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 ٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  الملك يقود جهودا مكثفة إلطالق تحرك دولي فاعل لحل الدولتين: الصفدي •

  ٥  الملك الصوت العربي األقوى الرافض لصفقة القرن: الفايز •

 "فك االرتباط"ٕكومي والغاء  حسب مصدر ح"صفـقـة القــرن"األردن لـم يطلـع على  •

موقفنا ثابـت مـن القضـــيــة : "الدستـور"مصدر حكومي لـ ... غير صحيح

  ٧   مصلحــة علـيــا لألردن"الـدولــة"ٕالفلسـطينــيـــة واقامــة 

  شؤون سياسية

صفقة " دونالد ترامب إطالق خطته األميركي الرئيس إعالنالفلسطينيون يتجاهلون  •

  ٨  "القرن

  ٩ طة الفلسطينية تجدد رفضها خطة السالم األمريكيةالسل •

  ٩  )المشهد اإلعالمي(مشادة ماكرون مع شرطة االحتالل في القدس المحتلة تتصدر  •

  ١١  األقصى" لـ صبري عكرمة الشيخ دخول االحتالل حظر تستنكر التركية الخارجية •

  ١٢  رامبالسالم في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين هدف غائب عن خطة ت •

  ١٤  ّكنائس الشرق األوسط تشيد بالرعاية الهاشمية للمقدسات في القدس •

  ١٥  )المحرقة اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين(وقفة للفصائل بغزة لتذكير العالم بـ  •

  اعتداءات

  ١٦   سبع مرات خالل ثالثة أسابيع"مصلى باب الرحمة"اقتحام  •

  ١٧  ..تضييق ممنهج بحق المقدسيين •

  ١٩   أسرى من القدس والداخل١٠لـ » الكنتينا«يصادر مبالغ االحتالل  •

  ٢٠   شهور٤ عنه لمدة باإلبعاداالحتالل يقتحم منزل خطيب األقصى ويسلمه قرار  •

  ٢١  ٢٠١٩ منزل فلسطيني بالقدس العام ٢٠٠االحتالل يهدم زهاء  •

  

  

  



 ٣

  شؤون مقدسية

حتاج الى ترتيب بيتنا القدس في خطر شديد وهذا ي: " سيادة المطران عطا اهللا حنا  •

الفلسطيني الداخلي فوحدتنا الوطنية هي قوة لنا في دفاعنا عن قضيتنا الفلسطينية 

  ٢٣  "العادلة 

  ٢٤  الحراك الوطني يحمل بلدية االحتالل وسلطاته مسئولية وفاة الطفل أبو رميله: القدس •

  تقارير

  ٢٥  اه القضية الفلسطينيةنقف خلف القيادة الهاشمية وموقف األردن الثابت تج: مواطنون •

  ٢٦  رفض دولي لضم غور األردن وتأكيد على الوصاية الهاشمية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية •

  ٢٩  يهدف إلقصاء المسلمين وفرض للتقسيم.. اإلبعاد عن األقصى •

  فعاليات

ًفجرا تنتصر تركية أهلية منظمات ..إسطنبول •   ٣٠  األقصى لخطيب َ

  ٣١  ٢٠٢٠علن عن جائزة العام ي" مركز دراسات القدس" •

  آراء عربية

  ٣٢  الملك، القدس عنوان السالم ومفتاح الحل •

  ٣٣  الصورة كما جاءت من رام اهللا والقدس •

  ٣٥  نفير فلسطيني على األرض وأردني في الساحات الدولية •

  آراء عبرية مترجمة

  ٣٦  على حكومة إسرائيل المقبلة أن تتبع ترامب لتغيير اتجاه التاريخ •

  ٣٧   إلسرائيل"فرصة تاريخية"خطة القرن  •

  اخبار باالنجليزية

Israel bans Imam of al-Aqsa Mosque from entering it for four 

months ٣٩  

Palestinians expect little but bias from Trump peace plan ٣٩  

Erekat slams US deal of the century as the fraud of the century ٤١  

  



 ٤

  القدساالردن 

 الملك يقود جهودا مكثفة إلطالق تحرك دولي فاعل لحل الدولتين: الصفدي

  بترا-عمان 

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الخميس، إن طريق السالم الذي يجب    
ن قيام الدولة أن تتكاتف كل الجهود اإلقليمية والدولية لتحقيقه هو تنفيذ حل الدولتين الذي يضم

 لتعيش بأمن وسالم ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 
 .إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

بر إن تقويض إسرائيل هذا الحل ع" بترا"وقال الصفدي في مقابلة مع وكالة األنباء األردنية   
إجراءاتها الالشرعية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على األرض يقتل كل فرص تحقيق السالم الدائم 

ولفت الصفدي إلى أن جاللة الملك عبداهللا الثاني ما انفك يقود جهودا . الذي يمكن أن تقبله الشعوب
تأكيد مركزية القضية مكثفة ومستمرة إلطالق حراك دولي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ول

الفلسطينية القضية العربية األولى التي لن تنعم المنطقة بالسالم العادل والشامل الذي تستحقه شعوبها 
من دون حلها بما يحفظ جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وبمقدمها حقه في الحرية 

استراتيجي أردني فلسطيني عربي سيظل األردن وقال الصفدي، إن السالم العادل والشامل خيار . والدولة
يعمل مع المجتمع الدولي وبالتنسيق مع الدول العربية لتحقيقه على األسس التي تضمن ديمومته وقبوله 

وحذر الصفدي من أن قيام إسرائيل بضم وادي األردن وشمال البحر الميت في األراضي . من قبل الشعوب
التي قامت عليها العملية السلمية وسيقتل حل الدولتين وبالتالي الفلسطينية المحتلة سينسف األسس 

وأضاف إن اإلجراءات اإلسرائيلية من توسعة للمستوطنات ومصادرة . سينهي كل فرص تحقيق السالم
ٕلألراضي الفلسطينية واعالن التوجه لضم وادي األردن وشمال البحر الميت هي إجراءات غير شرعية 

وزاد، إن قتل األمل بالسالم يعني .  الدولي وتقتل األمل بإمكانية تحقيق السالمالقانونية تخرق القانون
وشدد . تجذر اليأس واندحار االعتدال وغلبة التطرف ودفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وتفجر العنف

ساس زوال االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أ: الصفدي على أن طريق السالم بين واضح
حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية التي تمثل اإلجماع العربي حول متطلبات 

وحذر الصفدي من تبعات االنتهاكات اإلسرائيلية للمقدسات اإلسالمية . تحقيق السالم الشامل والدائم
  .والمسيحية في القدس المحتلة

ى الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها هي أولوية يكرس وبين، أن حماية القدس والحفاظ عل  
 .الوصي عليها جاللة الملك عبداهللا الثاني كل اإلمكانات من أجلها

وشدد على أن حماية المقدسات والتصدي لكل محاوالت االعتداءات عليها هو عمل مستدام عبر االشتباك 
وقال الصفدي، . ثل األمم المتحدة ومنظمة اليونسكوالمباشر ومع المجتمع الدولي وفي المنظمات الدولية م



 ٥

القدس الشريف، كما يؤكد جاللة الملك "إنه كما أكدت المملكة في كلمتها أمام مجلس األمن العام الماضي 
عبداهللا الثاني خط أحمر، هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، نريد القدس، المقدسة عند أتباع 

ولفت الصفدي إلى أن المملكة مستمرة في العمل ."ثة، رمزا للسالم ال ساحة للقهرالديانات السماوية الثال
مع األشقاء والشركاء مع المجتمع الدولي لدعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

وقال، إن . ألمموضمان استمرارها في القيام بواجبها إزاء الالجئين الفلسطينيين وفق تكليفها ا) األنروا(
الدعم الذي قدمه األشقاء والشركاء في المجتمع الدولي لسد عجز موازنة الوكالة وقرار الجمعية العامة 
تجديد واليتها بأكثرية ساحقة نهاية العام الماضي دليل على أن المجتمع الدولي يدرك أهمية استمرار 

وأكد الصفدي، أن األردن يعمل . مل للصراعالوكالة بدورها إلى حين حل قضية الالجئين في سياق حل شا
كما أكد، . وفق خطة واضحة مع الشركاء في المجتمع الدولي لضمان استمرار تدفق الدعم المالي للوكالة

أن استمرار الوكالة في القيام بدورها وفق واليتها األممية يمثل التزاما بقضية الالجئين التي تشكل أحد أهم 
سم في سياق الحل الشامل للصراع وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم قضايا الوضع النهائي تح

وقال الصفدي في رد على سؤال، إن التنسيق األردني . . العربية وبما يلبي الحق في العودة والتعويض
  .الفلسطيني على جميع المستويات مؤسسي ال ينقطع

وقف العربي واحد ملتزم مبادرة السالم العربية وأكد أن التشاور مع الدول العربية مستمر وأن الم  
 .كما أكدت كل القمم العربية وقرارات اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

  ١ ص٢٤/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  الملك الصوت العربي األقوى الرافض لصفقة القرن: الفايز

  

فايز، إن األردن بقيادته الهاشمية صاحبة قال رئيس مجلس األعيان فيصل ال -  بترا - عمان
الشرعية الدينية والتاريخية، سيبقى وطن العز والشموخ والكبرياء، مدافعا قويا عن قضايا امته، وعلى 
ٕرأسها فلسطين وقضيتها العادلة، وحق شعبها في الحياة الحرة الكريمة، واقامة دولتهم المستقلة على 

  .التراب الفلسطيني

 صحفي امس، ضد المشككين بمواقف األردن وثوابته الوطنية تجاه القضية واشار في بيان
الفلسطينية، انه ورغم التضحيات الكبيرة، التي قدمها شعبنا األردني األبي وقيادتنا الهاشمية الشريفة 
وجيشنا المصطفوي واجهزتنا األمنية، ألجل فلسطين ودعم شعبها في رحلة كفاحه ونضاله من أجل 

فاعا عن ثراها الطهور وقدسنا ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية فيها، التي ال يستطيع ان التحرر، ود
ينكرها اال كل جاحد وحاقد، يخرج علينا من يشكك بالمواقف التاريخية لألردن وقيادته، مدعين أن قرار فك 

رفضه األردن ووقف االرتباط مع الضفة الغربية، هو مؤامرة على القضية الفلسطينية، متناسين أنه قرار 



 ٦

ضده جاللة المغفور له بأذن اهللا الملك الحسين بن طالل طيب اهللا ثراه، حفاظا على فلسطين وقضيتها، 
  .ولم يستجب له إال تحت الضغط العربي، وللخروج من دائرة االتهام بالسيطرة على القرار الفلسطيني

ار فك االرتباط ومدى واستهجن رئيس مجلس االعيان، حديث البعض هذه األيام حول قر
دستوريته، بأنه يأتي بأوامر وتوجيهات مراجع عليا بهدف تسهيل تمرير صفقة القرن، معبرا عن األسف 
النسجام بعض هذه التحليالت مع خطاب اليمين االسرائيلي المتطرف، وهو انسجام تدور حوله التساؤالت، 

. باب ودوافع خطاب اليمين االسرائيلي المتطرفوان كان شعبينا األردني والفلسطيني يعرف حق المعرفة أس
على الجميع ان يدرك بأن األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، هو الصوت العربي األقوى، : وقال

ويكاد يكون الوحيد الذي يرفض صفقة القرن، ان كانت تمس ثوابتنا الوطنية وثوابت الشعب الفلسطيني 
  .ه الصفقة حتى اللحظةرغم أن ال أحد يعرف ماهية هذ

ليعلم الجميع أن جاللة الملك الذي حمل القضية الفلسطينية، وجعلها في مقدمة أولوياته : وأضاف
في مختلف المحافل الدولية ولقاءاته الرسمية ، كان أول من رفض قرار اإلدارة األمريكية االعتراف بالقدس 

وبين ان جاللة الملك . ة دولية رافضة لهذا القرارعاصمة السرائيل، وهي تدرك تماما بأن جاللته قاد حمل
استطاع بحكمته وحنكته السياسية، انتزاع قرار لالمم المتحدة يرفض قرار اإلدارة األمريكية اعتبار القدس 

 «ال للوطن البديل، وال للتوطين، والقدس خط أحمر« عاصمة اسرائيلية، كما أن الءات جاللته الثالث 
  .ويل أو التحوير أو المزايدةواضحة وال تقبل التأ

إن األردن لم يساوم يوما على مواقفه الوطنية والعروبية مهما كان الثمن، بل أرخص : وأضاف
الدم الطهورألجلها ودفاعا عنها، وان قيادتنا الهاشمية، لم تهادن يوما على قضية وطنية أو قومية، بل 

  .اهرة يكللها الفخار والعز والكبرياءنذرت نفسها من أجل الوطن واألمة، واستمرت مسيرتها ط

    ضرورة اننا نؤكد للجميع بأننا في األردن وبقيادتنا الهاشمية سنبقى نسعى ونؤكد على: وتابع
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، ولن يستطيع أحد 

 . بفلسطينالتفريط بهذا الحق العربي الفلسطيني األبدي

  ٤ ص٢٦/١/٢٠٢٠الغد 

***  

  

  

  

  



 ٧

 ...  غير صحيح"فك االرتباط"ٕ حسب مصدر حكومي والغاء "صفـقـة القــرن"األردن لـم يطلـع على 

  موقفنا ثابـت مـن القضـــيــة الفلسـطينــيـــة: "الدستـور"مصدر حكومي لـ

  مصلحــة علـيــا لألردن"الـدولــة"ٕ واقامــة 

قال مصدر حكومي مأذون، إن الحديث عن اإلعالن عن صفقة القرن ال  -الهادي نيفين عبد - عمان 
ولكن على ما يبدو أن هذه «يزال يطرح من خالل االعالم، نسمع به بين الحين واآلخر، مستطردا بقوله 

 .«المرة الطرح األميركي به جدية في قرب االعالن وفقا للوقت الذي تحدث به الرئيس األميركي

التأكيد على أن األردن لم يطلع حتى اآلن على بنود » الدستور»در في تصريح خاص لـوجدد المص  
 .صفقة القرن

وأعاد ذات المصدر التأكيد موقف األردن الثابت من القضية الفلسطينية، وضرورة اقامة الدولة   
نها أولوية  وعاصمتها القدس المحتلة، مشددا على أ١٩٦٧الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 

  .ومصلحة عليا للدولة األردنية

وتحدثت أنباء مؤخرا عن أن الرئيس االمريكي دونالد ترامب سيعلن عن خطة سالم الشرق األوسط   
في وقت ما قبل زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يوم الثالثاء الثامن والعشرين كانون 

 .ثاني الجاري

دى المصدر استغرابه من ما يثار بشأن توجه اردني إللغاء قرار فك االرتباط في شأن ذي صلة، أب  
 .القانوني مع الضفة الغربية، مشددا على أن هذا األمر لم يطرح بالمطلق

وبين ذات المصدر أن هذا األمر لم يبحث أو يتم طرحه سواء كان سرا أو عالنية، فال يوجد اطالقا   
نه عار عن الصحة جملة وتفصيال، ومن يملك معلومات بهذا الشأن أن حديث بهذا الشأن، وما يثار بشأ

 .يعلن عنها باألسماء والمصادر والتفاصيل، ذلك أن األمر غير صحيح، ولم يطرح ال من قريب وال من بعيد

من جهة اخرى، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعتداء الشرطة اإلسرائيلية على المصلين في 
 . الحرم القدسي الشريف عقب انتهاء صالة فجر أمس الجمعة- قصى المباركالمسجد األ

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف اهللا الفايز، أن ما جرى من اقتحام للشرطة   
اإلسرائيلية للحرم الشريف واالعتداء على المصلين اآلمنين ممارسة استفزازية مدانة وانتهاك اللتزامات 

وشدد على ضرورة احترام السلطات اإلسرائيلية .ًتها القوة القائمة باالحتالل وفقا للقانون الدوليإسرائيل بصف
لحرمة المسجد وحرية المصلين وسالمتهم واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني ووقف انتهاكاتها 

 .المتواصلة لألماكن المقدسة وتجنب االستفزاز والتصعيد

 ١ ص٢٥/١/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  شؤون سياسية

   دونالد ترامب األميركي الرئيس إعالنالفلسطينيون يتجاهلون 

 "صفقة القرن"إطالق خطته 

 الرئيس الفلسطيني يستقبل األمير تشارلز ويأمل باعتراف بريطاني بدولة فلسطين

  

 أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن أمل – عمان – الفلسطينية المحتلة األراضي
  .نيين في سماع اعتراف بريطاني في القريب العاجل بدولة فلسطينالفلسطي

جاء ذلك خالل لقاء عباس أمس ولي العهد البريطاني األمير تشارلز في قصر الرئاسة بمدينة 
بيت لحم، حيث أكد شكره للمملكة المتحدة على مساعدتها في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، 

، كما شكر بريطانيا قبولها حل ”األونروا“ وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ومساعداتها المقدمة لوكالة غوث
أملنا في المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا “: ، قائال”صفقة القرن“الدولتين ورفضها ما تسمى 

  .بدولة فلسطين ألننا سمعنا أن البرلمان البريطاني أوصى الحكومة بذلك، فنتمنى أن يحصل ذلك

شرف كبير لي زيارة فلسطين، ولقاء الرئيس محمود عباس في “، قال األمير تشارلز، من جهته
، مضيفا ان العالقات البريطانية الفلسطينية عالقات متجذرة، ونسعى دائما إلى ”مدينة المسيح بيت لحم

قة دعم وتطوير هذه العالقات، عبر دعم المؤسسات الفلسطينية، ونتمنى الوصول إلى السالم في المنط
  .بأقرب وقت ممكن

لقاء عباس باألمير تشالز جاء على وقع اقتحام قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
 ساحات إخالءالمسجد األقصى المبارك، واعتدت على المصلين باألعيرة المطاطية والضرب وأجبرتهم على 

 دونالد ترامب لصفقة القرن األميركياألقصى، وعلى وقع رفض فلسطيني شامل لإلعالن المرتقب للرئيس 
  )وكاالت (.األسبوعهذا 

  ١٥ص/٢٥/١/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  السلطة الفلسطينية تجدد رفضها خطة السالم األمريكية

 

ّجددت السلطة الفلسطينية، الخميس، رفضها خطة السالم األمريكية  - أ ف ب - لةالقدس المحت 
  .بعد اإلعالن عن دعوة القادة االسرائيليين إلى واشنطن لمناقشة خطة السالم في الشرق األوسط

نؤكد مرة "نبيل أبو ردينة، في بيان  وقال المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
القاطع للقرارات األمريكية التي جرى إعالنها حول القدس واعتبارها عاصمة إلسرائيل، إلى أخرى رفضنا 

  ."جانب جملة القرارات األمريكية المخالفة للقانون الدولي

  ١٦ص/٢٤/١/٢٠٢٠الرأي  

*** 

  )المشهد اإلعالمي(مشادة ماكرون مع شرطة االحتالل في القدس المحتلة تتصدر 
 

فرضت المشادة الكالمية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  - ب أ ف - القدس المحتلة  
والشرطة االسرائيلية في القدس المحتلة نفسها امس في صدارة وسائل اإلعالم في إسرائيل واألراضي 

  .الفلسطينية

، طالبا منه »َال يعجبني ما فعلت أمامي«ونهر ماكرون باإلنكليزية شرطيا إسرائيليا األربعاء قائال 
  .غادرة كنيسة القديسة آن في القدس التي تعتبر أرضا فرنسيةم

وتذكر هذه الحادثة بوقائع مشابهة حصلت مع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك في الموقع 
ماذا تريدون؟ هل « وبادر حينها الشرطيين بالقول ١٩٩٦ذاته، حين تواجه مع قوات األمن اإلسرائيلية في 

  .«لى فرنسا؟ هل هذا ما تريدونه؟أعود إلى طائرتي وأعود إ

التلفزيونية اإلسرائيلية العامة فور وقوع الحادث مفتتحا نشرة األخبار » كان«وأعلن مذيع شبكة 
، فيما انتشرت التعليقات على شبكات التواصل االجتماعي في »حادث جديد مع رئيس فرنسي في القدس«

  .فرنسا والشرق األوسط

ئمة األوسام الثالثة األكثر انتشارا على تويتر في إسرائيل، وهو ماكرون امس في قا#وبقي وسم 
التي قارن فيها السفير اإلسرائيلي السابق في باريس آفي » إسرائيل اليوم«يتصدر العديد من الصحف مثل 
  .بازنر بين الحادثين مع الرئيسين

بدون تبعات آمل أن يكون حادث ماكرون أقل خطورة، و«وعلق بازنر في الصحيفة اليمينية 
دبلوماسية، كما كانت الحال بالنسبة لزيارة شيراك، لكنني ال أستبعد احتمال أن يكون ماكرون حسب أيضا 

  .«حساب الرأي العام في فرنسا والعالم العربي

 اعتذارات؟
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الحقا أن الرئيس الفرنسي قدم اعتذاره لعناصر األمن » شين بيت«وأعلنت أجهزة االستخبارات الداخلية 
  .«لم تقدم اعتذارات من الرئيس«سرائيليين، وهو أمر نفاه قصر اإلليزيه، مؤكدا اإل

بالرغم من أن ماكرون، وخالفا لشيراك، اعتذر من الحراس «وعلق بازنر على ذلك كاتبا 
هل أن حادثا في البلدة القديمة سيكون من اآلن فصاعدا جزءا ال يتجزأ من : اإلسرائيليين، يبقى هناك سؤال

  .« أي رئيس فرنسي يزور إسرائيل؟برنامج

لدى وصوله إلى » لحظة توتر بين الفرق األمنية«وصرح ماكرون بعد المواجهة أنه كان هناك 
  .كنيسة القديسة آن

لم يكن هناك تصميم مسبق ألنني كنت أعتقد أن األمور (...) ّتحتم علي تسوية األمر «وختم 
  .«وتصافحنا بحرارة...) (انتهت المسألة «، مضيفا »ستسير على ما يرام

اليسارية، رسم آموس بيدرمان رسما كاريكاتوريا يظهر فيه الرئيس » هآرتس«وفي صحيفة 
شغب في «ويعلو الرسم تعليق بالعبرية . الفرنسي وهو يسدد لكمة لشرطي إسرائيلي عند سور القدس

  .«البلدة القديمة

  «أمن االحتالل«ماكرون يتواجه مع 

ي فرنسا سخرت من ماكرون ووصف اليمين المتطرف واليسار المتطرف ٕوان كانت المعارضة ف
بل وصل األمر إلى حد االشتباه بأن الرئيس افتعله، فإن الحادث » مثير للشفقة«و» هزلي«المشهد بأنه 

  .نال استحسان وسائل اإلعالم الفلسطينية بصورة إجمالية

ناصر من أمن االحتالل ويطردهم ماكرون يوبخ ع«على صفحتها األولى » القدس«وكتبت صحيفة 
  .«من كنيسة سانت آن بالبلدة القديمة

على صفحتها األولى صورة ماكرون أمام قوات األمن اإلسرائيلية، » األيام«كذلك أوردت صحيفة 
  .ونشرت صورا عدة للرئيس الفرنسي في البلدة القديمة

الرئيس الفرنسي يوبخ ضباط «وكتبت تعليقا على صورة ماكرون بمواجهة الحراس اإلسرائيليين 
  .من كنيسة القديسة آن» االحتالل ويطردهم

ولم تمعن صحف القدس الشرقية والضفة الغربية في تحليل المسألة التي أدرجتها ضمن تقاريرها، 
بل شددت باألحرى على اللقاء بين ماكرون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء األربعاء في 

  .رام اهللا

أهمية الدور الفرنسي واألوروبي إلنقاذ العملية «باس لدى استقباله الرئيس الفرنسي على وأكد ع
، فيما تعتزم إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب إعالن خطة سالم يرفضها »السياسية من مأزقها

  .الفلسطينيون مسبقا بسبب واشنطن انحياز واشنطن إلسرائيل
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ملية السالم أيا كانت غير ممكنة إال إذا كان األطراف يرغبون ع«وقال ماكرون في القدس المحتلة 
  .«في بناء السالم، وعندها ستقدم فرنسا المساعدة وستلعب الدور الذي ينبغي عليها القيام به وستقوم به

وفي هذه . وتأخر موعد اللقاء بين ماكرون وعباس بسبب زيارة ماكرون المطولة للبلدة القديمة
فيون الفلسطينيون في رام اهللا يتابعون مشاهد الحادث على هواتفهم وأجهزتهم األثناء كان الصحا

  .المحمولة

إن كنت اضطررت إلى االنتظار ساعة ونصف من أجل «وعلقت صحافية فلسطينية على تويتر 
  .لكن الواقع أن اللقاء تأخر أكثر من خمس ساعات. »هذا، فإنني راضية

  ٥ص/٢٤/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  "األقصى"تركية تستنكر حظر االحتالل دخول الشيخ عكرمة صبري لـ الخارجية ال

 

 صـبري عكرمـة الـشيخ دخـول حظـر التركيـة، الخارجيـة وزارة اسـتنكرت – بـرس قدس خدمة – أنقرة
 إسـرائيل تمارسـها التـي والترويـع والظلـم القمـع سياسـة علـى مثـال أحـدث" أنـه معتبرة األقصى، المسجد إلى

 ".فلسطين حيال

 األنبـاء وكالـة وأوردتـه الـسبت، اليـوم أقـصوي، حـامي الـوزارة باسـم المتحـدث لـسان علـى كذل جاء
 .الرسمية التركية

 مثـال أحـدث يعد إنما األقصى المسجد إلى صبري عكرمة الشيخ دخول حظر" أن على أقصوي وأكد
 ".قرن نصف من أكثر منذ فلسطين تحتل التي إسرائيل تمارسها التي والترويع والظلم القمع سياسة على

 .عليها المشرفة والهيئات المقدسة األماكن شؤون في تدخال يعد التعسفي، القرار هذا أن إلى ولفت

 القـانوني الوضـع لتغييـر الراميـة )إسـرائيل( محـاوالت إطـار في تأتي إنما الخطوة" هذه أن على وأكد
 القــوات قبــل مــن مــرات ٣ الهــدمي فــادي الفلــسطيني، القــدس شــؤون وزيــر توقيــف شــأن شــأنها للقــدس،

 ".أشهر ٧ في اإلسرائيلية

 الديكتاتوريـة، األنظمـة فـي حتـى رؤيتهـا يمكن ال التي الفاشية الممارسات هذه مثل أن على وشدد
 .وضوح بكل ،اإلسرائيلية للحكومة الحقيقي الوجه تظهر

 فالموقـــ مواجهــة فـــي الفلــسطيني، للـــشعب المــشروعة الحقــوق عـــن الــدفاع" إلـــى أقــصوي ودعــا
 ".إلسرائيل والالمسؤول المتهور

 عكرمــة علــى المفــروض الحظــر لرفــع الجهــود بــذل" إلــى الــدولي، المجتمــع أعــضاء كافــة دعــا كمــا
 ".صبري

 األقـصى المـسجد عـن بإبعاده ًقرارا صبري، عكرمة الشيخ السبت، اليوم اإلسرائيلية الشرطة وسلمت
 .المحتلة القدس بمدينة منزله اقتحامه عقب وذلك شهور، ٤ لمدة
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 أيـام سـبعة لمـدة األقـصى عـن باإلبعـاد قرارا صبري الشيخ االحتالل سلطات سلمت الماضي، واألحد
 .المسجد داخل الجمعة صالة وأدى القرار، رفض لكنه للتجديد، قابلة

 األقـصى، المـسجد عـن صـبري الـشيخ اإلسـرائيلية الـشرطة فيهـا تبعد التي األولى المرة ليست وهذه
  .األخيرة السنوات خالل مرات عدة معه حققت كما

  ٢٥/١/٢٠٢٠القدس برس 

*** 

  السالم في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين هدف غائب عن خطة ترامب

  

الفلسطيني الذي سيقدمه دونالد ترامب - يبدو مشروع االتفاق اإلسرائيلي - ) ب.ف.أ (– واشنطن
م بعد أن خسرت الواليات المتحدة دورها كوسيط بحلول الثالثاء، هو خطة سالم ال فرصة لها بتحقيق السال

  .بسبب دعمها الشديد إلسرائيل

بين ” اتفاق نهائي“ومن شأن هذه الخطة، في ذهن الرئيس األميركي، أن تسمح بالتوصل إلى 
ويتم االعداد لهذه الخطة منذ . اإلسرائيليين والفلسطينيين لم ينجح أي من أسالفه في تحقيق هذه الغاية

  .دا عن األنظار بإشراف زوج ابنته جاريد كوشنر بعي٢٠١٧

وأرجئت عملية عرض الخطة مرارا بسبب االنتخابات اإلسرائيلية التي تالقي عقبات في تشكيل 
  .حكومة

  فلم هذا التوقيت قبل شهر من اقتراع جديد في اسرائيل؟

  .” للسالمألن ذلك ال يمت بصلة“يجيب دنيس روس المفاوض األميركي السابق للشرق األوسط 

ألنها أول مبادرة سالم هدفها ال عالقة له “ويقول آرون ديفيد ميلر الذي اضطلع بدور مماثل 
  .”باإلسرائيليين والفلسطينيين وال بعملية السالم وال ببدء مفاوضات

حتى ان إعداد العملية غريب، فبدال من جمع قادة طرفي النزاع لعرض الخطة دعا دونالد ترامب 
لبيضوي رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو وخصمه السياسي في اقتراع الثاني من إلى المكتب ا

  .مارس بيني غانتس /آذار

وعلى أرض الواقع قطعت السلطة الفلسطينية عالقتها بترامب عندما اعترف بالقدس عاصمة 
سرائيل وتضر وهو قرار أحدث صدمة أعقبته قرارات أخرى تصب في مصلحة ا. ٢٠١٧إلسرائيل نهاية 

  .”الوسيط الحيادي“بالفلسطينيين الذين باتوا يعتبرون أن واشنطن لم تعد قادرة على لعب دور 

  .وتسمح أسباب اخرى بتفسير توقيت هذا االعالن

أن فريق ” كارنيغي اندومنت فور انترناشونال بيس“ويرى ديفيد ميلر الذي أصبح خبيرا في معهد 
إذ كانت قد تبقى حبرا على ورق لطول االنتظار ومع اقتراب ” خطة فعاليثبت بأن لديه “كوشنر يريد أن 

  .نوفمبر /استحقاق االنتخابات الرئاسية األميركية في تشرين الثاني
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” كل ما يمكن أن يسمح بتحويل األنظار موضع ترحيب“ويضيف روس أنه على المدى القصير 
  .ً لعزله والثاني تهما بالفسادويواجه األول محاكمة. لدونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

وترامب الذي يأمل ترسيخ شعبيته بين الناخبين المسيحيين االنجيليين المتأثرين بكل ما له عالقة 
  .الذي بات مستقبله السياسي على المحك” صديقه“بإسرائيل يريد أيضا على األرجح إعطاء دفع لنتنياهو 

يظن نتنياهو أن ذلك سيضعه في “دنى ويضيف الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق األ
  .”موقع قوة ليبقى رئيسا للوزراء في حكومة وحدة وطنية

وعلى األجل البعيد يريد كوشنر والسفير األميركي في القدس ديفيد فريدمان المعروفان بدعمهما 
  .السرائيل، ترك بصمة بحسب هذين األخصائيين، من خالل تعديل الموقف األميركي

اعترفت واشنطن بسيادة اسرائيل على هضبة الجوالن السورية ولم تعد :  القيام به وهذا ما شرعا
  .”مخالفة للقانون الدولي“أو المستوطنات االسرائيلية ” أراضي محتلة“تعتبر الضفة الغربية 

وكل هذه األمور ضربات للتوافق الدولي المعتمد منذ عقود من الدبلوماسية والذي اعتبرته إدارة 
  .”ير فعالغ“ترامب 

ٕوان لم نكن نعرف الكثير عن مضمون الخطة، يتوقع مراقبون كدنيس روس وآرون ديفيد ميلر بأن 
ًتثبت هذا التوجه، وقد تعطي الضوء األخضر لضم اسرائيل قسما من الضفة الغربية وجعل غور األردن 

ُوان وضعت أحياء في القدس الشرقية تحت سيطرة فلس. حدود الدولة العبرية شرقا طينية يبقى وضع هذا ٕ
  .القسم من المدينة المقدسة كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية، غير مؤكد

  فهل ستكون هناك دولة فلسطينية في المقترح األميركي؟

لقد رفض ترامب وكوشنر حتى اآلن استخدام هذا التعبير ما يشكل مفارقة مع الموقف التقليدي 
  .”دولتين“س لألسرة الدولية لصالح حل يقوم على أسا

ال ” ستكون باالسم فقط ومنزوعة السالح“ويتوقع روس بأنه إذا نصت الخطة على قيام دولة 
  .١٩٦٧ترقى إلى تطلعات الفلسطينيين الراغبين في استعادة كامل األراضي التي ضمتها إسرائيل في 

لخليجيين وأنصار خطوة البيت األبيض راهنوا على العالقات التي أقامها كوشنر مع القادة ا
  .ٕواالتصاالت غير الرسمية بين بعض الدول العربية واسرائيل

ويأمل اولئك بأن تحث دول عربية السلطة الفلسطينية على تبني خطة السالم واإلفادة من شقها 
  . سنوات١٠ مليار دوالر على ٥٠يونيو مع استثمارات دولية بمستوى /االقتصادي الذي كشف في حزيران

وفي أفضل الحاالت سيقولون ربما إلرضاء “في مثل هذا السيناريو، ” شكي“لكن ديفيد ميلر 
 .”ترامب

  ٢٢ ص٢٦/١/٢٠٢٠الغد 

*** 



 ١٤

 ّكنائس الشرق األوسط تشيد بالرعاية الهاشمية للمقدسات في القدس

 دعت الحترام الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة

  بترا-عمان  

ة الهاشمية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة أشادت كنائس الشرق األوسط بالرعاي
  .َالقدس المحتلة، وصون الوجود المسيحي، واستقبال المهجرين على أرضه منذ سنوات

وقال بيان صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق األوسط الذي عقد في مدينة 
لي، بضيافة رئيس أساقفة الكنيسة األرثوذكسية في  كانون الثاني الحا٢٢ إلى ٢١الرنكا القبرصية بين 

قبرص خريسوستوموس الثاني، وحضور أعضاء اللجنة التنفيذية من قبرص ومصر، سوريا، لبنان، 
ّالعراق، األردن وفلسطين، إن المجلس يثمن جهود األردن في رعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

  .مسيحي بالتعاون مع الكنائسَالقدس الشريف، وتدعيم صون الوجود ال

ودعت اللجنة في بيانها إلى استمرار دعم الكنائس في فلسطين، وصمود الشعب هناك على الرغم 
ّمن معاناته في ظل االحتالل وسياسة الفصل العنصري واالستيطان، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية  ّ ّ

م الوضع القانوني والتاريخي القائم من منطلق أن لجميع الفلسطينيين، من مسلمين ومسيحيين، واحترا
  .ّالقدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس األب الدكتور رفعــت بدر إن هذا االجتماع كان على 
  .قبلة التي ستنعقد في لبنان في شهر أيلول المقبلّدرجة عالية من األهمية، ويحضر للجمعية العمومية الم

ّوأوضح أن الممثلين عن كنائس الشرق، بحضور العديد من رؤساء الكنائس والعائالت الكنسية، 
أقروا البيان الختامي والذي أشاد بالرعاية الهاشمية على المقدسات، واحتضان األردن للعديد من 

  .ّالمهجرين

دني المشارك في اللجنة التنفيذية ضم األب رفعت بدر عن بطريركية القدس ُيشار إلى أن الوفد األر
لالتين، ووفاء القسوس ممثلة عن بطريركية القدس للروم األرثوذكس، واألمين العام لدائرة شؤون 

  .ّالالجئين الفلسطينيين في مجلس كنائس الشرق األوسط الدكتور عودة قواس

  ٥ص/٢٤/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 

  

  

  

  



 ١٥

 )المحرقة اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين(وقفة للفصائل بغزة لتذكير العالم بـ 

  

  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

وب السامي نظمت القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة، أمس وقفة احتجاجية أمام مقر المند
  .«المحرقة«ًلألمم المتحدة غرب مدينة غزة، تزامنا مع إنطالق أعمال المنتدى الدولي لما يسمى 

وشارك قيادات من مختلف الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية في الوقفة، حيث تم تقديم رسالة 
  .لمرتكبة بحق االحتاللخطية لمكتب المندوب السامي وممثل األمين العام لألمم المتحدة حول الجرائم ا

المحرقة الحقيقية ما يرتكبه االحتالل من مجازر بحق شعبنا «وحملت الوقفة االحتجاجية عنون 
  .«الفلسطيني

ًوألقى متحدث باسم القوى كلمة أكد فيها على أن المطلوب من قادة العالم الوقوف إلى جانب 
ًداعيا إياهم للضغط على . يد االحتاللالشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من محرقة دائمة على 

  .االحتالل ووقف جرائمه المتواصلة

وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس، إن رسالة الفصائل لزعماء العالم بأن المحرقة الرئيسية 
ٕهي من يرتكبها االحتالل من جرائم بحق األطفال والنساء والرجال واعدامهم بدم بارد، وما يمارسه من 

  .لضفة والقدستهويد ل

رسالتنا لقادة العالم أنه آن األوان إلنهاء االحتالل وأن «وأضاف على هامش مشاركته في الوقفة 
ال يعقل أن يعطى االحتالل هذا .. يحاكم قادة االحتالل على ارتكابهم جرائم ضد االنسانية بحق الشعب

  .«الغطاء لممارسة جرائمه ضد شعبنا

الذين زاروا االحتالل نقول لهم أن االحتالل هو النازي األكبر في رسالتنا لقادة العالم «وتابع 
ًمشيرا إلى أن االحتالل يستغل زيارة زعماء العالم . »العصر الحديث، وهو الذي يتسبب بالمحرقة ضد شعبنا

  .كغطاء لمواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين، وأن المطلوب من الزعماء عو لجم االحتالل

  ٥ص/٢٤/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 

  

  

  

  

  



 ١٦

  اعتداءات

  سبع مرات خالل ثالثة أسابيع"مصلى باب الرحمة"اقتحام 

 

 من سياسة اإلبعاد عن ٢٠٢٠ّ صعدت شرطة االحتالل منذ بداية العام الجاري - فلسطين المحتلة   
تسليم » قدس اإلخبارية«ورصدت شبكة .المسجد األقصى المبارك والبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة

أحد أبواب البلدة » باب العامود«رار إبعاد عن المسجد األقصى والبلدة القديمة والقدس ومنطقة  ق٤٤
وأوضحت أن شرطة االحتالل . القديمة، وذلك منذ األول من كانون ثاني الجاري وحتى أمس األول األربعاء

فلسطيني المحتل عام ّسلمت قرارات اإلبعاد لفلسطينيين من سكان مدينة القدس وضواحيها ومن الداخل ال
ّوأشارت إلى أن قرارات اإلبعاد كانت تسلم عقب استدعائهم للتحقيق في مراكز التوقيف اإلسرائيلية . ١٩٤٨ ُ

ًّغرب مدينة القدس، والتحقيق معهم لعدة ساعات، ثم اإلفراج عنهم بتسليمهم القرار أو تبليغهم شفهيا  ّ
ًعام الجاري توترا كبيرا إثر االعتداءات على المصلين بعد وشهد المسجد األقصى وباحاته منذ بداية ال.بذلك ً ّ

ٕأدائهم صلوات الفجر والمغرب والعشاء، بالضرب والهراوات واطالق القنابل الصوتية والعيارات المطاطية 
ً مصليا من بينها خمس إصابات بالرصاص ١٥دون مراعاة لحرمة المسجد؛ ما أدى إلى إصابة 

ّبشكل الفت حيث تم اقتحامه أكثر من سبع مرات خالل » ى باب الرحمةمصل«وتم استهداف .المطاطي
ّالشهر الجاري، حيث كانت عناصر شرطة االحتالل يدنسونه بأحذيتهم، فيقتحمونه ويصورون كل من  ّ

في موضوع آخر، رفضت اإلدارة المدنية التابعة لالحتالل اإلسرائيلي، في السنوات السابقة، ما . بداخله
ج في /c من الطلبات التي قدمها الفلسطينيون للحصول على تصاريح بناء في المنطقة %٩٨.٦مقداره 

، فإنها وافقت على »ِيمكوم«ًووفقا لمعطيات اإلدارة المدنية التي قدمتها للمنظمة الحقوقية .الضفة المحتلة
 – ٢٠١٦ً طلبا، تقدم بها فلسطينيون للبناء، وذلك خالل السنوات ١٤٨٥ً طلبا فقط، من أصل ٢١

ن فلسطينية في المنطقة ً أمرا لهدم مبا٢١٤٧كما أصدرت سلطات االحتالل خالل الفترة نفسها، .٢٠١٨
  .نفسها

  ١٦ ص٢٤/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  

  

  

  



 ١٧

 ..تضييق ممنهج بحق المقدسيين

 االحتالل حاول إفراغ الحرم القدسي من المصلين

   كامل إبراهيم-القدس المحتلة  

السرائيلي إفراغ الحرم القدسي الشريف من المصلين في أعقاب صالة حاولت شرطة االحتالل ا
ورد . الفجر في المسجد األقصى في القدس المحتلة، امس الجمعة، حيث اقتحمت قوات كبيرة الحرم

  .المصلون بالتكبيرات والهتافات

ئات ، التي انتشرت على شبكات التواصل االجتماعي، توافد م»فجر األمل«وتلبية لنداء حملة 
الفلسطينيين المقدسيين إلى المسجد األقصى، رفضا لإلجراءات األمنية المشددة ضد الفلسطينيين، التي 
تفرضها دولة االحتالل على المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي في الخليل، ومحاوالت السيطرة الكاملة 

  .عليهما

ناطق في القدس، بما يشمل وتمارس سلطات االحتالل إجراءات تضييق بحق المقدسيين في عدة م
نقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان، وتعيق حركة المواطنين، واقتحام عدة محالت تجارية وتفتيش 

  .«مركبات المواطنين

  .ً فلسطينيا على األقل، في مدينة القدس١٣واعتقلت شرطة االحتالل فجر امس، 

ي نفذت، حملة اعتقاالت واسعة في وقال مركز معلومات وادي حلوة إن قوات االحتالل اإلسرائيل
  .مدينة القدس

ّوأشار المركز إلى أن المخابرات والشرطة اإلسرائيلية اقتحمت منازل فلسطينية في كافة أحياء 
  .ًمدينة القدس المحتلة، واعتقلت عددا من الشبان، بينهم سيدة وصحافيون، كما استدعت آخرين للتحقيق

وادي الجوز؛ -المعلمة هنادي الحلواني«: ت في القدس المحتلةوبين الذين طالتهم حملة االعتقاال
راس العامود؛ أحمد - الصوانة؛ مروان الرشق-بيت حنينا؛ محمد نادر العلمي- الصحافي عبد الكريم درويش

- الطور؛ الصحافي أمجد عرفة- البلدة القديمة؛ محمد عاشور -البلدة القديمة؛ تامر خلفاوي-الجوالني

  .«البلدة القديمة-البلدة القديمة؛ محمد صندوقة-البلدة القديمة؛ محمد جعبري- حجازيراس العامود؛ محمد

وكان العديد من المواطنين الفلسطينيين، خاصة الشبان، قد تلقوا مساء الخميس، رسائل نصية 
مجهولة المصدر تحذرهم من القيام بأية أعمال احتجاج خالل صالة الجمعة، في المسجد األقصى المبارك، 

  .وفي الوقت نفسه ترحب بهم وتدعوهم اللتزام الهدوء والحفاظ على النظام

هما » الشاباك«ورجحت مصادر فلسطينية أن تكون شرطة االحتالل وجهاز المخابرات اإلسرائيلي 
  .من يقفان وراء هذه الرسائل التحذيرية والتي تحمل صيغة التهديد

 صبري، امس، قرار سلطات االحتالل من جهته، كسر خطيب المسجد األقصى، الشيخ عكرمة
ووصل الشيخ صبري إلى باب . اإلسرائيلي بإبعاده ودخل المسجد برفقة المصلين ألداء صالة الجمعة



 ١٨

األسباط، الناحية الشمالية للمسجد األقصى، برفقة عدد من الشخصيات المقدسية والمحامين، لكن الشرطة 
وأصر الشيخ صبري، على أن من .  حاولت منعه من الدخولاإلسرائيلية المتواجدة على البوابة الخارجية

  .حقه الدخول إلى المسجد، بحسب ما ذكره شهود عيان

 

وساد توتر في المكان إثر محاولة الشرطة اإلسرائيلية منعه من الدخول، بحجة قرار إبعاده عن المسجد، 
نيون الشيخ صبري على وحمل فلسطي. لكن الشيخ صبري تمكن من الدخول بعد إصراره على حقه هذا

  .أثناء دخوله المسجد» اهللا أكبر«أكتافهم مرددين 

  .واألحد الماضي، سلمت الشرطة اإلسرائيلية، الشيخ صبري، أمرا باإلبعاد عن األقصى ألسبوع

وبعد تسلمه أمر اإلبعاد، قال الشيخ صبري للصحافيين إن الشرطة اإلسرائيلية طلبت منه 
  .لقرار النهائي بشأن فترة إبعادهمراجعتها، السبت، إلصدار ا

في خطب الجمعة وهي » يمارس التحريض«وبررت الشرطة اإلسرائيلية اإلبعاد بأن الشيخ صبري 
  .التهمة التي نفاها

ووفقا للبالغ المقدم للشيخ صبري فان عليه المثول اليوم السبت، إلبالغه بشأن تمديد أو عدم 
  .المباركتمديد أمر منعه من دخول المسجد األقصى 

إلى ذلك دعت القوى اإلسالمية والوطنية في القدس المواطنين والشخصيات الديبلوماسية 
واالعتبارية في القدس للتجمع اليوم أمام مقر شرطة القشلة في باب الخليل، بهدف التضامن مع الشيخ 

  .عكرمة صبري

 صفافا في القدس، من جهة اخرى، أقدم متطرفون يهود على إضرام النار في مسجد في حي بيت
امس، وخطوا كتابات على جدران، تظهر أن الحريق كأنه احتجاج على محاولة قوات االحتالل إخالء بؤرة 

  .استيطانية عشوائية في الضفة الغربية

ووصلت إلى مكان الحريق قوات إطفاء، التي تمكنت من إخماد النار، التي أدت إلى أضرار، ومن 
  .دون التسبب بإصابات

كومي «لمتطرفون اليهود على الجدران كتابات ضد إخالء البؤرة االستيطانية العشوائية وكتب ا
معقل غالة المستوطنين المتطرفين، والواقعة جنوب مدينة » يتسهار«القريبة من مستوطنة » أوري

من جهة ثانية، أصيب عدد من االشخاص بنيران قوات االحتالل امس، في عدة أماكن في الضفة .نابلس
وأصيب فلسطيني بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش االحتالل في قرية .ربية، خالل قمع مسيرات سلميةالغ

ووصفت اإلصابة بالمتوسطة، وتم تقديم اإلسعاف األولي ثم نقل المصاب إلى . دير نظام قرب رام اهللا
  .المستشفى



 ١٩

شرات باالختناق بالغاز وأصيب ثالثة فلسطينيين، بينهم ناشط إسرائيلي، بالقنابل االسفنجية، والع
المسيل للدموع، خالل قمع قوات االحتالل لمسيرة كفر قدوم األسبوعية، المناهضة لالستيطان والمطالبة 

لالنباء عن منسق المقاومة الشعبية في كفر » وفا«ونقلت وكالة .  عاما١٦بفتح شارع القرية المغلق منذ 
 اقتحام القرية تزامنا مع انطالق المسيرة، بعد صالة قدوم، مراد شتيوي، قوله إن قوات االحتالل حاولت

الجمعة، وأغرقت منازل المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلصابة العشرات بحاالت 
وأضاف أن مواجهات اندلعت بين قوات االحتالل والمواطنين، الذين تصدوا لمحاولة اقتحام القرية، .اختناق

ظاهرين بينهم ناشط إسرائيلي بالقنابل االسفنجية بشكل مباشر، نقلوا على أثرها ما أدى إلصابة ثالثة مت
وأشار شتيوي إلى أن المسيرة انطلقت بعد صالة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة، .إلى المستشفى

إلى مشاركة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد وتعميم المقاومة الشعبية ضد االحتالل، إضافة 
  .عدد من المتضامنين األجانب والنشطاء اإلسرائيليين

  ١ص/٢٥/١/٢٠٢٠الرأي

*** 

  أسرى من القدس والداخل١٠لـ » الكنتينا«االحتالل يصادر مبالغ 

  

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي استولت على المبالغ   
وذكرت أن سلطات . بحق عشرة أسرى من القدس من الداخل الفلسطيني»الكنتينا«المخصصة لمشتريات 

ٕماهر يونس، وابراهيم بيادسة، وابراهيم أبو مخ، ومحمد : جون االحتالل صادرت المبالغ الخاصة باألسرى ٕ
المصري، ومحمد محاجنة، وذياب جبارين، ووسام كستيرو، وخليل الجيوسي، وفراس العمري ولينين 

سجون االحتالل حملة على األسرى في السجون منذ العام الماضي، وتصادر وتشن سلطات .الطوري
وأبدت .خاللها مبالغ المقاصة المخصصة لذوي األسرى والشهداء، والتي تدفعها السلطة الفلسطينية

عائالت األسرى في الداخل الفلسطيني غضبهم، من إجراءات العقوبات الجماعية، التي أقدم عليها وزير 
لي بينيت، والتي قضت بتجميد حسابات األسرى، وكذلك حسابات وكالء األسرى من أبناء األمن، نفتا

وأتى إجراء وزير األمن اإلسرائيلي، تحت .«مكافحة اإلرهاب«عائالتهم، تحت طائلة ما يعرف بقانون 
ًمسوغات أن األسرى يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية، علما أن عددا كبيرا من هؤالء األسرى 

ّعائالتهم ينفون أنهم يتلقون أي رواتب من أي جهة كانت، وخاصة عائالتهم التي ال صلة لها بحسابات و
شهرية » كانتينا«األسرى ذاتهم، سوى كونهم وكالء أو كانوا وكالء على حساباتهم إلرسال مصاريف مثل 

سابات تعود ألبناء ً أسيرا، بعض الح٣٢وطالت أوامر تجميد وحجز الحسابات أكثر من .لألسرى وغيرها
عائالتهم ولم يسبق لهم أن حوكموا في المحاكم اإلسرائيلية، وحسابات ألسرى من القدس، ناهيك عن 

 .غرامات أخرى ُأرسلت لبعض األسرى

  ٦ ص٢٥/١/٢٠٢٠الدستور 



 ٢٠

   شهور٤ عنه لمدة باإلبعاداالحتالل يقتحم منزل خطيب األقصى ويسلمه قرار 

 

ــاري اهللا رام ــشيخ اإلســرائيلي، االحــتالل لطاتســ ســلمت – اإلخب ــب صــبري عكرمــة ال  المــسجد خطي
 .السبت اليوم فجر منزله اقتحامها عقب وذلك شهور، ٤ لمدة األقصى عن باإلبعاد قرار األقصى

 الــساعة قرابـة القـدس فـي صــبري، الـشيخ منـزل اقتحمـت االحــتالل شـرطة إن محليـة مـصادر وقـال
 وفق ًصباحا، العاشرة الساعة األحد، غد يوم القشلة مركز إلى واستدعاء اإلبعاد، قرار وسلمته ًفجرا، الثانية
 ).٤٨ عرب( موقع

 برفقـة المـسجد ودخـل بإبعاده اإلسرائيلي االحتالل سلطات قرار الجمعة، أمس صبري، الشيخ وكسر
 .الجمعة صالة ألداء المصلين

 مــن عــدد برفقــة ى،األقــص للمــسجد الــشمالية الناحيــة األســباط، بــاب إلــى صــبري الــشيخ ووصــل
 منعـه حاولـت الخارجيـة البوابـة علـى المتواجـدة اإلسـرائيلية الـشرطة لكـن والمحـامين، المقدسية الشخصيات

 .الدخول من

 وسـاد.عيـان شـهود ذكـره مـا بحـسب المـسجد، إلـى الـدخول حقـه من أن على صبري، الشيخ وأصر
 لكـن المـسجد، عـن إبعـاده قـرار بحجـة ول،الـدخ مـن منعـه اإلسـرائيلية الـشرطة محاولة إثر المكان في توتر

 .هذا حقه على إصراره بعد الدخول من تمكن صبري الشيخ

 واألحــد.المــسجد دخولــه أثنــاء "أكبــر اهللا" مــرددين أكتــافهم علــى صــبري الــشيخ فلــسطينيون وحمــل
 .ألسبوع األقصى عن باإلبعاد أمرا صبري، الشيخ اإلسرائيلية، الشرطة سلمت الماضي،

 منـــه طلبـــت اإلســـرائيلية الـــشرطة إن للـــصحافيين صـــبري الـــشيخ قـــال اإلبعـــاد، أمـــر تـــسلمه وبعـــد
 .إبعاده فترة بشأن النهائي القرار إلصدار السبت، مراجعتها،

 وهـي الجمعـة خطـب فـي "التحـريض يمـارس" صـبري الـشيخ بـأن اإلبعـاد اإلسرائيلية الشرطة وبررت
 .نفاها التي التهمة

 عـدم أو تمديـد بشان إلبالغه السبت، غد، يوم المثول عليه فان ريصب للشيخ المقدم للبالغ ووفقا
  .المبارك األقصى المسجد دخول من منعه أمر تمديد

  ٢٥/١/٢٠٢٠موقع رام اهللا اإلخباري 

*** 

  

  

  

  



 ٢١

  ٢٠١٩ منزل فلسطيني بالقدس العام ٢٠٠االحتالل يهدم زهاء 

  

أسبوع “محتلة، أمس، فعاليات  بدأت في األراضي الفلسطينية ال-  عمان - نادية سعد الدين
لنصرة المدينة المحتلة ودعم أهاليها والدفاع عن المقدسات الدينية، واإلحتشاد في المسجد ” القدس

  .األقصى المبارك ضد عدوان االحتالل اإلسرائيلي

تأييد ودعم المقدسيين “، محمد الحرازين، أهمية ”الجهاد اإلسالمي“وأكد القيادي في حركة 
  .” في المسجد األقصى، وتأكيد االستعداد لبذل كل غال ونفيس من أجل األقصى والقدسوالمرابطين

ًضرورة التحشيد الواسع في وجه مشروع تهويد القدس المحتلة، وذلك ردا على “ونوه الحرازين إلى 
حضور عدد من رؤساء الدول للمدينة في مؤتمر تهويدي غير شرعي يهدف لترويج الرواية الصهيونية 

  .، وفق قوله”طلة واستغالل صورة الضحية الستمرار الكذب على العالم وتبرير احتاللهم لفلسطينالبا

ًوأشادت حركة الجهاد اإلسالمي بالمرابطين في القدس واألقصى، داعية إياهم للمزيد من الصبر 
يؤكد ديمومة ًزحفهم للصالة باألقصى بات مشهدا يغيظ الصهاينة الغاصبين، مثلما “ًوالصمود، معتبرة أن 

  .، بحسب تعبيرها”المواجهة مع المشروع الصهيوني

باالحتشاد في المسجد العمري بمدينة غزة، ” أسبوع القدس“وقد أعلنت الحركة عن بدء فعاليات 
  .”القدس لنا وسنحميها بدمائنا“وذلك ضمن النشاط الواسع والحاشد تحت عنوان 

ّ االحتالل تتوسع في هدم منازل المواطنين وفي سياق متصل؛ أفاد تقرير فلسطيني بأن سلطات
  .بالضفة الغربية المحتلة” ج“الفلسطينيين ضمن مناطق 

وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
الستيطانية والعدوانية إن تصريحات قادة األحزاب اليمينية واليمينية اإلسرائيلية المتطرفة تعكس األطماع ا

التوسعية المعادية للسالم، وذلك على أبواب االنتخابات القادمة للكنيست اإلسرائيلي في الثاني من آذار 
  .”القادم) مارس(

ّإلى جانب سياسة الضم والتوسع االستيطاني؛ يسود في “وأضاف، في تقريره الصادر أمس، أنه 
، المصنفة وفق اتفاق ”ج“نازل الفلسطينيين ضمن المناطق الكيان اإلسرائيلي مخطط التوسع في هدم م

  .”من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها محافظة القدس% ٦٢، والتي تشكل زهاء ”أوسلو“

سياسة التوسع في النشاطات االستيطانية والتعهد بضم غور األردن وشمال البحر “ونوه إلى أن 
ًدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، تجد طريقا مريحا في برامج الميت والمستوطنات، عدا التوسع في ه ً

  ”.األحزاب لالنتخابات اإلسرائيلية القادمة

ً طلبا فقط ٢١ًالتابعة لجيش االحتالل وافقت، مؤخرا، على ” اإلدارة المدنية“وأوضح بأن ما يسمى 
ضفة الغربية من أصل بال” ج“قدمها الفلسطينيون للحصول على تصاريح بناء في المنطقة المصنفة 

  .٢٠١٨ و٢٠١٦من الطلبات الفلسطينية، خالل عامي % ٩٨.٦ً طلبا، ما يعني رفض ١٤٨٥



 ٢٢

ً أمرا لهدم مبان فلسطينية في المنطقة ٢١٤٧وخالل الفترة نفسها؛ أصدرت سلطات االحتالل 
  .نفسها، بزعم البناء غير المرخص

 ٢١٠، على ٢٠١٨ حتى العام ٢٠٠٠ام اإلسرائيلية، منذ الع” اإلدارة المدنية“فيما صادقت 
، قدمها الفلسطينيون للحصول على تصاريح %٣,٢ً طلبا، بنسبة ٦,٥٣٢طلبات فلسطينية من إجمالي 

  .ً، والتي صدرت ضدها الحقا أوامر بالهدم”ج“بناء في المنطقة المصنفة 

 ٢٧ية لنحو ، لكن تتوفر خرائط هيكل”ج“ قرية فلسطينية في المنطقة المصنفة ٢٤٠وتوجد نحو 
منها فقط، فيما ال تتجاوز المساحة التي بإمكان الفلسطينيين البناء فيها بصورة قانونية وضمن نطاق 

، بينما مساحة المخططات للمستوطنات الهيكلية ”ج“من مساحة % ٠.٥مخططات مصادق عليها، عن 
  .من مساحتها اإلجمالية% ٢٦تبلغ 

سياسة التضييق على المواطنين الفلسطينيين في مدينة سلطات االحتالل تواصل “وأكد التقرير أن 
  .”القدس وضواحيها ضمن سياق سياسة التهجير والتطهير العرقي الصامت

ّوقد صعدت سلطات االحتالل مؤخرا من انتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم، وسلمت اخطارات  ً ّ
 منزال في حي باب ٢٢امر بإخالء  منزال في عدة أحياء بمدينة القدس، وأصدرت أو٣٠بإخالء وهدم 

 شخص ٢٠٠السلسلة، نتيجة تشققها بفعل الحفريات االستيطانية أسفلها، ما سيؤدي إلى تشريد قرابة 
  . عائلة في العراء٢٢من 

ولم تتوقف سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس بهدف الضغط على المقدسيين 
 منزل فلسطيني ٢٠٠قامت السلطات اإلسرائيلية بهدم ما يزيد على ودفعهم إلى الهجرة خارج مدينتهم، فقد 
  .٢٠١٧ في العام ١٤٢ و٢٠١٨ في العام ١٧٧، مقابل ٢٠١٩في الجزء الشرقي من القدس في العام 

كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم الدينية في مدينة 
يني إحصائية إسرائيلية حديثة تفيد بأن العام الماضي شهد أضخم عملية الخليل؛ إذ رصد التقرير الفلسط

  .١٩٦٧اقتحام للمسجد اإلبراهيمي منذ احتالل المدينة العام 

ًووفقا لمعطيات نشرها ما يسمى بمجلس مستوطنات الضفة الغربية؛ فقد شهد العام الماضي 
ًي، ما يعد ارتفاعا كبيرا بنسبة اقتحام أكثر من مليون ونصف مستوطن وسائح للمسجد اإلبراهيم ً ّ٩٠.٦ %

  .، ضمن موجة االقتحامات للمسجد٢٠١٨مقارنة بالعام الذي سبقه 

فيما لم تتوقف تصريحات رئيس أعضاء الحكومة اإلسرائيلية حول التوجه لفرض القانون 
ي الضفة ف” ج“اإلسرائيلي على المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية، وفرض السيادة على المنطقة 

  .الغربية، ووقف البناء الفلسطيني هناك



 ٢٣

يأتي ذلك في ظل تأكيد ممثلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، 
بأن جميع المستوطنات اإلسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن ضم بعض أو كل 

  .لغربية، سيشكل ضربة مدمرة إلمكانية إحياء المفاوضات ودفع السالمفي الضفة ا” ج“المنطقة المصنفة 

بينما حذر المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف، 
إلمكانية استئناف المفاوضات اإلسرائيلية ” ضربة مدمرة“من أن المخططات اإلسرائيلية لضم غور األردن 

 .الفلسطينية

  ٢٢ ص٢٦/١/٢٠٢٠لغد ا

*** 

  شؤون مقدسية

القدس في خطر شديد وهذا يحتاج الى ترتيب بيتنا : " سيادة المطران عطا اهللا حنا 

 "الفلسطيني الداخلي فوحدتنا الوطنية هي قوة لنا في دفاعنا عن قضيتنا الفلسطينية العادلة 

  

 للروم االرثوذكس اليوم بأن  قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس اساقفة سبسطية-القدس  
حضورنا المسيحي االصيل والعريق في مدينتنا المقدسة مستهدف ومستباح وبطرق مختلفة ومتعددة 
فهنالك من يعملون على تهميش حضورنا والنيل من مكانتنا واسكات الصوت المسيحي الفلسطيني الوطني 

واولئك الذين يستهدفون حضورنا المسيحي المدافع عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم 
وعقاراتنا واوقافنا هم ذاتهم الذين يستهدفون شركاءنا في االنتماء االنساني والوطني واعني بذلك اخوتنا 

  .المسلمين الذين واياهم ننتمي الى شعب واحد وندافع عن قضية واحدة 

ان الظروف العصيبة التي تمر بها مدينة القدس والمؤامرات الغير مسبوقة التي تستهدف كل  
شيء فلسطيني مسيحي او اسالمي في هذه المدينة المقدسة يجب ان تجعلنا كفلسطينيين ان نعمل اكثر 

نه الن من اجل تكريس وحدتنا واخوتنا وتضامننا ولفظ ونبذ اي خطاب طائفي ايا كان شكله وايا كان لو
  .وحدة شعبنا هي قوة لنا في دفاعنا عن حقوقنا وثوابتنا وانتماءنا لهذه االرض المقدسة 

ومن يحمي القدس انما هم ابناء القدس وفلسطين ونحن نثمن ونقدر " ال يحك جلدك اال ظفرك "  
دين في عاليا اي مواقف تضامنية مع القدس وابناءها وفلسطين وشعبها وذلك من كل اصدقاءنا الموجو

سائر ارجاء العالم ولكن ما يجب ان يقال هو ان المقدسيين يقفون في الخطوط االمامية دفاعا عن كرامة 
االمة ومقدساتها وهم يتصدون بصدورهم العالية من اجل الحفاظ على هوية القدس وتراثها وطابعها 

 العصيبة وفي هذه الظروف وانسانها المستهدف في كافة تفاصيل حياته ، ولسان حالنا في هذه المرحلة
مسلمون ومسيحيون معا من اجل القدس ومقدساتها "االستثنائية التي تعصف بمدينتنا يجب ان يكون 

  .، بوحدتنا وتضامننا وتآخينا نكون اقوياء في دفاعنا عن القدس ومقدساتها" وانسانها



 ٢٤

ابتهم مهما اشتدت حدة ال يضيع حق وراءه مطالب والفلسطينيون لم ولن يتنازلوا عن حقوقهم وثو 
المؤامرات التي تستهدفهم وتريد لهم ان يكونوا في حالة ضعف وترهل واستسالم وقبول بالوضع الراهن 

  .الذي يرسمه االحتالل الرضنا المقدسة 

لن تمر صفقة القرن وغيرها من الصفقات المشبوهة ولكن هذا يحتاج الى ترتيب بيتنا الفلسطيني  
سامات وتوحيد الصفوف لكي نكون كفلسطينيين اقوياء في دفاعنا عن وطننا وقضيتنا الداخلي وانهاء االنق

 .العادلة 

  ٢٥/١/٢٠٢٠مكتب المطران عطا اهللا حنا 

*** 

  رميله أبو الطفل وفاة مسئولية وسلطاته االحتالل بلدية يحمل الوطني الحراك :القدس

 

 يــوم صــباح بيانــا القــدس، مدينــة فــي االجتمــاعي الــوطني الحــراك أصــدر – المحتلــة القــدس – أمــد
 .رميله أبو قيس الطفل وفاة عن المسؤولية االحتالل سلطات وبلديه فيه يحمل السبت،

 وفــاة عــن المــسؤولية كامــل القــدس، فــي ســلطاته واالحــتالل بلديــة نحمــل" الحــراك، بيــان فــي وجــاء
 احتياطــات أي ضــمان أو تغطيتــه بــدون خطيــر وعميــق ميــاه مجمــع تــركهم بــسبب رميلــه أبــو قــيس الطفــل

 مــدارس ومالعــب وتجاريــه مجمعــات بهــا مزدحمــة حيويــة منطقــه فــي يقــع أنــه خاصــةو ،العامــة للــسالمة
 ".قريبه تجاريه عمارات ولألطفال

 عـدم يـضمن حديـد سـياج أو تغطيـه بـدون الخطـورة بهـذه مجمـع تتـرك كيـف" فـي، الحـراك وتساءل
 ".؟؟؟هناك نم يمرون األطفال جميع ان خاصةو فيه طفل أي وقوع

 البلديـة أهملـت لمـا يهـود سـكانها كـان لـو وعربيـه المنطقـة ألن جاء إهمال هذا أن الحراك، وأعتبر
  !!!.السالمة اتءإجرا

  ٢٥/١/٢٠٢٠أمد 

*** 
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  تقارير

 نقف خلف القيادة الهاشمية وموقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية: مواطنون

  

صريحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب األخيرة بشأن اإلعالن أثارت ت -  ّ ليث العساف–عمان 
عن صفقة القرن قبل زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يوم الثالثاء الثامن والعشرين 
كانون ثاني الجاري، آراء مختلفة حول القضية الفلسطينية وتبعاتها في ظل غياب المعلومة الدقيقة 

  .لصفقةوالرسمية عن ا

َوفي ذات اإلطار أثير مؤخرا، تحديدا عبر وسائل التواصل اإلجتماعي توجه األردن إللغاء قرار فك  َ
  .«الدستور«َاالرتباط القانوني مع الضفة الغربية، والذي نفته الحكومة األردنية رسميا عبر 

ضيتين وفيما رصدت بعض اآلراء التي أثيرت عبر وسائل التواصل اإلجتماعي حول الق» الدستور»
  :َيلي بعضا منها

هاشم اللوزي، أكد على الوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة وموقف األردن الثابت تجاه 
وضرورة . القضية الفلسطينية، والثقة المطلقة بخيارات جاللة الملك النابعة من مصلحة األردن وفلسطين

 وعاصمتها القدس لما فيه من مصلحة ١٩٦٧م إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عا
  .وطنية لجميع األطراف

أما جراح الحوامدة، قال أن كثرة الحديث عن صفقة القرن في اآلونة األخيرة على مايبدو تظهر 
جدية الطرح األمريكي في قرب اإلعالن عنها وفق الوقت الذي اعلنه الرئيس األميركي، ولكن التزال بنودها 

  .دم صدور أي تصريحات رسمية بشأنهامبهمة وذلك لع

أما أمل الموسى، أبدت استغرابها من ما يثار بشأن توجه األردن إللغاء قرار فك االرتباط القانوني 
مع الضفة الغربية، مطالبة بأن يتم التركيز على تطبيق القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس األمن 

وأن ال تكون هناك قرارات أحادية من الواليات المتحدة الدولي بخصوص ما يشمل القضية الفلسطينية 
  .ًاألمريكية بتحديد مصير دول وشعوب لها كل الحق في تقرير مصيرها وما تراه مناسبا

أما أحمد سليمان، أستهجن كثرة الحديث عن صفقة القرن وبنودها والتي لم تصدر بشكل رسمي 
ت بهذا الشأن أن يعلن عنها بالتفصيل لوقف من أي طرف حتى اللحظة، وطلب ممن يملك أي معلوما

  .تداول المعلومات المغلوطة التي من شأنها تضليل الرأي العام

بدوره ربط نضال العلي، صفقة القرن وما يثار حولها بتولي الرئيس األمريكي دونالد ترامب لرئاسة 
 األوسط من وجهة نظر الواليات المتحدة األمريكية بأغراض انتخابية بحتة وذلك لحل مشكلة الشرق

  .أمريكية داعمة للكيان الصهيوني على حساب فلسطين والفلسطينيين
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مهند الحاج، أكد على الوقوف خلف القيادة الهاشمية في الصمود بوجه تداعيات صفقة القرن 
والوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وأضاف أن مواقف األردن شجاعة 

ة في الدفاع عن األقصى والمقدسات االسالمية والمسيحية وتحظى بدعم وتالحم شعبي واسع، وواضح
  .ًمستذكرا الءات جاللة الملك الثالثة في وجه صفقة القرن

ونتنياهو هو توظيف انتخابي مرفوض أردنيا على » إسرائيل«غادة عثمان، قالت أن ما تسعى له 
صفقة القرن ماهو إال محاوالت إلفشال عملية السالم رغم كل وكثرة الحديث اآلن عن . كافة المستويات

  .(٣٣٨/ ٢٤٢(المبادرات العربية للسالم ورغم قرارات األمم المتحدة وقراراتها 

مجدي الشافعي، اعتبر تداول مثل هذه المعلومات بكثرة على وسائل التواصل اإلجتماعي كبالون 
حضير له من قبل اإلدارة األمريكية والحكومة اإلسرائيلية إلختبار الرأي العام العربي بخصوص ما يتم الت

لتمرير ما يعرف بصفقة القرن، وأكد على تمسك األردن قيادة وشعبا بالثوابت الفلسطينية، باعتبارها 
 ١٩٦٧التي تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام . بوصلة الشعوب العربية

  .المحتلةوعاصمتها القدس 

سامي البيطار قال أن ال أحد يملك حق التنازل عن شبر واحد من األراضي الفلسطينية المحتلة، 
وأن أي حديث أو حلول للقضية الفلسطينية ال تمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة مرفوضة جملة 

  شعبا في الدفاع عن فلسطين،أما إلغاء قرار فك اإلرتباط فالبد من استذكار دور األردن قيادة و. ًوتفصيال
 .َفاألردن تاريخيا يرتبط ارتباطا وثيقا بفلسطين وشعبها

  ٣ ص٢٦/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 رفض دولي لضم غور األردن وتأكيد على الوصاية الهاشمية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية

  

وسعيها لضم غور المحمومة » إسرائيل«اثارت محاوالت  -  متابعة الدستور، مقر االمم المتحدة
االردن أحادي الجانب، إلى جانب ممارساتها التوسعية في زيادة عدد المستوطنات وتلمحياتها في األونة 

، ناهيك عن ممارساتها العدوانية »يهودا والسامرة«األخيرة إلى ضم الضفة الغربية واطالق عليها 
يكية التي أعلنت عن موافقتها بان القدس ٕوانتهكاتها المتكررة للمسجد األقصى بمباركة من اإلدارة األمر

األبدية، أثارت غضب دول العالم، األمر الذي دفع المتحدثون في جلسة مجلس األمن » إسرائيل«عاصمة 
إلضفاء الشرعية على وجودها في » إسرائيل«الدورية بشأن القضية الفلسطينية إلى استنكار تحركات 

ًغوار، ورفض هذه األعمال باعتبارها دوسا صارخا للسيادة األراضي العربية المحتلة ومحاولة ضم اال ً
ًوانتهاكا صارخا للقانون الدولي ً.  

 التي عقدت الثالثاء الماضي، واستمع خاللها المجلس الى اكثر من سةوأكد المتحدثون في الجل
في غزة  كلمة تناولت مواضيع عدة من بينها، حل الدولتين والسالم وضم الجوالن والوضع االنساني ٥٠
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ٕوالعنف وقضايا اقليمية اخرى، أكدوا تجديد دعمهم لألردن في الحفاظ على وادارة األماكن المقدسة 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، بما في ذلك الحرم الشريف والوصاية الهاشمية لألماكن المقدسة التي 

  .يمارسها جاللة الملك عبد اهللا الثاني ملك األردن

سات والكلمات التي القت بها الدول االعضاء باألمم المتحدة، بما فيها الدول الدستور تابعت الجل
او ما يسمى ) غور االردن(التي تحدثت باسم المجموعات االقليمية الكبرى، وركزت على موضوع ملف 

بضمها الى كيانها، ورصدت، مواقف كل من االمم المتحدة ومجموعة » اسرائيل«التي تهدد ) جيم(المنطقة 
  .ول العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي ودول عدم االنحياز ودول االتحاد االوروبيالد

  :األمم المتحدة 

أكدت رئيسة الشؤون السياسية وبناء السالم باالمم المتحدة، روزماري ديكارلو، على أن جميع  
 ضربة سيشكل» المنطقة ج«المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وأن ضم بعض أو كل 

  .مدمرة إلمكانية إحياء المفاوضات ودفع السالم

  : الدول العربية

ُطالب الممثل السوداني حسني مصطفى يعقوب حسنى، باسم الدول العربية، أن تلزم، السلطة 
الرامية لتغيير « غير القانونية والتوقف عن سياساتها يطانيةالحتالل بوقف األنشطة االستالقائمة با

مؤكدا دعم » فية والهوية والوضع القانوني لألراضي المحتلة وخاصة الحرم الشريفالطبيعة الديمغرا
المجموعة العربية للمملكة االردنية الهاشمية في إدارة وحفظ المواقع اإلسالمية والمسيحية في القدس بما «

  .«فيها الحرم الشريف

  :جامعة الدول العربية

العربية، السفير ماجد عبدالعزيز، إن آمال من جانبه، قال المراقب الدائم لجامعة الدول 
لتحويل مساحات شاسعة من » إسرائيل«الفلسطينيين في استئناف المفاوضات قد تضاءلت حيث تخطط 

إلى محميات طبيعية، مؤكدا إن قراراتها غير القانونية، المعترف بها من قبل الواليات ) جيم(المنطقة 
وتأكيد سيادتها على » إسرائيل» تسمية القدس عاصمة لـالمتحدة، تقوض حل الدولتين في محاولة ل

  .المستوطنات غير القانونية

ودعا عبدالعزيز إلى وقف جميع أنشطة االستيطان وما يتصل بها من النزوح والهدم، والضغط 
على المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيقات في القانون اإلنساني الدولي وانتهاكات قانون حقوق 

  . حيث تم استيفاء الشروط لبدء مثل هذا التحقيقاإلنسان،

  :تونس
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كما أعرب مندوب تونس، الدولة العربية الوحيدة في مجلس االمن الدولي عن عميق انشغال بالده 
ازاء الدعوات الهادفة الى ضم مناطق في الضفة الغربية واستمرار تنفيذ المشاريع االستيطانية في «

  .«دس الشرقيةاالراضي المحتلة بما فيها الق

رفض تونس الممارسات الرامية الى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي «وشدد على 
للوصاية الهاشمية التاريخية على «مؤكدا دعم تونس » للقدس وانتهاك المقدسات االسالمية والمسيحية

  «يانته والحفاظ عليههذه المقدسات ودور المملكة االردنية الهاشمية في ادارة الحرم الشريف وص

  :منظمة المؤتمر االسالمي

لألسف، فسياسة «ًوقالت ممثلة بنغالديش، رباب فاطمة، متحدثة باسم منظمة المؤتمر اإلسالمي، 
غير القانونية المتمثلة في توسيع المستوطنات وضمها بحكم األمر الواقع من األراضي » إسرائيل«

، مضيفة ان هذا تضمن تهديدات متكررة وعدائية »لها، تكثفتالفلسطينية، وخاصة في القدس الشرقية وحو
أجزاء ملحقة أو جميع كل الضفة الغربية المحتلة، بما يتعارض مع ميثاق األمم المتحدة وقرارات «لضم 

  «.مجلس األمن

إن مثل هذه التهديدات واالنتهاكات ال يمكن أن تمر دون تحد، إنه كذلك يتعين على «وقالت 
على احترام قرارات مجلس األمن واالمتثال لها، » إسرائيل«ي اتخاذ إجراءات ملموسة إلجبار المجتمع الدول

وقف جميع تدابير االستيطان والضم غير القانونية في «، مشددة على ضرورة »٢٣٣٤خاصة القرار رقم 
  «.دولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية

ألحدث قرار إسرائيلي غير «لدول االسالمية وفي هذا الصدد، أكدت السفيرة فاطمة على رفض ا
  .في الضفة الغربية وشددت ضرورة إدانته» المحميات الطبيعية«قانوني القاضي بإنشاء ما يسمى 

  :حركة عدم اإلنحياز

ًكد ممثل اذربيجان، توفيق مصايف، متحدثا باسم حركة عدم اإلنحياز، تضامن الحركة الدائم مع أ
وهذا الحل معروف جيدا ويجب أن يتماشى مع . ا بحل عادل ودائم وسلميالشعب الفلسطيني والتزامه

  .القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة والميثاق

، السلطة القائمة باالحتالل، على انتهاك »إسرائيل«وقال إنه يلزم اتخاذ إجراء فوري لمحاسبة  
  .قرارات المجلس

حركة « الخاص باالستيطان مضيفا ان ٢٣٣٤لفعال للقرار ودعا مصايف إلى التنفيذ الكامل وا 
 يوفر الطريق األكثر قابلية للحياة إلى ٢٢٣٤عدم اإلنحياز ال تزال تعتقد أن قرار مجلس األمن رقم 

ووفقا » ١٩٦٧السالم، ووضع األساس لمتطلبات ومعايير لتحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 
 الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ األرض مقابل السالم، ومبادرة السالم لقرارات األمم المتحدة ذات«

  .وبالتالي، فإننا ندعو إلى تنفيذه بالكامل وفعال. الرباعية) الخاصة باللجنة(العربية وخريطة الطريق 
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حركة عدم اإلنحياز تؤكد من جديد دعمها لألردن في الحفاظ على «وأكد السفير األذري على ان  
ٕادارة األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس، بما في ذلك الحرم الشريف والوصاية الهاشمية و

  .«لألماكن المقدسة التي يمارسها جاللة الملك عبد اهللا الثاني ملك األردن

  :االتحاد األوروبي

ة عضو في  دول٢٧ًقال ممثل البرتغال، فرانسيس أنتونيو ديوار لوبس، متحدثا بالنيابة عن  
ًودولة فلسطين ذات السيادة تعيشان جنبا إلى جنب في سالم » إسرائيل«االتحاد األوروبي، إنه يتصور 

وأمن معربا عن قلقه إزاء المستوطنات اإلسرائيلية وتوسعتها، بما في ذلك الموافقة على ما يقرب من 
يتم بناء بعضها على األراضي  وحدة إضافية والموافقة بأثر رجعي من الوحدات األخرى، والتي س٢٠٠٠

  .الفلسطينية، باإلضافة الى التحركات التي تتبع إجراءات أخرى في القدس الشرقية والخليل

وقال ان المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير 
أي تغييرات في حدود ما قبل عام االتحاد األوروبي لن يعترف ب«شرعية وتعرقل السالم مشددا على ان 

  .« بخالف تلك التي تحترمها األطراف١٩٦٧

أن تفي بالتزاماتها كدولة محتلة وأن تكف عن االستيطان » إسرائيل«يجب على « وقال لوبس انه 
ًوان الضم سيشكل أيضا انتهاكا خطيرا للقانون الدولي مضيفا ان الدول االوروبية عارضت »  التوسع– ً ً

تيالء على الهياكل المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وال سيما في هدم واالس
 .القدس الشرقية، بما في ذلك المشاريع اإلنسانية التي يمولها االتحاد األوروبي

  ٣ ص٢٦/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

 يهدف إلقصاء المسلمين وفرض للتقسيم.. اإلبعاد عن األقصى

  

يواصل االحتالل الصهيوني اقتحام ساحات المسجد االقصى وتضييق  -   ابو طير ماجدة–ّعمان 
ٕالخناق على المصلين واعتقالهم في محاولة منه لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وفرض االمر 

  .الواقع

والمصلون وخصوصا المقدسيون يواجهون سياسية اإلبعاد تحت ذرائع واهية من اجل اإلنفراد 
  .سجد األقصىبالم

ًوبحسب االحصائيات فإن اكثر مئة مبعد عن مسجد االقصى للعام الماضي، ومؤخرا تم ابعد الشيخ 
عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى المبارك ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا للدفاع عن القدس وتمديد 

  .اإلبعاد لمدة اربعة اشهر
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ا سلطات االحتالل مستفزة، وان اقتحام الشرطة األردن بدوره أكد ان الممارسات التي تقوم به
» اسرائيل«االسرئيلية للحرم الشريف واالعتداء على المصلين اآلمنين ممارسة مدانة وانتهاك إللتزامات 

  .بصفتها القوة القائمة باالحتالل وفقا للقانون الدولي

لدى االحتالل تهدف عضو مجلس النواب صداح الحباشنة، أشار الى ان سياسية االبعاد المتبعة 
بالدرجة االولى الى تفريغ المسجد االقصى ومدينة القدس من المقدسيين وهذا انتهاك سافر لحرية العبادة 
التي كفلتها كل المواثيق الدولية، وبالرغم من أن المقدسيين يعانون من السياسة اإلسرائيلية بشكل خاص 

  .اال انهم متكاتفين ولن تؤثر عليهم هذه الضغوطات

ٕودعا إلى وقفة عربية واسالمية لوقف ما يحدث في القدس وحماية المقدسات االسالمية 
والمسيحية من االحتالل الصهيوني الغاشم، مؤكدا أن قرارات اإلبعاد بحق المقدسيين لن تدفعهم 
 لإلستسالم، وقد رأيناهم كيف يصلون ويجتمعون بالقرب من اسوار القدس مما يزيد من قوتهم ومن رباطة

  .جأشهم

ّسعيد ذياب، أكد ان االحتالل االسرئيلي خالل هذه الفترة وفي السابق أيضا . المحلل السياسي د
كان جهده يرتكز على الهيمنة على االماكن المقدسة االسالمية والمسيحية من خالل اتباع سياسية اإلبعاد 

  .ض سيطرته على المسجد األقصىاضافة الى اإلقتحامات، حيث يقوم بإبعاد الشيوخ والنشطاء ومحاولة فر

 الموقف الرسمي االردني واضح وثابت والوصاية الهاشمية على المقدسات قائمة ومعترف  وأضاف
 .بها دوليا

 ٣ ص٢٦/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  فعاليات

ًفجرا تنتصر تركية أهلية منظمات ..إسطنبول   األقصى لخطيب َ

 

 تضامنية وقفة الجمعة، اليوم تركية، أهلية منظمات نظمت – األناضول – شقليه عمر – إسطنبول
 الـسلطان مـسجد سـاحة فـي صـبري، عكرمـة الـشيخ األقـصى، المـسجد خطيـب رأسـهم وعلـى المقدسيين مع

 .األناضول مراسل بحسب وتركي، وعربي فلسطيني حضور وسط بإسطنبول، الفاتح محمد

 الـشيخ األقـصى، المسجد خطيب ادبإبع قضى الذي اإلسرائيلي القرار على ًاحتجاجا الفعالية وجاءت
 غــدا ينتهــي أســبوع، لمــدة دخولــه مــن ومنعــه القــدس، فــي للمقدســات العليــا الهيئــة رئــيس صــبري، عكرمــة
 .للتجديد وقابل السبت
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 منظمـات مـن بدعوة الفجر صالة ّأدوا أن بعد بالمئات خرجوا المتظاهرين إن األناضول مراسل وقال
 المتظـاهرون وهتـف األناضـول، شـباب ّوتجمـع (IHH) اإلنـسانية غاثـةاإل هيئـة رأسها على ةيٕواغاث أهلية

 .الفلسطينيين بحق القمعية وسياسته اإلسرائيلي باالحتالل ّمنددين "أقصى يا نفديك ّبالدم، بالروح،"

 الـشيخ ابعـاد قـرار تجديـد حـال فـي" الوقفة خالل "يلدريم بولنت" اإلنسانية اإلغاثة هيئة رئيس وقال
 مكتـوفي نقـف ولـن مـدننا، فـي للقنـصليات وسـنتوجه الميـادين، نتـرك لـن فإننـا األقصى، عن صبري عكرمة
 إبعـاده، تجديـد فـي للنظـر اإلسـرائيلية المخـابرات أمـام للمثـول ًغـدا موعـده إلـى إشـارة في "ذلك حيال األيدي
 والعـراق سـوريا فـي تـسيل التـي الـدماء توقفنـا لـن" ّأنه ّوأكد.الجمعة خطبة خالل من التحريض بتهمة وذلك

 اإلسرائيلي االحتالل وسنالحق فلسطين األولى قضيتنا حساب على منشغلين نكون فلن الشرقية، وتركستان
 ".الدولية المحافل كل في

 بـاب فـي للـصالة المتكـررة دعواتـه بـسبب صـبري السـتهداف إسـرائيلية حملة هناك" أن يلدريم ّوبين
 ســليمان هيكــل عــن الحفريــات عمليــات إلكمــال عليــه تيالءاالســ إســرائيل تحــاول الــذي باألقــصى الرحمــة
 لفئـة وحتـى والمـسيحيين للمـسلمين المقدسـة األماكن استهداف عن للكف" االحتالل سلطات ودعا".المزعوم

 الـشيخ الماضـي، األحـد اإلسـرائيلي االحتالل قوات واستدعت".ّالمتعنتة السياسة هذه ترفض التي اليهود من
 الجـاري، ينـاير/الثـاني كـانون مـن ٢٥ حتـى األقـصى المـسجد دخول من بمنعه يقضي ًأمرا وسلمته صبري،

  ....اإلبعاد بتمديد توقعات وسط

 ٢٤/١/٢٠٢٠وكالة األناضول 

***  

  ٢٠٢٠يعلن عن جائزة العام " مركز دراسات القدس"

  

زة ؛ حيث تمنح الجائ٢٠٢٠ّ أقر مجلس أمناء مركز دراسات القدس في عمان جائزة العام – عمان
، ويحق لجميع طلبة الجامعات في األردن وفلسطين ”الحركة النسائية في القدس“ألفضل ثالثة أبحاث عن 
وستخضع األبحاث المقدمة للمشاركة بالجائزة للتحكيم من قبل لجنة متخصصة، .التقدم للمشاركة بالجائزة

ًي مبلغا مقداره ثالثمائة دينار أردني، ًويمنح الفائز األول مبلغا مقداره خمسمائة دينار أردني، والفائز الثان
وقال مدير عام مركز .ًوالفائز الثالث مبلغا مقداره مئتا دينار أردني مع شهادة تقدير تثبت فوزه بالجائزة

إن الجائزة تهدف إلى توثيق الحركة النسائية منذ بداية القرن التاسع “: زياد أبولبن. دراسات القدس د
 في القدس من دور بالغ األهمية؛ حيث شاركت المرأة في النضال الفلسطيني عشر، لما للحركة النسائية

ومقاومة االحتالل الصهيوني من أجل الوحدة العربية وبناء دولة فلسطينية على األرض التاريخية من 
 البحر إلى النهر، وتعود الحركة النسائية في القدس إلى جذور الحركة النسائية في فلسطين ما قبل النكبة،

ً، احتجاجا على إنشاء أول مستوطنة ١٨٩٣في فلسطين العام ” العفولة“حين خرجت تظاهرة نسائية في 
يهودية على أرضها، والهجرة اليهودية، وقد تبلور عن هذه التظاهرة تأسيس جمعيات نسائية، فتأسست 
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دن فلسطينية ، برئاسة نبيهة المالكي، ثم توالت الجمعيات في م١٩٠٣جمعية نسائية في عكا العام 
، برئاسة ميليا السكاكيني، وعقد أول مؤتمر ١٩٢٨كان تأسيس االتحاد النسائي في القدس العام .أخرى

 امرأة من مختلف أنحاء فلسطين، وترأست المؤتمر زكية ٣٠٠، وحضره ١٩٢٩نسائي في القدس العام 
 يتجزأ من حركة النضال ًالحسيني، وبعد عقد المؤتمر برزت حركات نسائية في القدس وأصبحت جزءا ال

بدايات : (وقد يجد الباحث في الحركة النسائية مادة حية للبحث والدراسة من زوايا متعددة. ”الفلسطيني
الحركة النسائية، دور المرأة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية والتربوية والحزبية 

الحركة الطالبية “بق لمركز دراسات القدس أن أطلق جائزة بعنوان لقد س“: وقال أبولبن).والنضالية وغيرها
، وقد فازت في المرتبة األولى الطالبة مريم علي ٢٠١٩للعام ” في القدس في ظل االحتالل الصهيوني

حسن صالح من الجامعة اإلسالمية في غزة، وفي المرتبة الثانية الطالبة هند عدنان أبو نجيلة من جامعة 
ّمرتبة الثالثة الطالبة رهف اسكندر الجمال من الجامعة األلمانية األردنية، وتم توزيع الجوائز غزة، وفي ال

، الذي عقد في جامعة البترا بالتشارك مع المركز في ”القدس في الرواية العربية“في حفل افتتاح مؤتمر 
، وبحضور ضيفي الشرف ، وشارك فيه عدد من الباحثين والروائيين العرب)نوفمبر(منتصف تشرين الثاني 

  .”الشيخ الدكتور عكرمة صبري والمطران عطاهللا حنا، وبرعاية سمو األمير الحسن بن طالل

 ١٢ ص٢٦/١/٢٠٢٠الغد 

***  

  آراء عربية

 الملك، القدس عنوان السالم ومفتاح الحل

  

 حازم قشوع .د

ال يزال االردن يقف عند بوابة الحل بواقعية، وعند عنوان السالم بمضوعية ذلك السالم الذى 
تخفظه االجيال وتصونه وهو السالم الذى تبنته قرارات الشرعية الدولية، وما زال جاللة الملك عبداهللا 

قيد الجميع بالمواثيق واالتفاقيات التى تم توقيعها، في كل من وادي الثاني ينادي في كل مناسبة بضرورة ت
عربه و اعالن واشنطن التي نصت على الحقوق العربية المشروعة كما على عروبة القدس ووصايتها 
الهاشمية، وفي كل منبر من المنابر العالمية يقوم جاللة الملك باعادة التاكيد على ثوابت الدبلوماسية 

على قرارات الشرعية الدولية بضرورة التزام تل ابيب بالقرارات االممية واالتفاقات البينية، لكن تل االردنية و
ابيب مازالت ال تذعن للصوت االممي الفتقاره للسوط الملزم الذي يجبر تل أبيب على االلتزامات بالمواثيق 

دة صياغة ما تمت صياغته، والى التى قطعتها واحترام العهود التي كانت قد وقعت عليها وتسعى إلى اعا
  .اعادة المفاوضة إلى ما تم التوقيع عليه
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وعلى ايقاع الفك والتركيب الذى يميز الحركة السياسية للحكومة االسرائيلية وحراك االستجداء 
الدبلوماسي، ما تزال تل ابيب تعزف على ايقاع تجليات الماضي وضحايا االبرهايت، قبل قرن من الزمان، 

حول تجلياتها اكثر من ستين من زعماء العالم، في مناخات التظاهرات االنتخابية والتى بات فيها ويلتقي 
الكل يتحدث من على ارضية مزاودات انتخابية بين نتنياهو المكشوف وغانتس المرصود واصواتها ال تقدم 

ر في تل ابيب يعملون منفعة سوى منفعة استقطاب اصوات انتخابية، ووفق هذا االيقاع ما زال صناع القرا
لقضم ما يمكن قضمه وتثبيت ما يمكن تثبيته على ارض الواقع دونما اكتراث لكل االصوات التى تنادي 

  .بالحل الراشد والحل المفضي الحقاق حالة وليس الى تجليات منفعة

ويعود الملك عبداهللا الثاني من جديد فيؤكد في كل مرة على ضرورة الحد من عمليات تمادي 
ومة تل ابيب في فرض ايقاع الحل بالقوة ووفق قرارات احادية ستعمل على اضعاف فرص السلم حك

االقليمي والسلم االهلي في المنطقة و يضعف من فرص تقديم النتائج التي يمكن البناء عليها في خلق 
ة من ارجائه، واقع اقليمي جديد تعيش منه ومن خالله المنطقة وشعوبها وتنطلق مسارات التنمية االقليمي

فان القدس تشكل مفتاح السالم ويجب على الجميع احترام جميع االديان والثقافات التي تحتضنها القدس 
دونما اختطاف تاريخي لطرف على حساب الثقافة االنسانية الجامعة، وهذا لن يتاتى من دون احتكام 

والحضارية واالنسانية والذى يشكل الجميع الى الوصاية الهاشمية الجامعة للقدس وعناوينها الثقافية 
  .عنوان السالم ومفتاح الحل

 ٤٠ ص٢٦/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

 الصورة كما جاءت من رام اهللا والقدس

 يعريب الرنتاو

ً سنة، حدثا سياسيا مماثال لذاك الذي تشهده هذه األيام، ٧٢لم تشهد إسرائيل منذ قيامها قبل    ً ً
 للمحرقة ٧٥حيث يحتشد زعماء أكثر من خمسين دولة، بينها دول كبرى، لتخليد الذكرى الـ

 من تل ، وفي القدس المحتلة التي اعترفت بها واشنطن عاصمة إلسرائيل ونقلت سفارتها)الهولوكوست(
برام اهللا حتى لمجرد إلقاء التحية على » المرور«قلة من المشاركين في هذا المحفل فكروا ... أبيب إليها

  .«محتضرة«رئيس سلطة 

باتهامات مخلة » ًالمالحق قانونيا«يقدم عليها نتنياهو » حركة انتخابية«قد يرى البعض أننا أمام   
بيد أن الصحيح كذلك، أن الحدث في ... ، وهذا صحيح بالشرف واألمانة لتعزيز مكانته االنتخابية
، ليس على خصومه ومنافسيه »صيحات النصر االستراتيجي«ّمضمونه وسياقاته، مكن نتنياهو من إطالق 

  .«الخمينية اإليرانية»و» القومية العربية«في انتخابات آذار المقبلة، بل وعلى 
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رام اهللا، األولى لالحتفالية الكبرى والثانية للقاء من يقارن الصور والمشاهد المبثوثة من القدس و  
مشروع : كاملة من الصراع بين مشروعين» مئوية« عباس، يدرك المآالت التي انتهت إليها –ماكرون 

إنها لحظة انتصار ...  التحرري الفلسطيني –صهيوني، احتاللي، عنصري توسعي، والمشروع الوطني 
  .المشروع الثاني) ول هزيمةال نق حتى(المشروع األول، وتآكل 

إسرائيل في لحظة انتصار استراتيجي، هذا ما يتعين االعتراف به إن نحن قررنا تحويل الهزيمة   
أما االنشغال بادعاء انتصارات وهمية كما جرت عليه عادة أهل السلطة ... إلى نصر، والتحدي إلى فرصة 

للرأي العام، هدفها األول » عملية خداع«ٕاما و» حالة إنكار«على حد سواء، فتلكم إما » المقاومة»و
واألخير، تبرير بقاء القديم على قدمه، واالستمرار في تسويغ وتسويق قيادات وفصائل لفظها الدهر بعد أن 

  .أكل عليها وشرب

من قبل المراكز المؤثرة في المجتمع الدولي، في » واالحتضان» الحفاوة«تحظى إسرائيل بكل هذه   
ًغت فيه أفعالها اإلجرامية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، مبلغا عظيما الوقت الذي بل ً

تقضم األرض والحقوق والمقدسات، فيما العالم يقف في الطابور اللتقاط الصور ... وغير مسبوق 
هم، تفرض حصارا وعقوبات جماعية على أهل غزة، وتأمر المقدسيين بهدم منازلهم بأنفس... التذكارية 

وليس الفلسطينيين أو العرب أو (المحرقة التي قارفها أوروبيون ... والعالم يصفق للناجين من المحرقة
  .، المحرقة التي هي االبنة غير الشرعية للثقافة والسياسة وأنماط اإلنتاج الغربية وليس العربية)المسلمين

لوال زيارة ماكرون للمقاطعة، لما تذكر .. .ًفي المقابل بدا المشهد باألمس من رام اهللا، كئيبا للغاية   
» سيداو«أحد السلطة، فالسلطة مشغولة بالشائعات حول مرض الرئيس والخالف بين رام اهللا والخليل حول 

أما الجناح الثاني من السلطة، فيطوف رئيسه فيما تبقى من عواصم العالم المحبة لإلخوان المسلمين ... 
، وذاك شهيد فلسطين وبطلها، في »ًثالثا«، فهذا شهيد القدس »ى الجنةقسائم العبور إل«وحماس، يوزع 

  .يثير الكآبة بدل الضحك واالبتسام» تهريج«أبشع بازار 

ًانتهت المئوية األولى من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في غير صالح الفلسطينيين استراتيجيا،   
تهم، وتضحيات أربعة أو خمسة أجيال منهم، لم بيد أن الفلسطينيين لم يفقدوا جميع مكتسباتهم ومنجزا

، كيف سيدخلها الفلسطينيون، ما هي »المئوية الثانية«العبرة اليوم، تكمن في سؤال ... ًتذهب سدى كليا 
ال شك لدي للحظة ... أهدافهم وتطلعاتهم، وبأي أدوات سيواصلون كفاحهم من أجل استرداد حقوقهم 

أعدائه وقياداته سواء بسواء، يختزن من الطاقات واإلبداعات، ما واحدة، أن شعب فلسطين المنكوب ب
في المشهد، ومن » االنقالب النوعي«سيمكنه من إحداث االستدارة في مسار تطور األحداث، وفرض 

ًيضحك أخيرا يضحك كثيرا ً. 

 ١٦ ص٢٤/١/٢٠٢٠الدستور 

***  
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 نفير فلسطيني على األرض وأردني في الساحات الدولية

  

 فايز بصبوص الدوايمة. د

 المسجد كانت وستبقى دائما جمعة مباركة تلك التي أعلن فيها الفلسطينيون النفير العام في
األقصى، والسبب في ذلك هو تجاوز المستوطنين الصهاينة الخطوط الحمر، من خالل تدنيسهم اليومي 
والمتكرر للمسجد المبارك، والتي قال عنها جاللة الملك بأن استمرار التجاوزات الصهيونية، وانتهاك 

وضى سياسية االحتالل والتي حرمات المسجد األقصى سيزعزع كل آفاق السالم في المنطقة والعالم، وأن ف
من هذا .هي انعكاس لعدم قدرة الكيان الصهيوني تشكيل حكومته العتيدة سينسف كل عملية السالم

المنطلق ومن خالل الحج الفلسطيني من فجر يوم الجمعة إلى المسجد األقصى رغم اإلجراءات الصهيونية 
 أن الشعب الفلسطيني أثبت عشقه وتمسكه الصارمة ورغم حملة االعتقاالت التي سبقت ذلك النفير إال

بأقدس أقداس أرضه المسجد األقصى المبارك، واستكمل ذلك بعد صالة الجمعة مباشرة واالشتباك المباشر 
مع قوات االحتالل الصهيوني والمستعمرين الصهاينة كما أطلق عليهم رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز 

ات والمستوطنين فكل محاوالت تغييب القضية الفلسطينية وخاصة وهو التعبير عن جوهر وجود المستوطن
ير األميركي في الكيان الصهيوني فريدمان وقرب ؟ٕالتوسع االستيطاني الشرس وغير المسبوق واعالن الس

إطالق المبادرة األميركية لحل قضية الشرق األوسط من قبل الرئيس ترمب والتي ترتكز على أحقية الكيان 
ستيطان واالستعمار وحقها في ضم غور األردن والبحر الميت، وما يسرب من هنا وهناك الصهيوني باال

إن الشعب الفلسطيني على .التابعة وفق اتفاقية اوسلوا المشؤومة للسلطة الفلسطينية) ج(عن ضم مناطق 
ي ابن الحسين ٕاألرض والدبلوماسية األردنية في الخارج يقودها باقتدار واصرار جاللة الملك عبداهللا الثان

المفدى ستجهض تلك المحاوالت، ولهذا السبب بالذات كان نشاط جاللة الملك الالفت في لقاءاته الدولية 
واإلقليمية، وخاصة مع الجانب األوروبي يغلب البعد السياسي على البعد االقتصادي، وذلك لتلمس جاللته 

ة وبتماهي إقليمي لتصفيتها على حساب مدى خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولة دولي
ونفير في الدبلوماسية لمقاومة » األقصى«نحن اآلن أمام نفير في . الهوية الفلسطينية والهوية األردنية

  .قضية الفلسطينية وتجلياتها على االمن واالستقرار في المنطقة والعالم؟مؤامرات تصفية ا

لسطينية عن أجندته وأولوياته، رغم حجم الضغوط األردن سيظل الوحيد الذي لم تغيب القضية الف
الهائلة التي تعرض ويتعرض لها وطننا الحبيب فطوبى لك جاللة الملك مع اقتراب عيد ميالد جاللتك 

وفي نفيرهم » األقصى«ًالمجيد، وشكرا لكل ذرة تراب علقت في أحذية الفلسطينيين خالل توجههم لنصرة 
  .اهللا عليه وسلمللحفاظ على مسرى رسول اهللا صلى 

  ٥ص/٢٥/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 على حكومة إسرائيل المقبلة أن تتبع ترامب لتغيير اتجاه التاريخ

 

 هذا ّسموا وقد. اإلعالمية – القضائية للقيادة السياسية القيادة من ًاستسالما هذا كان اآلن حتى 
 هو إسرائيل دولة جوهر وكأن إلدارتها، دولة هناك وجدت وال قومية، مصالح هناك يعد لم وكأنه. ”رسمية“

 رئيس فدعوة. األمريكي الرئيس يشكلها التي العليا للمرجعية ًاستسالما هذا يكون قد واآلن. تآمري سلوك
 تذكير شيء، كل قبل هي، األبيض البيت إلى غانتس بيني” أبيض أزرق “ورئيس نتنياهو الوزراء

 المجدي من وربما بل ينبغي سياسية ًفرصاو سياسية مشكالت بضع هناك بأن إسرائيل في للسياسيين
 افيغدور بأن ًواضحا سيكون القرن صفقة عن التفاصيل انكشفت كلما.القادمة القريبة األشهر في معالجتها
 األفضل السياسية الخطة عرقلة عن مسؤول األعمال، جدول على يوجد الذي ما يعرف كان الذي ليبرمان

 على انفالته ظل في اليمين، كتلة لهجرانه الوحيد المعنى هو ذاه. ١٩٦٧ منذ إسرائيل على عرضت التي
 .ساتمر من الحاخام

 إمكانيات وعن الكبرى الفرص عن” كهيلت “منتدى في الوزراء رئيس تحدث أسبوعين، نحو قبل 
 في األخير الخطاب حتى ترامب انتظر ما، بدعوة يأتي وكأنه. قديمة سياسية خطط من للتخلص تلوح

 في بومبيو مايك األمريكي الخارجية وزير وحسب. خاصته القرن خطة.. الفرصة عرضو رثة،الكا منتدى
 وثمة. والسامرة يهودا في التي المستوطنات على القانوني إسرائيل حق موضوع كرر ،”كهيلت “منتدى

 عن الخطة تمتنع أن العقال منفلت ًتخمينا يكون لن. ”ترامب خطة “في تعبيره األمر هذا يجد بأن تقديرات
 مطلع مصدر ويؤكد. دائمة تسوية لكل كأساس ١٩٦٧ لحدود ذكر هناك يكون نل ولكن الحدود، ترسيم
 للدفاع القابلة الحدود أدخلت وبالمقابل شطبت، االصطالحات هذه بأن القرن صفقة مضامين على

  .األوسع بالمعنى األردن لغور” الرابيني “بالمفهوم

ّيذكر   بأن إسرائيل في والخارجية خليةالدا السياسة الساحة الدراماتيكي السياسي الحدث هذا ُ
 األكبر اليوم هو الثالثاء. أولى الوجودية فالمواضيع خطير؛ موضوع هو القانونية للفتاوى االستسالم
. قانونية إجراءات في عالقتان األمريكية واإلدارة إسرائيل حكومة. للحصانة ال أم للحصانة نعم لموضوع

 الوزراء رئيس نتنياهو كان وسواء. ًأيضا تغلق أن شأنها من فرص نافذة عن أسبوعين قبل نتنياهو تحدث
 إدارة مع التالية السياسية الرحلة تبدأ أن إسرائيلية حكومة لكل األفضل من فسيكون غانتس، كان أم القادم

 إن. المتحدة الواليات في الثاني تشرين في االنتخابات بعد معها تواصل أن ًأيضا فيه ومرغوب ترامب،
. والحزبية الشخصية المصالح قبل إسرائيل دولة قصة هي ها: فيها لبس ال إشارة هي غانتس لىإ اإلشارة

 تصرف األقل على منهما ًأحدا أن يتبين نيسنكورن، آفي ولـ ادلشتاين الكنيست لرئيس األكبر اليوم قبيل
  .إلسرائيل التاريخية القومية والمصالح يتضارب متسرع، بشكل
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 في غانتس بيني تعزز ولكنها لنتنياهو، إسناد ريح ترامب خطوة تمنح ابات،االنتخ حملة ناحية من 
 يقرر أن يعلون بوغي على سيتعين الطاولة، على السياسي األعمال جدول يكون عندما. ًأيضا حزبه داخل

  .نتنياهو على يفرضه الذي الفيتو تسبق الدولة مصلحة كانت إذا

   اليوم إسرائيل - لورد أمنون: بقلم

  ٢٤/١/٢٠٢٠ العربي القدس

*** 

   إلسرائيل"فرصة تاريخية"خطة القرن 

 

  : من أرئيل كهانا -إسرائيل هيوم
 

أدى اطالق خطة القرن األميركية إلى احساس بفرصة تاريخية في قيادة دولة إسرائيل، فقد التقى 
نائب الرئيس األميركي مايك بينيس أمس برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السفارة األميركية في القدس 

الى احتفال اطالق الخطة ) الذي لم يكن حاضرا في المكان(ودعاه ودعا رئيس أزرق أبيض بيني غانتس 
  .وقد استجابا للدعوة. في واشنطن يوم الثالثاء المقبل

وتقول مصادر سياسية رفيعة المستوى انه من اللحظة التي ترفض فيها السلطة الفلسطينية تبني 
. ء من الشروط التي تتضمنها، ستفتح أمام إسرائيل نافذة فرص تاريخيةالخطة أو االستجابة لها ولو لجز

وعلى حد قولهم، فنحن نقف أمام أيام تاريخية بحجم حرب األيام الستة، الن حدود دولة إسرائيل كفيلة بان 
مضيفة بانه إذا ما بسطت إسرائيل سيادتها كما ستسمح . تتغير، إذا ما اتخذت الحكومة القرارات الالزمة

لها اإلدارة األميركية، فمعنى ذلك موت الدولة الفلسطينية وسيكون ذلك ضربة قاضية للحركة الوطنية 
  .الفلسطينية

وعلى حد قول أحد المصادر، فان إسرائيل ليست مطالبة عمليا بان تدفع شيئا ولكنها تتلقى 
دارة من إسرائيل ان تعترف وحسب المعلومات التي توجد في هذه اللحظة في إسرائيل، ال تتوقع اإل. الكثير

اآلن بكيان فلسطيني بل فقط أن تعرب عن استعدادها للبحث في ذلك في المستقبل، وفقط إذا ما استجاب 
  . األمر الذي من غير المتوقع أن يحصل–الفلسطينيون للشروط األميركية 

وري للقانون ومن المعلومات التي عرضت على الطرفين يتضح أن اإلدارة ستوافق على البسط الف
ومن جهة اخرى فان المناطق التي لم . اإلسرائيلي على غور األردن وعلى المستوطنات في الضفة الغربية

  .يطبق فيها القانون، ستكون حسب اقتراح االدارة مناطق للفلسطينيين

وحسب خطة القرن، ستوافق إدارة ترامب على اقامة كيان فلسطيني، ولكن سيادته ستكون 
كما يتبين .  وقبل كل شيء، ستكون المسؤولية األمنية العامة على عموم المنطقة إلسرائيلأوال. محدودة

أن القدس التي في داخل الجدار ستبقى بسيادة إسرائيل، والفلسطينيون سيكونون مطالبين باالعتراف 
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سطينية وكذا من الجانب الفلسطيني بالمقابل، يخطط لضخ المليارات للسلطة الفل. بإسرائيل كدولة يهودية
  .اقامة كيان فلسطيني بسيادة محدودة

الواليات المتحدة تنتظر بشوق استقبال نتنياهو وبيني غانتس في البيت “وغرد الرئيس ترامب بان 
والتقارير عن التفاصيل والتوقيت لخطتنا للسالم، المحفوظة جيدا، هي تخمينية . االبيض االسبوع القادم

  .”فقط

الرئيس ترامب، وكوشنير والسفير فريدمان هم اصدقاء “لي بينيت فقال ان وعقب وزير الدفاع نفتا
يحتمل أن تكون دولة إسرائيل تقف أمام فرصة تاريخية، الى جانب “وعلى حد قوله . ”حقيقيون إلسرائيل

حزب يمينا لن يسمح بتسليم ارض للعرب أو : وليكن واضحا. حزب يمينا سيقف متأهبا. مخاطر مهمة
  .”لسطينيةاقامة دولة ف

من ناحيتنا الخطة هي خطة ماتت قبل ان “اما في رام اهللا فقال مسؤول فلسطيني بالمقابل انه 
  .”تولد

وقبل ذلك، كان أبو مازن التقى في مكتبه في بيت لحم مع الرئيس الروسي فالديمي بوتين، وكذا 
لقه من نية إسرائيل ضم وفي لقاءاته هذه أعرب أبو مازن عن ق. مع الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون

  .غور األردن، بل وقال لمضيفيه أن السلطة الفلسطينية تخشى االضطرابات في الشارع الفلسطيني

في إسرائيل، بالمناسبة، يأخذون بالحسبان بان من شأن المبادرة األميركية أن تؤدي إلى تسخين 
ينيت الجيش اإلسرائيلي أول من أمس وعلى هذه الخلفية وجه ب. األجواء األمنية في الضفة وفي غزة ايضا

  .لالستعداد لكل تطور على األرض

  ١٤ص/٢٥/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٩

  اخبار باالنجليزية
  

Israel bans Imam of al-Aqsa Mosque from entering it for four months 
  

JERUSALEM, Saturday, January 25, 2020 (WAFA) – Israeli police raided the house of 

head of the Supreme Islamic Commission and the Imam of al-Aqsa Mosque, Sheikh 

EkremaSabri, in occupied Jerusalem during the pre-dawn hours and handed him a notice 

banning him from entering the mosque for a period of four months. 

Forces also summoned Sabri for interrogation at "Qashla" center, in the occupied city of 

Jerusalem. 

This came after the Imam defied an Israeli order banning him from entering the mosque 

for a period of a week which can be renewed. 

The Imam entered the al-Aqsa Mosque yesterday to perform Friday prayers while being 

carried on the shoulders of worshipers. 

At least two worshipers, including a woman, were injured by rubber-coated steel bullets on 

Friday after Israeli police attacked worshipers inside the mosque’s compound following the 

Fajr (dawn) prayer. 

Police used rubber-coated steel-bullets against worshipers, physically assaulted them and 

forced them out of the mosque’s compound. 

Spokesperson of Jordan’s Ministry of Foreign Affairs and Expatriates condemned the 

attack on the worshippers by Israeli police, which he stressed constitutes a violation of 

Israel’s commitments as the occupying power in accordance with international law. 

He stressed the need for Israel to respect the sanctity of the mosque and the freedom and 

safety of worshipers, calling it to halt its ongoing violations against holy places, to respect 

the historical and legal status quo in the city, and to avoid provocations and escalations. 

T.R. 

 

wafa 25/1/2020  

*** 

Palestinians expect little but bias from Trump peace plan 
 

By AFP - Jan 25,2020 - Last updated at Jan 25,2020 

RAMALLAH — After US President Donald Trump's announcement that he will finally 

launch his long-awaited Middle East peace plan this week, the response among many 

Palestinians Friday was a collective shrug. 

Trump said the plan, which has been delayed multiple times, would finally be released by 

next Tuesday when Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his political rival 

Benny Gantz will meet him in Washington. 

But the Palestinian leadership was not invited, amid a series of rows between President 

Mahmoud Abbas and Trump over the US leader's pro-Israel stance. 

In the heart of the West Bank city of Ramallah, where the Palestinian government is based, 

many people entering a mosque for Friday prayers were not even aware of Trump's 

announcement the previous day. 

Others said they did not expect anything positive from a president they see as totally 

biased. 

"Trump represents no one but himself, and this is a crazy president," said Munther Abu 

Awad, clutching a blue prayer mat. 
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"What he announced is in favour of Israel." 

Hossam Abdul Raheem, 57, said he expected the plan to be announced and then forgotten. 

"This deal will fail completely," he predicted. 

"Whatever they do will not affect us as we have nothing to lose." 

During prayers, the mosque's sheikh condemned the Trump peace plan, which Palestinians 

sarcastically label the "deal of the century". 

'Working in Israel's interests'  

Nasser Nassar, 57, works as a teacher by day and bus driver by night to pay the bills.  

He had little positive to say about the peace push. 

“Trump considers himself the president of the world and not only the United States, and 

the fact is he is working in Israel’s interests.” 

But he blamed the Palestinian leadership as much as the Israelis for the conditions in the 

Palestinian territories, where around a quarter of the population lives in poverty. 

“The leadership drove us to a place where we are chasing a living and we forgot all 

important causes.” 

Israel has occupied East Jerusalem and the West Bank since the 1967 war. 

More than 600,000 Israelis now live there in settlements considered illegal under 

international law. 

Palestinians see East Jerusalem as the capital of their future state and Abbas cut ties with 

Trump after he recognised the city as Israel’s capital. 

The Republican president has taken a series of other steps that have thrilled right-winger 

Netanyahu but appalled Palestinians. 

Israeli media reported what they said were leaks of parts of Trump’s plan, including that it 

could grant full sovereignty to Israel over Jerusalem and West Bank settlements. 

In exchange the Palestinians would get some kind of a demilitarised statehood in the 

remaining territory. 

Trump later tweeted that the reports were merely “speculative” and that the full details 

would be revealed later. 

‘How do you respond?’  

Both Israeli and Palestinian analysts were sceptical Friday as to whether the plan could be 

implemented. 

Nour Odeh, a Palestinian political analyst in the West Bank, said the details, if confirmed, 

would be impossible for any Palestinian leader to accept. 

“Trump wants the Palestinians to join Likud [Netanyahu’s party], that’s basically the 

requirement. 

“There is nothing to engage with. I think for the Palestinians and the world, the question 

becomes how do you respond?” 

Ofer Zalzberg, an Israeli analyst at the International Crisis Group think-tank, said while 

the plan was designed to support Netanyahu’s right-wing agenda, it could cause tension 

with some of his allies. 

Jordan Times 25/1/2020  

***  
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Erekat slams US deal of the century as the fraud of the century 
  

RAMALALAH, Saturday, January 25, 2020 (WAFA) – SaebErekat, Secretary General of 

the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization (PLO) said today that 

any deal, attempt or dictation that ignores the fact that Israel is an occupying power of the 

State of Palestine, will be recorded in history as the "fraud of the century". 

“Reminder to the International Community: Israel is an Occupying Power of the State of 

Palestine on the 1967 borders (East Jerusalem, West Bank and Gaza Strip). Any deal, 

attempt or dictation that ignores this fact, will be recorded in history as the fraud of the 

century,” tweeted Erekat on Friday. 

Erekat's remarks came in response to what is being raised about the publication of the deal 

of the century soon, and Trump's invitation to Israel’s Prime Minister Benjamin 

Netanyahu and his rival in upcoming Israeli elections, Benny Gantz, to visit Washington 

next week for a meeting on the US-led long-awaited Middle East peace plan. 

He stressed that what the Trump administration has done so far, and the full partnership 

with Netanyahu will enter history as the fraud of the century against international law, UN 

resolutions, and the terms of reference of the peace process. 

T.R. 

wafa 25/1/2020  
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  التقرير اليومي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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