿ الدولتيف مكانة ،اضافة الى
اف القرار اعمف موت العممية السياسية التي كانت تحتضر عمى مدار العشر السنوات الماضية.
ويرى نعيرات اف الخيار المتاح اماـ القيادة الفمسطينية البناء عمى الموقؼ الدولي الذي اظير رفضو لقرار
ترامب بشأف القدس وتنشيط العممية السياسية استنادا اليو لتجاوز العقبات التي واجيت العممية السياسية
وأوليا دور الوسيط االميركي المعطؿ ،بعد اف كشؼ انحيازه عمى المؤل.
وقاؿ نعيرات" :اف رفض الرئيس محمود عباس استقباؿ نائب الرئيس االميركي منتصؼ الشير الجاري،
خطوة في اطار المنطؽ بعدـ استقباؿ شخصية ساىمت وباركت الوعد ،اضافة الى انيا رسالة كبيرة مف
السمطة الفمسطينية بالنظر لحجـ االذى الذي اوقعو القرار عمى عممية السبلـ والقضية الفمسطينية".
ويرى المحمؿ سياسي ،ىاني ابو زيد :انو قبؿ اف تقدـ القيادة الفمسطينية عمى اتخاذ اي خطوة يجب اف
يكوف ىناؾ وقؼ وانياء لجميع مفاوضات السبلـ ،وانياء متعمقات اتفاؽ اوسمو ،والعمؿ عمى إعادة
تشكيؿ المجمس الوطني ومنظمة التحرير باشراؾ حركتي حماس والجياد االسبلمي لمخروج بنظاـ سياسي
موحد يمكف مخاطبة العالـ بشكؿ اقوى.
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ويرى أبو زيد اف خيارات السمطة المقبمة ستتمثؿ فيتحرؾ دبموماسي مع الدوؿ العربية والدوؿ الرافضة
لقرار ترامب في منظمات الييئة الدولية لموقوؼ بوجو القرار االميركي الذي نسؼ كافة الق اررات السابقة
المتعمقة بالقدس.
وحسب ابو زيد فإف "عمى السمطة المضي بمقاطعة زيارة نائب الرئيس االميركي ،دوف النظر الى
تداعيات ىذه المقاطعة باعتبار اف قرار االعتراؼ بالقدس يتجاوز اي ردود سمبية اخرى ممكف اف تحدث
نتيجة المقاطعة".
كما يعتقد المحمؿ السياسي ،نشأت االقطش ،انو ليس لدى السمطة خيارات وتوجيات ،وقاؿ ":ىناؾ خيار
الرفض ومقاطعة اسرائيؿ الذي يمكف اف يحرؾ ويغير الكثير مف المعادلة ،لكف يبدو اف السمطة غير
مستعدة التخاذ ىذا الموقؼ".
واضاؼ "مف الطبيعي جدا اف يتـ مقاطعة زيارة نائب الرئيس االميركي بعد ىذا الموقؼ االميركي الذي
تجاوز كؿ الخطوط وضرب كؿ القوانيف الدولية حوؿ القدس".

صحيفة القدس المقدسية2017/12/9 ،
اعتداء وانتيا ًكا لؤلقصى واإلبراىيمي ودور العبادة خبلؿ الشير الماضي
ادعيس :أكثر مف 95
ً

قاؿ وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية الشيخ يوسؼ ادعيس إف أكثر مف  95اعتداء وانتياكا لممسجد
األقصى ،والحرـ االبراىيمي الشريؼ ،ودور العبادة خبلؿ تشريف الثاني الماضي ،وكاف لؤلقصى أكثر
مف  45انتياكا واعتداء.
وقاؿ الشيخ ادعيس في بياف ،اليوـ األحد ،إف إسرائيؿ تسعى في تسابؽ مع الزمف إلى استغبلؿ الصمت
الدولي والعربي لفرض تغيير جغرافي وسكاني في مدينة القدس ،متوقعا ازدياد االعتداءات عمى المسجد
االقصى ومدينة القدس في ظؿ القرار األميركي الجائر بنقؿ السفارة األميركية الى القدس.
وحذر مف استغبلؿ االحتبلؿ ىذا القرار ،واالنفراد بالمدينة ،والمسجد االقصى ،ومقدساتيا ،والعمؿ عمى
مزيد مف االجراءات التعسفية بحؽ أىميا ،ومسجدىا ،موضحا أف االحتبلؿ خاصة بما يحيط بالمسجد
األقصى والبمدة القديمة بمساعيو وق ارراتو بإخراج تجمعات سكانية وفصميا عف القدس تصب في تمؾ
السياسة ،وتيويده المستمر لكؿ معمـ اسبلمي وعربي ،وتغييرىا لطبيعة المنطقة مف حفريات ومتنزىات
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وحدائؽ عامة ونبشيا لمقبور ،واقامة الصموات التممودية ىنا وىناؾ ،واعتقاالت وابعاد عف المسجد
االقصى ،ناىيؾ عف مواصمتو الحصار المطبؽ عمى األقصى ،ومنع المصميف مف الوصوؿ اليو.
وتابع :االحتبلؿ وضع خطة تيدؼ إلى تشديد الحزاـ األمني في منطقة باب العامود (أحد أشير أبواب
القدس القديمة) ،والبمدة القديمة ،مف خبلؿ إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبو النقاط العسكرية ،سيتـ
نشرىا في منطقة باب العامود ومحيطو ،لمسيطرة عمى الوضع األمني ،وواصؿ المستوطنوف اقتحاماتيـ
لؤلقصى واقامة صمواتيـ التممودية.
وأشار إلى أنو في ىذا الشير استبدؿ االحتبلؿ الكاميرات المنصوبة أماـ مداخؿ "بوابات" المسجد
األقصى بكاميرات مراقبة حديثة ،تنفيذا لتوصيات وزير أمف االحتبلؿ الداخمي ،وىي أكثر تطو ار مف تمؾ
التي أُجبر االحتبلؿ عمى إزالتيا في تموز الماضي ،بعد الضغوطات التي مارسيا المقدسيوف خبلؿ
أحداث األقصى األخيرة ،رفضا لسيطرة االحتبلؿ عمى بوابات المسجد األقصى ،وفي مسعاىا لمنع
المصميف مف القدوـ لمصبلة في األقصى حررت شرطة االحتبلؿ مخالفات مالية ،بحؽ حافبلت
المصميف مف التجمعات السكانية داخؿ أراضي عاـ  1948لممسجد األقصى.
ًمخصصة لنقؿ ُ
وأوضح أنو في محيط االقصى وبمدتو القديمة استباحت عصابات مف المستوطنيف البمدة القديمة بمسيرات
استف اززية ،تخمميا ىتافات عنصرية تدعو بالموت لمعرب ،واالعتداء عمى ممتمكات المواطنيف ،وتزامنت
ىذه المسيرات بأخرى مشابية في بمدة سمواف جنوب المسجد االقصى ،أغمؽ خبلليا االحتبلؿ الشارع
المفضي لسمواف ،وسط احتفاالت صاخبة استمرت حتى ساعة متأخرة مف الميمة
الرئيسي بحي وادي حموة ُ
الماضية ووفرت ليا قوات االحتبلؿ الحراسة والحماية.
وقاؿ ادعيس "إف عصابات المستوطنيف المتطرفة دنست قبور وشواىد المقبرة اإلسبلمية التابعة ألسرة
الدجاني المقدسية ،ونفذت طواقـ تابعة لسمطات االحتبلؿ أعماؿ حفر في مقبرة حي كفر عقب شماؿ
القدس المحتمة ،وشرعت بأعماؿ الحفر والنبش،وما تسمى المحكمة العميا اإلسرائيمية قررت السماح
لجمعيو استيطانية بإدارة ما تسمى"الحدائؽ التوارتية" ومركز "ديفيدسوف" االستيطاني قرب المسجد األقصى
وساحة البراؽ".
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وأردؼ قائبل :وواصمت بمدية االحتبلؿ سباقيا التيويدي بالقدس ،لتنفيذ المزيد مف المشاريع االستيطانية
والتيويدية ،في مسعى واضح منيا لفرض وقائع جديدة عمى األرض في القدس القديمة واألحياء
الفمسطينية بالمدينة المحتمة"والمخطط موضع النقاش في الكنيست والمسمى (كديـ) ىو مرتبط بمخطط
تمفريؾ ،حيث سيقوـ عمى أساس ربط القدس الغربية بالشرقية
وبيف أف االحتبلؿ منع رفع األذاف في المسجد االبراىيمي  47وقتا ،وما زاؿ يمارس سياسة التدخؿ فيو،
واغمقو بما يسمى عيد سارة ،وعشرات المستوطنيف اقتحموا بمدة حمحوؿ شماؿ الخميؿ تحت حماية جيش
االحتبلؿ الذي أغمؽ المكاف إلقامة صموات تممودية في مسجد النبي يونس ،وفي نابمس اقتحـ
المستوطنوف قبر يوسؼ أكثر مف مرة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/10 ،
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