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  المحتوى

  وفلسطيناالردن 

  ٤  .تأييد لموقف الملك واألقصى غير قابل للتقسيم.. ندوة القدس •

  ٤  .مكافأة نهاية خدمة موظفي أوقاف القدس •
  

  شؤون سياسية

  ٥  .ًالملك يبذل جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية وعدالتها •

  ٦  .الصفدي يبحث اليوم مع مسؤولين دوليين القضية الفلسطينية وملفات المنطقة •

  ٧  .تصريحات نتنياهو تضع عملية السالم على المحك: الطراونة •

  ٨  .المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في األمم المتحدة •

  ٨  .دوليغوتيريش ضم غور األردن إلسرائيل انتهاك خطير للقانون ال •

  ٨  ".الميت"إثر اإلعالن عن نيته ضم األغوار وشمال .. العالم يهاجم نتانياهو •

إعالن نتنياهو ضم أراض بالضفة الغربية المحتلة مناورة سياسية : سياسيون •

  ١١  .انتخابية

  ١٣  .الفايز يدعو االتحاد األوروبي لمساعدة األردن ولعب دور أكبر في عملية السالم •

  ١٤  . نتنياهو إعالن حربتصريحات: عطية •

ًنتنياهو يقود مشروعا صهيونيا خطيرا: المسلماني • ً ً.  ١٥  

  ١٥  .المهندسين تدعو إللغاء اتفاقية وادي عربة •

  ١٦  .تصريحات نتنياهو حول ضم غور األردن تهديد للسيادة الوطنية: العمل اإلسالمي •
  

  فعاليات

  ١٧  .ات والءاته الثالثةتأييد مطلق لمواقف المللك تجاه المقدس: ندوة القدس •
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  اعتداءات

  ١٩  . مقدسيين بينهم فتاة٧االحتالل يهدم بنايتين في العيزرية واعتقال  •
  

  آراء عربية

  ٢٠  ".نتانياهو"خطط الـ بتمسكنا ووحدتنا نواجه  •

  ٢١  .شقة في القدس •

  ٢٢  .تهديد يستوجب تمتين جبهتنا الداخلية •

  ٢٤  .حكاية فلسطين واألردن •

  ٢٥  .من النهر إلى البحر".. إسرائيل الكبرى" •
  

  اخبار باالنجليزية

• An intervention on the side of peace is needed. ٢٧  

• Razzaz says Israeli PMs annexation pledge ‘real threat’ to 

peace. ٢٨  

• EU reacts to Netanyahu's plans to annex Jordan Valley, calls 

any settlement 'illegal'. ٢٩  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  وفلسطيناالردن 

  تأييد لموقف الملك واألقصى غير قابل للتقسيم.. ندوة القدس
  

التراث الثقافي «أكد المشاركون خالل اختتام أعمال الندوة االقليمية حول  –  بترا–ّعمان 
قف جاللة الملك عبداهللا الثاني أمس، التأييد المطلق لمو» الواقع والتحديات ...والحضاري في مدينة القدس

تجاه القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية، ووقوفهم خلف جاللته في الحفاظ على المقدســـات، 
ال للتوطين وال للوطن البديل وال للتنازل عن أي شبر في القدس (( وتأييـــــدهم المطلق على الالءات الثالثة

مية ألنها واجب يفخر األردن بحمله ومسؤوليته التاريخية ، وعلى الوصاية الهاش))والقدس خط أحمر
  .الراسخة، ويتشرف بحملها نيابة عن األمتين العربية اإلسالمية جاللة الملك

وعبر المشاركون، عن دعمهم وتأييدهم لمواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجاه القدس 
  .الراسخة وقضاياها

أن مدينة القدس ستبقى عربية اسالمية خالدة إلى يوم واكد المشاركون في البيان الختامي، 
  .>>...الدين، وأن المسجد األقصى هو للمسلمين وحدهم ال يشاركهم فيه أحد،

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩الرأي 

*****  

 مكافأة نهاية خدمة لموظفي أوقاف القدس
  

ائرة اقر مجلس الوزراء نظام تخصيص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي د -   أنس صويلح- عمان 
  .أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

صندوق مكافأة نهاية الخدمة لموظفي أوقاف (ُووفق النظام ينشأ في المملكة صندوق يسمى 
، بحيث يمنح المستفيد مكافأة مالية عند انتهاء خدمته لغايات تمكينه من مواجهة األوضاع )القدس

  .هاء خدمتهالمعيشية الجديدة التي ينتقل اليها بعد انت

ُكما يمنح المستفيد الذي يتم انهاء خدماته بغير الفصل أو العزل أو فقدان الوظيفة أو االستغناء 
شهر واحد عن كل سنة خدمة ) أجر/ راتب(وقدرها ) مكافأة نهاية الخدمة(عن الخدمات مكافأة تسمى 

الجزئية من السنة األخيرة ُفعلية وحسب آخر راتب تقاضاه المستفيد، كما يعطى المستفيد عن الخدمة 
مكافأة بنسبة مدة الخدمة من هذه السنة على ان ال تحتسب االجازة بدون راتب وعالوات والتي يحصل 

  .عليها المستفيد من الخدمة الفعلية له

وبحسب النظام، يحق للمستفيد الحصول على االستحقاقات الممنوحة له من أي صندوق آخر 
واذا توفي المستفيد تؤول جميع حقوقه في مكافأة نهاية   أي عائدات أخرى،كصندوق االدخار والتقاعد أو

الخدمة إلى ورثته الشرعيين، وبجب على المستفيد عند قبض مكافأة نهاية الخدمة توقيع مخالصة مثبت 



 
٥

فيها قبضه لجميع مستحقاته المالية وال يجوز تسليم المستفيد مكافأة نهاية الخدمة إال بعد تقديم إقرار 
ًخطي موقع منه شخصيا أو من وكيله أمام المرجع المختص يتضمن إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما 

ًوعليه إبراء ذمة الدائرة إبراء شامال ومطلقا من أية حقوق ناشئة أو  يترتب له نتيجة عمله في الدائرة ً
  .يمكن أن تنشأ له بعد انتهاء الخدمة

 صات المالية التي تقدمها الحكومة للصندوقمن المخص وتتكون الموارد المالية للصندوق
واالقتطاعات من رواتب المستفيدين والتبرعات والهبات والوصايا التي تقدم له وعوائد استثمار امواله وأية 

 .موارد أخرى يوافق عليها الوزير

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  

  شؤون سياسية

  وعدالتهاًالملك يبذل جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية 
  

القاطع  األردن رفض ّس الوزراء عمر الرزاز األربعاء،أكد مجلس الوزراء برئاسة رئي -عمان 
ّإلعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي عزمه ضم المستوطنات اإلسرائيلية  راضي في األ" ّغير الشرعية"ّ

 .ّالفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة اإلسرائيلية على منطقة غور األردن وشمال البحر الميت

ّهذا اإلعالن يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل عملية السالم، ومن شأنه أن "وقال رئيس الوزراء إن ًّ ً ّ
ّيؤجج الصراع ويصاعد وتيرة العنف في المنطقة، الفتا إلى أن مسؤولية المجت ّّ مع الدولي تقتضي رفض هذا ً

ّاإلعالن، كونه يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ّ ً ً ّ." 

ّوحذر رئيس الوزراء من مغبة توظيف القضايا المصيرية لخدمة الدعاية االنتخابية، مشيرا إلى أن  ً ّ ّ ّ ّ
 . شعوب المنطقة واستقرارهاّمثل هذه الممارسات ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل السالم، وأمن

ّواستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول  ّ
ّتطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية ّ. 

ّوأكد الصفدي أن األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني يبذل جهودا كبيرة لدعم القضية  ً ّ ّ
 .تهاّالفلسطينية وعدال

ّوأكد الصفدي على موقف األردن الرافض لجميع اإلجراءات أحادية الجانب والممارسات غير  ّ
ّالمنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية ّ. 

ّوشدد على أن الطريق الوحيد لعملية السالم يكمن في حل الدولتين وانسحاب إسرائيل من األراضي  ّ ّ
ّالمحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقل ة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام ّ

 .م١٩٦٧



 
٦

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراض في غور األردن في الضفة الغربية  ُتعهد
أبريل، أثار غضبا عربيا / الميت، في حال فوزه بانتخابات نيسانالمحتلة، والمنطقة الشمالية من البحر

 .ودوليا

ٕالقانون الدولي يعتبر إسرائيل قوة محتلة، ويفرض عليها حماية المواطنين المدنيين، وادارة 
 .المنطقة بما يخدم مصالحهم، وهذا يشمل احترام حقوقهم اإلنسانية، وضمان تلبية احتياجاتهم األساسية

اهو في خطاب تلفزيوني مساء الثالثاء، أنه يتطلع إلى ضم غور األردن بمجرد فوزه في وأعلن نتني
 .االنتخابات

" هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة اإلسرائيلية بعد االنتخابات مباشرة: "وقال نتنياهو
 تفويضا منكم للقيام إذا تلقيت"وتابع مخاطبا اإلسرائيليين . مستعينا بخارطة لغور األردن لتوضيح خطته

  ."أعلن اليوم عزمي إقرار سيادة إسرائيل على غور األردن وشمال البحر الميت... بذلك

 ١ ص١٢/٩/٢٠١٩الرأي 

*****  

 الصفدي يبحث اليوم مع مسؤولين دوليين القضية الفلسطينية وملفات المنطقة
  

 أيمن الصفدي، اليوم يلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين  -  نيفين عبد الهادي-عمان 
الخميس، سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس األمن، للتباحث حول مختلف القضايا التي تشهدها 

  .المنطقة

ويضع الصفدي السفراء بصورة المستجدات في الملف الفلسطيني، والتأكيد على الثوابت األردنية 
  .بهذا الشأن

وروبية ووزير اللجوء والهجرة في لوكسمبورغ، في كما يلتقي الصفدي وزير الخارجية والشؤون األ
لقاء يتناول العالقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين، اضافة للتباحث حول قضايا 

 .المرحلة ذات االهتمام المشترك

 ّوفي اطار ما تشهده عمان اليوم من نشاط دبلوماسي، يلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
ايضا مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية، في لقاء يبحث خالله الوزيران القضايا التي تشهدها 

 .المنطقة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية

 ١ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  

  

  

  



 
٧

 تصريحات نتنياهو تضع عملية السالم على المحك: الطراونة
  

س عاطف الطراونة إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين قال رئيس مجلس النواب المهند - عمان
نتنياهو يبرهن على عمق األزمة التي يعانيها اليمين المتطرف، لذا يطلق تصريحات انتخابية عدائية 
عنصرية بضم مزيد من األراضي للكيان المحتل متجاوزا خطورة تصريحاته كتصعيد يفاقم أزمة المنطقة 

 .واإلقليم

ٕ في تصريح صحفي امس إن مجلس النواب، واذ يرفض كل التصريحات العنصرية وأضاف الطراونة
ًالصادرة عن قادة االحتالل، ليؤكد أن التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مسارا جديدا عنوانه وضع اتفاقية  ً
السالم على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية، وأن تطرف 

  .اليمين الذي يمثله نتنياهو سيزيد من خطورة مواجهته بتطرف وتصعيد تشهده منطقتنا واإلقليم

ًوقال إن مسار السالم ال بد أن يكون شامال تنعكس مفاهيمه على األمن واالستقرار في المنطقة 
فوزه برمتها، مؤكدا أن حديث نتنياهو عن نيته ضم منطقة غور األردن وشمال البحر الميت في حال 

ٕباالنتخابات، إنما يدلل على عقلية ملوثة بالتمرد على كل المواثيق، وتجذر فكر تطرف وارهاب الدولة لدى 
  .المحتل وقادته الذين باتوا يتخبطون في كل الصعد

ًوأضاف إننا في األردن، واذ ندعم دوما خيار السالم وفق إطار حل الدولتين، نرى في المقابل أن  ٕ
من العنف والتوتر، ويقوض بممارساته العنصرية كل مساعي السالم الناجز، المفضي المحتل يدفع بمزيد 

وفي بيان صادر عن االتحاد البرلماني . لعدالة شعب بأكمله عانى من ويالت االعتداء، قتال وتشريدا
كات العربي، أكد الطراونة أن تصريحات نتنياهو تكرس عقلية المحتل المتعطش الرتكاب المزيد من االنتها

واالعتداءات على حقوق العرب والمسلمين، وما هي إال خطوة الستجداء أصوات المستعمرين المستوطنين، 
  .«االنتخابي«مع استعار السباق 

ّوأضاف أن االتحاد البرلماني العربي يحمل حكومة االحتالل مسؤولية هذا اإلعالن الخطير الذي 
ينية، ال يمكن ألحد تحمل تبعاتها وعواقبها الوخيمة على ينذر بخطر جر المنطقة بأكملها إلى أتون حرب د

ًالجميع، مؤكدا الحق الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن حقوقه بالوسائل المشروعة كافة، 
  .والعيش بحرية وأمن وكرامة على أرض فلسطين المقدسة في إطار دولة ذات سيادة

ي الفلسطيني الشقيق، بكل مستوياته وفصائله إلى ودعا الطراونة، وفق البيان، الشعب العرب
ترسيخ وحدته الوطنية، وتقوية جبهته الداخلية، وحشد كل الطاقات لمواجهة المخاطر المحدقة بقضية 
فلسطين، عبر اعتماد استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار استمرار الكفاح والمقاومة بأشكالها 

 .اإلسرائيلي من تنفيذ مخططاتهاالمختلفة، لمنع سلطات االحتالل 

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  



 
٨

 المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في األمم المتحدة
  

قال المجلس الوطني الفلسطيني ان الرد على اعالن رئيس الوزراء  -  كمال زكارنة- عمان 
 غور األردن وشمال البحر الميت وعدد من االسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته فرض السيادة على

المستوطنات يستدعي اإلسراع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي طالبت بسحب االعتراف 
 .بإسرائيل ووقف العمل باالتفاقات معها

ودعا المجلس في بيان الى التوجه الى الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها القادمة وطرح 
ادة النظر في عضوية إسرائيل فيها كونها لم تلتزم بقراراتها، مطالبا بتوفير الحماية الدولية وفقا للقرار إع

  . الذي اقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة العام الماضي

واعتبر المجلس اعالن رئيس وزراء حكومة االحتالل اإلسرائيلي نتنياهو فرض السيادة اإلسرائيلية 
ًغربية المحتلة، استخفافا واستهتارا وتحديا إلرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها ذات على الضفة ال

 .الصلة بالقضية الفلسطينية

وقال المجلس ان اعالن نتنياهو لن يغير من حقيقة ان كل أشكال االستيطان اإلسرائيلي في 
قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة عام اراضي الدولة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس والمعترف بها من 

 . غير قانونية وغير شرعية ولن تنشئ أي حق لالحتالل فيها٢٠١٢

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  

 غوتيريش ضم غور األردن إلسرائيل انتهاك خطير للقانون الدولي
  

 رئيس وزراء  أعرب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء خطط-نيويورك 
 .االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم منطقة غور األردن إلسرائيل

ستمثل انتهاكا خطيرا "وقال المتحدث باسم األمين العام، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة 
  ."هدامة بالنسبة لفرص إنعاش المفاوضات والسالم بالمنطقة"، مضيفا أنها ستكون "للقانون الدولي

  ١٢/٩/٢٠١٩وفا 

*****  

  "الميت"إثر اإلعالن عن نيته ضم األغوار وشمال .. العالم يهاجم نتانياهو
  

أثنى حلفاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو اليمينيون األربعاء  - وكاالت -عواصم 
حاولة على تعهده ضم غور األردن في الضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي اعتبر خصومه اإلعالن م

 .>>...يائسة للبقاء في السلطة
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أي قرار إلسرائيل بفرض قوانينها "وقال المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك ... <<
 ."ٕوصالحياتها وادارتها في الضفة الغربية المحتلة ليس له أي مفعول قانوني دولي

لسالم اإلقليمي وجوهر حل مثل هذا االحتمال سيكون مدمرا إلمكان إحياء المفاوضات وا"وأضاف 
 ."الدولتين

تقوض امكانات حل الدولتين وفرص السالم "وقال االتحاد األوروبي في بيان إن خطط نتانياهو 
  ."الدائم

سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في "وقالم متحدث باسم االتحاد األوروبي إن 
ي واستمرارها واإلجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدول

 ".إمكانات حل الدولتين وفرص السالم الدائم

وقال القادة الفلسطينيون إن نتانياهو يدمر أي آمال للسالم، وقالت المسؤولة في منظمة التحرير 
  ."أسوأ من الفصل العنصري"الفلسطينية حنان عشراوي إن خطته 

ملكة العربية السعودية إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه نتانياهو من جهتها، أعلنت الم
  .يةبضم أراض من الضفة الغرب -  إذا فاز باالنتخابات القادمة - عن نيته 

عبرت دولة اإلمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع إلعالن رئيس الوزراء و
  .زمه ضم أراض من الضفة الغربية في حال فوزه باالنتخابات المقبلةاإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ع

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان، في تصريح 
ًصحفي، إن هذا اإلعالن يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية، ويعبر عن االستغالل  ً

ي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية، أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي االنتخاب
  .الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية

اإلعالن االنتخابي وغير المسؤول يهدد بتقويض جهود المجتمع الدولي السياسية، “وأكد أن هذا 
  .”د طويلة إليجاد حل منصف وعادل للقضية الفلسطينيةوعبر عقو

وعبر آل نهيان عن ترحيب دولة اإلمارات واستجابتها الفورية لدعوة المملكة العربية السعودية 
  .بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون اإلسالمي، لبحث هذا التصعيد الخطير ووضع خطة تحرك عاجلة

دي إلعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي االنتخابي، وأن المسؤولية مشتركة في التص“وقال إن 
  .”المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذا التطور الخطير

وفق ما أفادت وكالة ، ودانت دمشق بشدة إعالن نتانياهو معتبرة أنه انتهاك سافر للقانون الدولي
يأتي “أن هذا التعهد " سانا"ن الخارجية السورية وفق ، واعتبر مصدرة م)سانا(األنباء السورية الرسمية 

في سياق الطبيعة التوسعية لكيان االحتالل وخطوة جديدة في االعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني 
  .”ومحاوالت تصفية القضية الفلسطينية
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 وقال وزير الخارجية التركي مولود". عنصري"من جانب آخر، وصفت تركيا وعد نتانياهو بانه 
 .الفلسطينيين" ستدافع حتى النهاية عن حقوق ومصالح"تشاوش اوغلو ان انقرة 

إن الوعد االنتخابي لنتنياهو، الذي "وقال أوغلو في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية عبر تويتر 
يوجه كل أنواع الرسائل العدائية وغير الشرعية قبل االنتخابات، هو بإقامة دولة عنصرية، سوف ندافع 

  ." حقوق ومصالح إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين حتى النهايةعن

من جانب آخر، تعقد منظمة التعاون اإلسالمي األحد في جدة اجتماعا استثنائيا على مستوى 
 .غداة إعالن رئيس الوزراء" التصعيد اإلسرائيلي"وزراء خارجيتها لبحث 

لب من السعودية، ستعقد المنظمة في بط"وكتبت منظمة التعاون في حسابها على تويتر األربعاء 
ًاجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية لبحث التصعيد اإلسرائيلي الخطير(...) جدة األحد  ً".  

يلي بنيامين نتنياهو نيته ضم غور األردن ّمن أن اعالن رئيس الوزراء اإلسرائ روسيا ّحذرتفيما 
 .في الضفة الغربية المحتلة يمكن أن يؤدي إلى تزايد التوتر

وعبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن الخطة اإلسرائيلية، وقالت ان تنفيذها يمكن أن 
بين إسرائيل وجيرانها تزايد التوتر بشكل حاد في المنطقة ويقوض آمال التوصل إلى خطة سالم "يؤدي إلى 

 ."العرب

ّدان حزب اهللا اللبناني األربعاء إعالن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو نيته ضم غور و ّ
ًاألردن في الضفة الغربية المحتلة الى إسرائيل في حال فوزه في االنتخابات المقبلة، معتبرا ذلك بمثابة  ّ

 .”عدوان“

ن في االنتخابات والمتمثلون بالتحالف الوسطي أزرق أبيض ووصف خصوم نتنياهو الرئيسيو
  .وآخرون، اإلعالن بأنه محاولة واضحة لكسب أصوات اليمين القومي

وكان بيني غانتس الزعيم البارز في تحالف أزرق أبيض قد ايد في السابق بقاء غور األردن تحت 
  .”فارغ وال يرقى إلى شيء“بأنه السيطرة اإلسرائيلية إلى األبد، ووصف إعالن نتنياهو األخير 

ووصفت األحزاب اإلسرائيلية اليمينية الصغيرة التي تنافس نتنياهو في االنتخابات، خطوته 
  .بالصغيرة والمتأخرة جدا

لماذا “وقال وزير النقل بيتسالئيل سموتريتش الذي انضم إلى قائمة يمينا في االنتخابات المقبلة 
  .”من االنتخابات عندما يمكن للحكومة أن تقرر ذلك متى تريد؟نتحدث عن الضم قبل أسبوع واحد 

ًحدثا تاريخيا“من جهته، اعتبر مجلس المستوطنات في الضفة الغربية القرار  ً”.  

ًمن جهتها اصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بيانا مشتركا أكدت من خاللها أنها 
ئيلي على القطاع، ودعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود حاضرة بالميدان وتتأهب لصد أي عدوان إسرا
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التي " أوسلو"ًوالتحلل فعليا من اتفاقية ٕوالغاء التنسيق األمني ، عباس الطالق يد المقاومة في الضفة
  .منحت المحتل الشرعية إلجرامه

ن وطالبت الفصائل بموقف عملي يتبنى إستراتيجية وطنية جامعة تدعم مقاومة المحتل ودحره ع
 .كافة األراضي الفلسطينية المحتلة، وليس تكريس االنقسام وتعزيز سياسة خنق غزة وحصارها

لن تفلح الدعاية االنتخابية لنتنياهو، فشعبنا سيسقط كل مخططاته "وقالت الفصائل في بيان، إنه  
 ."ويحطم أحالمه

حة، ويعلن ضم أجزاء من اليوم يطل علينا نتنياهو بدعاية انتخابية هزيلة ووق: "وأضافت الفصائل
ٍالضفة الفلسطينية وغور األردن، وليتبجح أنه ماض في تنفيذ صفقة القرن رغم الفشل المستقبلي 

 ."الواضح، واالستقالة المدوية لغرينبالت عضو فريق صفقة ترامب البائس

وشددت الفصائل في البيان، أنها تتابع بكل قوة كافة المستجدات الجارية على الساحة 
لسطينية، معتبرة أن تصريحات نتنياهو بضم أجزاء من الضفة وتنفيذ صفقة القرن إمعان في التغول الف

االحتاللي بحق أرضنا الفلسطينية، ولن نقبل أن تكون أراضينا ومقدساتنا جزء من البازار االنتخابي للعدو 
 .وقيادته المنهزمة

 ١٢ ص١٢/٩/٢٠١٩الرأي 

*****  

  أراض بالضفة الغربية المحتلة مناورة سياسية انتخابيةإعالن نتنياهو ضم : سياسيون
  

 أثار إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض من -  عمان - زايد الدخيل
ًالضفة الغربية المحتلة عاصفة غضب وادانات عربيا ودوليا، في وقت اعتبره محللون مناورة سياسية  ً ٕ ٍ َ

مة في الداخل االسرائيلي بالتوازن مع قرب موعد انتخابات الكنيست المقررة ضمن حملة انتخابية محمو
  .الثالثاء المقبل

وبالتزامن أكد مجلس وزراء الخارجية العرب في بيان صدر عن اجتماع طارئ له أول من أمس، 
ًرا خطيرا إدانته الشديدة ورفضه المطلق للتصريحات التي أدلى بها نتنياهو، معتبرا أن اإلعالن يشكل تطو ً

ًوعدوانا إسرائيليا جديدا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة  ً ً
   .٣٣٨ و٢٤٢بما فيها قرارا مجلس األمن 

ًأردنيا، اعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في بيان، عزم نتنياهو فرض 
ًتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه تقويض فرص حل الصراع ودفع المنطقة “ور األردن السيادة على منطقة غ ً
  .”نحو المزيد من العنف
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وأكد أن األردن يعتبر عزم نتنياهو فرض السيادة على منطقة غور األردن وشمال البحر الميت 
ًتصعيدا خطيرا ينسف األسس التي قامت عليها العملية السلمية، معبرا عن إدانة بال ً ده الشديدة ً

  .للتصريحات

فيما اعتبر العين غازي الطيب، اعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض 
  .من الضفة الغربية المحتلة، يقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السالم وينسف أسسها كافة

في حملته االنتخابية التي وأوضح الطيب أن اإلعالن يأتي ضمن مناورة سياسية يقودها نتنياهو 
ًتشهد تنافسا محموما في الداخل االسرائيلي مع قرب موعد انتخابات الكنيست المقررة الثالثاء المقبل،  ً

  .بهدف الوصول الى اغلبية برلمانية وتشكيل حكومة بقيادته

ٕودعا الطيب إلى تنسيق الجهود عربيا ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واعالن  رفضه ً
ٕاإلعالن اإلسرائيلي وادانته والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها واطالق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على  ٕ
أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط 

  .١٩٦٧) يونيو(الرابع من حزيران 

ل داوود، الحكومة اإلسرائيلية نتائج وتداعيات تصريحات نتنياهو، ّبدوره، حمل الوزير االسبق هاي
، مؤكدا ضرورة التمسك بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق ”الخطيرة وغير القانونية“التي وصفها بـ 

ٕالشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير واقامة دولة فلسطين 
 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق الالجئين ١٩٦٧) يونيو( خطوط الرابع من حزيران المستقلة على

  .بالعودة والتعويض وفقا لقرارات األمم المتحدة ومبادرة السالم العربية

ودعا داوود الى حشد جهد عربي ودولي لرفض إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، واعتباره خرقا 
ً هذا االعالن يعد توظيفا انتخابيا من قبل نتنياهو من اجل كسب معركة ًفاضحا للقانون الدولي، مبينا ان

  .انتخابية شرسة يواجهها من قبل خصومه

واعتبر داوود خطوة نتنياهو في حال تمت، فإنها ستقضي فعليا على آمال حل الدولتين الذي 
 وتقويض فرص حل الصراع طالما كان محور الدبلوماسية العربية والدولية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي

  .ودفع المنطقة نحو المزيد من العنف واإلرهاب

: وقال نتنياهو، في خطاب بثته قنوات التلفزيون اإلسرائيلية على الهواء مباشرة أول من أمس
اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة اإلسرائيلية على غور األردن، وشمال البحر “

  .”الميت

 خطوة لمواجهة هذا اإلعالن، دعت المملكة العربية السعودية، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة وفي
ّالتعاون اإلسالمي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة 
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جعة المواقف تجاه إذا فاز في االنتخابات المقبلة، اضافة الى وضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مرا
  .”إسرائيل بهدف مواجهة هذا اإلعالن والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات

موقف األمين العام كان دائما “ًدوليا، قال المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن 
 إسرائيل أي قرار تتخذه“وأضاف، ان  .”واضحا، وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السالم

ً، موكدا أن ”ٕلفرض قوانينها وأحكامها وادارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي
  .”مثل هذا االحتمال سيكون مدمرا الحتمال إنعاش المفاوضات والسالم اإلقليمي وجوهر حل الدولتين“

ًا لسياسة االحتالل القائمة من جهته، اكد السفير السابق سمير مصاروة إعالن نتنياهو امتداد
على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة األساليب لتشريد الشعب الفلسطيني، وسلب حقوقه دون 

   .مراعاة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية

واشار الى ان االعالن جاء ألغراض انتخابية فقط، وهو ما اشار اليه المحللون في الصحف 
لم يكن ناجحا بالنسبة ) الثالثاء(ة الصادرة امس، والذين شددوا أيضا على أن يوم أول من أمس اإلسرائيلي

ليس فقط لم يدعم إعالن نتنياهو، بل أقال مستشاره “لنتنياهو، ألن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
  .”مين اإلسرائيليلألمن القومي، جون بولتون، الذي يعد الشخصية األكثر دعما وتأييدا لنتنياهو وللي

ًقرار ينطوي على أهمية واسعة أمنيا وسياسيا واقتصاديا، “وأضاف، ان االعالن عن ضم األغوار  ً ً
اذ سينعكس على عالقات إسرائيل مع العالم العربي والمجتمع الدولي، وعلى العالقة مع الفلسطينيين، 

من الضفة الغربية، ويعتبر منطقة % ٣٠ويشكل غور األردن نحو  .”ويزيد التوتر األمني في المنطقة كلها
   .استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية

ًوكانت إسرائيل أعلنت مرارا عزمها اإلبقاء على احتاللها لغور األردن في إطار أي اتفاق نهائي مع 
ون في الفلسطينيين لكن دون تحديد سقف زمني الستمرار هذا االحتالل، في وقت ينظر السياسيون اليميني

 .إسرائيل، ومنذ فترة طويلة إلى المنطقة باعتبارها استراتيجية، وال يمكن التخلي عنها أبدا

 ٤ ص١٢/٩/٢٠١٨الغد 

*****  

 الفايز يدعو االتحاد االوروبي لمساعدة االردن ولعب دور اكبر في عملية السالم
  

لوزراء في جمهورية  اجرى رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز مباحثات رسمية مع رئيس ا-براغ 
 ،التشيك السيد السيد اندريه بايش اكد خاللها على ضرورة قيام االتحاد االوروبي بزيادة مساعداته لالردن

 ومواجهة ، لتمكينه من مواصلة دوره في خدمة الالجئين السوريين،واقامة المزيد من االستثمارات فيه
  .اعباء اللجوء السوري وتحدياته االقتصادية

 التي اجرها اليوم في العاصمة التشيكية براغ في اطار الزيارة الرسمية ،فايز خالل المباحثاتواكد ال
 على ضرورة ان يكون لالتحاد االوروبي حضور ، بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ التشيكي،التي يقوم بها



 
١٤

ب الفلسطيني من  وتمكين الشع، العادة االمن واالستقرار لها،اكبر واقوى في عملية السالم في المنطقة
  .>>...حقوقه المشروعة في اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني

 بين الفايز ان االردن استطاع الحفاظ على امنه ،وحول االوضاع الراهنة في المنطقة... <<
وم بقيادة  وهو الي، لكنه كان االكثر تاثر بها وخاصة االزمة السورية،واستقرار رغم الصراعات من حوله

  .جاللة الملك عبداهللا الثاني يسعي بكل جهد النهاء الصراع في المنطقة وعودة االمن واالستقرار لها

 لجهة الدفع ،واشار الى الدور الذي يمكن ان تلعبه جمهورية التشيك داخل االتحاد االوروبي
الصناعات والشركات  وتبسيط قواعد المنشأ لتسهيل وصول ،باتجاه زيادة مساعدات االتحاد لالردن

  .االردنية الى االسواق االوروبية

من جانبه اشاد رئيس وزراء التشيك بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العالقات التشيكية 
مؤكدا اهتمام بالده بتعزيز وتطوير ، ومدى التقدم والتطور الذي حققه االردن في مختلف المجاالت،االردنية

  .ف المجاالت في مختل،عالقاتها مع االردن

 في دعم الجهود ، بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني،وثمن الدور الكبير الذي يقوم به االردن
 مؤكدا ،الدولية التي تبذل النهاء الصراع في منطقة الشرق االوسط واحالل السالم فيها ومحاربة االرهاب

ل بناء شراكات جديدة مع االردن بما  من خال، وحرصه على تطويرها،على اهمية تعزيز العالقات الثنائية
  .>>...يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما

  ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩الرأي 

*****  

 تصريحات نتنياهو إعالن حرب: عطية
  

وصف النائب خليل عطية تصريحات رئيس وزراء االحتالل االسرائيلي بنيامين نتنياهو  - عمان
 الميت وضم مستوطنات الضفة الغربية، باإلهانة لكل عربي حول السيطرة على غور االردن وشمال البحر

 .ومسلم وتحد وعدوان سافر عليهم واستخفاف بهم

المستجلب الى ارضنا المباركة ) النتن يا هو(تصريحات «وقال عطية في منشور له عبر فيسبوك، 
ات سيقوم بضم أراضي فلسطين من العالم السفلي في اوروبا بأنه في حالة فوز عصابته الشريرة باالنتخاب

الغور الى كيانه اللقيط الشرير هو بمثابة إهانة لكل عربي ومسلم وتحد وعدوان سافر عليهم واستخفاف 
 .«بهم

واضاف، ان اعالن رئيس وزراء االحتالل بمثابة اعالن حرب وضرب بالحائط جميع ما يسمى 
  .ر ارض فلسطينية محتلةبإتفاقيات السالم والقرارات الدولية التي تنص على ان ارض الغو



 
١٥

اذا ما اقدم هذا األرعن الشرير المستهتر بتنفيذ هذه الخطوة العدوانية أطالب الحكومة «وتابع، 
األردنية بإلغاء اتفاقية وادي عربة وطرد سفير العصابات الشريرة التي تغتصب فلسطين من عمان فورا 

 .«ودون تردد واستدعاء سفيرنا في فلسطين التاريخية

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩ور الدست

*****  

ًنتنياهو يقود مشروعا صهيونيا خطيرا: المسلماني  ً ً 
  

قال النائب السابق امجد المسلماني، إن رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو يخاطب  - عمان
ناخبيه ويعدهم اذا فاز باالنتخابات بضم غور األردن لكيان االحتالل، ويبدو أن نتن ياهو مصاب بالعمى 

ِدان الذاكرة ويتجاهل مساعي عشرين عاما لتحقيق السالم ويأتي بقرار ووعود رعناء ويجهز على أي وفق ْ
  . أمل للسالم يحتضر اصال وينتظر من يستخرج شهادة وفاة له

واضاف المسلماني، لن تحقق األمن لمستوطناتك المبنية بقوة السالح على أراضي شعب هجرتموه 
ي لن ينسى ان له ارضا يحتلها كيان دخيل على المنطقة فانتم بقراراتكم وسلبتم ارضه، فكل طفل فلسطين

  .هذه تغذون العداء لكم وتذكروننا كل يوم أن فلسطين من النهر إلى البحر

نتن ياهو يقود مشروعا صهيونيا خطيرا واجراءات كبيرة ال يمكن التكهن بها وعلينا أن ال «وتابع، 
  .ال يفهم لغة السالم وال لغة القانوننصمت تجاه ممارسات هذا الشخص فهو 

لن يستطيع هذا النتن ياهو بافعاله أن يحقق األمن لشعبه وهو يجعل كيان االحتالل «وقال، 
 .يترسخ ككيان دخيل ومحتل ال يمكن ابدا صنع السالم معه

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  

 المهندسين تدعو اللغاء اتفاقية وادي عربة
  

المهندسين الحكومة الى مراجعة سياستها تجاه العدو الصهيوني والواليات دعت نقابة  - عمان
ٕالمتحدة والغاء إتفاقية وادي عربة وكل مالحقها وتوابعها ردا على إعالن نتنياهو عزمه ضم غور االردن 

  .وشمال البحر الميت واراضي المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية

 نشر الروح الوطنية الوحدوية القومية لدى المواطنين، ليتمكنوا واكدت النقابة في بيان لها ضرورة
  .المشبوهة) صفقة القرن(جميعا من مواجهة مخاطر ما يسمى 

وقالت في البيان انه في الوقت الذي يترقب فيه العالم االعالن عن تفاصيل صفقة القرن، ويستعد 
كيان الصهيوني نتنياهو لإلعالن عن أحد فيه شرفاء األمة للتصدي لها وابطالها، سارع رئيس وزراء ال

  .بنود الصفقة، والتي يبدو انها تقضي بفرض سيادة االحتالل على غور االردن



 
١٦

واضافت ان اعالن نتنياهو يضرب عرض الحائط ليس فقط بالقررارات الدولية وانما بكل االتفاقيات 
وكل الوطن العربي مستهدف من وراء الموقعة معه، مؤكدة ان االمر لن يتوقف عند هذا الحد وان االردن 

ٕهذه الصفقة، وان مواجهة المخططات األمريكية والصهيونية يتطلب موقفا عربيا واسالميا موحدا يقف إلى 
  .جانب االردن وفلسطين ويدعم المقاومة التي تدافع عن كرامة األمة

وكافة التفاهمات ودعت الشعب الفلسطيني الى إستعادة وحدته وتعزيزها، والغاء إتفاق أوسلو 
  .االمنية الموقعة مع االحتالل

كما طالبت الحكومة باإلسراع باستعادة اراضي الباقورة والغمر للسيادة االردنية وعدم تجديد ملحقي 
  .تأجيرهما للكيان الصهيوني والذي ينتهي في العاشر من تشرين الثاني المقبل

اضي العربية الفلسطينية من االحتالل اننا نتطلع لليوم الذي تتحرر فيه كامل األر"وختمت 
  ".الصهيوني وان ترد صفقة القرن إلى صفعة في وجه من ينفذها ويقف خلفها

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  

 تصريحات نتنياهو حول ضم غور األردن تهديد للسيادة الوطنية: العمل اإلسالمي 
  

وزراء الكيان الصهيوني بنيامين أدان حزب جبهة العمل اإلسالمي التصريحات الخطيرة لرئيس 
على غور " السيادة الصهيونية" نتنياهو حول ضم جزء من الضفة الغربية المحتلة، وفرض ما سماه بـ

ًاألردن وشمال البحر الميت في حال نجاحه باالنتخابات، مما يشكل تهديدا خطيرا للسيادة األردنية وعدوانا  ً ً
 .ًصارخا على األمة العربية واإلسالمية

وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن هذه اإلجراءات الصهيونية لن تغير من الحقيقة التاريخية بأن 
أرض فلسطين من النهر إلى البحر أرض عربية إسالمية ال تقبل القسمة على اثنين، وأنه ال خيار سوى 

اهدات التسوية ًالمقاومة لتحرير األرض والمقدسات، معتبرا أن هذه التصريحات تعني إلغاء كافة مع
الموقعة مع االحتالل وأنها مؤشر على مدى خطورة ما يخطط له قادة االحتالل خالل المرحلة المقبلة في 

  .ظل سيطرة اليمين الصهيوني

وطالب الحزب الحكومة باتخاذ موقف جاد وفاعل لمواجهة هذا العدوان الصهيوني عبر إلغاء 
عمان واستدعاء السفير األردني من الكيان الصهيوني، معاهدة وادي عربة وطرد السفير الصهيوني من 

ًوالغاء اتفاقية الغاز ووقف كافة أشكال التطبيع مع االحتالل، معتبرا أن التحركات الحكومية ال ترتقي  ٕ
  .لمستوى خطورة التهديدات الصهيونية الوجودية لألردن

قف مالحقة كوادر المقاومة كما طالب الحزب السلطة الفلسطينية بوقف سياسة التنسيق األمني وو
ًالتي أرعبت االحتالل وأرغمت المجرم نتنياهو على الهروب واالختفاء خوفا من صواريخ "الفلسطينية 

المقاومة بينما كان يتبجح بتصريحاته العدوانية يوم أمس، مما يؤكد أن المقاومة هي السبيل لتحرير 



 
١٧

التي لم تحصد سوى مزيد من العدوان الصهيوني " أوهام التسوية"األرض والمقدسات، بعد أن فشلت جميع 
  .بحسب البيان" وضياع الحقوق

وأكد الحزب ضرورة التحرك العربي الرسمي لمواجهة هذا العدوان الصهيوني ودعم صمود الشعب 
ًالفلسطيني ومقاومته للمشروع الصهيوني ، ووقف كافة أشكال التطبيع التي شكلت ضوءا أخضر لالحتالل 

  .والمقدسات  عدوانه على األرضللتمادي في

 ١٢/٩/٢٠١٩المدينة نيوز 

*****  

  فعاليات

 تأييد مطلق لمواقف الملك تجاه المقدسات والءاته الثالثة: ندوة القدس

ّاختتمت في العاصمة عمان، امس االربعاء، اعمال الندوة االقليمية حول  - ح  انس صويل- عمان 
، التي نظمتها وزارة االوقاف والشؤون »الواقع والتحديات ...التراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس«

الملكية لشؤون القدس، والمؤتمر  والمقدسات االسالمية، والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، واللجنة
  .مي العام لبيت المقدس، على مدار يوميناإلسال

ُ، حيث »ّنداء الندوة اإلقليمية حول التراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس«وأطلق المشاركون 
تضمن التأييد المطلق لموقف جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية، 

، ال للتوطين وال »الالت الثالثة« المقدسات، وتأييدهم المطلق لـ ووقوفهم خلف جاللته في الحفاظ على
للوطن البلدين، وال للتنازل عن أي شبر في القدس والقدس خط أحمر، وعلى الوصاية الهاشمية ألنها 
واجب يفخر األردن بحمله ومسؤوليته التاريخية الراسخة، ويتشرف بحملها نيابة عن األمتين العربية 

  .لة الملكواإلسالمية جال

وعبر المشاركون عن دعمهم وتأييدهم لمواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجاه القدس 
  .الراسخة وقضاياها

واكد المشاركون بحسب البيان الختامي للندوة، على أن مدينة القدس ستبقى عربية اسالمية 
، هو للمسلمين )ً دونما١٤٤ف الحرم القدسي الشري(خالدة إلى يوم الدين، وأن المسجد األقصى المبارك 

وحدهم ال يشاركهم فيه أحد، وأنه مرتبط بعقيدة كل مسلم ومسلمة وأن المسلمين كافة يفتدونه بالمهج 
واألرواح، كما أن المسجد األقصى المبارك هو وحدة واحدة غير قابل للشراكة وال للتقسيم الزماني وال 

المشرفة في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المكاني، وأن قدسيته ال تقل عن قدسية الكعبة 
  .المدينة المنورة، كما أن كنسية القيامة مكان مقدس للمسيحيين وحدهم ال يشاركهم فيه أحد

  



 
١٨

وأكد البيان أن التراث الثقافي والحضاري لمدينة القدس هو تراث إنساني عربي إسالمي مسيحي ال 
ذكر بأن البلدة القديمة في القدس وأسوارها مدرجة على الئحة يجوز االعتداء عليه أو المساس فيه، و

التراث العالمي في اليونسكو بطلب من األردن، وأدرجت على الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 
، مؤكدين على ما تضمنه برنامج عمل حماية وصون التراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس ١٩٨٢

  .المؤتمر االسالمي االستثنائي لوزراء الثقافة المنعقد في العاصمة البحرينية المنامةالشريف الذي اعتمده 

وناشد المشاركون بالندوة دول العالم المحبة للسالم ومنظمات االمم المتحدة والمنظمات الدولية 
 وعدم االخرى للضغط على السلطة القائمة باالحتالل لوقف انتهاكاتها تجاه التراث االنساني المقدسي

المساس بالمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف، واجبار سلطة االحتالل على تطبيق قرارات 
، بما فيها القدس الشريف والحفاظ ١٩٦٧الشرعية الدولية واالنسحاب من األراضي العربية المحتلة عام 

الفنون المقدسية، وتوجهوا إلى القدس، والحفاظ على المخطوطات و على الوضع التاريخي القائم في مدينة
المؤسسات والمنظمات العربية واالسالمية والمعنية بالثقافة والتراث بعقد ندوة خاصة متعلقة بفنون العمارة 

  .والمخطوطات المقدسية ودور الوقف في الحفاظ عليها

 اللوختم المشاركون بيانهم بالتاكيد على رفض تصريحات رئيس وزراء السلطة القائمة باالحت

ًالمتعلقة بضم غور األردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية والجوالن، خالفا لقرارات 
  .الشرعية الدولية وتاكيدا على عروبتها

وكانت الندوة عقدت امس عددا من الجلسات المتعلقة بالتراث الثقافي والحضاري في مدينة 
االولى واقع المنظمات الدولية ومسؤوليتها القانونية القدس، حيث ناقش المشاركون خالل الجلسة 

واالخالقية برئاسة الوزير االسبق الدكتور ابراهيم بدران ومشاركة أمين عام المنظمة الوطنية الفلسطينية 
للتربية والثقافة والعلوم دواس تيسير دواس، والدكتور موسى الدويك مدير البحوث في جامعة القدس، 

  . د الكيالي مدير البحوث والدراسات في مركز دراسات الشرق االوسطوالدكتور عبدالحمي

وتحدث رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى السعود في الجلسة الثانية التي ناقشت 
 دور المؤسسات االقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري،

ام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، واالب سامر عازر، وروفان نحاس من بمشاركة مدير ع
 .مجموعة طالل ابو غزالة واسراء غبابشة من نقابة المهندسين االردنيين

 ٧ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  

  

  

  



 
١٩

  اعتداءات

  مقدسيين بينهم فتاة٧االحتالل يهدم بنايتين في العيزرية واعتقال 
  

 هدمت آليات االحتالل، صباح أمس األربعاء، بنايتين سكنيتين قيد -  وكاالت- ةفلسطين المحتل
وعلمت وكالة معا اإلخبارية أن قوات وجرافات االحتالل . اإلنشاء في بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس

ين  رأس البستان في بلدة العيزرية في ساعات الفجر األولى، ثم حاصرت بنايت-  اقتحموا منطقة الشياح
سكنيتين قيد اإلنشاء للمواطن سامر أبو زياد، وبعد اغالق الطرق المؤدية لهما بالكامل، شرعت الجرافات 

  .بهدمهما، ومنعت المواطنين االقتراب من المكان، وحاولت االعتداء على نجل صاحب البناء

د شهود عيان أن وأفا.  مقدسيين بينهم فتاة، بعد اقتحام القدس القديمة٧واعتقلت قوات االحتالل، 
بالقدس القديمة، واعتدت على األهالي بالضرب » حارة السعدية«قوات االحتالل بأعداد كبيرة اقتحمت 

وشنت قوات االحتالل، فجر أمس اعتقاالت تركزت .  شبان وحولتهم للتحقيق٦والدفع، ثم اعتقلت شابة و
  .في نابلس ورام اهللا وبيت لحم، وداهمت منازل في طولكرم والقدس

 أسيرا في سجن ٢٢إلى ذلك، أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس األربعاء، أن 
اإلسرائيلي، قد شرعوا أمس األول بإضراب مفتوح عن الطعام ضد تنصل اإلدارة من اتفاق جرى » ريمون«

  .األسبوع المقبل إلزالة أجهزة التشويش من أقسام المعتقل

ين في تقرير صدر عنها صباح أمس أن مجموع الغرامات كما أفادت هيئة شؤون األسرى والمحرر
 ألف ٢٢خالل آب المنصرم، قد تجاوزت » عوفر«ُالتي فرضت على األسرى القاصرين القابعين في معتقل 

 أسيرا قاصرا إلى قسم األسرى االشبال خالل الشهر ٢١وبينت الهيئة في تقريرها أنه تم ادخال . شيكل
 لعدم حيازتهما تصاريح، وأسير جرى ٢ من الطرقات، و١ المنازل، و منهم اعتقلوا من١٧الماضي، 

  .اعتقاله بعد استدعائه

ً شبل، علما بأن عدد األسرى القاصرين ١٥ولفتت الهيئة أن عدد األطفال المحكومين بذات الشهر 
  .«عوفر« منهم يقبعون في معتقل ٩٥)  طفل٢٢٠(ًالقابعين حاليا في سجون االحتالل 

حتالل اإلسرائيلي فجر أمس األربعاء، سلسلة غارات على أهداف ومواقع لحركة وشن طيران اال
قذائف صاروخية من  حماس في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع خسائر بشرية، ويأتي ذلك بعد إطالق

  .القطاع باتجاه أسدود وعسقالن

ئرات حربية إسرائيلية وطال القصف مواقع في دير البلح وبيت الهيا، ففي مدينة دير البلح شنت طا
 غارات على منزل مهجور، كما أغارت طائرات حربية ومسيرة على موقع تابع للمقاومة شرق بلدة بيت ٤

  . صواريخ، فيما قصفت طائرات موقعا يتبع للشرطة البحرية في دير البلح٧الهيا واستهدفته بـ 
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ى قطاع غزة حتى ساعات وبحسب مصادر فلسطينية فإن إحصائية الغارات الجوية لالحتالل عل
استهداف موقع فلسطين التابع لكتائب القسام شمال بيت الهيا : الصباح األولى، كانت على النحو التالي

 ٣  صواريخ، واستهداف موقع التل التابع لكتائب القسام جنوب دير البلح بـ٦عدة مرات بأكثر من 
ب دير البلح بصاروخين، كما تم استهداف صواريخ، واستهداف موقع البحرية التابع لكتائب القسام غر

  . صواريخ٥ مبنى مهجور غرب خانيونس، بـ

وجاء في بيان صادر عن جيش االحتالل اإلسرائيلي، فقد شن الطيران الحربي في ساعات الفجر 
 موقعا، ومن بينها عدد من األهداف التابعة ١٥سلسلة غارات على قطاع غزة، تم خاللها استهداف 

ة ع عسكري إلنتاج وسائل قتالية وعدد من األهداف في مجمع عسكري للقوة البحريلحماس في موق
  .باإلضافة إلى نفق هجومي

 ٢٠ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  

  آراء عربية

  "نتانياهو"بتمسكنا ووحدتنا نواجه خطط الـ 
  

 أحمد الحوراني

ًوسلما ليفوز في االنتخابات المقبلة » ّمطية» يريد رئيس الوزارء اإلسرائيلي أن يستخدم األردن ّ ُ
المزمع إجراؤها األسبوع المقبل، وحسبي بتصريحاته التي أدلى بها يوم أمس وقوبلت برفض أردني وعربي 

وهو يعلم أن ما يكيده لألردن وما يضمره من عداء » قربة مخزوقة«ه كالذي ينفخ في شديد اللهجة، ان
ّونزعة توسعية ومطامع يدعي من خاللها فرض سيادته على غور األردن وشمال البحر الميت، إنما هو 

ُعداء مل األردنيون سماعه عشية كل انتخابات تستخدم فيها مثل تلك التصريحات التي ال طائل منه    .اِ

ّاألردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني، ومع شعبه الوفي، ال يكلفون أنفسهم عناء اإلصغاء 
ّلمثل تلك التصريحات المقيتة التي تنم عن عقلية دولة ال تريد السالم تضرب بمحاوالت ودعوات الجادين  

رأي والكلمة والموقف وكيف إليه عرض الحائط، ولنا في التاريخ شواهد كيف كان األردن فيها صاحب ال
ًحمل الملك إسرائيل وأرغمها على التراجع عن الكثير من القرارات مؤكدا أن األردنيين وعندما يتعلق األمر 
ًبمصير مملكتهم فإنهم يقدمون الغالي والنفيس ويقفون سدا منيعا إذا ما فكرت إسرائيل أن تدوس شبرا من  ً ً

  .أرضنا أو سمائنا أو مائنا

التصعيد الخطير يعيدنا بالضرورة إلى أهمية ما كان وما زال جاللة الملك يدعو إليه، مثل هذا 
ًمؤكدا على الدوام ثقته بأبناء الوطن ويقظتهم لألخطار المحدقة ببلدنا من كل صوب، فكان حرصه منصبا  ً

 ما نواجهه من على تمتين أواصر جبهتنا الداخلية لئال نسمح ألحد باختراقنا أو التطاول علينا واستثمار
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ٕتحديات ال سيما في جانبها االقتصادي إلثارة القالئل والفتن وبث السموم بين صفوفنا المتماسكة واحداث 
  .ثغرات فيها تسمح لنتانياهو وغيره بإثارة هكذا تصريحات مغرضة ومقززة في الوقت نفسه

نسجام في مسيرة موحدة المرحلة بظروفها ومعطياتها ومتطلباتها، تستدعي من الجميع التالحم واال
ٕتحشد وتتضافر فيها جميع الجهود، الستكمال البناء الوطني وتطوير المؤسسية واضافة لبنات جديدة على 
طريق اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي الشامل، والواجب في هذه اآلونة يدعونا إلى توحيد 

ًجميع الجهود ليصبح المواطنون صفا واحدا متراصا لبن ً اء الوطن وحماية أمنه وصيانة استقراره وصياغة ً
  .مستقبله المشرق بعون اهللا

ّاألردن مر بمثل هذه الظروف عبر مسيرته الخيرة، وربما بأصعب منها، ولكنه بفضل قيادته 
الحكيمة، وبجهود أبنائه المخلصين وعزائمهم، كان دائما يجتاز الشدائد والمحن، ويحقق اإلنجازات 

ًلموارد واإلمكانيات، انطالقا من إيمان الجميع بأن االنتماء الحقيقي لألردن وترجمة هذا العظيمة بأقل ا
  .االنتماء إلى عمل وأداء للواجبات، هو مقياس المواطنة الصالحة

ًإن نحن تكاتفنا وشددنا أزر بعضنا بعضا، ومضينا خلف قيادة الملك عبد اهللا : خالصة القول َ ْ
ّاته وتطلعاته فينا، وصلنا إلى بر األمان، وحينها فقط نستطيع أن نواجه الثاني وكنا على مستوى طموح

فالجبهة األردنية الداخلية المتماسكة التي تسود بين » ّانقع تصريحاتك واشرب ميتها»: نتانياهو ونقول له
وتحافظ أفرادها روح المحبة والفريق الواحد، هي وحدها التي تصون األردن وتحميه وتعزز تطوره وازدهاره، 

 .على أمنه واستقراره، فلنكن حذرين واعين متيقظين

 ٢٤ ص١٢/٩/٢٠١٩الرأي 

*****  

ّشقة في القدس َ  
  

  منار محمد صبحين

  ِهل صممت بيت أحالمك حينما تتزوجين؟ ًهل أنت أعزب تفكر في الزواج قريبا؟ هل تملك شقة؟

حقية من ملك األرض والسماء تلك األسئلة وأكثر طرحتها من باب السخرية على واقع ال يعترف بأ
والبحر والسهل والجبل بحق تاريخي قانوني حق جذور ال تدرى أين وصلت نهاياتها في أرض قد إرتوت 

 .بدماء من قالوا بأن هذه األرض ملك لهم ال لسواهم

في معلومات لمحتها في بوست عبارة عن صورة إنفوجرافيك الذى حول المعلومات واالحصاءات 
صور بسيطة ورموز يسهل فهمها وذلك من خالل تصفحي السريع فكانت على صفحة خبير المعقدة الى 

  .في الشأن الفلسطيني وكاتب
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 حتى يوم كتابة هذا المقال وبعد التغيرات ٢٠١٦جاء فيها كيف اتسع نطاق االستيطان من العام 
ي يكاد التركيز عليها أن التي حصلت بعد تولي ترامب رئاسة الواليات المتحدة خاصة في مدينة القدس الت

ًيكون جنونيا سريعا ال يعرف الكلل وال الملل ً. 

فجاء في أسفل الصورة مدينة القدس بأسوارها بقبتها الصفراء الجميلة متقدمة ومسجدها القبلي 
ًبالقبلة الرمادية يتأخر قليال وسهم برتقالي مخيف يبدا طرفه دقيقا ليتعاظم صعودا يزيد حجمه وحجم  ً

 .  ألف شقة منذ النكسة٥٥ مستوطنة من ١٢لذى البد أن نستشعر به فقد تم بناء الخطر ا

شقة جديدة ) ١٨٦١( فقط ٢٠١٨و ٢٠١٧والمفاجئة كانت في الرقم الذى تم بنائه ما بين 
بإحصاءات أن التوسع زاد أضعافه في ظل حكومات ال تعترف بحق الفلسطينيين وال تسمح لهم بالتوسع 

الجيء مسلوب الحقوق مكبل اليد يمنعه من  ،لى بعض الشعوب بال مأوى يليق بهُوبشعب ملقى عالة ع
العودة حد، وحكومات أخرى قد شرعت وجود هذا الكيان و اعترفت بأحقيته في بالد ال يملكها بتطبيع 
ُيمارس بال حياء وال استحياء وشباب قد ضاق بهم الحال اختاروا الهجرة سبيل للموت السريع لالنسالخ 

 .ن األرض عن التاريخ عن الذاتع

وفى معرض استماعي لتقرير حول مشاريع االستيطان الجديدة، شعرت من تصريحات قادة 
 .حكومتهم بأن هناك هاجس وقلق يعترى من استوطن في أرض غيره

فال اطمئنان وال استقرار من يبنى على تل من رمال هو على ثقة بأن بناؤه يوما ما سينهار وان 
 وأجبر الكون حوله على االقتناع بأن هذه األرض ملك لهم وألجدادهم تجد أطالل البيوت تنادى أقنع نفسه

على أصحابها تناديهم بحروف عربية تزعج أحالمهم القرمزية وخبايا نفوسهم السوداوية فال تستغرب 
تمسك بالحق وانتظر يوما سيهدى هذه األرض فرحة الرجوع فال فاز من طبع وخاب من احتل و الحق لمن 

 . ًولم يفلت مفتاحه مهما زاد الحال ضيقا وشدة

 ١١ ص١١/٩/٢٠١٩السبيل 

*****  

 تهديد يستوجب تمتين جبهتنا الداخلية
  

 كمال زكارنة

اهو العالم بأسره عندما هدد بأنه سيضم اراض فلسطينية محتلة بعد نجاحه في استفز نتني
خوفا من  لكنه سقط في نظر الجميع وهو يهرب ويختبيء في ملجأ، االنتخابات االسرائيلية القادمة،

 . صاروخ فلسطيني قادم من قطاع غزة

 ،٦٧التي احتلت عام نتنياهو يعلن انه سيبدأ بتنفيذ المشروع الصهيوني على اراضي فلسطين 
واية ردود فعل من اي مصدر مهما علت فيها لغة الشجب  متجاهال القوانين وقرارات الشرعية الدولية،
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ويكاد يكتبها هو  فقد اعتاد عليها الكيان المحتل وحفظها غيبا، واالستنكار النه يعرف سقفها مسبقا،
 .زعها على وسائل االعالم المختلفةويو

االحتالل كثيرا المساحة الضيقة اصال المتاحة للحراك السياسي ،التي تبقت اختصر رئيس حكومة 
وهو يمضي قدما معززا  لتشكل هامشا يمكن من خالله اعطاء ما كانت تسمى بعملية السالم ابرة الحياة،

 . بدعم وتأييد واسناد كامل من االدارة الصهيونية في البيت االبيض بقيادة ترامب واركان ادارته

الن بدء االحتالل بعمليات الضم الراضي  ، كان واضحا ومتوقعا وال بديل عنهالفلسطينيالرد 
وقتل الحلم الفلسطيني  الضفة الغربية المحتلة ،يعني االنهاء الفعلي والعملي ألي امل بالتوصل الى سالم،

ت النهاء الصراع واغالق جميع اآلفاق امام اية مشاريع او مبادرا باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،
 .الفلسطيني االسرائيلي

 ويشكل الموقف االردني الحازم الذي اعلنه وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي،
مريكي ا - منهجا راسخا وحالة متقدمة في التصدي للسياسات والممارسات االسرائيلية والمخطط الصهيو

 اجراءات على االرض قد تقوم بها حكومة االحتالل وكل ما يتبع ذلك من ،المشترك المسمى صفقة القرن
 . بدعم وغطاء امريكي كامل في قادم االيام

ان تمكين الجبهة الداخلية االردنية وتعزيز التماسك االجتماعي وتقوية الوحدة الوطنية والحرص 
ن شأنها على صونها وحمايتها ومنع اية اختراقات خارجية من خالل رص الصفوف وافشال اية محاوالت م

يعتبر الضمانة القوية والرئيسة في الحفاظ على ، خلي واستهداف امن واستقرار الوطنزعزعة الوضع الدا
قوة وصالبة الموقف االردني الثابت والمبدئي الرافض للمؤامرات التصفوية االمريكية االسرائيلية التي 

كون اليوم الى دعم ومؤازرة خاصة وان الشعب الفلسطيني احوج ما ي تستهدف القضية الفلسطينية،
 . االشقاء واالردن في مقدمتهم

وال بد من الوقوف صفا واحدا بكل قوة خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني الذي اكد قبل ايام وقوف 
  .«واجبنا ان نقف الى جانب اشقائنا الفلسطينيين«االردن الى جانب فلسطين عندما قال 

فانه بالنسبة للفلسطينيين، لم يعد  ا التي اطلقها نتنياهو،في حال تنفيذ التهديدات الخطيرة جد
 الف كيلومتر مربع ٢٢بعد ان قبلوا بوجود اسرائيل في فلسطين وعلى مساحة  هناك شيء يخافون عليه،

والتي  ورضوا بالقليل من مساحتها المتبقة وهي ستة آالف كيلومتر مربع القامة دولتهم المستقلة، منها،
كما اعلن  ليس لهم خيار غير التصدي والمقاومة باستخدام كل الخيارات المتاحة، ير،شكلت حلمهم االخ

 . الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 خطة نتنياهو القادمة اغراق المنطقة بالفوضى ،حتى يتمكن من تنفيذ مخططه التوسعي الشامل،
وهناك تخوف  ،تخابات او خسرهااذا فاز في االن ،دا على الجميع وعلى اسرائيل اوالفهو يشكل خطرا شدي

شديد في االوساط الصهيونية من اقدامه على ارتكاب حماقات معينة واتخاذ قرارات متهورة على الصعيدين 
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 ّفقد بدأت مؤشرات الجنون السياسي تظهر واضحة جلية في تصرفاته وسلوكه وقراراته، الداخلي والخارجي،
  . فوات االوانوقد اصبح عزله والخالص منه ضرورة ملحة قبل

النه دائما يتوقع االسوأ من قادة الكيان  ّالشعب الفلسطيني ال تهزه تهديدات نتنياهو وال فذلكاته،
ويدرك تماما ماذا  والرد سوف يكون بحجم القرارات واالجراءات االسرائيلية على االرض، الصهيوني المحتل،

ِفقد خبر يخطط قادة االحتالل وكيف يفكرون، ن االحتالل في انتفاضتين ومواجهات ال تحصى الفلسطينيو َ
 . سياسية وعسكرية وسلمية

يعتبر الطلقة االخيرة في جعبة نتنياهو التي ان  ،٦٧ضم االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
والدفع بها نحو  وفي امن واستقرار المنطقة، سوف تغرز المسمار االخير في تابوت السالم، خرجت،

 .مظلمالمجهول والمستقبل ال

وعدم االكتفاء باصدار  ،ءات عقابية عمليةواجرا المسؤولية الدولية تقتضي لجم نتنياهو بقرارات
والعمل على مواجهة الخطر الصهيوني باالنتقال الى مرحلة  البيانات والتصريحات التي ال تجدي نفعا،

جل حماية شعوب ودول المنطقة من ا ،دولية الخاصة بالقضية الفلسطينيةالتنفيذ الفعلي لقرارات الشرعية ال
 .ومستقبلها
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 حكاية فلسطين واألردن
  

 خولة كامل

ب كل أردني شريف يعشق تراب ال تزال فلسطين على مدى عقود طويلة في قلب األردن وفي قل
وطنه، قلبه معلق بجبال فلسطين وسمائها وبحرها، ومنذ وعينا على هذه الحياة ونحن نرى ذلك الرابط 

ومنذ أن كنا صغارا نسمع . األسطوري بين تاريخ األردن حاضرا ومستقبال وتاريخ فلسطين حاضرا ومستقبال
 األنباط وعمون، إلى حضارة يبوس وكنعان، فقلب عن عمق العالقة المتجذرة في أعماق الزمن بحضارة

األردن معلق دائما وأبدا بفلسطين، وما برحت تدافع عن القدس بكل ما أوتيت من قوة، ولم تكل أو تمل 
يوما ألنها تعلم أن قصتها مع فلسطين لن تنتهي، فهما توأم واحد يبتهج إذا ابتهج االخر ويتألم إذا تألم 

  .االخر

حينما نقول أن فلسطين واألردن في خندق واحد، خندق الصبر والشجاعة والكرامة إننا ال نبالغ 
واإلباء، والتاريخ خير شاهد على ذلك، فكم من جندي أردني بطل روت دماءه أرض فلسطين العزيزة، وكم 
من قصيدة حب أهدتها فلسطين لثرى األردن ولشعبها األبي، فشريان الحياة ممتد بين أرض الرباط وأرض 
المحشر والمنشر، لذلك يفخر كل أردني وفلسطيني بقراءة تلك الملحمة العجيبة التي صنعتها أنامل مبدعة 

  .ال تضاهيها في البشرية إبداع وروعة
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فكيف لنا أن ننسى تلك المحن التي واجهتها األردن وفلسطين، كانت وما زالت من أشد المحن 
ا في وجه أعداء الحياة، واستطاع بفضل عزيمة رجاله وأحلك أيامها، أوقات وقف فيه األردن سدا منيع

. وصبر نسائه الماجدات وحب فلسطين وبطولة رجالها ونسائها الصابرات، تخطي المحن بكل ثبات واصرار
فالدفاع عن فلسطين ومقدساتها وشعبها، كان وسيظل الهم األول ألردن الخير والشهامة، والشواهد كثيرة 

ٕ والى االن تمد يدها لعشقها األبدي فلسطين قلب األمة العربية، فمصانع الرجولة ال حصر لها، بقيت األردن
  .في أردننا أنجبت أبطاال وضعوا نصب أعينهم الدفاع عن أرض السالم والذود عن مقدساتها

ففلسطين هي قلب األردن النابض، ال تغفل عن مواقف األردن البطولية الشجاعة في وجه كل 
لن تكون فلسطين إال داخل وجدان األردن وشعبها . رابضون على أبوابها ليل نهارمتربص، وبفضل أسود ي

وشغلها الشاغل، فهم شركاء في الدم والمصير والتاريخ، وأمر الوفاء لفلسطين وقدسها وأقصاها محسوم 
سها بالنسبة لألردن وهو أمر الجدال فيه وال يخضع للمساومات المختلفة، ألنه عهد اخذته األردن على نف

  .منذ األزل

ٕفتحية إلى األردن وفلسطين تحية حب واعزاز واكبار، ورسالة األردن جلية واضحة ال لبس فيها  ٕ
 .«األردن هي قرة عين فلسطين«

 ١٧ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 
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 من النهر إلى البحر... "إسرائيل الكبرى"

  

 عريب الرنتاوي

 يقارف محللون خطأين اثنين في تناولهم لتعهد نتنياهو ضم غور األردن وشمالي البحر الميت لـ
ًإن هو انتخب رئيسا لوزراء إسرائيل بعد أسبوع» السيادة اإلسرائيلية» ًالتعهد وعدا األول؛ اعتبار هذا ) ١: (ُ

ًتطورا نوعيا «والثاني؛ اعتبار الموقف برمته ) ٢... (ًانتخابيا، قد يجري االلتزام به وقد يجري التراجع عنه  ً
في الموقف اإلسرائيلي حيال هذه المناطق، لم يسبق لحكومة إسرائيلية من قبل أن أقدمت على » ًجديدا

  .قرنمثله، منذ احتالل الضفة الغربية قبل أزيد من نصف 

إن ما أدلى به رئيس الوزراء اإلسرائيلي وهو يخوض غمار معركته : في الخطأ األول نقول
ًالسياسية األخيرة، مخيرا بين رئاسة الحكومة أو السجن، هو ترجمة أمينة لمواقف اليمين /الشخصية ّ ُ

ث ينحصر الجدال ، حي» من النهر إلى البحر-  إسرائيل الكبرى«ونظرية » يهودا والسامرا«اإلسرائيلي من 
بين تيارات اليمين حول نسبة ومساحة األراضي الفلسطينية المحتلة التي يتعين على إسرائيل إخضاعها 

هذا هو الجدل الحقيقي الدائر في إسرائيل، وحوله تدور ... كل الضفة، نصفها، ربعها أو ثلثها : لسيادتها
  .٢١الخالفات وتتمحور الحمالت االنتخابية للكنيست الـ 
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، لم تقل »وحدة وطنية»إن إسرائيل بحكوماتها المتعاقبة، عمل وليكود و: وفي الخطأ الثاني نقول
ُيوما أنها ستخلي منطقة غور األردن أو ستنسحب عنها، ولم تتصور أي من هذه الحكومات، سيادة  ً

قيل في ... فلسطينية حقيقية على هذا المنطقة التي تعادل مساحتها ربع مساحة الضفة الغربية برمتها
 ٩٩ُسياق المفاوضات، أن إسرائيل ستبقي على ترتيبات أمنية ووجود عسكري ونقاط مراقبة وغيرها لمدة 

ً، ما فعله نتنياهو باألمس، أنه طور هذا الموقف قليال، من احتالل وبسط )ربما قابلة للتمديد(ًعاما قادمة  ّ
ٍضم لألبد كما قال منتفخا ومتغطرسا في واحد سيادة على الغور لمئة عام قادمة، إلى احتالل ومصادرة و ً ً

  .ًمن االستعراضات التي اشتهر بها الرجل مؤخرا

في توقيت اإلعالن، ال يمكن إنكار أثر الحمالت االنتخابية على تظهير هذا الموقف والتسريع في 
من المتوقع والذي » صفقة القرن«ّكما ال يمكن تجاهل موعد الكشف عما بات يعرف باسم ... الكشف عنه

نتنياهو ألحق شمال البحر الميت بمنطقة األغوار الفلسطينية ...  يتم في غضون أسبوع أو عشرة أيامأن
ًالمحتلة، منهيا بذلك أي أمل للسلطة أو الكيان الفلسطيني باستثمار هذه المنطقة الغنية بالموارد المعدنية 

كمل مشروع خنق السلطة والفلسطينيين، نتنياهو بخريطته التي عرضها باألمس، است... والسياحية
منتشرة على أقل مساحة من األرض وبأكبر عدد من » بانتوستانات«منعزلة » جيوب«وتحويلهم إلى 

  .«إسرائيل الكبرى«داخل » المقيمين«السكان أو 

القدس، (من إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب » الهدايا الثمينة«ثم أن الرجل الذي اعتاد تلقي 
، وهي »الميت»، لم ينس التذكير بأن ثمة مرحلة ثانية بعد ضم الغور و)الجوالن والمستوطنات والالجئين

ً، فهو قد تلقى وعدا من إدارة ترامب بتسهيل ضم »صفقة القرن«ضم المستوطنات اإلسرائيلية بعيد إعالن 
لحظة «وهو قرر أال يدع ، )وهو التزام علني على أية حال(المستوطنات وتأييد أي قرار بهذا الشأن 

ًفي البيت األبيض تمر من دون أن يستثمرها حتى آخر قطرة، عمال بنصيحة الموفد األمريكي » ترامب
  .المستقيل جيسون جرينبالت

إدارة ترامب فتحت شهية اليمين اإلسرائيلي لتنفيذ مشروعها االبتالعي لألرض والحقوق 
... وطنية المشروعة باحتياجاتهم االنسانية ال أكثر وال أقلاستبدلت حقوق الفلسطينيين ال... الفلسطينية

وليس ثمة من وسيلة لوقف النهم اإلسرائيلي في القضم الواسع والمتسارع للمزيد من هذه األراضي 
ًوالحقوق، سيما بعد أن بات بمقدور أي منا أن يكتب سلفا نصوص البيانات والتعليقات التي سيصدرها  ّ

ًوقديما قال المثل ... و ردينة والجامعة العربية واألمة المنكوبة بهوانها وانهياراتهاصائب عريقات ونبيل أب
 ".إللي بتعرف ديته اقتله "الشعبي األردني

 ٢٠ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 
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  األخبار باإلنجليزية

An intervention on the side of peace is needed 
 

Amidst the growing fears that the deadlock in the peace process 

between the Palestinians and the Israelis is heading for further escalation in 

the wake of the declaration of Prime Minister Benjamin Netanyahu that he 

intends to annex Israeli settlements in the West Bank and make them part of 

Israel, the Israeli leader added fuel to the raging fire by announcing that he 

intends to put the Jordan Valley and the entire territory northwest of the 

Dead Sea under Israeli sovereignty as well. 

There are no doubts that if Netanyahu is reelected again as prime 

minister of Israel he will do just that. In fact, making these outrageous 

statements before the upcoming Israeli general election this month are 

intended to boost Netanyahu's chances for reelection. 

Netanyahu has been busy escalating tensions along the Lebanese border 

and with Hamas in Gaza to serve his own reelection campaign. For the time 

being, the Palestinian side cannot go further than condemning these 

provocative Israeli ploys, the Israeli voters, especially the Arab Israeli voters, 

can frustrate Netanyahu's reckless policies if they realise soon enough what is 

good for them and vote against Netanyahu’s power base. 

In the last Israeli elections, the Arab vote was scattered and divided, 

ending up becoming inconsequential to the outcome of the vote that brought 

Netanyahu to power. 

It is also the time for the international community, including the US and 

the EU, to speak up against the latest batch of Netanyahu's declarations and 

warn against their dire consequences in a bid to awaken the Israelis about 

where Netanyahu is taking them. 

While there is no hope that President Donald Trump would join the 

international community in its bid to sway the Israeli voters in the direction of 

peace, other nations, including major powers such as Russia, China and the 

EU member states, can succeed in this endeavour. This would not constitute 

an "interference" in the Israeli elections, rather it would be an intervention on 

the side of peace on the Palestinian front. 

Jordan Times 11/9/2019 
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Razzaz says Israeli PMs annexation pledge ‘real threat’ to peace 
 

Lower House speaker says Israeli violations jeopardise peace treaty 

with Jordan 

AMMAN — The Cabinet on Wednesday reiterated Jordan’s rejection 

of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s announcement regarding his 

intentions to annex Israeli settlements, built illegally on occupied Palestinian 

lands, and to impose Israeli authority over the West Bank’s Jordan Valley 

and the northern Dead Sea regions. 

Prime Minister Omar Razzaz said that this announcement poses a “real 

threat” to the future of the peace process and will escalate regional conflict 

and violence, according to the Jordan News Agency, Petra. 

The premier noted that the international community has the 

responsibility of rejecting the announcement as a clear breach of international 

law and legislative decisions.  

Razzaz warned of the consequences of utilising “fateful” causes as a tool 

for electoral promotion, noting that such practices will have “major 

repercussions” on the future of peace, the security of the region and the safety 

of its people.  

Earlier in the day, Lower House Speaker Atef Tarawneh said that 

Netanyahu’s remarks prove the deep crisis facing the extremist right.  

Tarawneh, in a statement, added that Netanyahu makes “racist and 

aggressive” election statements to annex more lands to the occupation, which 

exacerbates regional crises, according to Petra.  

He added that the Lower House “utterly rejects all racist remarks by 

occupation leaders”, stressing that “dealing with the occupation after it has 

violated all relevant international resolutions requires a new path that 

jeopardises the peace treaty”.  

Peace has to be comprehensive and should reflect on the security and 

stability of the entire region, Tarawneh said, stressing that the Israeli 

premier’s pledge to annex the Jordan Valley and northern region of the Dead 

Sea if he wins the elections, highlights “a mind of insurgency”. 

He added that Jordan always supports a peace that is based on the two-

state solution, while the occupation force seeks more violence and tension and 

undermines, with all its racist practices, endeavours for reaching peace that 

can guarantee justice for an entire people.  

Also on Wednesday, the Arab Inter-Parliamentary Union (APU) issued 

a statement, in which Tarawneh, as its president, stressed that Netanyahu’s 

remarks highlight Israel’s “eagerness to commit more violations and attacks 

on the rights of Arabs and Muslims”, according to Petra.  
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The president added that the APU holds Israel responsible for such 

“dangerous declarations” that can lead the entire region into a religious war 

that no one can bear its dangerous repercussions. 

 Jordan Times 12/9/2019 
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EU reacts to Netanyahu's plans to annex Jordan Valley, calls any 

settlement 'illegal'  
 

By Cristina Abellan Matamoros   

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced on Tuesday his 

plans to annex the Jordan Valley in the West Bank as an election promise if he 

wins next time. 

"Today, I announce my intention, after the establishment of a new 

government, to apply Israeli sovereignty to the Jordan Valley and the 

northern Dead Sea," Netanyahu said in a speech broadcast live on Israeli TV 

channels. 

The prime minister said, however, that the move would be done after 

publication of a long-awaited US peace plan and consultations with US 

President Donald Trump. 

Around 65,000 Palestinians and 11,000 Israeli settlers live in the Jordan 

Valley, according to the Israeli human rights group B'Tselem. The main 

Palestinian city is Jericho, with around 28 villages and smaller Bedouin 

communities. 

For their part, the EU said they did not recognise any changes made to 

the pre-1967 borders and called any settlement plans "illegal under 

international law". 

An EU spokesperson told Euronews: 

"As reaffirmed in numerous Foreign Affairs Council conclusions, the 

EU will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with 

regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties. 

"The policy of settlement construction and expansion, including in East 

Jerusalem, is illegal under international law and its continuation, and actions 

taken in this context undermine the viability of the two-state solution and the 

prospects for lasting peace." 

Arab ministers also condemned Netanyahu's plan of annexation, calling 

it an "aggression" that undermines any chances of a peace settlement with the 

Palestinians. 

The Arab League "considers his announcement a dangerous 

development and a new Israeli aggression by declaring the intention to violate 

the international law," Arab foreign ministers said in a statement after a 

meeting in Cairo. 
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"The league regards these statements as undermining the chances of 

any progress in the peace process and will torpedo all its foundations," the 

statement said. 

Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi on Twitter called 

Netanyahu's plan a "serious escalation".  

Jordan and Egypt are the only two Arab states that have peace treaties 

with Israel. 

Washington has not yet given a comment. 

/www.euronews.com/2019/09/11/eu-reacts-to-netanyahu-s-plans-to-

annex-jordan-valley-calls-any-settlement-illegal 
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