التقدير نصف الشهري (ملف فلسطين)
رقم ()54

2017/12/30

1

التقدير نصف الشهري (ملف فلسطين)
رقم ()54

2017/12/30

باحث للدراسات
للدراسات
باحث
اتيجية
الفلسطينية واالستر

الفلسطينية واالستراتيجية

للتطورات السياسية واألمنية في فلسطين
تحليل نصف شهري
ّ

أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.
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مقدمة
تحدت أكثر من  100دولة الرئيس األميركي دونالد
فشلت الواليات المتحدة في تهديد المجتمع الدولي ،فقد ّ
ت ارم ــب ،ح ــين ص ـ ّـوتت لص ــال قـ ـرار الجمعي ــة العام ــة لألم ــم المتح ــدة الـ ـ ي ــدعو واش ــنطن إل ــى س ــحب قراره ــا

االعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

يأتي القرار بعد تقديم مصر مشـروعا لمجلـس األمـن الـدولي ،يقضـي بـرف

الخطـوة األمريكيـة ،ورغـم تأييـد

أن القـرار تـ ّـم إســقاط العتـ ار
 14دولــة مــن المجلــس مــن أصــل  15عضـوا ،إال ّ
لحق الرف (الفيتو) ال تتمتّع ب  ،األمر دفع اليمن وتركيا لتقديم مشروع القرار.
ّ
وعلى الرغم من التأييد الدولي الواسع ال

الواليــات المتحــدة عليـ وفقــا

حظي ب مشروع القرار بشأن القدس في األمـم المتحـدة ،إال ّأنـ

لــن ُيلــز الواليــات المتحــدة بــالت ار ع عــن قرارهــا بــاالعتراف بالقــدس المحتلــة عاصــمة للكيــان ،وذل ـ ألن ق ـ اررات
الجمعيــة العامــة غيــر ُملزمــة وال تفــر عقوبــات علــى مــن يخــالفون ق ارراتهــا ،وفقــا لتأكيــدات الخبيــر فــي القــانون
الدولي د .عبدالكريم شبير.

والقرار الدولي على الرغم من أهميت للفلسطينيين وضـرر بإسـرائيل والواليـات المتحـدة ،إال ّأنـ ُيعتَبـر مجـرد
توصية من الجمعية العامة للدول األعضاء ،وال ُتلز الجمعية األعضاء بالق اررات الصادرة عنها بخالف مجلس

فإن ق اررات (ذو طبيعة إلزامية) ،فإذا صدر قرار بشكل نهائي عن فإن ملز لكافـة أعضـاء األمـم
األمن الدوليّ ،
التدخل العسكر .
المتحدة ،والمخالف يتم فر عقوبات علي تصل إلى
ّ

الق ـرار ال ُيل ــز الوالي ــات المتحــدة ب ــالت ار ع ع ــن قرارهــا ،وذلــ ألن قــ اررات الجمعيــة العام ــة غي ــر ُملزم ــة وال
تفر عقوبات على من يخالفون ق ارراتها ومطلوب من فلسطين نقل القرار لمحكمة العدل الدولية في الها .
العت ـراف واشــنطن بالقــدس،

أن ق ـرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ال ـراف
الكثيــر مــن الم ـراقبين اعتبــروا ّ
يضع الواليات المتحدة ودولة االحتالل اإلسرائيلي في مأزق كبير ،و ّأن يمّثل بداية لعزل الواليات المتحدة ودولة

االحتالل على الصعيد الدولي ،عدا عن كون التصويت َّ
للعنجهيـة األمريكيـة التـي تص ّـرفت باعتبـار
تحديا
شكل ّ
ّ
أنها هي مـن تق ّـرر وتقـود وتـدير العـالم دون أن تتشـاور حتـى مـع بعـ دول العـالم ،ومـن شـأن القـرار أن يمنـع

ال ــدول األخ ــر م ــن أن تحـ ـ و حـ ـ و الوالي ــات المتح ــدة بش ــأن نق ــل س ــفاراتها إل ــى الق ــدس .وأنـ ـ "رغ ــم التهدي ــدات
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األمريكية واإلسرائيلية اء المجتمع الدولي لكي يك ّـرر دعمـ للقضـية الفلسـطينية ويـدير ظهـر للقـرار األمريكـي،
ما يعني إبطال القرار وتمس المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية قضية له ا العصر".
واإل مــاع العــالمي علــى الخطيئــة األمريكيــة يعــد انتصــا ار للقضــية الفلســطينية ،ويعطــي عــد شــرعية لق ـرار

ترامب ،وهو إنجاز كبير للحفاظ على القدس وتاريخها ،ويصو ُن الق اررات التـي صـدرت مـن قبـل األمـم المتحـدة،
ويؤكد أنها سارية المفعول ،وق اررالجمعية العامة لألمم المتحـدة ومـن قبلـ تصـويت مجلـس األمـن الـدولي يكشـف

مــد العزلــة التــي توا ههــا الواليــات المتحــدة ،والكيــان لعــد شــرعية اإل ـراءات التــي يتّخ ـ ونها ،وهــو مــا يضــع
المحتمــل أن توا ـ
اإلدارة األمريكيــة فــي حــر بــال قــد يــؤرّر فــي قــاد األيــا علــى اإلدارة األمريكيــة التــي مــن ُ
تحركات شعبية أمريكية رافضة للطريقة التي يتحكم فيها ترامب بالعالم.
ّ

تلوح ب بالتو ّ إلـى محكمـة العـدل الدوليـة (وهـي الهيئـة
وبات ضرورّيا أن تنّف القيادة الفلسطينية ما كانت ّ
القضائية الرئيسية لألمم المتحدة) النتزاع قرار قضائي قانوني أكثر إلزاما للواليات المتحدة ،يجبرها على الت ار ع
عن ق ارراها الجائر ال

يستهدف تاريخ وحق الشعب الفلسطينية ويخالف ق اررات ومواريق األمم المتحدة.

طي أغلب أنحاء العالم ،وت ارفـق ذلـ
في الوقت ال تتواصل االنتفاضة وحركة التنديد بالقرار األمريكي لتغ ّ
تحركات دبلوماسية فلسطينية ورف لالتصال بالواليات المتحدة وت ار ع فرص صفقة القرن على األقـل فـي
مع ّ

المد المنظور ،وسط الحديث عن خيارات ديـدة سـيتحر الفلسـطينيين علـى هـديها فـي المرحلـة القادمـة ،إلـى

ورص الصــفوف لموا هــة المرحلــة الدقيقــة
انــب التأكيــد علــى ضــرورو إنهــاء االنقســا وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة ّ
التي تعيشها القضية الفلسطينية

القدس فی األمم المتحدة
(الفيتو) ضد مشـروع قـرار بشـأن القـدس فـي مجلـس األمـن الـدولي،

حق النق
استخدمت الواليات المتحدة ّ
منفردة في معارضة مشروع القرار ال وافقت علي الدول الـ 14األعضاء في مجلس األمن ،والـ
مصر ،بناء على طلب السلطة الفلسطينية ،وال

تق ّـدمت بـ
يقضي بأن الق اررات المتعّلقة بتغيير وضع مدينة القدس ليس

أكــد مشــروع الق ـرار ،أن "أ ق ـ اررات وتــدابير تهــدف إلــى تغييــر هويــة أو
لهــا أ أرــر قــانوني ،ويجــب ســحبها .و ّ
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وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أرر قانوني ،والغية وباطلة وال ب ّـد مـن إلغائهـا
التزاما بق اررات مجلس األمن ذات الصلة".
ودعا "كل الـدول إلـى االمتنـاع عـن إقامـة بعثـات دبلوماسـية فـي مدينـة القـدس المقدسـة تطبيقـا لقـرار مجلـس
األمن  478لسنة  ،"1980وطالب "كل الدول بااللت از بقـ اررات مجلـس األمـن المتعّلقـة بمدينـة القـدس المقدسـة،
وعد االعتراف بأ تدابير أو إ راءات تتناق
بعد اسـتخدا الواليـات المتحـدة لحـق الـنق

مع ه الق اررات".

ضـد مشـروع قـرار أمـا مجلـس األمـن الـراف

للقـرار األمريكـي

بشأن القـدس ،حـول المشـروع إلـى الجمعيةة العامةة حيـث حصـل علـى أغلبيـة  128صـوتا ،مـا يعـادل %66.3

من إ مالي األصوات ،بينما امتنع عن التصويت  35دولة ،وغاب عن التصويت  21دولة مـن إ مـالي الـدول
األعضاء بالجمعية العامة البال عددها  .193فيما اعترضت على القرار  9دول من بينها أمريكا وإسرائيل.
نص قرار وضع القدس:
ّ
إن الجمعية العامة ،بتأكيدها على ق ارراتهـا ذات الصـلة ،بمـا فيهـا القـرار  A/RES/72/15الصـادر فـي 30
أكت ــوبر/تشـ ـرين الث ــاني  2017ح ــول الق ــدس .وبتأكي ــدها عل ــى ق ارراته ــا ذات الص ــلة ،بم ــا فيه ــا القـ ـ اررات 242

( )1967و )1968( 252و )1969( 267و )1971( 298و )1973( 338و )1979( 446و465

( )1980و )1980( 476و )1980( 478و .)2016( 2334وإذ تسترش ــد بمقاص ــد ومب ــاد ميث ــاق األمـــم
المتحـدة ،وإذ تؤكـد مجــددا ،عـد

ـواز اإلسـتيالء علــى األ ارضـي بـالقوة ،وإذ تضــع فـي اعتبارهــا المركـز الخــاص

سيما الحا ة إلى حماية البعد الروحي والـديني والثقـافي الفريـد للمدينـة
ال تتمتّع ب مدينة القدس الشريف ،وال ّ
ـوخى فــي ق ـ اررات األمــم المتحــدة ذات الصــلة ،وإذ تشـ ّـدد علــى أن القــدس تشـ ّـكل
والحفــاظ علي ـ  ،علــى النحــو المتـ ّ
إحد قضـايا الوضـع النهـائي التـي ينبغـي حّلهـا مـن خـالل المفاوضـات ،تماشـيا مـع قـ اررات األمـم المتحـدة ذات

الصلة ،وإذ تعرب في ه ا الصدد عن بال أسفها إزاء الق اررات األخيرة المتعلقة بوضع القدس:

 -1تؤك ــد أن أ قـ ـ اررات وإ ـ ـراءات ته ــدف إل ــى تغيي ــر ط ــابع مدين ــة الق ــدس الشـ ـريف أو مركزه ــا أو تركيبته ــا

الديمغرافيــة لــيس لهــا أ أرــر قــانوني ،وأنهــا الغيــة وباطلــة ويجــب إلغاؤهــا امتثــاال لق ـ اررات مجلــس األمــن ذات
الصــلة ،وت ــدعو فــي هـ ـ ا الصــدد مي ــع الــدول إل ــى االمتن ــاع عــن إنش ــاء بعثــات دبلوماس ــية فــي مدين ــة الق ــدس

الشريف ،عمال بقرار مجلس األمن .)1980( 478
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 -2تطالب ميع الدول باالمتثال لق اررات مجلس األمن المتعلقة بمدينـة القـدس الشـريف ،وبعـد االعتـراف بأيـة

إ راءات أو تدابير مخالفة لتل الق اررات.

تهدد إمكانيـة تطبيـق حـل
تكرر دعوتها إلى عكس مسار االتجاهات السلبية القائمة على أر الواقع التي ّ
ّ -3
الدولتين ،وإلى تكثيـف وتسـريع وتيـرة الجهـود وأنشـطة الـدعم علـى الصـعيدين الـدولي واإلقليمـي مـن أ ـل تحقيـق

س ــال ش ــامل وع ــادل ودائ ــم ف ــي الش ــرق األوس ــط دون ت ــأخير عل ــى أس ــاس قـ ـ اررات األم ــم المتح ــدة ذات الص ــلة،
ومر عيات مدريد ،بما في ذل مبدأ األر

مقابل السال ومبادرة السالم العربية وخريطة الطريق التي وضعتها

المجموعة الرباعية وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي ال

بدأ في عا .1967

 -4تقــرر دعــوة الجلســة الطارئــة المؤقتــة الخاصــة لالنعقــاد ،وتكليــف رئــيس الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي
أقرب لسة الستئناف عملها بناء على طلب الدول األعضاء.
ـق النقـد الفيتـو فـي مجلـس األمـن علـى
ومّثل القرار صفعة لقرار الرئيس ترامب بشأن القدس ،واستخدام ح ّ
المشــروع ذات ـ قبــل أيــا  ،كــون اإل مــاع الــدولي ــاء رغــم التهديــدات التــي أطلقهــا ت ارمــب ومندوبــة واشــنطن فــي
تحديا للواليات المتحدة من هة وعزلها من هة أخر .
األمم المتحدة نيكي هيلي ،ما ُيعد ّ

ونشر مكتب نتنياهو بيان اء فيـ " :إسـرائيل تـرف قـرار األمـم المتحـدة ،وتُعـرب عـن ارتياحهـا مـن العـدد
الكبيــر للــدول التــي امتنعــت عــن التصــويت ،ومــن بينهــا الــدول التــي زارهــا نتنيــاهو فــي أوروبــا وأفريقيــا وأمريكــا
الالتينية".

َّ
وعلقــت صــحافة العــدو علــى ق ـرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ال ـ

ي ـرف

اعت ـراف واشــنطن بالقــدس

بأن هزيمة ساحقة لرئيس الواليات المتحدة األمريكية دونالـد ت ارمـب ورئـيس وزراء االحـتالل
عاصمة لـ "إسرائيل" ّ
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر العديد من المعّلقين السياسيين وكتّاب ال أر اإلسرائيليين أن القـرار بمثابـة صـفعة علـى و ـ الكيـان
الم ــرّ أن ُيلح ــق به ــم أضـ ـرار س ــيمة عل ــى مس ــتويات ع ـ ّـدة .وق ــال
اإلسـ ـرائيلي والوالي ــات المتح ــدة ،و ّأنـ ـ م ــن ُ

المعّلقون عن قرار الجمعية العامة" :العـالم كلـ وقـف إلـى انـب الفلسـطينيين فـي موا هـة إسـرائيل وأمريكـا رغـم
التهديــدات التــي ســبقت الجلســة ،األمــر ال ـ يعنــي أن القــدس لــن تكــون عاصــمة إلس ـرائيل" .ورّ ـ المعّلقــون
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خاص ــة م ــع
السياســيون أن يزي ــد القـ ـرار م ــن عزل ــة إس ـرائيل دولي ــا ،كم ــا ّ
أن نتني ــاهو يم ـ ّـر اآلن فــي حال ــة ي ــأسّ ،
خطابات مندوبي العالم التي انتقدت إسرائيل واالستيطان.
وقــال المعلقــون " لســة الجمعيــة العامــة انتهــت ،ووضــعت إس ـرائيل فــي أزمــة سياســية )..( ،نتنيــاهو أقنــع
فكـر فـي نفسـ ولـيس بالقـدس لكـي يهـرب مـن قضـايا
ترامب و ّـر ليعتـرف بالقـدس عاصـمة إلسـرائيل ،فنتنيـاهو ّ
الفساد المو ّ هة ضد  ،ووضع إسرائيل كلها كبش فداء لطموحات الشخصية فقط".
أن الجزء المركز من كـل القضـية يجـب أن يكـون
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن دبلوماسي إسرائيلي ،قول ّ
تمخـ عـن  128مربعــا
تحسـن العالقـات الخار يـة إلسـرائيلّ " ،
"درسـا فـي التواضـع" ،فكـل حـديث نتنيـاهو عـن ّ

أن "هـ العالقـات
أخضر على لوحة التصويت ،وأصـوات تصـفيق حـار ،زلزلـت قاعـة الجمعيـة العامـة" ،معتبـ ار ّ
التي يفاخر بها نتنياهو تبدو اآلن مختلفة".

وبمقارنــة النتــائج بعمليــات تصــويت مهمــة أخــر  ،علــى ســبيل المثــال التصــويت النضــما فلســطين كعضــو
معينا من قبل الحكومة اإلسرائيلية .ففـي حينـ
مراقب إلى األمم المتحدة عا  ،2012فهنا نر أن هنال ّ
تقدما ّ
المرة لـم تهتـز الثقـة بإسـرائيل فقـط ،وإنمـا بالواليـات
دعمت  138دولة فلسطين ،أما اليو  ،128و"لكن في ه
ّ

المتحـدة ورئيسـها أيضــا" ،وهـي التــي هـددت وتوعــدت بتقلـيص المســاعدات للـدول التــي تص ّـوت مــع القـرار ،ومــع
ه ا تلّقت صفعة قوية.
ويت ــابع مس ــؤولون مصـ ـريون ت ــأرير تح ــر الق ــاهرة ف ــي مل ــف الق ــدس اعت ارض ــا عل ــى قـ ـرار الـ ـرئيس ت ارم ــب
االعتراف بالقدس عاصمة "إلسرائيل" ونقل سـفارة بـالد إليهـا ،علـى العالقـات بـين القـاهرة وواشـنطن ،خصوصـا

ستصوت ضد قرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وتلميح بقطع المعونات
بعد تهديدات ترامب الدول التي
ّ
عنها.

وال يمكن من خاللها الوصول إلى استنتا ات وافية عن التقديرات المصرية الرسمية لمستقبل العالقات مع

أن القــاهرة غالبــا مــا تسـ َـعى إلــى
واشــنطن فــي ظـ ّـل التهديــدات
العلنيــة لت ارمــب ،التــي لــم يسـ ّـم فيهــا أ دولــة ،إالّ ّ
ّ
تجنب أ أرر سلبي في العالقات الثنائية مع أميركا نتيجة الخالفات حول ملفات إقليمية.
ّ
وقـال وزيــر خار يــة مصـر ،ســام شــكر  ،أن صــياغة مشـروع بــالد األخيــر بمجلـس األمــن بشــأن القــدس

مؤكـدا أن عالقـة
ـادميا ولـيس الهـدف منـ اسـتعداء أ طـرف"ّ ،
دون ذكر واشنطن تعود إلى أن "القرار ليس تص ّ
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تمت على أساس أنـ
بالد مع الواليات المتحدة "على قدر من
ّ
التشعب والعمق" .وأوض أن "صياغة المشروع ّ
ـعية القـدس ،ولـ ل ـاءت الصـياغة
ليس ق ار ار
تصادميا ،والهدف من ليس استعداء أ طرف و ّإنمـا حمايـة وض ّ
ّ

افقي ــة" .ويتوّق ــع أن "المرحل ــة المقبل ــة ستش ــهد اس ــتمرار الت ــوتّر ف ــي العالق ــات" ،م ــع اس ــتمرار "خالف ــات
مرن ــة ،وتو ّ
مصرية -أميركية بخصوص كثير من الملفات اإلقليمية في سورية وليبيا ،وأيضا بسبب التعاون الوريق والجديد
ب ــين مصـ ــر وروسـ ــيا ،فضـ ــال عـــن خالفـ ــات حـ ــول تفاصـ ــيل "صـ ــفقة القـ ــرن" والشـ ــكل النهـــائي لتسـ ــوية القضـ ــية

ـلمية للصـراع ،لكـن التفاصــيل
الفلسـطينية… القـاهرة دعمـت "صـفقة القـرن" عمومـا بهـدف الوصـول إلـى تسـوية س ّ
فيها مشكالت".

السلطة والواليات المتحدة
أن الحكومة الفلسطينية لن تقبل بالواليات المتحـدة وسـيطا فـي عمليـة
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ّ
طة مـن الجانـب األميركـي ،واعتبـر عبـاس أن "الواليـات المتحـدة اختـارت االنحيـاز إلـى
بأية خ ّ
السال  ،ولن تقبل ّ

طتها المستقبلية لن تستند إلى حل الدولتين على حـدود ،1967كمـا أنهـا لـن
الجانب اإلسرائيلي ،وبالتالي فإن خ ّ
تستند إلى القانون الدولي أو ق اررات األمم المتحدة".

قررت أن تقو بسلسلة
المقرب من أ هزة أمن العدو بأن إدارة الرئيس ترامب ّ
من هت قال موقع تي ديبكا ّ
عمليا بقطع العالقات بين البيت األبي ورئيس السلطة الفلسـطينية ،وقطـع العالقـات
من الخطوات التي تُ َّ
فسر ّ
بــين مســؤولي اإلدارة فــي واشــنطن وبــين الســلطة الفلســطينية فــي ار هللا ،وهـ الخطـوات اتخـ ت بعــد أن حـ ّ رت

ـف عــن مها مــة ال ـرئيس ت ارمــب وق ار ارت ـ وسياســت بشــأن القــدس ،ألن ه ـ
القيــادة الفلســطينية عــدة م ـرات ،لتكـ ّ
المها مات سيكون لها نتائج.

وإن كالا من ولي العهد السعود محمد بن سلمان ،وولي العهد اإلماراتي الشيخ بن زايد ،وك ل أمير قطر
يكف عن مها مة الرئيس ترامب،
الشيخ تميم ،ميعهم قالوا للرئيس عباس وبالتنسيق مع واشنطن ّ
أن علي أن ّ
لكن رف .
قررت أن تتّخ  8خطوات:
وحسب الموقع ّ
فإن اإلدارة األمريكية ّ
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طــة المو ــودة قيــد اإلعــداد فــي واشــنطن سيســتمر إعــدادها ،لكــن
طــة ســال  ،الخ ّ
 لــن تقـ ّـد للفلســطينيين أ خ ّالمشاورات بشأنها ستجر فقط بين الواليات المتحدة والدول العربية وإسرائيل ،ولكن ليس مع الفلسطينيين.
ـيتم قطعهــا ،لــيس فقــط علــى المســتويات العليــا ،و ّإنمــا علــى
 االتصــاالت بــين الواليــات المتحــدة والفلســطينيين سـ ّمســتو االتصــاالت اليوميــة القائمــة بــين الفلســطينيين واألم ـريكيين .اإلدارة األمريكيــة أرســلت رســالة مــن خــالل
ـلية
هــات عربيــة للفلســطينيين أن لــيس لــديهم مــا يو ّ هون ـ بعــد اآلن فــي القضــايا السياســية واالقتصــادية للقنصـ ّ

الرد عليها.
األمريكية في القدس بما ّأن لن يتم ّ

 حكومة ترامب ستعيد النظر بشأن الموقف من مكتب منظمة التحرير في واشـنطن ،وسـتتّخ خطـوات صـوبإغالق .
 -المســؤولون الفلســطينيون لــن يــدعوا إلــى واشــنطن بعــد اليــو مــن أ ــل إ ـراء لقــاءات واتصــاالت مــع و ازرات

اإلدارة األمريكية ،ومن بينها و ازرة الخار ية وو ازرة المالية األمريكيتين.
 -المسؤولون الفلسطينيون لن يدعوا بعد اليو إلى البيت األبي

 ،وال إلى مجلس األمن القومي التابع للواليات

المتحدة ( ،)NSCحيث تقرر هنا السياسة األمريكية في الشرق األوسط .مسؤولون أمريكيون كبار أرسلوا هـ
األيــا رســالة إلــى صــائب عريقــات الـ

يعتبــر ر ــل الســلطة المســؤول عــن ملــف الواليــات المتحــدة ،وأبلغــو ان

ليس لدي ما يصل من أ ل بعد اآلن إلى المجلس األمني في البيت األبي

.

 إدارة ت ارم ــب ل ــن تعل ــن عل ــى الم ــأل ع ــن وق ــف المس ــاعدات المالي ــة للفلس ــطينيين ،لك ــن وبم ــا أن المس ــاعداتستؤخر األموال
فإن اإلدارة
ّ
األمريكية تصل إليهم على هيئة مشاركة الواليات المتحدة في المشاريع االقتصاديةّ ،
التي ينبغي أن تنقل ب ريعة أنها تجر فحصا مجددا للتأكد من مآالت استثمارها.
 ستتوقف مشاركة الواليات المتحدة في موازنة وكالة غوث وتشغيل الال ئين التابعة لألمم المتحدة (األونروا)،وتقول مصادرنا بأن قيمة ه المساعدات تقدر بحوالي  1مليار دوالر.
ـف
اهتمـت اإلدارة فـي اتصـاالتها القائمـة فـي األيـا االخيـرة مـع الريـا وأبـو ظبـي وقطـر بـأن تك ّ
 في المقابل ّتقدمها للسلطة الفلسطينية.
ه الدول العربية الثالرة أو أن تبطئ المساعدات االقتصادية التي ّ
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أكدت المصادر للموقع "أن المسـؤولين الفلسـطينيين فـي ار هللا أصـيبوا بالصـدمة ،عنـدما علمـوا بـأن حـاكم
وّ

زار في قصر بالدوحة  -أن سيواصل تنسيق تحويـل

قطر أيضا الشيخ تميم الثاني أبل الرئيس عباس  -ال
األموال القطرية إلى الفلسطينيين مع إسرائيل".

إنتفاضة القدس العاصمة
معــة اإلرادة هــي الجمعــة الثالثــة يليهــا معــة النفي ـر التــي تواصــلت خاللهــا االنتفاضــة ومس ـيرات ال ـرف

لقرار ترامب ،وهي التي تتواصل دون انقطاع من القرار المشؤو  .فبعـد معـة الغضـب الثالثـة ،رصـد المتحـدث
باســم و ازرة الصــحة الفلســطينية أن الموا هــات مــع ق ـوات االحــتالل من ـ إعــالن ت ارمــب القــدس عاصــمة لكيــان

العدوّ ،أدت إلى ارتقاء  14شهيدا وأكثر من  3787ري في محافظـات الضـفة وقطـاع غـزة .وأوضـ أن مـن
ضــمن اإلصــابات  465بالرصــاص الحــي بيــنهم  6إصــابات مــا ازلــت فــي العنايــة المكثّفــة فــي وضــع حــر  ،و
أمـا فـي غـزة
 111مطـا 442 ،،غـاز 71 ،أخـر  ،وقالــت أن مجمـوع اإلصـابات بالضـفة بلـ  487فلسـطينياّ ،
فسجل إصابة .202
ّ
إضــافة إلصــابة المئــات بالغــاز المسـّـيل للــدموع والضــرب المبـ ّـرح ،خــالل الموا هــات التــي انــدلعت فــي 215
نقطة موا هة .وشهدت ه الموا هات إلقاء  32ز ا ة حارقة ،في مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين،

فيم ــا ُرص ــد حت ــى األس ــبوع الثال ــث م ــن ش ــهر ك ــانون أول لع ــا 14 ،2017عملي ــة فدائي ــة ّأدت إل ــى إص ــابة 9
متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
صهاينة ،في أنحاء ّ
وفي ردة سنوية قال رئيس الشاباك نداف أرغمان ،أن الساحة غيـر هادئـة بعـد تصـري الـرئيس األميركـي
أن الســاحة تتحـ ّـر وحمــاس تحــاول بكــل قــوة أن تنّف ـ
ت ارمــب واعت ارف ـ بالقــدس كعاصــمة إلس ـرائيل ،مشــي ار إلــى ّ
عمليات في الضفة الغربية وزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية.
وأضـاف أمـا لجنــة الخار يـة واألمــن فـي الكنيســت أن "السـاحة الفلسـطينية العــا الماضـي كــان سـاحة غيــر

مستقرة أبدا" ،رابطا عد الهدوء في الضفة الغربية وقطاع غزة بإعالن القدس عاصمة إلسرائيل.

وقــال" :فــي قطــاع غ ـزة الواقــع يشـ ّـكل تحـ ّـديا ال ســابق ل ـ واأليــا ســتقول إذا كــان مســار المصــالحة بــين فــت

أن "العـا الماضـي شـهد انخفاضـا فـي حجـم العمليـات لكـن عـدد اإلحباطـات لهـ
وحماس قد نج " ،مشـي ار إلـى ّ
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العمليــات ارتفــع" ،وأحبطنــا  400عمليــة هامــة ،مــن ضــمنها 13عمليــة "انتحاريــة" 8 ،عمليــات خطــف ،و 94
أكـد أيضـا ان "الشــابا أحـبط  1100عمليــة محتملـة لمنفـردين لمقابــل  54عمليـة لمنفــردين
عمليـة فدائيـة" .كمــا ّ
نجحــت مقابــل  108العــا الماضــي" .و أر أن ـ باإل ّ مــال أن "حجــم اإلحبــا ،يثيــر اإلنطبــاع ،لكــن ذل ـ فقــط
نموذ يوض حجم المحاوالت المو ودة".

أعياد الميالد
شــهدت مدينــة بيــت لحــم تحضــيرات االحتفــاالت بعيــد المــيالد هـ ا العــا فــي مناخــات موقــف عــالمي ارف ـ

وعق ــد مــؤتمر ف ــي دار بلدي ــة بيــت لح ــم ،وو ّ ـ ر ــال ال ــدين
ـيحيي فلســطينُ ،
لق ـرار ت ارم ــب وتفاعــل وطن ــي لمس ـ ّ
تؤكـد الموقـف الجمـاعي الـراف إلعـالن ت ارمـب االعتـراف
للكنائس المسيحية المختلفة ،ورؤساء بلديات ،رسـالة ّ
بالقــدس عاصــمة إلسـرائيل ونقــل الســفارة إليهــا ،وأن "المســيحيين والمســلمين يقفــون معــا فــي و ـ مشــروع ت ارمــب
إلفشال ".

سلمية خر ت باتجـا المـدخل الشـمالي لبيـت لحـم ،وارتـد عـدد
وترافق ذل مع قمع قوات االحتالل لمسيرة ّ
أن
مـن المشــاركين فيهـا ز بابــا نويـل الـ يرمـز إلــى أعيـاد المــيالد المجيـدة .وخــر المشـاركون برســالة مفادهــا ّ
من حق الفلسطينيين فـي مهـد المسـي االحتفـال باألعيـاد بسـال كمـا بقيـة أنحـاء العـالم ،كمـا ن ّـددوا بقـرار ت ارمـب
اعتبار القدس عاصمة السرائيل.

أكــد المشــاركون فــي المــؤتمر أن الشــعب الفلســطيني وقضــيت غيــر قابلــة للمســاومة والقــدس ســتبقى ألهلهــا
وّ

مهما حاول االحتالل ومن يدعم تغيير الواقع ،وقال رئيس بلدية بيت لحم ،أنطون سلمان ،أن رسالة بيت لحم

وعبر عن اعتزاز بالقيادة الوطنية وقدرتها
له ا العا رسالة أمل منطلقة من رسالة الميالد رسالة العدل والسال ّ ،
علــى تغييــر مـوازين القــو وعــزل الواليــات المتحــدة بصــورة واضــحة منـ إعــالن ت ارمــب ،وأن قـرار مجلــس األمــن
أكـد حـق شـعبنا فـي إقامـة دولتـ وعاصـمتها القـدس .واعتبـر
رسـخ اإلرادة الدوليـة ضـد ت ارمـب ،و ّ
والجمعية العامـة ّ
أن االحتفــال "يختلــف بعــد أن تس ـّلحنا بــاإلرادة الدوليــة ،ومــن هنــا أطلقنــا (رســالة األمــل) ،حيــث يجــب أن تكــون
مؤكــدا أنـ يــر المســتقبل آت بالدولــة الفلســطينية وعاصــمتها القــدس" ،كمــا يجــب مضــاعفة
مميـزة"ّ ،
االحتفــاالت ّ
عملنا لالحتجا ضد االحتالل وترامب".
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أكــد أنـ بعــد  100عــا مــن الصـراع حــان الوقــت لســال شـامل وعــادل ووضــع حــد
البطريـر ميشــيل صــباح ّ

مقدسـة لـثالث ديانـات وعاصـمة لشـعبين،
لالحتالل ،موضحا أن القـدس هـي موضـوع هـ ا المـؤتمر وهـي مدينـة ّ
ومن أراد سالما في القدس يجب أن يخضـع هـو لطبيعتهـا ال أن يخضـعها ألنظمتـ  ،مؤكـدا أن القـوة لـن تصـنع
الســال  ،ومــن القــدس يبــدأ الســال فــي العــالم ولــيس العكــس ،والعــالم بحا ــة إلــى قــادة لــديهم رؤ

ديــدة إلحــالل

أن الفلســطينيين حــاولوا المطالبــة بحّقهــم عبرالكلمــة ولكـ ّـن إص ـرار إس ـرائيل علــى اســتخدا العنــف
الســال  .و ّ
أكــد ّ
أن اإلسرائيلي حين يقتل يكون الرد علي بالقتال.
أ برهم على القتال ،و ّ
دمرتــا الشــرق األوسـط بســبب منطــق العنـف ،مضــيفا ّأنـ آن األوان
وأضـاف ّ
أن الواليــات المتحــدة وإسـرائيل ّ
يجرعنفا واليوصل إلى السال أبدا.
ّ
للحكا أن يفهموا أن العنف ّ
م ــن هتـ ـ  ،ق ــال رئ ــيس أس ــاقفة سبس ــطية ال ــرو األرر ــوذكس المطـ ـران عط ــا هللا حن ــا ،أن مش ــروع الـ ـرئيس

األميركـي دونالــد ت ارمــب ال يســتهدف مدينــة القــدس المحتلــة فقــط ّإنمــا تصــفية القضــية الفلســطينية ،وبعــث بــثالث
رسائل:
األولى :رسالتنا األولى كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين هي :أننا نرف

قرار ترامب وه ا اإلعـالن يعتبـر إهانـة

وإســاءة لشــعبنا وقضــيتنا وتطــاول علينــا ،والقــدس حاضــنة ألهــم مقدســاتنا وترارنــا الــديني واإلنســاني والــوطني،

أن القرار األخير كان األسوأ.
وأميركا دائما تقف إلى انب إسرائيل ،إال ّ
أما الرسالة الثانية :أن المسيحيين أبناء ه األر

نبا إلـى نـب مـع المسـلمين وليسـوا مـن مخّلفـات الفرنجـة

يؤكدون أنهم مسيحيين فلسطينيين مئة بالمئة.
أو غيرهم ،فج ورهم من هنا ،والمسيحيون ّ

أك ــد فيه ــا أن الق ــدس مس ــتهدفة ومس ــتباحة ،واعتب ــر أن التع ـ ّـد عل ــى المقدس ــات اإلس ــالمية اس ــتهداف
والثالث ــة ّ
وسويا للدفاع عن أوقافنا المسيحية واإلسالمية.
للمسيحيين ال ين سيقفون معا
ّ
وفي نهاية حديث و ّ الشكر للدول التي وقفت إلى انب فلسطين وص ّـوتت لصـالحها فـي الجمعيـة العامـة
تصوت بالعودة إلى ضميرها.
لألمم المتحدةّ ،
متمنيا من تل التي لم ّ
أن المســي ولــد فــي
مــن انبـ  ،قــال المطـران منيــب يونــان رئــيس الكنيســة اللورريــة فــي األ ارضــي المقدســةّ ،
ممــا نشــاهد مــن سياســات
مكــان بســيط ليعّلمنــا أن الحــق يعلــو وال ُيعلــى علي ـ  ،وأن الحــق ســيولد علــى الــرغم ّ
هبــة األقصــى ،وقــد أرســلنا كتابــا بتــاريخ 12-6
ومصــال  ،كمــا بـ ّـين أن الكنــائس المســيحية كــان لهــا موقــف منـ ّ
12

التقدير نصف الشهري (ملف فلسطين)
رقم ()54

2017/12/30

ـار بـالجميع ،فالقـدس لثالرـة أديـان ،وطالبنـا بعـد تغييـر الوضـع
مطالبين ت ارمـب بعـد اتّخـاذ هـ ا القـرار ألنـ ض ّ
مؤكــدا أن القــدس
فــي القــدس ألن ـ يهـ ّـدد الســال فيهــا ،وهــم يريــدون تحويــل القضــية العادلــة إلــى حــرب دينيــةّ ،
الشرقية عاصمة فلسطين.
كمـا ّأيـد الوصـاية الهاشــمية علـى القـدس وقـال" :هـ اتفاقيـة دوليـة نؤكـد عليهــا ،كمـا نؤكـد علـى أن القضــية
الفلسطينية وهر القضايا العادلة في العالم والقدس وهرة الجواهر ،ومن مدينة السال أخاطـب العـالم والشـعب
مؤك ــدا عل ــى اللحم ــة الوطني ــة ل ــزرع الس ــال والع ــدل
الفلس ــطيني :ح ــان الوق ــت ليحص ــل ش ــعبنا عل ــى حقوقـ ـ "ّ ،
والمصالحة.

وبين وكيل عا حراسة األراضي المقدسة ورئيس مؤسسة يوحنا بولس الثاني في الشرق األوسط في القـدس
ّ
أن مــا حــدث هــو فــي صــال القــدس ،حيــث أصــبحت
إب ـراهيم فلــتس ،أن الكـ ّـل كــان خائفــا ،نحتفــل أ ال؟ ّ
مؤكــدا ّ

القدس القضية المركزية في العالم وأهم قضايا اإلعال وه ا انتصار ،فالقدس أ ّ القضايا ومفتاح السال  ،ول ل
محبــة وســال وأمــل ،وســيكون قمــة
يجــب أن نحتفــل فغــدا ســيجتمع الكـ ّـل الســتقبال البطريــر وســتكون مظــاهرة ّ
االحتفــال بقــداس الليــل بحضــور الســيد ال ـرئيس ،وسيص ـّلي الجميــع مــن أ ــل القــدس وشــعبنا وإنهــاء االحــتالل
وليكون عا  2018عا السال .
بــدور قــال ارعــي كنيســة المــيالد اإلنجيليــة اللورريــة فــي بيــت لحــم ،القــس الــدكتور متــر ال ارهــب ورئــيس دار

الكلمــة الجامعيــة للفنــون والثقافــة" :القــدس ليســت للبيــع وقضــية القــدس المحتلــة واضــحة ولــدينا الق ـ اررات الدوليــة
ومواقـف الكنـائس ،وهــي مدينـة لثالرـة أديــان وعاصـمة لشـعبين ،وهللا اختــار أن يولـد المسـي هنــا فـي هـ البلــدة

الصــغيرة ولــيس فــي نيــف أو رومــا أو واشــنطن ،وهـ رســالة مــن هللا أنـ يقــف مــع الضــعفاء ولــيس إلــى انــب
اإلحــتالل ،ورســالتنا :لــيس هنــا ســال فــي العــالم بــدون ســال فــي القــدس ،ومــن البلــدة الصــغيرة نتمنــى أن يحــل

السال في العالم بأكمل وعلى االنسانية معاء".
ـلمية خر ـــت باتج ــا الم ــدخل الش ــمالي لبي ــت لح ــم ،وارت ــد ع ــدد مـــن
وقمع ــت قـ ـوات االحـــتالل مس ــيرة س ـ ّ
المشـاركين فيهــا ز بابـا نويــل الـ يرمــز إلـى أعيــاد المـيالد المجيــدة .وخـر المشــاركون برسـالة مفادهــا أن مــن

حق الفلسطينيين في مهد المسي اإلحتفال باألعياد بسال كما بقية أنحاء العالم ،كما ّنددوا بقرار ترامب اعتبار
القدس عاصمة إلسرائيل.
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وفــي رســالت لمناســبة عيــد المــيالد المجيــد ،قــال ال ـرئيس عبــاس أن ـ "سيواصــل الطريــق نحــو تحقيــق الحريــة

يستمدون إلهامهم من رسالة السـيد المسـي الـ
واالستقالل" ،معتب ار أن الفلسطينين
ّ
ودعــا ميــع المســيحيين فــي العــالم ،لإلنصــات إلــى األص ـوات الحقيقيــة للمســيحيين األصــليين فــي ه ـ األر
رفـ

الظلـم ونشـر األمـل.

المحصنة بالوحدة المسـيحية اإلسـالمية" التـي رفضـت بش ّـدة اعتـراف الواليـات
المقدسة ،والتي اعتبرها األصوات "
ّ
المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل من خالل رؤساء الكنائس.

المصالحة
ت ار ع االهتما بالمصالحة لصـال تقـد العمـل والجهـود المن ّـددة بـالقرار األمريكـي ،وهـو مـا خّفـف الضـغو،
ـرددا فــي اتّخــاذ الق ـ اررات التــي مــن شــأنها
والمطالــب المو ّ هــة إلــى الســلطة الفلســطينية ،التــي ال زال رئيســها ُمتـ ّ

التخفيف عن قطاع غزة .وفي أ واء تصاعد التصريحات أ ر مسؤول الملف الفلسطيني في هاز المخابرات

العامة المصرية ،اللواء سام نبيل ،اتصاليين منفصلين ،أحدهما مع إسماعيل هنية ،واآلخر مع ع از األحمـد،

مؤك ــدا أن مص ــر ستواص ــل رعايته ــا
وتجن ــب ال ــدخول ف ــي س ــجاالت ومناكف ــاتّ ،
وطال ــب بالتهدئ ــة اإلعالمي ــةّ ،
للمصالحة ،و ّأنها لن تدع المصالحة تنهار.
ــاء ذلـ بعــد تصـري لـرئيس حركــة حمــاس فــي قطــاع غـزة يحيــى الســنوار ،دعــا فيـ إلــى إنقــاذ المصــالحة
يتدخل إلنقـاذ " ،وأن
الفلسطينية قبل انهيارها و"فوات األوان" ،وقال" :مشروع المصالحة ينهار وعلى الجميع أن ّ
السبب في ذل يعود إلى "رغبة البع في سـحب سـالح المقاومـة وإغـالق أنفاقهـا" .و أر أن اسـتمرار االنقسـا
تمكـن الشـعب الفلسـطيني مـن
يهدد المشروع الوطني الفلسطيني ،داعيا إلى إعـادة ترتيـب البيـت الـداخلي بصـورة ّ
ّ
العمل بشكل ماعي لتحقيق أهداف الوطنية.
أن السلطة الفلسطينية ستدفع رواتب  3شهور قادمة لموظفي غزة
من هة أخر كشفت مصادر فلسطينية ّ
أن اتّفاقـا ت ّـم بـين الـرئيس عبـاس وأميـر
أن دولـة قطـر سـتدفع الرواتـب المـ كورة و ّ
العاملين في حكومـة حمـاس ،و ّ

تعهــدت بتنســيق إدخــال األمـوال مــع
قطــر ،تمــيم بــن حمــد ،خــالل زيارتـ األخيـرة حــول هـ القضــية وأن الدوحــة ّ
ـتعدة
الجانب اإلسرائيليّ .
مؤكدة أن تركيا أيضا تدفع بقوة باتجا المصالحة وإنهـاء االنقسـا الفلسـطيني وأنهـا مس ّ
لتوفير أموال لضمان تطبيقها على األر .
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أفق التسوية
أن الـرئيس
في أ واء االشتبا حول قرار ترامب نقل تلفزيون العدو عن مسؤولين في البيت األبـي قـولهم ّ
األمريكي دونالد ترامب ت ار ع عن تقديم خطة سال  ،و ّأن ال يو د صفقة قرن .ووصف تلفزيون العدو التصري

أن ت ارمــب يتحـ ّـول إلــى
ّ
بأنـ لــيس إغــالق البــاب فقــط فــي و ـ أ صــفقة ســال و ّإنمــا رمــى المفتــاح أيضــا بحيــث ّ
ظاهرة على يد نتنياهو ،وأن األخير حصل على ائزيتن ،األولـى إعـالن القـدس عاصـمة إسـرائيل ،والثانيـة هـو

ضمان بقاء نتنياهو في الحكم .وأضاف التلفزيون أن ه هدية كبيرة لنتنياهو ،حيث تخّلص من قضيتين وأخ

مجانا دون أن يدفع أ رمن ال لإلدارة األمريكية وال للفلسطينيين وال للعرب.
كل شيء ّ

إن الرئيس عباس ضعيف دا وبالتالي
ونشر التلفزيون تقري ار عن تقييم الشابا حيث قال رئيس الشابا ّ " :
ـتؤد إلــى تسـّلم حركــة حمــاس الحكــم بكــل ســهولة وســيكون
يجــب عــد الضــغط عليـ ألن أ هـ ّـزة فــي الحكــم سـ ّ
إن
اســتبدال الحكــم لصــال حمــاس" ،وأوصــى بمواصــلة التنســيق األمنــي مــع األ ه ـزة األمنيــة الفلســطينية وقــال ّ

الوضع مضلل ّدا وغير مستقر.

فيما بحث بنيامين نتنياهو مع المبعوث األمريكي الخـاص ،ايسـون غرينبالتـد ،الجهـود األمريكيـة المب ولـة

الس ــتئناف المفاوض ــات ب ــين "إسـ ـرائيل" والس ــلطة الفلس ــطينية .ويش ــار إل ــى أن ت ــوتّ ار ف ــي العالق ــة ب ــين الس ــلطة

الفلس ــطينية وواش ــنطن ح ــدث عق ــب إع ــالن الـ ـرئيس ت ارم ــب الق ــدس عاص ــمة إلسـ ـرائيل ،ورفـ ـ

الـ ـرئيس عب ــاس

استقبال نائب الرئيس األمريكي بنيس في ار هللا ،ومع اندالع االنتفاضة ضـد اإلحـتالل علـى إرـر قـرار ت ارمـب،

ألغى البيت األبي

زيارت للمنطقة.

وكشــف عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــت عـ از األحمــد ،أن المجلــس المركــز لمنظمــة التحريــر ســيجتمع

الشهر القـاد  ،وس ُـيجر م ار عـة سياسـية شـاملة لمسـيرة عمليـة السـال والخطـوات المطلوبـة فلسـطينيا ،وسـيبحث
أن الجانـب الفلسـطيني ال يمكنـ
إعالن األراضي الفلسطينية المحتلة عا  67دولة تحت االحـتالل .وأشـار إلـى ّ

االستمرار بالعالقات مع الجانب اإلسرائيلي في ظ ّـل تجاهـل االحـتالل لحقـوق شـعبنا وخاصـة حّقـ فـي عاصـمة
بالقدس.
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التجمعــات
أن الفت ـرة القادمــة ستشــهد هجمــة دبلوماســية متواصــلة س ـواء فــي العالقــات الثنائيــة أو
وأشــار إلــى ّ
ّ
اإلقليميــة أو فــي الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن وفــي المؤسســات األمميــة األخــر مثــل مجلــس حقــوق اإلنســان

ظم فــي األزهــر الشـريف فــي -1-16
وربمــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،مشــي ار إلــى مــؤتمر إســالمي عــالمي سـ ُـين ّ
 2018إضافة إلى ا تماع في بروكسل في ال ـ 22مـن الشـهر القـاد يجمـع السـيد الـرئيس عبـاس ووزراء أوروبـا

لمناقشة التطورات السياسية.

كمــا أشــار إلــى اتصــاالت مــع دول الب ـريكس ومــع الصــين ومــع روســيا ،وقــال أننــا أمــا معركــة متواصــلة

مبينا أن زيارة الرئيس عباس لفرنسا بعد االنتصار في الجمعية
وتراكمية وطويلة  -سياسيا ودبلوماسيا وشعبياّ -
العامة اكتسبت أهمية خاصة حيث بحث مـع الـرئيس مانويـل مـاكرون بعمـق إيجـاد بـديل لتحريـ عمليـة السـال
بعد أن اختـارت الواليـات المتحـدة أن تُنهـي دورهـا كوسـيط وتصـب طرفـا بالصـراع ،ولـم تعـد مؤتمنـة علـى رعايـة
أكـد أن كـل أمـوال األر ال يمكـن أن تشـتر أ
العملية السياسية .وبخصوص اإلبتزاز والضغو ،األمريكيـةّ ،

فلســطين .وأضــاف أن ـ يتوقــع كــل شــيء مــن اإلدارة

فلســطيني يتنــازل عــن القــدس أو عــن ذرةّ ت ـراب مــن أر
هددوا دول العالم كلهـا
بعقلية "رعاة البقر" ،مضيفا" :إذا كانوا قد ّ
األمريكية الحالية بسياستها "الرعناء" المحكومة ّ
بقطع المساعدات ،فكيف بفلسطين؟".

ولفت إلى أن الجانب الفلسطيني كان قد بادر لوقف كل اإلتصاالت الرسمية مع المسؤولين األمريكيين قبل

قرار القدس وسيبقى صامدا على موقف  ،مدعوما من العالم كل .

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ،أن لدي معلومات أن اإلدارة األمريكية
من هت ّ

بيهوديـة الدولـة وشـطب حــق
ومقدسـات  ،أبرزهــا االعتـراف
قـد تُقـد علـى خطـوات أخــر ضـد الشـعب الفلسـطيني ّ
ّ
بضم المستوطنات.
العودة ،واالعتراف ّ
عليها ،كما أن الشعب الفلسـطيني لـن يسـم

وشدد ،على أن القدس تُسقط كل من يتآمر عليها أو يتفاو
ّ
ديني ــة
بالتنــازل عــن الق ــدس أو التفــاو عليهــاّ ،
مؤك ــدا أن القــدس عاص ــمة سياســية لدولــة فلس ــطين وعاصــمة ّ
للمســلمين وعاصــمة إنســانية ألحـرار العــالم .وأن الشــعب الفلســطيني فــي موا هتـ إلســقا ،القـرار عاقــد العــز أن
ـتمرون فـي معركـة القـدس حتـى النهايـة مهمـا
ي هب للمعركة حتى النهاية مهما كّلفت من تضحيات ،قـائال" :مس ّ
كّلفنا ذلـ مـن تضـحيات ،فالقـدس عنـوان قضـية فلسـطين ورمزّيتهـا الدينيـة ومـن أ ـل ذلـ بيننـا وبـين االحـتالل

معركـــة محمومـ ــة" .والقـــدس عن ـ ـوان قضـ ــية فلسـ ــطين ورمزهـ ــا بكـ ــل الـ ــدالالت التاريخيـ ــة والدينيـــة فـ ــي الحاضـ ــر
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الموحــدة ال ش ـرقية وال غربيــة بــل هــي عاصــمة فلســطين األبديــة ،وكــل مــا يقــو ب ـ
والمســتقبل ،والقــدس الواحــدة
ّ
وشدد على أن ال يمكـن لهـ األمـة ورأس الحربـة فيهـا أن يتنـازل عـن القـدس
االحتالل في القدس باطل وزائلّ .
تحت أ ظرف من الظروف ،فاألمة العربية واإلسالمية ال يمكنها التنازل عن القدس تحت أ ظرف.
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