
ح��ث الرئيس التركي رج��ب طيب اردوغ���ان االس��رة 
الدولية أمس على االعتراف بالقدس الشرقية »عاصمة 
لفلسطني« بينما حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

من ان »ال سالم وال استقرار« ما لم يتم ذلك.
وصرح اردوغ��ان في افتتاح قمة طارئة لدول منظمة 
التعاون االسالمي في اسطنبول “ادعو الدول املدافعة عن 
القانون الدولي والعدالة الى االعتراف بالقدس احملتلة 

عاصمة لفلسطني”.
وقال اردوغ��ان في هذه القمة املخصصة للتباحث في 
االعتراف االميركي بالقدس عاصمة السرائيل  “اسرائيل 
دولة احتالل وهي ايضا دولة ارهاب” مضيفا ان القدس 

“خط احمر”.
واث���ار ق��رار الرئيس االميركي دون��ال��د ت��رام��ب ف��ي 6 
ديسمبر احلالي ادان��ة في كل انحاء العالم وتظاهرات 

غاضبة في العديد من دول الشرق االوسط.
من جهته، ندد عباس بالقرار االميركي باعتباره “هدية 
للحركة الصهيونية”، مضيفا ان “الواليات املتحدة لم تعد 

أهالً للتوسط في عملية السالم”.

 عاصمة فلسطني االبدية 
وشدد عباس على ان “القدس كانت وال زالت وستظل 
ال��ى االب��د عاصمة دول��ة فلسطني” مضيفا “ال س��الم وال 

استقرار بدون ان تكون كذلك”. 
وقال عباس، إن وعد الرئيس األميركي دونالد ترمب 

إلسرائيل بشأن القدس هو مبثابة وعد بلفور ثان.
وأضاف، خالل افتتاح قمة منظمة التعاون اإلسالمي في 
اسطنبول، إن اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل يستوجب 
قرارات حتمي هوية املدينة، مضيفاً أن “العالم أجمع وقف 

معنا ضد قرار ترمب”.
وق��ال الرئيس الفلسطيني إن اعتبار القدس عاصمة 
إلس��رائ��ي��ل جرمية ك��ب��رى، مضيفاً: »ن��رف��ض ال��ق��رارات 
األميركية األحادية الباطلة بشأن القدس.. لن نقبل دورا 
أميركياً في عملية السالم بعد اليوم«، مؤكداً أن واشنطن 
جتاوزت اخلطوط احلمر بشأن القدس. وأضاف عباس: 
»ال ميكن قيام دولة فلسطني بال القدس الشرقية عاصمة 
لها.. لن نلتزم بالتفاهمات السابقة ما لم تتراجع واشنطن 
عن قراراتها األخيرة«. ودعا عباس إلصدار قرار من مجلس 
األمن بإلغاء قرار ترمب بشأن القدس. ويأمل اردوغ��ان 
ال��ذي يتولى الرئاسة ال��دوري��ة للمنظمة توحيد العالم 

االسالمي وراء موقفه احلازم ازاء قرار واشنطن.
وتابع اردوغان ان قرار الرئيس االميركي كان مبثابة 

“مكافأة السرائيل على كل النشاطات االرهابية التي تقوم 
بها. وقدم ترامب هذه املكافأة”، مؤكدا انه لن “يتوقف ابدا” 

عن املطالبة ب”فلسطني مستقلة وذات سيادة”.

السالم الشامل
من جهته، أعلن العاهل االردن��ي امللك عبد  الله الثاني 
ان املنطقة »ال ميكن ان تنعم بالسالم الشامل« اال »بحل 
الصراع الفلسطيني االسرائيلي على اساس حل الدولتني«، 
مشددا على ان القدس »االس��اس الذي ال بديل عنه النهاء 
الصراع«. قال العاهل األردن��ي إنه يرفض أي محاوالت 
لتغيير وضعية القدس ومقدساتها الدينية، مضيفا أنه ال 
ميكن حتقيق السالم الشامل في املنطقة إال بحل الصراع 

اإلسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف في كلمة خالل القمة الطارئة ملنظمة التعاون 
اإلسالمي في تركيا، أن العنف الذي تشهده املنطقة ناجم 

عن اإلخفاق في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
وح��ذر امللك األردن���ي في كلمته التي تابعتها من أن 
“عدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية يهدد بانتشار 
التطرف”، مضيفا أنه “ال ميكن أن تنعم منطقتنا بالسالم 

الشامل إال بحل للصراع على أساس حل الدولتني”.
واعتبر العاهل األردن��ي أن “محاوالت تهويد القدس 

ستفجر املزيد من العنف والتطرف”.
وأكد أن “لقدس هي األس��اس الذي ال بديل عنه إلنهاء 
الصراع التاريخي”، معتبرا أن “قرار أمريكا خطير تهدد 

انعكاساته اجلهود الستئناف عملية السالم”.
 وقال امللك األردني: “سنواصل دورنا كوصي إسالمي 

على القدس واحملافظة على الوضع القائم في األقصى”.
وأكد أن “الوصاية الهاشمية على املقدسات اإلسالمية 
واملسيحية في القدس مسؤولية تاريخية يتشرف األردن 
ويستمر بحملها”. ودعا إلى التصدي حملاوالت فرض واقع 
جديد، مؤكدا أن “أشقاءنا الفلسطينيني يستحقون دعمنا 
الكامل ليتمكنوا من مواصلة العمل مع املجتمع الدولي 
للوصول إلى حل عادل وشامل يرفع الظلم التاريخي عنهم 

ويلبي حقهم في دولتهم”.
وأض���اف: “لطاملا حذرنا من خطورة اتخاذ ق��رارات 
أحادية متس القدس خارج إطار حل شامل يلبي احلقوق 
املشروعة للشعب الفلسطيني في احلرية والدولة املستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية”.
وكان وزير اخلارجية التركي مولود تشاوش اوغلو 
صرح خالل اجتماع وزاري للمنظمة صباح االربعاء في 
اسطنبول “ال يسع املسلمني البقاء صامتني ازاء هذا القرار 

الذي اتخذته الواليات املتحدة وهو باطل والغ”.
اال ان هذا املوقف التركي ال يتوافق مع العديد من دول 

املنطقة الذين اكتفوا باصدار االدانات املعتادة.
وي��رى مراقبون ان��ه من غير املرجح اع��الن اج��راءات 
قوية او عقوبات خ��الل القمة فالعالم االسالمي يعاني 
من انقسامات عميقة كما ان العديد من دول املنطقة وفي 
مقدمتها السعودية تسعى الى اقامة عالقات جيدة مع ادارة 

ترامب على خلفية العداء املشترك اليران.
ويقول رئيس مركز إيدام لدراسات االقتصاد والسياسة 
اخلارجية في إسطنبول سنان اولغن ان “العديد من الدول 
الكبرى في +العالم االسالمي+ ال تريد الدخول في مواجهة مع 

الواليات املتحدة وال حتى مع اسرائيل في اطار التوتر املتزايد 
مع ايران”. ويضيف ان املسؤولني في السعودية وغيرها من 
دول اخلليج يرون ان التصدي لنفوذ اي��ران “يرتدي اهمية 

اكبر من اتخاذ اجراءات ميكن ان تهدد العالقات مع واشنطن”.

 مشاركة سعودية ضعيفة 
وكانت جامعة الدول العربية اكتفت خالل اجتماع في 
نهاية االسبوع املاضي بادانة شفهية دعت فيها واشنطن 

الى “الغاء قرارها حول القدس”.
من بني ق��ادة ال��دول ال20 الذين لبوا دع��وة اردوغ��ان، 

الرئيس االيراني حسن روحاني والعاهل االردني وامير 
قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني والرئيس اللبناني 
ميشال عون. كما حضر الرئيس السوداني عمر البشير 

الصادرة بحقه بحقه مذكرة توقيف دولية.
وأوفدت مصر التي تشهد عالقاتها فتورا مع تركيا وزير 
خارجيتها سامح شكري، بينما أعلنت السعودية ان وزير 
الدولة للشؤون اخلارجية نزار مدني سيمثلها في اجتماع 
وزراء اخلارجية. حتى لو لم تؤد القمة الى موقف جذري اال 
انها ستتيح الردوغان حتسني صورته كمدافع عن املسلمني 
في العالم من الفلسطينيني وصوال الى الروهينغا، االقلية 

املسلمة في بورما.
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في افتتاح قمة طارئة لدول منظمة التعاون اإلسالمي في اسطنبول

أردوغان يدعو إلى االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطني

روحاني: الواليات املتحدة لم ولن تكون أبدا وسيطا نزيها
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني في تغريدة عبر تويتر أمس األربعاء إن قرار الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب بشأن القدس يظهر أن الواليات املتحدة ال تولي أي احترام للحقوق 

املشروعة للفلسطينيني.

وأضاف روحاني، الذي حضر اجتماعا طارئا لزعماء منظمة التعاون اإلسالمي في مدينة 
اسطنبول التركية أمس األربعاء، أن اخلطوة تظهر أن ”الواليات املتحدة لم ولن تكون أبدا 

وسيطا نزيها“ مشيرا إلى أن واشنطن ”ال تسعى إال لتأمني مصالح الصهاينة“.

عاصمتها القدس الشرقية

العاهل السعودي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته املستقلة
أعلن العاهل السعودي امللك 
سلمان ب��ن عبد العزيز أم��س ان 
من حق الشعب الفلسطيني اقامة 
دولته املستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية وذل��ك في افتتاح اعمال 
ال��دورة السنوية ملجلس الشورى 

في الرياض.
وقال العاهل السعودي “دعت 
اململكة إلى احلل السياسي للخروج 
من أزم��ات املنطقة وحل قضاياها 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 
واس��ت��ع��ادة الشعب الفلسطيني 
حلقوقه امل��ش��روع��ة مب��ا ف��ي ذلك 
حقه ف��ي إق��ام��ة دول��ت��ه املستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية«.
وادل�����ى ال��ع��اه��ل ال��س��ع��ودي 
ب��ه��ذه ال��ت��ص��ري��ح��ات فيما تعقد 
قمة طارئة في اسطنبول ملنظمة 
التعاون االسالمي تتمحور حول 
ق��رار الرئيس االم��ي��رك��ي دونالد 
ترامب االعتراف بالقدس عاصمة 

السرائيل.
واكد امللك سلمان في خطابه في 
الرياض “استنكار اململكة وأسفها 
الشديد للقرار األم��ري��ك��ي بشأن 
القدس ملا ميثله من انحياز كبير 
ض��د حقوق الشعب الفلسطيني 
التاريخية والثابتة ف��ي القدس 
التي كفلتها القرارات الدولية ذات 
الصلة، وحظيت باعتراف وتأييد 

املجتمع الدولي«.
وقال من جانب آخر، ان “اململكة 
تعمل مع حلفائها ملواجهة نزعة 
التدخل في شؤون الدول الداخلية 

وتأجيج الفنت الطائفية وزعزعة 
األمن واالستقرار اإلقليميني«.

وك���ان الرئيس التركي رجب 
ط��ي��ب اردوغ������ان ح��ث االرب��ع��اء 
خ���الل اف��ت��ت��اح ال��ق��م��ة االس��الم��ي��ة 
ف��ي اسطنبول، االس���رة الدولية 
على االعتراف بالقدس الشرقية 
“عاصمة لفلسطني” بينما حذر 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
من ان “ال سالم وال استقرار” ما لم 

يتم ذلك.
واث��ار ق��رار الرئيس االميركي 
في 6 ديسمبر احلالي االعتراف 
ب��ال��ق��دس ع��اص��م��ة الس��رائ��ي��ل، 
ادان��ات في مختلف انحاء العالم 
وتظاهرات غاضبة في العديد من 

دول الشرق االوسط.
إلى ذلك، قال امللك سلمان، خالل 
افتتاح أعمال مجلس الشورى، إنه 
وجه ال��وزراء واملسؤولني بتوفير 
اخلدمات بجودة عالية للمواطنني.

وشدد خادم احلرمني الشريفني 
ع��ل��ى ج��ه��ود م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد 
ومشاركة املواطنني في التنمية، 
مشيراً إلى تشكيل جلنة مكافحة 

الفساد.
وأض��اف: عزمنا على مواجهة 
الفساد ب��ع��دل وح���زم. وق���ال إنه 
»نسعى لتطوير احلاضر وبناء 
امل��س��ت��ق��ب��ل وامل���ض���ي ق���دم���اً في 

التحديث.
وق��ال امللك سلمان إن اململكة 
تلعب دورا م��ؤث��را ف��ي املنظمات 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، م��ج��دداً 

االستنكار واألس��ف الشديد جتاه 
القرار األميركي بشأن القدس.

وأك��د أن اململكة تعمل ملواجهة 
التدخالت في الشؤون الداخلية 

لدول اخلليج.
وافتتح خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبد العزيز، أمس 
األربعاء، أعمال السنة الثانية من 

ال��دورة السابعة ملجلس الشورى 
وذلك مبقر املجلس في الرياض.

 ول��دى وص��ول خ��ادم احلرمني 
ال��ش��ري��ف��ني ك���ان ف���ي استقباله 
األمير عبداإلله بن عبدالعزيز آل 
سعود املستشار اخل��اص خلادم 
احلرمني الشريفني واألمير فيصل 
ب��ن ب��ن��در ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز أمير 

منطقة ال��ري��اض، واألم��ي��ر محمد 
ب��ن سلمان ب��ن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر ال��دف��اع، واألم��ي��ر محمد بن 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب 
أم��ي��ر منطقة ال��ري��اض واألم��ي��ر 
عبدالعزيز ب��ن سعود ب��ن نايف 
ب��ن عبدالعزيز وزي��ر الداخلية، 

ومفتي ع��ام اململكة رئيس هيئة 
ك��ب��ار ال��ع��ل��م��اء رئ��ي��س اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل 
الشيخ، ورئيس مجلس الشورى 
الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد 
آل الشيخ، وكبار املسؤولني في 

مجلس الشورى ورؤساء اللجان.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلقي كلمته

العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز مع نظيره األردني

معسكر تابع للحوثيني في اليمن  على  غارات  في  قتيال   12

ميليشيات احلوثي تنهب 
متحف صالح في صنعاء

نهبت ميليشيات احلوثي اإليرانية متحف الرئيس اليمني الراحل 
علي عبدالله صالح، املوجود في جامع الصالح بالعاصمة صنعاء، 

حسبما أفادت فضائية »سكاي نيوز عربية«.
وكانت امليليشيات املتمردة، سيطرت على اجلامع وغيرت اسمه 
إلى “جامع الشعب”، في أعقاب املواجهات مع قوات حزب املؤمتر 
الشعبي العام. ونهب احلوثيون أيضا بعض محتويات اجلامع الواقع 
في ميدان السبعني، الذي شهد أولى املواجهات بني الطرفني مطلع شهر 

ديسمبر اجلاري.
من جهة أخرى، أوقعت غارات جوية للتحالف العسكري بقيادة 
السعودية 12 قتيال على االقل و80 جريحا أمس في معسكر معتقلني 
يسيطر عليه متمردون حوثيون في صنعاء، بحسب ما أوردت قناة 

“املسيرة “التلفزيونية املعارضة.
وتابع التلفزيون ان القتلى من املعتقلني، مضيفا ان الغارات 
التي متت قبل الفجر استهدفت معسكرا للشرطة العسكرية التابعة 

للمتمردين.
وق��ال مصور لوكالة فرانس ب��رس توجه ال��ى املكان ان مباني 

املعسكر تعرضت الضرار.
وروى احد احلراس ويدعى محمد العقل ان الغارات بدأت أمس عند 
الساعة 01،00 فجرا  مضيفا ان الغارة اجلوية االولى اصابت عنبر 
نوم املعتقلني الذين حاول عدد كبير منهم الفرار قبل ان يصاب بشكل 

مباشر في غارة ثانية.
وادت غارة ثالثة الى تدمير سور للمعسكر بينما اصابت غارتان 

مبان في املعسكر، بحسب احلارس.
وليس من املستبعد ان ترتفع احلصيلة اكثر.

وف��ي موضوع أخ��ر، أك��دت مصادر محلية وإعالمية متطابقة، 
الثالثاء، أن نائب رئيس ما يسمى املجلس السياسي األعلى لالنقالبيني 
في اليمن، متكن من الهروب من العاصمة صنعاء اخلاضعة لسيطرة 

مليشيات احلوثي، وأعلن انضمامه للشرعية.
وأوضحت أن قاسم الكسادي نائب رئيس مجلس االنقالبيني، 
وصل إلى املناطق التي تسيطر عليها املقاومة الشعبية في محافظة 

البيضاء وسط اليمن، وأعلن انضمامه للشرعية.
وعني حزب املؤمتر الشعبي العام )جناح الرئيس الراحل علي 
صالح(، قاسم الكسادي، مؤخراً، نائباً لرئيس ما يسمى املجلس 
السياسي األعلى املشكل مناصفة مع احلوثيني، قبل فض الشراكة 
رسمياً ودعوة صالح لالنتفاضة الشعبية ضدهم، ما أدى إلى مقتله 

على أيدي حلفائه السابقني في صنعاء، االثنني املاضي.

ضربة جوية أميركية تستهدف 
عربة مفخخة خارج مقديشو

أعلن مسؤولون أم��س األول ان ال��ق��وات االميركية شنت غارة 
جوية استهدفت عربة مفخخة خارج مقديشو بعد ان اعتبرتها متثل 

»تهديدا« للعاصمة. 
وتأتي الضربة اجلوية التي وقعت على بعد 65 كيلومتر جنوب 
شرق مقديشو بعد مقتل 512 شخصا في تفجير هائل لشاحنة في 

العاصمة الصومالية في اكتوبر املاضي.
وقالت القيادة العسكرية االميركية في افريقيا في بيان انه 
و”بالتنسيق مع احلكومة الفدرالية في الصومال، نفذت القوات 
اجلوية االميركية في ساعات الصباح األولى في 12 ديسمبر ضربة 
جوية ضد عربة محّملة مبتفجرات محلية الصنع تابعة حلركة 

الشباب«.
واض��اف البيان “هذه الضربة تدعم القوات الشريكة لنا عبر 

التخلص من تهديد وشيك يستهدف سكان مقديشو«. 

جيش االحتالل يعلن إطالق قذيفة على جنوب إسرائيل

3 جرحى في غارة تستهدف موقعا لـ »حماس« بغزة
اصيب ثالثة اشخاص بجروح طفيفة 
عندما شن اجليش االسرائيلي فجر أمس 
االربعاء غ��ارة جوية على موقع لكتائب 
القسام اجلناح العسكري حلركة حماس 
في خان يونس في جنوب قطاع غزة ردا 
على اط��الق قذيفة على جنوب اسرائيل، 
بحسب م��ا اع��ل��ن اجل��ي��ش االس��رائ��ي��ل��ي 

ومصدر امني فلسطيني.
وأعلنت إسرائيل أيضا توقيف عدد 
من كبار أعضاء حركة حماس في الضفة 
الغربية ليل الثالثاء األربعاء، من بينهم 

أحد قادة احلركة فيها.
وم��س��اء ال��ث��الث��اء، أع��ل��ن اجل��ي��ش أن 

“قذيفة” غير محددة أطلقت من قطاع غزة 
على جنوب إسرائيل.

وقالت متحدثة باسم اجليش لوكالة 
ف��ران��س ب��رس ان القذيفة ك��ان��ت “على 
االرجح” ص��اروخ��ا لكن ل��م يتضح اين 

سقطت.
وأطلق فلسطينيون في القطاع صواريخ 
وقذائف هاون على إسرائيل خالل االسبوع 
الفائت، وسط غضب عارم من قرار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب االعتراف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل.
وق���ال اجل��ي��ش االس��رائ��ي��ل��ي ف��ي بيان 
االربعاء إنه “ردا على قذيفة أطلقت من 

قطاع غزة على اسرائيل في وقت سابق، 
استهدف سالح اجلو اإلسرائيلي مجمعا 

عسكريا حلماس في جنوب قطاع غزة«.
من جهته، أعلن مصدر امني فلسطيني 
ان “قوات االحتالل نفذت غارتني جويتني 
استهدفتا موقع البحرية )التابع حلماس( 
في غ��رب خ��ان يونس وارض��ا خالية في 

شمال شرق خان يونس«.
واوضح شهود عيان ان “اضرارا كبيرة 
احدثها القصف في املوقع الذي خلف حفرة 
كبيرة كما اسفر عن حتطم زج��اج نوافذ 
خمسة منازل على االقل بالقرب من موقع 

البحرية املستهدفة«.

وق��ال��ت وزارة الصحة الفلسطينية 
إن ث��الث��ة فلسطينيني اصيبوا بجروح 
طفيفة، فيما لم تقع إصابات على اجلانب 

اإلسرائيلي. 
وتتضمن قائمة املعتقلني الفلسطينيني 
ح��س��ن ي��وس��ف، أح���د م��ؤس��س��ي احل��رك��ة 
اإلس��الم��ي��ة. وأع��ل��ن��ت ح��م��اس ف��ي بيان 
اعتقاله من رام الله. وهو عضو في البرملان 
الفلسطيني ال��ذي مت انتخابه في العام 
2006، وقد مت سجنه ما بني عامي 2012 

و2014.
وقالت متحدثة باسم جهاز األمن العام 
اإلسرائيلي “شني بيت” لوكالة فرانس 

ب��رس إن يوسف “اعتقل بسبب تورطه 
في تشجيع وتوجيه أنشطة حماس في 
الضفة الغربية«. وبرز اسم ابنه، مصعب 
حسن يوسف، على املشهد السياسي في 
السنوات األخيرة بعد أن روى في فيلم 
باسم “األمير األخضر” تفاصيل جتسسه 
على حركة حماس لصالح إسرائيل.  وأثار 
ق��رار ترامب االرب��ع��اء املاضي االعتراف 
مبدينة القدس عاصمة لدولة اسرائيل، 
موجة ادان��ات دولية واسعة واحتجاجا 
ف��ي االراض����ي الفلسطينية اس��ف��رت عن 
مقتل أربعة اشخاص وإصابة املئات في 

مواجهات أو غارات إسرائيلية انتقامية. 
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