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 ة غصن الزيتىن بىقت قصير جًداأردوغان: شننهي عملي

 صفا
قاؿ الرئيس التركي رجب طيب أردوغاف إّف بػدد  تػتل ؿ ىمػن إء ػال ى ميػ  غزػف الزيتػوف التػي بػدأت أوؿ 

 أ س التبت ضد  ف أت اهـ بػ"االرهابييف في  ديء  ىفريف التوري "، في أقرب وقت.
 في والي  بورز  غربي البدد. وجالت تزريحات أردوغاف هذ  في خطاب ألقا  أ اـ حشد ج اهيري

وأضاؼ أردوغاف: "إف شػال ا  تػءء ي ى ميػ  غزػف الزيتػوف فػي وقػت قزػير جػداا، وأر  ارف كيػؼ ي ػرب 
 ىءازر تءظيـ )وحدات ح اي  الشلب الكردي ( اإلرهابي ، هـ تي ربوف وءحف تءوازؿ  طاردت ـ".

 ة دوف توقؼ.وأوضح الرئيس التركي أّف الل مي  البري  في ىفريف  تت ر 
وكاءت وتائؿ إىدـ تركي  أكػدت دخػوؿ قػوات بريػ  تابلػ  لمجػيش التركػي إلػن  ءػاطؽ تحتم ػا وحػدات ح ايػ  

 الشلب الكردي  في ىفريف، وباشرت التقدـ في ال ءطق  برفق  قوات  ف الجيش التوري الحر.
التركيػ  وقػوات خازػ  وقػوات وذكر  راتؿ األءاضوؿ التركي  األحد أف ىربات  درى  تابل  لمقوات ال تمح  

كيمػػو ترات تقريباػػا داخػػؿ ال ءطقػػػ ، دوف  5 شػػاة، توازػػؿ التقػػدـ بلفػػريف وأف القػػوات ال ػػذكورة توغمػػت بل ػػؽ 
 وقوع اشتباكات خطيرة أثءال التقدـ.

هػدفاا ىتػكرياا  351وقالت رئات  األركاف التركي  فػي بيػاف بوقػت تػابؽ أ ػس، إف الجػيش قزػؼ حتػن ارف 
 غزف الزيتوف.إطار ى مي  

وأضػػافت األركػػاف التركيػػ  فػػي بياء ػػا، أف ى ميػػ  غزػػف الزيتػػوف  تػػت رة ك ػػا هػػو  خطػػط ل ػػا، وأف القزػػؼ 
 ش ؿ  خابئ و تتودع ذخيرة وءقاطا ىتكري  أخر  تابل  لم ءظ ات اإلرهابي  تابق  الذكر.

 ػف أجػؿ ضػ اف األ ػف  وأشار بياف رئات  األركاف، إلن أف ى مي  غزف الزيتوف التػي أطمقػت التػبت "تػ تي
واالتػػتقرار فػػي ال ءطقػػ  الحدوديػػ  و ءطقػػ  ىفػػريف، وتخمػػيص تػػكاف ال ءطقػػ  األشػػقال واألزػػدقال  ػػف فمػػوؿ 

 التءظي ات اإلرهابي  و ا ت ارته هذ  التءظي ات  ف ظمـ واضط اد".
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 دول أوروبية بصدد الاعتراف بفلصطين 4

 وكالة قدس نت لألنباء
 1يف كدولػ ، وأف قالت القءاة اللاشرة اللبري ، إءه  ف ال توقع أف تلترؼ تموفيءيا في األتابيع القاد   بفمتط

 دوؿ أوروبي  أخر  تدرس الخطوة ذات ا.
وكاءت الحكو   التموفيءي  قد ىقدت قبؿ أتبوع اجت اىػا بحثػت فيػه قػرار يقضػي بػاالىتراؼ بدولػ  فمتػطيف، 
ورفلػػػت القػػػرار إلػػػن البرل ػػػاف لم زػػػادق  ىميػػػه ألءػػػه ال  تتػػػ  ال خولػػػ  بػػػاالىتراؼ بالبمػػػداف األخػػػر ، بحتػػػب 

 ي ، وتيجري التزويت ب ذا الش ف في فبراير ال قبؿ.القواءيف التموفيء
و ػػف ال ػػػرجح أف يزػػػادؽ البرل ػػاف التػػػموفيءي ىمػػػن توزػػي  الحكو ػػػ  ويلمػػػف الشػػ ر القػػػادـ االىتػػػراؼ بدولػػػ  

يرلءدا اتخاذ قرارات   اثم .  فمتطيف، وتدرس بمجيكا ولوكت بورغ وا 
زيارتػػه التػػي قػػاـ ب ػػا  ػػ خرا إلػػن تػػؿ أبيػػب بػػ ف وكػػاف وزيػػر الخارجيػػ  اإليرلءػػدي قػػد أطمػػع اإلتػػرائيمييف خػػدؿ 
 إيرلءدا تدرس بشكؿ جدي  ت ل  االىتراؼ بفمتطيف كدول .

وفػػػي هػػػذا التػػػياؽ دىػػػا وزيػػػر خارجيػػػ  لوكتػػػ بورغ  قبػػػؿ أيػػػاـ إلػػػن أف تلتػػػرؼ  ج وىػػػ   ػػػف الػػػدوؿ األوروبيػػػ  
 بفمتطيف وتحاوؿ إقءاع فرءتا بتولي ز اـ ال بادرة.

 إترائيؿ إلن أف الحكو   البمجيكي  تءظر بجدي  في االىتراؼ بفمتطيف. ك ا أشار  ت ولوف كبار في
ووفقػػػا لزػػػحيف  لو وءػػػد الفرءتػػػي ، فػػػلف فرءتػػػا تل ػػػؿ ىمػػػن تحتػػػيف وضػػػع التػػػمط  الفمتػػػطيءي  فػػػي االتحػػػاد 
األوروبػػػي دوف االىتػػػراؼ ب ػػػا كدولػػػ ، واقترحػػػت أف يوقػػػع االتحػػػاد األوروبػػػي اتفاقيػػػ  تجػػػارة حػػػرة  ػػػع التػػػمط  

 ي  ىمن غرار االتفاؽ الذي وقله في ال اضي  ع إترائيؿ.الفمتطيء
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 ثرمب يرد على رشالة العاهل املغربي بشأن القدس

 قدس برس 
كشػػػفت  زػػػادر  رربيػػػ  رتػػػ ي  الءقػػػاب ىػػػف أف "ال مػػػؾ  ح ػػػد التػػػادس توزػػػؿ برتػػػال   ػػػف رئػػػيس الواليػػػات 

ليػػػه بشػػػ ف قػػػرار  االىتػػػراؼ بالقػػػدس ال تحػػػدة اال ريكيػػػ ، دوءالػػػد تر ػػػب، جوابػػػا ىمػػػن الرتػػػال  التػػػي بلػػػث ب ػػػا إ
 كلاز   الترائيؿ وءقؿ تفارة بدد  إلي ا".

، أف الػػرئيس األ ريكػػي أكػػد لم مػػؾ  وذكػػرت "وكالػػ  أءبػػال ال رػػرب اللربػػي" )رتػػ ي (، التػػي ءشػػرت الخبػػر اليػػـو
ألتبػاع   ح د التػادس بزػفته رئيتػا لمجءػ  القػدس، أءػه "يشػاطر  األه يػ  التػي تكتتػي ا  ديءػ  القػدس بالءتػب 

 الدياءات الي ودي  وال تيحي  واالتدـ".
وجال فػي رتػال  تر ػب: أف "القػدس هػي، ويجػب أف تبقػن،  كاءػا يزػمي فيػه الي ػود بالحػائط الرربػي، ويتػير 

 فيه ال تيحيوف ىمن  حطات الزميب، و كاءا يزمي فيه ال تم وف بال تجد األقزن".
"حػػريص ىمػػن التوزػػؿ الػػن اتفػػاؽ دائػػـ لمتػػدـ بػػيف إتػػرائيؿ وىػػف "ى ميػػ  التػػدـ" أكػػد الػػرئيس األ ريكػػي أءػػه 

 والفمتطيءييف "،  جددا في هذا الزدد "دىـ حؿ الدولتيف إذا  ا اءخرط فيه الطرفاف".
وخمزػػت رتػػال  تر ػػب إلػػن الت كيػػد ىمػػن أف "القيػػود ال حػػددة لمتػػيادة االتػػرائيمي  ىمػػن القػػدس هػػي جػػزل  ػػف 

اليات ال تحػدة اال ريكيػ  ال تتخػذ أي  وقػؼ بشػ ف القيػود أو الحػدود"، ال فاوضات بش ف الوضع الء ائي، والو 
 وفؽ ال زدر.

وكػػاف ال مػػؾ  ح ػػد التػػادس، بزػػفته رئيتػػا لمجءػػ  القػػدس، قػػد ىبػػر فػػي رتػػالته إلػػن الػػرئيس اال ريكػػي ىػػف 
االدارة  االءشػػػراؿ والقمػػػؽ الػػػذي يءتػػػاب الػػػدوؿ والشػػػلوب اللربيػػػ  واإلتػػػد ي  إزال األخبػػػار ال تػػػواترة بشػػػ ف ءيػػػ 

 اال ريكي  االىتراؼ بالقدس ىاز   إلترائيؿ، وءقؿ تفارة واشءطف إلي ا.
وأكػػػػدت الرتػػػػال  ال مكيػػػػ  ال رربيػػػػ  اف "القػػػػدس، بحكػػػػـ القػػػػرارات الدوليػػػػ  ذات الزػػػػم ، ب ػػػػا في ػػػػا ىمػػػػن وجػػػػه 
الخزػػوص قػػػرارات  جمػػػس األ ػػف، تقػػػع فػػػي زػػػمب قضػػايا الوضػػػع الء ػػػائي، وهػػػو  ػػا يقتضػػػي الحفػػػاظ ىمػػػن 

 القاءوءي، واإلحجاـ ىف كؿ  ا  ف ش ءه ال تاس بوضل ا التياتي القائـ"، وفؽ تلبير .  ركزها
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 مليىن جنيه 05بريطاهيا: ملتزمىن بدعم ألاوهروا وشىف هحىل 

 سما
 ميػػوف  55بلػػد أف ج ػػد الػػرئيس اال ريكػػي دوءالػػد ترا ػػب ءزػػؼ الػػدىـ ال قػػدـ لدوءػػروا  واكتفػػن بءقػػؿ  بمػػ  

ف بدد   متز   باتت راري  دىـ أءشط  الوكال  الدوليػ  دوالر، أىمف الوزير البريطاءي لش وف الشرؽ األوتط أ
 لروث الدجئيف.

  ميوف دوالر. 31وفي األتبوع ال اضي أىمءت بمجيكا ىف تحويؿ  بم  
وقاؿ وزير الدول  البريطاءي لش وف الشرؽ االدءن اليتػتير بيػرت يػـو الخ ػيس اف بػدد  تػتظؿ  متز ػ  بػدىـ 

 ميػوف جءيػه اتػترليءي  55الدجئيف الفمتطيءييف فن الشػرؽ االدءػن وءقػؿ  وكال  اال ـ ال تحدة لروث وتشريؿ
 .3532-3532لمتء  ال الي  

 ميػػػوف دوالر أخػػػر  كػػػاف  ػػػف  55 ميػػػوف دوالر لشػػػ ر يءػػػاير وأجمػػػت ءقػػػؿ  55وأىطػػػت إدارة ترا ػػػب الوكالػػػ  
 ال فترض أف تحزؿ ىمي ا.
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 «أوهروا»ضغىط أميركية ملنع الدعم الدولي للصلطة و

 الحياة المندنية
ىػػدءاف أبػػو « أوءػػروا»تشػػار اإلىد ػػي لوكالػػ  األ ػػـ ال تحػػدة لرػػوث وتشػػريؿ الدجئػػيف الفمتػػطيءييف حػػذر ال ت
 ػػف « الحيػػاة»ال ءظ ػػ  الدوليػػ  فػػي حػػاؿ اتػػت رت أز ت ػػا ال اليػػ  الحاليػػ ، في ػػا ىم ػػت « اء يػػار»حتػػء   ػػف 

الـ لمحػػ وؿ دوف  زػػادر فمتػػطيءي  ثقػػ  أف الواليػػات ال تحػػدة ت ػػارس ضػػروطاا كبيػػرة ىمػػن ىػػدد  ػػف دوؿ اللػػ
، ب ػػدؼ إرغػػاـ الفمتػػطيءييف ىمػػن القبػػوؿ بػػال واقؼ «أوءػػروا»توجيػػه أي دىػػـ تياتػػي أو  ػػالي إلػػن التػػمط  و 

 واللودة إلن  ائدة ال فاوضات.« زفق  القرف»األ يركي   ف ى مي  التدـ و 
...( ءقػـو بح مػ  ءحػف ذاهبػوف إلػن االء يػار فػي حػاؿ اتػت رت األ ػور ىمػن هػذا ال ءػواؿ )»وقاؿ أبو حتء : 

«. تبرىات ىال ي  حتػن ال تء ػار أوءػروا، ولءقػؼ ىمػن أرجمءػا  ػرة أخػر  ألف الوضػع خطيػر  ػف ءاحيػ   اليػ 
 تػػػتقبؿ قضػػػي  الدجئػػػيف »وأىمػػػف خػػػدؿ ورشػػػ  ى ػػػؿ ءظ  ػػػا ال جمػػػس الفمتػػػطيءي لمت كػػػيف الػػػوطءي بلءػػػواف 

طمؽ خدؿ  ػ ت ر زػحافي تػتلقد  فػي تت« أوءروا»في  ديء  غزة أ س، أف « و حاوالت التزفي  األ يركي 
هءػاؾ تطػورات درا اتيكيػ  غيػر  تػبوق  تجػا  أوءػروا ألتػباب »وقػاؿ إف «. إءقاذهػا»غزة اليـو ح م  ىال ي  لػ 

 في إشارة إلن وقؼ الواليات ال تحدة دفع جزل  ف  تاه ت ا لم ءظ   الدولي .« تياتي 
 ا يحدث ليتت له ىدق  ب ا تفلمػه أوءػروا، لكءػه »د أف ولفت إلن أف ال فوض اللاـ لموكال  بيير كريءبوؿ أك

زاحػ  قضػي  الدجئػيف « أ ر تياتي ي دد وجػود الوكالػ  واتػت رارها فػي إشػارة إلػن شػطب ال ءظ ػ  الدوليػ ، وا 
 الفمتطيءييف ىف طاول  ال فاوضات، ك ا ت ت إزاح  القدس.

هػذ  »تجػاوز  ػا يحػدث ارفش  شػيراا إلػن أف فػي حػاؿ لػـ يػتـ « ت ديػداا وجوديػاا لموكالػ »وشدد ىمػن أف هءػاؾ 
، حيء ا أطمؽ )الرئيس الراحػؿ( 3721األز   الثاءي  في تاريخ أوءروا التي ت دد وجودها ى مياا بلد أز   ىاـ 

 «.ياتر ىرفات ح م  إلءقاذها
 ،« ميوءػػػاا  335 ميػػػوف دوالر، بلػػػد ا كػػػاف  97أوءػػػروا أء ػػػت اللػػػاـ ال اضػػػي بلجػػػز  ػػػالي قػػػدر  »وأوضػػػح أف 

بالتػػالي فػػاللجز تيزػػؿ إلػػن ءحػػو » ميوءػػاا  355لملػػاـ الحػػالي ي قػػدر بءحػػو « اللجػػز ال ءظػػور» شػػيراا إلػػن أف 
 «. ميوف دوالر 355

 ميوءػػػاا تقػػػد  ا كتبرىػػػات  155 ميػػػوف دوالر فقػػػط  ػػػف أزػػػؿ  55الواليػػػات ال تحػػػدة قػػػد ت »وأشػػػار إلػػػن أف 
 «.تءوي ،  ف دوف وجود ض اءات لتتديدها بقي  ال بم 
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 ميػػػوف دوالر  خززػػػ  لم تػػػاىدات الرذائيػػػ  لدجئػػػيف فػػػي ظػػػؿ وجػػػود  95واشػػػءطف أوقفػػػت »إلػػػن أف  ولفػػػت
ألفػاا  955ألفاا في قطاع غزة يتمقوف ال تػاىدات  ػف أوءػروا،  ػف بيػء ـ  955 ميوف الجئ  ف أزؿ  ميوف و

 «.  ف يليشوف تحت خط الفقر ال دقع
، تحػت « ف  ديء  غزة بحضػور كريءبػوؿ ورجػاؿ أى ػاؿإطدؽ ح م  ىال ي  إلءقاذ أوءروا اليـو »وأىمف ىف 

تشارؾ بلض الدوؿ وال  تتػات واألفػراد واألزػدقال والج ليػات »وتوقع أف «. الكرا   ال ت قدر بث ف»ىءواف 
 «.الخيري  في الح م  لتد اللجز ال الي الكبير لموكال 

رجؿ أى اؿ فمتطيءياا في الشػتات  355تءتوجه إلن الفمتطيءييف في الشتات. لديءا قائ   ب ت ال »وأضاؼ: 
 «. ف أغءن أغءيال الوطف اللربي  لظ  ـ الجئوف. يجب إءقاذ أوءروا

يػػػدر ىمي ػػػا « وقػػػؼ لروءػػػروا»وكشػػؼ أبػػػو حتػػػء  ىػػػف اتزػػػاالت  ػػػع البءػػػؾ اإلتػػد ي لمتء يػػػ  ب ػػػدؼ إءشػػػال 
ال ئػػ   ػػف خػػد ات  فػػي 25األ ػػواؿ، واتزػػاالت أخػػر   ػػع البءػػؾ الػػدولي ل تػػاءدة قطػػاع التلمػػيـ الػػذي يشػػكؿ 

 «.أوءروا»
تشػػػكيؿ لجءػػػ   ػػػف رجػػػاؿ »بػػػدور ، أىمػػػف الءائػػػب فػػػي ال جمػػػس التشػػػريلي الفمتػػػطيءي أشػػػرؼ ج لػػػ  ىػػػف ءيتػػػه 

األى اؿ، وزػءدوؽ وطءػي لػدىـ أوءػروا ل واج ػ  قػرار )الػرئيس األ يركػي دوءالػد ترا ػب( تقمػيص ال تػاىدات 
 «.إلن أوءروا

فػؽ  ػع شخزػيات وقيػادات وطءيػ   ػف الػداخؿ الفمتػطيءي والخػارج تـ التوا»وأوضح خدؿ الورش  ذات ا، أءه 
 «.في شكؿ  وقت لدىـ أوءروا، و ءع اء يارها

، وأوضػح ج لػ ، ال قػرب  ػف «تيكوف هءاؾ تحركات جدي  كبيرة جداا كوء ػا  تلمقػ  بػاأل ور ال اديػ »وقاؿ: 
الت وال حػاوالت جاريػ   ػػع االتزػػا»الءائػػب  ح ػد دحػدف، أف « فػتح»فػػي حركػ  « التيػار اإلزػدحي»زىػيـ 

ال لءيػػػيف لتشػػػكيؿ الزػػػءدوؽ الػػػوطءي إلءقػػػاذ أوءػػػروا،  ػػػف رجػػػاؿ أى ػػػاؿ وجاليػػػات  ختمفػػػ  وقيػػػادات فمتػػػطيءي  
«. اىتباري   تءوى  أىمءت ىف  وافقت ا ىمػن االءضػ اـ  ءػذ إىػدف تشػكيؿ المجءػ  إلءقػاذ أوءػروا  ػف االء يػار

 «.ط واتتراتيجيات ل واج   هذ  ال شكم لوضع خط»ودىا ال جمس التشريلي إلن االءلقاد 
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 بنض يعترف : هحن وألاردن مختلفان حىل قرار ثرامب بشأن القدس

 سما
ع ال مػػؾ األردءػػي ىبػػد ا  الثػػاءي إء  ػػا "اتفقػػا ىمػػن أء  ػػا اىتػػرؼ ءائػػب الػػرئيس األ ريكػػي ىقػػب اجت اىػػه  ػػ
  ختمفاف" بش ف قرار ترا ب حوؿ القدس ال حتم .

 ف ج تػه، جػدد اللاهػؿ األردءػي ىبػد ا  الثػاءي األحػد،  خاوفػه  ػف قػرار اإلدارة األ ريكيػ  االىتػراؼ ب ديءػ  
 القدس ىاز   إلترائيؿ.

للازػ   ى ػاف، ءائػب الػرئيس األ ريكػي  ايػؾ بػءس، أف "الحػؿ الوحيػد وأكد اللاهؿ األردءي خدؿ لقائه فػي ا
اإلتػػرائيمي هػػو حػػؿ الػػدولتيف"،  شػػددا ىمػػن ضػػرورة أف "تكػػوف القػػدس الشػػرقي  ىازػػ   -لمزػػراع الفمتػػطيءي

 ألي دول  فمتطيءي   تتقبمي ".
ر األ ريكػػي ، وقػػاؿ: "ءخشػػن  ػػف أال يكػػوف القػػرا3752وأشػػار إلػػن ضػػرورة حػػؿ الػػدولتيف ىمػػن أتػػاس حػػدود 
 الفمتطيءي".-بش ف القدس جزلا  ف حؿ شا ؿ لمزراع اإلترائيمي

وكاف ءائب الرئيس األ ريكي كشؼ خدؿ زيارتػه القػاهرة التػي تػبقت ىّ ػاف، أف رئػيس الءظػاـ ال زػري ىبػد 
 الفتاح التيتي وزؼ قرار ترا ب بش ف القدس ب ءه "خدؼ بيف أزدقال".

 

 

 تم بحمد هللا


