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 ٢

  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  ٤  مواقفنا ثابتة ومبدئية بخصوص السالم والقضية الفلسطينية: الملك •

  ٥  الثوابت الوطنية والالءات الملكية تمثل موقف األردن من القضية الفلسطينية: الرزاز •

  ٦  لـك بـحـل الـدولـتـيـن يضمـن استقـرار الـمنطقةتـمـسـك الـمـ: الـطـراونـة •

  شؤون سياسية
  

  ٧  مبادرة السالم العربية هي أساس حل القضية الفلسطينية: عريقات •

  ٨   في حال إعالن خطة السالم األميركية"أوسلو"الفلسطينيون يهددون باالنسحاب من  •

  ٩  الوطني الفلسطيني يرفض اية صفقات تمس الحقوق الفلسطينية •

  اعتداءات
  

ًمستوطنون يحرقون مسجدا ثانيا بالقدس المحتلة ويقتحمون األقصى بحماية قوات  • ً
  ١٠  االحتالل

  ١٢  شــرطـة االحتـالل تحـقـق مـع خطيـب األقـصى وتبعده للمــرة الثـانـيــة •

ًاالحتالل يواصل مالحقة ناشط مقدسي ويسلمه قرارا بهدم منزله • ُ  ١٣  

  ١٣  ّرار اإلفراج عن طفلين مقدسييناالحتالل يتراجع عن ق •

  ١٣  ًاالحتالل يستدعي حارسا بالمسجد األقصى للتحقيق •

  شؤون مقدسية
  

  ١٤  المقدسيون أثبتوا جدارتهم بالدفاع عن األقصى: خديجة خويص •

  ١٥  بلدية االحتالل تتحمل مسؤولية وفاة الطفل قيس أبو رميلة: الهدمي •

  ١٥  "أبو رميلة"لة عن استشهاد الطفل صيام يحمل االحتالل المسؤولية الكام •

  

  

  

  



 ٣

  

  تقارير
  

ًتمتين الجبهة الداخلية سياسيا ومكاشفتها بالحقائق متطلبات حاسمة لمواجهة  •
  ١٦  صفقة القرن

معلومات جديدة مثيرة .. بين غزة والضفة" آمن"فلسطين عاصمتها شعفاط ونفق  •
  ١٧  عن خطة ترامب للسالم

  ١٩  استهداف المدنيين لحسم أي حرب.. تنوفا بينيت يصادق على خطة -فلسطين •

  آراء عربية
  

  ٢٠  مواقف الملك •

  ٢١  االعتراف األوروبي بالوصاية الهاشمية •

  ٢٢  إعادة خلط األوراق وقلب الطاولة.. للرد على صفقة القرن •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢٤  صوت عمي".. صفقة القرن" •

  شعر
  

ْوهم يصلون الفجر؟.. ّحتى • َ َ  َ   ٢٥  " األقصىيا رب! "ُ
  

  اخبار باالنجليزية
  

Jordan’s stance on Palestine unwavering — King ٢٦  

With one voice ٢٧  

Trump's Middle East ‘peace deal’, what next? ٢٨  

  

  

  



 ٤

  القدساالردن       

  مواقفنا ثابتة ومبدئية بخصوص السالم والقضية الفلسطينية: الملك

  

تقى جاللة الملك عبداهللا الثاني، بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني  ال- بترا– العقبة 
ولي العهد، في العقبة اليوم األحد، مع ممثلي المجتمع المحلي في محافظة العقبة، من أعيان ونواب 

وقال جاللة الملك، خالل اللقاء، الذي حضره .ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء البلديات فيها
، مشيرا جاللته إلى أنه "تحياتي ألهلي وربعي في محافظة العقبة"يس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، رئ

وفي تعليق لجاللته .سيجتمع مع أهل الجنوب خالل الشهور المقبلة، للوقوف على المشاكل في المنطقة
ن الثابتة حول مداخلة بخصوص السالم والقضية الفلسطينية، شدد جاللة الملك على مواقف األرد

  .والمبدئية في هذا الصدد

من جهتهم، عبر ممثلو المجتمع المحلي في محافظة العقبة، خالل اللقاء، عن اعتزازهم ..  >>
بمواقف جاللة الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، 

ت، وكذلك مواقف جاللته في الدفاع عن القضايا العربية من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسا
  .واإلسالمية

وأعربوا عن تقديرهم لجاللة الملك على حرصه على التواصل مع أبناء وبنات الوطن، .. >>
ًواالستماع إليهم وتلمس احتياجاتهم، واالرتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مشددين على وقوفهم صفا 

  .اشمية الحكيمة في الدفاع عن الوطن وصون منجزاتهًواحدا خلف القيادة اله

وثمن النائب إبراهيم أبو العز في كلمته التي ألقاها نيابة عن نواب مدينة العقبة، الزيارة ..>>
ًالملكية التي تعكس مدى التواصل والتالحم بين القائد وشعبه، مشيدا بمواقف جاللة الملك وجهوده الدؤوبة 

لوطن، واالرتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والدفاع عن قضايا األمة وفي مقدمتها في تعزيز مسيرة بناء ا
القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية 

  .على هذه المقدسات

ًوأكد خالل حديثه وقوف األردنيين صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية الح.. >> كيمة في الدفاع عن ً
ًالوطن وصون منجزاته، مشددا على أن األردن سيبقى قويا منيعا أمام مختلف التحديات اإلقليمية والدولية ً ً.  

حضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، ومستشار ..  >>
 للسياسات واإلعالم، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة جاللة الملك لشؤون العشائر، ومستشار جاللة الملك

وأقام جاللة الملك . األركان المشتركة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
  .مأدبة غداء تكريما للحضور ووجهاء وممثلين عن محافظة العقبة

 ٣ص/٢٧/١/٢٠٢٠الرأي 



 ٥

  مثل موقف األردن من القضية الفلسطينيةالثوابت الوطنية والالءات الملكية ت: الرزاز

 

 أكد رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، أن ثوابت األردن واضحة تجاه القضية -عمان    
حول التوطين والوطن البديل والقدس، مشددا على رفض » الالءات الملكية الثالث«الفلسطينية، وتترجمها 

  .ضع القائم في األراضي الفلسطينية المحتلةالمملكة ألي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الو

صباح، امس، إن هناك » راديو هال«على » الوكيل«وقال الرزاز، خالل مداخلة هاتفية على برنامج   
من «إجماعا وطنيا أردنيا بين القيادة والشعب على الثوابت الوطنية التي ال يستطيع أحد اختراقها، مؤكدا 

اقتصاديا، ونبني منعتنا الوطنية، ونكون سدا منيعا في وجه أي محاولة المهم أن نحصن أنفسنا سياسيا و
وشدد على أن ما يطرح من صفقات ومخططات لن .«للمساس بوضعنا السياسي واالقتصادي واالجتماعي

يؤثر على صمود األردن واألردنيين، مؤكدا ضرورة أن تحرص وسائل اإلعالم على نقل الحقيقة وااللتزام 
نية وعدم االلتفات لإلشاعات من قبل أصحاب األجندات الخارجية الذين يحاولون المساس بالضوابط المه

األردن كان من أوائل الدول التي «وأضاف  .بالثوابت الوطنية والتأثير على النسيج المجتمعي المتماسك
ات ، مشيرا إلى أن ما حدث خالل السنو»وقعت اتفاقية للسالم على أساس أن يفضي إلى سالم عادل

الماضية من محاوالت أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة، واألراضي الفلسطينية، واألغوار، 
ال يمكن لدول العالم محاربة اإلرهاب واالنتصار عليه، إال من خالل «وتابع . كلها تصب في تأزيم المنطقة

لثاني في جميع المحافل العربية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، إذ يؤكد جاللة الملك عبداهللا ا
وأكد أن قضية » .والدولية، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل إلنهاء األزمات في المنطقة

ٕالالجئين لن تحل إال بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين واقامة الدولة 
وأشار إلى أنه خالل .  وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 

، التي شارك فيها مندوبا عن جاللة الملك، أشادت العديد »دافوس«فعاليات المنتدى االقتصادي العالمي 
تحدثنا في »وأضاف. من الدول المشاركة والوفود بجهود جاللته المتعلقة بالقضايا اإلقليمية والعالمية

و صموده على مدى العقود الماضية أمام كل التحديات االقتصادية، وقدرته على دافوس عن ثبات األردن 
  . »تحويل تلك التحديات لفرص، ليصبح محط أنظار المستثمرين، بما يسهم في إيجاد فرص عمل حقيقية

  ٥ ص٢٧/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  

  

  



 ٦

  ـك الـمـلـك بـحـل الـدولـتـيـن يضمـن استقـرار الـمنطقةتـمـس: الـطـراونـة

 

أي تجاوز على حقوق الشعب «أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أن  -عمان
  .«الفلسطيني المشروعة، سيبقي المنطقة على صفيح من الدم والنار

ضور هيئة الوزارة، إلى ودعا الطراونة في بيان تاله في مستهل أعمال جلسة المجلس امس، بح  
التمسك بصف واحد، مغلقين أبواب الفتنة على من يحاول ترويجها عبر التمسك بثوابتنا الراسخة «

ًالمنطقة لن تهدأ، ما دام المحتل مزروعا «، موضحا في البيان، الذي تبناه المجلس، أن »ومصالحنا العليا
  .«دمير والتهجيرفي خاصرتها، يبث الكراهية والتطرف ويشرعن القتل والت

ًها هو المحتل اآلثم، يواصل عدوانا غاشما على شعب مرابط أعزل، ليقول بلغة العنصرية «وقال،   
والكراهية والتطرف، إن منطق القوة أقوى من قرارات الشرعية الدولية، ما دام العالم في صمت مطبق، وما 

ٕالمحتل واذ يضرم النار في مسجد « ان وأضاف الطراونة،.«ًدام االنحياز مضمونا من قبل راعي السالم
البدرية جنوب القدس المحتلة، ويواصل التعدي على المسجد األقصى المبارك وعلى المصلين اآلمنين، 
ٕإنما يكرس إرهاب الدولة، وينسف كل جهد إلحالل السالم، ويبرهن ميله ككيان مغتصب للغة الدم، فهو واذ 

  .«ًلم والدم، ال يؤمن إال بسواها نهجا وطريقاًجاء مزروعا في خاصرة األمة بغلبة الظ

ًأمام هذا التعنت، مصحوبا بمحاوالت تصفية القضية الفلسطينية على حساب «وشدد على أنه   
األردن وفلسطين، فإن تماسك جبهتنا وسدنا لكل أبواب الفتنة الداعية لالستكانة والصمت وقبول الواقع، 

، الفتا الى أن »نا األمنية، هو سبيلنا لمواجهة الصفقات المشبوهةوالتفافنا خلف قائدنا، وجيشنا وأجهزت
األشقاء على جبهة فلسطين أحوج ما يكونون اليوم، إلى إنهاء حالة االنقسام، فما انقسامهم إال خدمة «

تسابق المعلومات عن اقتراب اإلعالن األميركي عن خطة السالم الموسومة «وفي ظل .«مجانية للمحتل
وقوفنا خلف مواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني التي تقدمت جميع «، شدد الطراونة على »بصفقة القرن

ونوه .«المواقف، ليصدح الصوت الهاشمي عاليا مطالبا بحماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنهم
يق قرارات تمسك جاللة الملك بحل الدولتين كمدخل يضمن استقرار المنطقة، عبر تطب«الطراونة إلى أن 

الشرعية الدولية، ودعم خيار قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على أرضها وعاصمتها القدس 
أن استمرار االحتالل «، الفتا إلى »الشريف، ما هو إال موقف حق يشكل نقطة اجماع عند كل ضمير حي

كل من أشكال االنحراف وضرب االسرائيلي بممارساته غير القانونية وغير والشرعية اليوم ليس سوى ش
 .«القرارات األممية عرض الحائط، ورسالة لضرب فرص السالم العادل والشامل والمتكافئ

  ٤ ص٢٧/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  



 ٧

  شؤون سياسية
  

  مبادرة السالم العربية هي أساس حل القضية الفلسطينية: عريقات

 

أي حل "أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن   - م اهللا را  
 بعاصمتها ١٩٦٧ال يستند الى تجسيد استقالل دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران في العام 

 ."فصيالالقدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، مرفوض جملة وت

وقال عريقات في بيان اليوم األحد، إن القيادة الفلسطينية ستتابع مع مجلس األمن، والجمعية   
العامة لألمم المتحدة، ومجلس حقوق االنسان، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية كال 

لي والشرعية الدولية، واصفا على حدة، تحمل هذه الجهات مسؤولياتها تجاه من يريد تدمير القانون الدو
 ."احتيال وابتزاز لحقوقنا ووجودنا على وطننا"ما يتم طرحه بأنه 

وأشار عريقات الى أن جهود الرئيس محمود عباس واتصاالته األخيرة مع رؤساء الدول ستجعل   
التي من العالم كتلة واحدة في وجه المخططات التصفوية، فالعالم لن يتساوق مع مثل هذه الطروحات 

تتناقض مع الشرعيات الدولية، مجددا تأكيده على أن المشروع الوطني الفلسطيني أكبر من أن تهزه أو 
 .تدمره مثل هذه الصفقات، ألن قضية فلسطين هي أساس األمن واالستقرار االقليمي، ال بل الدولي

فلسطين، والحفاظ العودة بنا الى وعد بلفور بوطن قومي لليهود في "وأكد أن ما يجري اآلن هو   
على الحقوق المدنية والدينية لألقليات غير اليهودية، وهذا ما لن يحدث فخيارنا هو أن نبقى ونصمد على 

 ."ارضنا الفلسطينية

ودعا عريقات الدول العربية الى التمسك بمبادرة السالم العربية كأساس للحل، ورفض كل هذه   
جود موقف دولي من االتحاد األوروبي ومجموعة دول الطروحات جملة وتفصيال، مشددا على أهمية و

عدم االنحياز ومنظمة التعاون االسالمي وروسيا والصين في وجه المخططات األميركية واالسرائيلية 
 )بترا. (لتصفية قضيتنا الوطنية

  ٢٠ ص٢٧/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  

  

  

  

 



 ٨

   في حال إعالن خطة السالم األميركية"أوسلو"يون يهددون باالنسحاب من الفلسطين 

 

باالنسحاب من اتفاقية أوسلو التي تحدد العالقة بين إسرائيل ) األحد(هدد الفلسطينيون اليوم 
والسلطة الفلسطينية إذا ما أعلنت اإلدارة األميركية عن خطتها المرتقبة لحل النزاع في الشرق األوسط، 

  . قال مسؤولون فلسطينيون لوكالة الصحافة الفرنسيةوفق ما

خطواتنا للرد على «: وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
إعالن صفقة القرن تتمثل بإعالن تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأبرزها إعالن انتهاء 

ّيحول االحتالل من احتالل مؤقت إلى «أن إعالن الخطة سيخلق واقعا جديدا و، مضيفا »المرحلة االنتقالية
  .«دائم

ومن جانبه، لوح ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية اليوم بحل السلطة الفلسطينية كرد على الخطة 
  .«صفقة القرن«األميركية المرتقبة للسالم مع إسرائيل المعروفة باسم 

الفلسطينية الرسمية، بأن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعات وصرح نبيل أبو ردينة، لإلذاعة 
  .داخلية على كافة المستويات لبحث الموقف عند طرح صفقة القرن األميركية

وقال أبو ردينة إنه سيتم بحث كافة الخيارات بما فيها مصير ومستقبل السلطة الفلسطينية على 
  .ض أي استهداف للحقوق الفلسطينيةأن يكون أي قرار متخذ مدعوما عربيا ودوليا لرف

لما تحمله من إلغاء لملفات القدس «ّوحذر أبو ردينة أي جهة مع التعاطي مع الخطة األميركية 
  .«والالجئين والحقوق الثابتة للفلسطينيين واالنتباه للتداعيات الخطيرة التي ستحل على المنطقة بأسرها

التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني، بأنه لن يتم من جهته، صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
االعتراف فلسطينيا بأي مشروع يستبعد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحل ملفات الالجئين 

له وظيفة » صفقة القرن«واعتبر مجدالني، في بيان، أن اإلعالن المرتقب عن .والمستوطنات والحدود
س الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في االنتخابات المقررة في سياسية في هذا التوقيت، وهو خدمة رئي

الجديد في الموضوع هو محاولة لترسيم هذا المشروع التصفوي بصيغة «وأضاف أن .المقبل) آذار(مارس 
  .«تظهر كأن الوضع النهائي سيتم ترسيمه بمعزل عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

التمسك بقرارات الشرعية والقانون «تمع الدولي والدول العربية بـوطلب المسؤول الفلسطيني المج
  .«الدوليين، ألن الهدف من هذا المشروع التصفوي هو خلق مرجعية بديلة عنهم

وكان الرئيس األميركي دونالد ترمب وجه قبل أيام دعوة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
رة واشنطن من أجل اطالعهما على صفقة القرن، علما بأن نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس لزيا

  . االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل٢٠١٧الفلسطينيين يقاطعون اإلدارة األميركية منذ إعالنها نهاية عام 

  ٢٧/١/٢٠٢٠الشرق االوسط 

*** 
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  الوطني الفلسطيني يرفض اية صفقات تمس الحقوق الفلسطينية

 

الفلسطيني رفضه القاطع ألية خطط أو مشاريع صفقات او جدد المجلس الوطني  -عمان   
محاوالت للمس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية 

  .ذات الصلة وكفلتها مبادئ واحكام القانون الدولي

 لمنظمة التحرير وطالب المجلس الوطني بحسب بيان صحفي اليوم األحد، اللجنة التنفيذية  
الفلسطينية بتنفيذ كافة قرارات المجلسين الوطني والمركزي وفي مقدمتها القرار الخاص بانتهاء المرحلة 

كما دعا الى اتخاذ . االنتقالية بكافة التزاماتها السياسية واالمنية واالقتصادية تجاه االحتالل االسرائيلي
نضال بكافة اشكاله وصوره في وجه االحتالل، دفاعا عن الخطوات الالزمة لتفعيل وتصعيد المقاومة وال

حقوق شعبنا الثابتة التي تحاول ادارة الرئيس األميركي دونالد ترمب واالحتالل تصفيتها من خالل ما 
  .التي تنوي اشهار تفاصيلها قريبا" صفقة القرن"يسمى بـ 

البرلماني العربي والبرلمان العربي واالتحاد وطالب المجلس، الدول العربية واالسالمية وبرلماناتها واالتحاد 
البرلماني االسالمي بالتمسك وااللتزام بما اقرته القمم العربية واالسالمية المتتالية، واتخاذ القرارات 
والخطوات الكافية لرفض ومواجهة أي اعالن او خطة او مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية في تقرير 

لة الفلسطينية المستقلة ناجزة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات المصير والعودة واقامة الدو
  .الشرعية الدولية ذات الصلة

كما طلب المجلس االتحادات البرلمانية الدولية واالقليمية الى اعالن موقفها الرافض لمحاوالت   
ة كباقي شعوب االرض، المس بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل والعيش بدولته المستقل

  .واتخاذ االجراءات العملية لمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه في تقرير مصيره على ارضه

ودعا المجلس االمين العام لألمم المتحدة الى تحمل مسؤولياته التي نص عليها الميثاق في   
مساءلة كل من ينتهك هذه القرارات ومن الدفاع عن قرارات المؤسسة االممية، واتخاذ االجراءات القانونية ل

يسعى لتدمير اية امكانية إلحالل السالم في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم االستقرار فيها وتعريض 
  .االمن والسلم الدوليين للخطر

  ٢٧/١/٢٠٢٠ بترا

*** 
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  اعتداءات

ًمستوطنون يحرقون مسجدا ثانيا بالقدس المحتلة ويقتحمون األقصى بحما   ية قوات االحتاللً

  

 أقدم مستوطنون متطرفون، أمس، على إضرام النار بأحد - عمان - بترا - نادية سعد الدين
المساجد القديمة في القدس المحتلة، ما تسبب في حرقه وتخريبه، بينما واصلوا استباحتهم للمسجد 

  .عن األقصى ضد عدوانهماألقصى المبارك تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، وسط دفاع المصلين 

ًوتشكل اعتداءات سلطات االحتالل المتواصلة ضد المقدسات الدينية في القدس المحتلة جزءا وازنا  ً
من مساعيها الدؤوبة لتهويد المدينة والتضييق على مواطنيها المقدسيين، السيما عبر إرهاقهم بدفع 

هب قيمتها المالية لصالح توسيع المستوطنات من ميزانيتهم، والتي تذ% ٣٥الضرائب الباهظة التي تعادل 
  . ألف مستوطن٢٢٠ًفي القدس المحتلة التي تضم حاليا زهاء 

بالعمل الجبان “من جانبه؛ ندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، 
لقدس المحتلة، واآلثم الذي استهدف بالحرق والتخريب مسجد البدرية القديم في قرية شرفات، جنوب ا

  .”وخط شعارات عنصرية وعدوانية على جدرانه

يذكر أن المستوطنين كانوا أحرقوا مسجدا آخر فجر الجمعة الماضي في بيت صفافا جنوب 
  .القدس

الخزي “وأكد حسين أن المستوطنين المجرمين الذين أقدموا على هذه الجناية يتحقق فيهم وصف 
استمرار االعتداء على المقدسات الدينية، وعلى رأسها “ً، مبينا أن ”ةفي الدنيا والعذاب العظيم في اآلخر

  .”ًالمسجد األقصى المبارك، يزيد المنطقة غليانا، وينذر بحرب دينية وشيكة

بمطاردة رواد المسجد األقصى وقمعهم ومالحقتهم واعتقال “واستنكر حسين قيام قوات االحتالل 
 إلى منع خطبائه وعلمائه من دخوله، حيث تم تسليم الشيخ بعضهم، وبخاصة مصلي الفجر منهم، إضافة

  .”ًعكرمة صبري، قرارا بإبعاده مدة أربعة أشهر عنه

ًولفت إلى استهداف االحتالل للمصلين، رجاال ونساء، باإلبعاد اليومي عنه، مما يمثل اعتداء  ً ً
ًرسميا صارخا على حرية المسلمين في أداء عبادتهم، في أماكنهم المقدسة ، التي تشربوا حبها في قلوبهم، ً

  .”وترتبط بها عقيدتهم

التمادي في هذا العدوان الغاشم، الذي يمارسه االحتالل اإلسرائيلي عبر جهاته “وحذر من 
الرسمية والسياسية واألمنية، إلى جانب المستوطنين الذين يتسللون في ساعات الليل والنهار إلى المساجد 

  .”ر الحقد فيهإوالكنائس لحرقها، واشعال نا
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سلطات االحتالل تتحمل المسؤولية التامة عن العدوان الغاشم ضد المقدسات “واعتبر أن 
الدول والمؤسسات المعنية بحرية اإلنسان واألديان، بالوقوف في وجه االعتداءات “ً، مطالبا ”الدينية

  .”اإلسرائيلية اآلثمة

تها تجاه القدس وفلسطين، والدفاع عنها األمتين العربية واإلسالمية، لتحمل مسؤوليا“وناشد 
ًوحماية مقدساتها وشعبها من اعتداءات المستوطنين، الذين يعيثون فسادا في األرض الفلسطينية، بحماية 

  .”ومؤازرة السلطات المحتلة، على مختلف مستوياتها

 ألداء المواطنين“بدوره؛ دعا رئيس األوقاف اإلسالمية في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، 
الصلوات في المسجدين األقصى المبارك في القدس المحتلة، والحرم اإلبراهيمي في الخليل، بسبب 

هذه السياسات على “ً، محذرا من ”ٕاستهداف االحتالل لهما من خالل اعتقال المرابطين وابعاد المصلين
  .”المنطقة برمتها

د األقصى عكرمة صبري، ألربعة إبعاد سلطات االحتالل، لخطيب المسج“واستهجن الشيخ سلهب 
األمتين العربية “ً، مطالبا ”ًأشهر، الذي يقوم بواجبه الديني والواطني منذ أربعين عاما، بتوعية المواطنين

  .”واإلسالمية بالوقوف ضد هذه اإلجراءات المدانة

ًا سلطات االحتالل تحاول تهويد القدس والسيطرة على المسجد وتقسيمه زماني“وأضاف سلهب إن 
  .”استهداف باب الرحمة في القدس المحتلة، إحدى تلك المحاوالت“ً، الفتا إلى أن ”ًومكانيا

ًإلى ذلك؛ تشكل اعتداءات االحتالل المتواصلة ضد المقدسات الدينية في القدس المحتلة جزءا 
  .ًوازنا من مساعيه لتهويد المدينة والتضييق على مواطنيها المقدسيين

االحتالل، يجبي “س للحقوق االجتماعية واالقتصادية، زياد الحموري، أن وأكد مدير مركز القد
من هذه % ٥من ميزانيتهم، بينما ال يقدم لهم خدمات سوى بـ % ٣٥ضرائب من المقدسيين بما يعادل 

وحذر الحموري، في .”هذه األموال تذهب لصالح المستوطنات في القدس المحتلة“ً، مضيفا أن ”الضرائب
تداعيات الحصار االقتصادي الذي تفرضه سلطات االحتالل على المقدسيين بفعل “، من تصريح له أمس

استغالل القضاء اإلسرائيلي، “ولفت إلى .”الضرائب العالية ومنعهم من ترميم منازلهم، ومحالتهم التجارية
الق مئات ٕوتزوير األوراق في المحاكم، لفرض القوانين ضد المقدسيين في السيطرة على ممتلكاتهم، واغ

  .”المحالت التجارية، في محاولة إلفراغ المدينة من سكانها وتهويدها والسيطرة عليها

سلطات االحتالل تمنع المواطنين في القدس المحتلة، بخاصة مواطني “وأضاف الحموري أن 
ال لترميم البلدة القديمة منهم، من ترميم منازلهم بفعل الحفريات المستمرة، بينما في المقابل تصرف األمو

  .”البؤر االستيطانية، وذلك لتهجير المواطنين من مساكنهم، والسيطرة عليها بالكامل

الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى ينتزع “أن ” حماس“وفي سياق متصل أكدت حركة 
  .”حريته ويكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة
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، في ساعة مبكرة من فجر أمس تصريح حماس جاء في أعقاب قصف طائرات االحتالل اإلسرائيلي
موقعين للمقاومة شرق وغرب خانيونس، إضافة الى قصف إستهدف مواقع في القطاع أول من أمس، 

كما فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه .فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات
ي غزة وخانيونس وشرقي جباليا شمال القطاع، ما األراضي الزراعية المحاذية للسياج األمني شرقي مدينت

  .أجبر المزارعين في هذه المناطق على إخالئها، من دون وقوع إصابات بين الفلسطينيين

، تشمل ورشات تصنيع أسلحة، بسبب ”لحماس“فيما زعم جيش االحتالل استهدافه مواقع تابعة 
، المتاخم ”بغالف غزة“اقعة في نطاق ما يسمى استمرار إطالق البالونات المشتعلة تجاه المستوطنات الو

ويأتي استئناف إطالق البالونات تجاه المستوطنات، بعد توقف .للسياج األمني الفاصل شرق القطاع
ًلشهور، احتجاجا من قبل شبان فلسطينيين على التسويف والمماطلة اإلسرائيلية إزاء تنفيذ تسهيالت تم 

إلى ذلك اعتقلت قوات . الحصار المتواصل لسنوات عن القطاعالتوصل إليها برعاية مصرية لتخفيف
االحتالل االسرائيلي فجر أمس أربعة عشر فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس 
المحتلة، وفق نادي األسير الفلسطيني في بيان، أكد أن االعتقاالت جرت في أعقاب اقتحامات شملت 

الخليل ونابلس وطولكرم وسلفيت وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة بزعم أنهم مناطق متفرقة في مدن 
منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس شق طريق في قرية زواتا شمال غرب مدينة . مطلوبون

 .نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واستولت على جرافة ألحد سكان القرية

 ٢٣ ص٢٧/١/٢٠٢٠الغد 

 ***  

  رطـة االحتـالل تحـقـق مـع خطيـب األقـصى وتبعده للمــرة الثـانـيــةشــ

 

 سلمت شرطة االحتالل، الشيخ عكرمة صبري قرارا بإبعاده عن الحرم القدسي - فلسطين المحتلة   
لمدة أسبوع، إال أنه رفض القرار، وأدى صالة الجمعة داخل المسجد األقصى، فاستدعته وحققت معه، 

وصرح خطيب المسجد .بمدينة القدس» المسكوبية« ساعات، في مركز تحقيق ٤قرابة اليوم األحد، ل
األقصى، ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا، الشيخ عكرمة صبري، في تصريح مقتضب للصحفيين قبل 

 عاما، وال يجوز أن يتم حرمانه من الدخول ٤٧يخطب في المسجد منذ «الشروع في التحقيق معه، إنه 
  .« عاما، فال يجوز منعي من دخوله٤٧ عاما وأخطب فيه منذ ٧٠أتردد إلى األقصى منذ «: وأضاف.«إليه

 .وتضامنا معه، تظاهر عشرات الفلسطينيين أمام مركز التحقيق، طيلة تواجده فيه  

 شهور عن المسجد األقصى، كما ٤والسبت، سلمت شرطة االحتالل، الشيخ عكرمة، قرارا باإلبعاد لمدة 
  .ء للتحقيق األحدسلمته استدعا
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وهذا قرار اإلبعاد الثاني لخطيب األقصى، خالل أسبوع، حيث سلمت الشرطة اإلسرائيلية الشيخ   
صبري، األحد الماضي قرارا بإبعاده عن األقصى لمدة أسبوع، لكنه رفض القرار، وأدى صالة الجمعة داخل 

     .المسجد

 عن المسجد األقصى، كما حققت معه عدة األولى التي تبعد فيها الشيخ صبري وهذه ليست المرة  
 .مرات خالل األعوام األخيرة

  ٢٠ ص٢٧/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

ًاالحتالل يواصل مالحقة ناشط مقدسي ويسلمه قرارا بهدم منزله ُ  

 

تواصل مخابرات االحتالل مالحقتها لعضو لجنة المتابعة فـي بلـدة العيـسوية وسـط القـدس، الناشـط 
 .إداري لمنزله في البلدة بحجة البناء دون ترخيص هدم إخطارص، وسلمته المقدسي محمد أبو الحم

  .يذكر أن االحتالل اعتقل أبو الحمص مرات متكررة وأبعده عن بلدته لفترات متفاوتة

  ٢٦/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  ّاالحتالل يتراجع عن قرار اإلفراج عن طفلين مقدسيين

 

 عـدم اإلفـراج عـن طفلـين مـن سـكان القـدس المحتلـة بعـد إبـالغ قررت سلطات االحتالل اليوم األحد
 .ذويهما باإلفراج عنهما في وقت سابق

  .مهدي أبو عصب، ومحمد السويطي: وشمل القرار الطفلين

  ٢٦/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  ًاالحتالل يستدعي حارسا بالمسجد األقصى للتحقيق

 

المبـارك حمـزة نمـر للتحقيـق معـه  المـسجد األقـصى استدعت شـرطة االحـتالل، اليـوم األحـد، حـارس
 .عصر اليوم

ويأتي االستدعاء على خلفية اعتراض الحارس حمزة على دخـول عناصـر شـرطة االحـتالل لمـصلى 
  .باب الرحمة في المسجد األقصى بأحذيتهم

   ٢٦/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 



 ١٤

  شؤون مقدسية

 "الفجر العظيم"خالل حملة 

 مقدسيون أثبتوا جدارتهم بالدفاع عن األقصىال: خديجة خويص

  

المرابطـة المقدسـية، خديجـة خـويص، أن المقدسـيين  أكـدت – الفلسطيني لإلعالم  المركز– القدس
ومـــن خـــالل تلبيـــة اآلالف مـــنهم لنـــداء صـــالة الفجـــر فـــي المـــسجد األقـــصى أثبتـــوا جـــدارتهم بالـــدفاع عـــن 

ــة  ــة حمل ــى أن تلبي ــاط " عظــيمالفجــر ال"مقدســاتهم، مــشددة عل ٕتحمــل رســائل مهمــة بإغاظــة االحــتالل واحب
  .مخططاته باألقصى

الـــدعوات لـــصلوات الفجـــر جـــاءت بعـــد اعتـــداءات طويلـــة مارســـتها ســـلطات : "وأوضـــحت خـــويص
االحتالل، واعتداءات متكررة وهمجية خاصة على أبواب المسجد األقصى ومصلى بـاب الرحمـة، هـدفت إلـى 

 والمــرابطين فيــه، ومنــع إدخــال الطعــام والــشراب وحظــر الوجــود فــي تفريــغ األقــصى والتــضييق علــى رواده
  ."المنطقة الشرقية

وأشارت إلى أن االحتالل يبذل مساعي كبيرة من أجـل إعـادة وضـع بـاب الرحمـة إلـى مـا كـان عليـه 
قبل فبراير العام الماضي، حيث تمكن المرابطون باألقصى والمقدسيون حينها من فتحه رغـم االحـتالل وبعـد 

  .ًغالق استمر أعواماإ

أثبتــت نجاعتهــا فــي "وشــددت علــى أن دعــوات صــالة الفجــر فــي المــسجدين األقــصى واإلبراهيمــي 
  .ٍ، معربة عن أملها أن تكون األعداد كبيرة وكثيفة في غد أيضا"الجمعتين السابقتين

ستعدا هذه الدعوات جاءت لتثبت الناس في المسجد األقصى، وتبين للعدو أن من كـان مـ: "وتابعت
لتلبية نداء المسجد األقصى في الليل وساعات البرد فهو مستعد ألن يلبي نداءه في أي وقت كان وفي أي 

  ."ساعة يحتاجها المسجد

هذه الدعوات لصالة الفجر تهدف لتكثيف أعداد المصلين في المسجد األقـصى المبـارك، : "وأضافت
، مناشدة المسلمين تلبيـة هـذه "عد ثقيلة على النفسومن خالل تعويد الناس للقدوم إلى صالة الفجر التي ت

  .ًالدعوات وتكثيف حضورهم في المسجد األقصى وفي منطقة باب الرحمة والمنطقة الشرقية خصوصا

وثمنــت دور المقدســيين فــي دفــاعهم عــن المــسجد األقــصى خــالل كــل المعــارك التــي خاضــوها مــع 
هم علـى حمايـة المـسجد األقـصى وقـت يحتـاجهم، وأثبتـوا أثبت المقدسيون جدارتهم وقـدرت: "االحتالل، قائلة

كانت األعداد كبيرة، ونرجو أن يستمر هذا النسق لتصبح هذه . إخالصهم ووفاءهم ونخوتهم ألجل مسجدهم
  ."الصالة وهذه الدعوات عادة وعبادة للمقدسيين تغيظ االحتالل

 ٢٣/١/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  



 ١٥

  الل تتحمل مسؤولية وفاة الطفل قيس أبو رميلةبلدية االحت: الهدمي

 

، أن استشهاد الطفل قيس أبو رميلة، فادي الهدمي. د القدس وزير شؤون اعتبر – سوا – رام اهللا
خاصة أن منطقة تجمع الميـاه التـي وجـد فيهـا ، هو نتاج سياسة اإلهمال والتقصير من قبل بلدية االحتالل

ين، مـشيرا فـي الـسياق إلـى تقـاعس سـلطات االحـتالل فـي عمليـة البحـث أبو رميلة تعج بالمدارس والمواطن
 . عن الطفل الشهيد

ــي حــديث إلذاعــة صــوت فلــسطين الرســمية، صــباح اليــوم   إجــراءات، مــن األحــدوحــذر الهــدمي ف
االحــتالل القمعيــة خاصــة فــي القــدس الــشرقية مــن خــالل هــدم البيــوت واإلخطــارات واالعتقــاالت واالبعــادات 

ٕواضـعاف ، في محاولة إلفراغ المدينة مـن مواطنيهـا وتهويـدها، ئب والمخالفات على المواطنينوفرض الضرا
  ".القدس الكبرى"  التي يطلقون عليها اإلستراتيجيةبنيتها التحتية لدمجها ضمن مخططاتهم 

 ٢٦/١/٢٠٢٠وكالة سوا اإلخبارية 

***  

  "بو رميلةأ"صيام يحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الطفل 

 

 وفـاة عـن الكاملـة المـسؤولية القـدس فـي االحـتالل بلديـة صـيام اهللا عبـد القدس محافظ نائب ّحمل
 سياسـة يمـارس االحـتالل ان إلـى مـشيرا الـشرقية، القـدس فـي البلديـة إهمـال نتيجة ارميلة أبو قيس الطفل

 لتثبيت ومحاولة مدينتهم عن نالمقدسيي تهجير بهدف والغربي الشرقي المدينة شقي بين العنصري التمييز
 ".إسرائيل"لـ عاصمة القدس ان

 القـدس فـي للمقدسـيين خـدماتيا اسـتحقاقا هنـاك أن ،األحـد اليـوم صحفي، تصريح في صيام، وقال
 محطمـة التحتيـة البنيـة ان مؤكـدا ضـدهم تمارسـها الـذي الـضرائب جبايـة سياسـة بـدل البلديـة لدى الشرقية

 .خدمات دون والمقدسيين

 العادمـة وللميـاه األمطـار لميـاه مـصبا الـشرقية القـدس مـن جعلـت االحتالل بلدية ان صيام افوأض
 إهمـال نتيجة المقبلة األيام في تحدث قد كوارث من محذرا مسؤولية أي دون مفتوحة المصبات تلك وتركت
  .االحتالل بلدية

 ٢٦/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 ***  

  

  

  



 ١٦

  تقارير

  ًسياسيا ومكاشفتها بالحقائق متطلبات حاسمة لمواجهة صفقة القرنتمتين الجبهة الداخلية 

  

 يبدي األردن استعداده التام لمواجهة صفقة القرن التي من المتوقع – ّعمان – ّهديل غبون
اإلعالن عنها خالل الساعات المقبلة، استراتيجيا على مستوى مؤسسات الدولة األردنية وجميع مكوناتها 

  .ت أوساط سياسية بضرورة مأسسة أدوات لتمتين الجبهة الداخلية بالتوازيخارجيا، وسط مطالبا

ورغم فجوة الثقة المتذبذبة بين الحكومة واألوساط الشعبية ممثلة بأذرع المجتمع المدني كالنقابات 
واألحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إال أن غياب هذه الفجوة فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية 

اللتفاف الشعبي خلف الموقف الملكي المتقدم في الدفاع عن الملف، يحتم على الحكومة في وحالة ا
  .المرحلة المقبلة، بحسب مراقبين، تغيير قواعد االشتباك مع تلك األوساط

ويذهب مراقبون في االعتقاد، إلى ضرورة قيام الحكومة وعبر أذرعها التنفيذية في مرحلة تعتبر 
ي تمر بها المنطقة، إلى فتح قنوات االتصال والتواصل على مصراعيها وعقد سياسيا هي األصعب الت

لقاءات موسعة مع النقابات المهنية واألحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني، واالنفتاح 
إعالميا وسياسيا عليها، لوضعها أمام مسؤولياتها شعبيا، وبلورة مواقف داعمة على األرض ال نظريا عبر 

  .بيانات والتصريحات، في عملية مكاشفة حقيقية لحدث سياسي، قد يعتبر األخطر في تاريخ المنطقةال

وتنسحب عملية المكاشفة على ضرورة تفعيل األذرع اإلعالمية الحكومية للرد فورا داخليا، على أي 
لمنتظرة، إشاعات أو معلومات مغلوطة من شأنها خلق حالة من اإلرباك حيال متغيرات صفقة القرن ا

  .ٕواجهاض أي محاوالت لزعزعة ثقة األردنيين بإدارة ملف األزمة

ويعتبر نفي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في لقاء مع مجموعة صحفيين 
أول من أمس، عزم الحكومة بحث قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية، وبلهجة حادة، واحدا من األمثلة 

ز أدوات االتصال والتواصل واالنفتاح اإلعالمي والسياسي على األردنيين، في الوقت التي تستوجب تعزي
ٕالذي تتوفر فيه الكثير من المنصات الحكومية الرسمية المعنية بنشر المعلومة، وان كانت اللقاءات 

  .الدورية المباشرة بمختلف أشكالها، الوسيلة األنجع واألكثر تأثيرا وتحقيقا ألهدافها

اق ذاته، يقع على عاتق األحزاب السياسية التي قارب عددها حتى نهاية العام المنصرم، في السي
 حزبا سياسيا، االنفتاح أيضا بحكم مسؤوليتها األخالقية والسياسية على مكونات المجتمع، وخلق ٤٨

أعلنت حالة التفاف سياسي حول رفض صفقة القرن، والدفاع عن خيارات المملكة السياسية الثابتة التي 
عنها على مدار عقود، والمتمسكة بحل الدولتين استنادا إلى أبجديات حماية المصلحة األردنية العليا ودعم 

  .موقف الفلسطينيين



 ١٧

ويشدد مراقبون أيضا، على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية عبر إجراء مزيد من اإلصالحات 
عامة والمشاركة السياسية لألحزاب، التي لم ٕالسياسية، وايفاء الحكومة بوعودها حيال ملفات الحريات ال

  .تتعد لآلن سوى تعديل نظام التمويل المالي لألحزاب

” الملتقى الوطني لمجابهة صفقة القرن“وسجلت مؤخرا، محاوالت لخلق أطر جبهوية على غرار 
كل ضم شخصيات حزبية وسياسية ونشطاء شكلوا خالله نواة لتحالف وطني أوسع، يتطلب عمليا إشراك 

ٕالقوى السياسية والحزبية، وان كان عبر فرز أطر مشابهة، واسقاط  بحسب التعبير ” حزب الكنبة“ٕ
السياسي الدارج الذي ينسحب على العديد من األحزاب السياسية القائمة والمرخصة، وتحفيزها لاللتقاء 

 السياسية واآليدولوجية على كلمة سواء في دعم الموقف األردني، مع األخذ بعين االعتبار تنحية الخالفات
 .الضيقة جانبا

  ٢ ص٢٧/١/٢٠٢٠الغد 

***  

  .. بين غزة والضفة" آمن"فلسطين عاصمتها شعفاط ونفق 

 معلومات جديدة مثيرة عن خطة ترامب للسالم

  

 ستشمل - "القرن صفقة"بـ إعالميا المعروفة- األميركية السالم خطة أن عن عبرية صحيفة كشفت 
 عباس محمود الفلسطيني الرئيس بأن أميركية قناعة من انطالقا وذلك سنوات، ربعأ مدتها" تحضير فترة"

 .خليفته يقبلها ربما لكن تنفيذها، سيرفض

 الضفة من% ٧٠ مساحة على سيادة، أو جيش بال فلسطينية دولة إقامة" القرن صفقة "وتقترح 
  ).القدس شرقي شمال" (شعفاط "بلدة عاصمتها تكون أن يمكن الغربية،

 تفاصيل إنها قالت ما نشرت التي أحرونوت، يديعوت صحيفة األحد به أفادت ما وفق ذلك جاء 
  .تسمها لم إسرائيلية، مصادر عن نقلته ما وفق القرن، بصفقة المعروفة األميركية السالم لخطة جديدة

 المنطقة أراضي من% ٤٠و ٣٠ بين ما بضم إلسرائيل تسمح الخطة فإن ذاته، المصدر وحسب 
  .الغربية بالضفة" ج"

 نحو" أ "المطقة وتمثل ،"ج"و" ب"و" أ: "مناطق ثالث إلى الغربية الضفة أوسلو اتفاقية ّوقسمت 
ًواداريا، ًأمنيا الفلسطينية السلطة عليها وتسيطر الضفة، مساحة من% ١٨ " ب "المنطقة تمثل حين في ٕ
  .إسرائيلية وأمنية فلسطينية مدنية إلدارة وتخضع ،%٢١

 إسرائيلية، ٕوادارية أمنية لسيطرة فتخضع الضفة، مساحة من% ٦١ ّتشكل التي ،"ج "لمنطقةا أما 
  .بها فلسطينية إجراءات أو مشاريع أي على اإلسرائيلي االحتالل سلطات موافقة يستلزم مما



 ١٨

 تسيطر التي ،"ج "المنطقة كل في البناء تجميد سيتم القرن صفقة لتنفيذ التحضير فترة وخالل 
 دون القائمة المستوطنات داخل االستيطاني النشاط مواصلة إسرائيل بإمكان أن يعني مما إسرائيل، عليها

 .ذاته المصدر حسب توسيعها،

% ٧٠ نحو إلى تصل مساحة على فلسطينية دولة إقامة على تنص الخطة فإن الصحيفة، ووفق 
  ".ج "المنطقة أراضي من% ٣٠ ذلك في بما الغربية، الضفة أراضي من

 وبال جيش دون من أحرونوت يديعوت حسب ستكون - القرن صفقة وفق-  الفلسطينية الدولة لكن 
  .أجنبية دول مع اتفاقيات لعقد صالحية أي وبال الحدودية، والمعابر الجوي المجال على سيطرة

 ".آمن ممر "بمثابة يكون الغربية والضفة غزة بين" نفق "إقامة األميركية الخطة وتقترح

 منظومة يد على بعد بحثها يتم لم للغاية حساسة "مسألة عن يدور الحديث إن" ديعوتي "وقالت 
  ".مطلوبين أو أسلحة نقل "في المذكور النفق استخدام إلمكانية نظرا اإلسرائيلية، األمن

 المقاومة حركتي سالح ونزع غزة، قطاع على السيطرة بإعادة الفلسطينية السلطة" القرن صفقة "وتطالب
  .اإلسرائيلي التقرير وفق اإلسالمي، والجهاد) حماس (ميةاإلسال

 وجود عدم رغم اإلسرائيلية، السيادة تحت معزولة مستوطنة ١٥ على األميركية الخطة وتبقي 
 يعيش قانوني غير موقعا ستين بإخالء إسرائيل تطالب كذلك. إسرائيل مع المستوطنات لهذه جغرافي تواصل

  .مستوطن آالف ثالثة نحو فيها

 سيادة تحت المحتلة القدس مدينة على اإلبقاء على تنص القرن صفقة فإن الصحيفة، ووفق 
 إسرائيل بين مشترك بشكل تدار التي المقدسة واألماكن الشريف القدسي الحرم ذلك في بما إسرائيل،

 .والفلسطينيين

 حدود رجخا هو ما كل على الفلسطينيون سيحصل لكن القدس، تقسيم على الخطة تنص وال  
  .ذاته المصدر حسب المقدسة، بالمدينة المحيط الفصل جدار

 إلقامة المخصصة المناطق في المشروعات لتمويل دوالر مليار خمسين القرن صفقة وتقترح 
  .الفلسطينية الدولة

 السعودي العهد ولي إن قالت األبيض البيت من مقربة مصادر فإن أحرونوت، يديعوت وحسب 
  .المطلوب المبلغ بتوفير األميركيين أمام تعهدوا بالخليج آخرين ضمن كونسي سلمان بن محمد

  ٢٧/١/٢٠٢٠الجزيرة 

***  

   

  

  



 ١٩

 استهداف المدنيين لحسم أي حرب..  بينيت يصادق على خطة تنوفا-فلسطين

  

المتعددة السنوات، " تنوفا"صادق وزير جيش االحتالل، نفتالي بينيت، اليوم األحد، على خطة  
 .ا رئيس أركان الجيش،أفيف كوخافي، الستهداف المدنيين بادعاء حسم الحربالتي وضعه

وقال بيان صادر عن وزارة جيش االحتالل إن المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون 
سيصادق على الخطة خالل اجتماعه المقبل، وأن سيتم الحقا استعراض ) الكابينيت(السياسية واألمنية 
  .ارجية واألمن التابعة للكنيستالخطة في لجنة الخ

وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، صباح اليوم، أنه تم إلغاء يوم دراسي كان كوخافي قد بادر إليه 
بمشاركة جميع الضباط برتبة عميد في جيش االحتالل، وكان من المقرر عقده غدا وأن تتم خالله مناقشة 

مني في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية نشر وتم اإللغاء بسبب تخوف من تصعيد أ". تنوفا"خطة 
  ".صفقة القرن"تفاصيل 

وهذه الخطة ستسري في السنوات . أمام بينيت" تنوفا"واستعرض كوخافي وضباط كبار خطة 
تعزيز المنظومة القتالية وتحسين القدرات الهجومية للجيش "الخمس المقبلة، وتهدف باألساس إلى 

  ".اإلسرائيلي

 إعالم إسرائيلية أنه في إطار هذه الخطة، صادق بينيت على مجموعة قرارات في وذكرت وسائل
تتعلق بجهوزية جيش االحتالل للقتال في جبهات مختلفة، وشراء أسلحة، وتطوير قدرات جديدة، وتحسين 

  .التدريبات وتنظيم الجيش وظروف الذي يؤدون الخدمة العسكرية

تهدف إلى جعل الجيش اإلسرائيلي لدينا ' تنوفا'وات الخطة المتعددة السن"واعتبر بينيت أن 
وفي مركز الخطة مبدأ حسم العدو بشكل سريع وبالغ القوة، مقابل جبهات كثيرة . ومتطورا وفتاكا أكثر

  ".ومعقدة

  ٢٧/١/٢٠٢٠شبكة فلسطين االخبارية 

***  

  

  

  

  

  



 ٢٠

  آراء عربية

 مواقف الملك

 أحمد الحوراني

 إن جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين ينوب عن األمة العربية واإلسالمية قلنا فيما مضى
 اإلسالمية والمسيحية في تبني الدفاع عن قضاياها المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمقدسات

ّفيها، وهذا الكالم ليس اجتراحا وال افتعاال وال تكلفا إنما هو انعكاس لواقع الحال الذي كرسه جاللته في  ً ً ً
المشهدين العربي واإلقليمي والدولي منذ تسلم سلطاته الدستورية ليواصل الدور المحوري لألردن في 

المتربصين بها دون اعتبار للثمن الذي يترتب على ذلك معركة بقاء األمة والحفاظ على وجودها ودحر 
باعتبار أن األمانة التي استودعتها شرعية القيادة الهاشمية في عنق الملك قد وضعته في مكانة ال ينالها 

  .أي زعيم وبالتالي فإن المطلوب منه كذلك ليس كالمطلوب ممن هم سواه

رتباط بما يسمى بصفقة القرن ورفضه المطلق مواقف جاللة الملك الصريحة والواضحة فيما له ا
لها وعدم قبوله كملك هاشمي بأي حل للقضية المركزية األولى لألردن وهي القضية الفلسطينية دون منح 
الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني 

بحل الدولتين كحل تقبل به جميع اطراف النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، وعاصمتها القدس، وتمسك جاللته 
ًوغير ذلك قد ألهب نزعة الحقد والبغض التي لم يعرف اإلسرائيليون لهم ديدنا غيرها وبدا ذلك ظاهرا في 
تصريحاتهم وتلميحاتهم في مختلف وسائل إعالمهم التي تستهدف النيل من األردن وشخص جاللة الملك 

ّ ولن يكفوا عن محاوالتهم البائدة الختراق الصف األردني المتماسك الذي يزداد متانة وصالبة كلما وهم لم
  .ادلهم الخطب به ليثبت أنه الوطن العصي على الفتن ما ظهر منها وما بطن

األردن ورغم كل الظروف الصعبة، والتحديات التي يواجهها وفرضتها عليه تطورات األحداث في 
بية، بإمكانياته وموارده المحدودة، فقد ظل بعزيمة وقيادة جاللة الملك وصدق محبة وانتماء المنطقة العر

ًاألردنيين، شامخا مرفوع الرأس فخورا بما حقق وأنجز أبناؤه، وحريصا على الوفاء بالتزاماته، نحو أمته 
ٕوأشقائه العرب، حتى لو تحمل في سبيل ذلك ما هو فوق طاقاته وامكانياته، وهو م ا تؤكده اليوم وتبرهن ّ

عليه شجاعة الملك وتمسكه بمبادئه غير آبهة بالثمن مهما كان طالما تعلق األمر بمصير قضية هي 
  .أقرب من سواد عين الملك إلى بياضها وهي فلسطين والقدس بال منازع

ًعندما يتخذ الملك موقفا ويقرر شأنا، ال يلتفت إلى الوراء بل هو يضع مصلحة األمة العلي ا فوق ً
أي اعتبار، وحتى يواصل جاللته مقارعة قوى العدوان وحتى يستطيع رد العاديات عن وطننا وحياض 
ٕأمتنا، فإننا مطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن نكون على مستوى األحداث والتحديات واظهار 

شائعاته التي تستقصد ّالمزيد من الوحدة والتماسك والسير وعدم السماح لكائن من كان أن يبث سمومه و
إضعافنا وتفرقنا، فال سبيل لنا للحفاظ على أمن بلدنا واستقرارنا إال بوحدة كلمتنا ونصرة قائدنا، والسير 
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ّخلفه واثقين بمقدرته على اجتياز هذه المرحلة التي لن تكون األخيرة التي تفرض تحديات جساما جراء  ً
  .تمسك المملكة بمواقفها التي ال تحيد عنها

Ahmad.h@yu.edu.jo  

  ١٢ص/٢٧/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

 االعتراف األوروبي بالوصاية الهاشمية

  

  كميل موسى فرام.د

الرعاية الهاشمية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف هي حقيقة وقدر هاشمي 
ممتد عبر مراحل التاريخ، والوصاية الهاشمية على هذه المقدسات غير قابلة للمناقشة أو التعديل، وليست 

بند تهديد وضغوط، وقد أعلنها جاللة مرتبطة بموافقة أو معاهدة، وال تمثل وثيقة مقايضة أو مساومة أو 
الملك بأكثر من مناسبة بأنها الخط األحمر الذي لن يسمح بتجاوز سقوفه أو معطياته، ولن يسمح ألحد 
بالمشاركة فيه، أو أن تكون موضوع مناقشة، فحقائق التاريخ ال تناقش، حيث ارتبط الهاشميون بعقد 

القدس الشريف، عاصمة الديانات التي تجمع بالمحبة األتباع شرعي وأخالقي لرعاية المقدسات الدينية في 
لون  ألداء طقوسهم بحرية العبادة، والعقد األخالقي ينص بفقرة عرفية بعدم جعل القدس مدينة دينية من

واحد أو أن تكون مجال صراع سياسي، بالتزامن مع تأكيد الرسالة الهاشمية للنضال من أجل حرية 
رامة األمة، والتأكيد بأن أحد محاور األساس لقيام وبناء الدولة األردنية المعاصرة الشعوب والحفاظ على ك

  .يتمثل باستمرار المسيرة للحفاظ على هذه المقدسات

وللتذكير، فهناك قرارات لقمم عربية متعددة تنص على حصرية هذه الرعاية بالهاشميين، فللقدس 
ًأهم المقدسات اإلسالمية وَأجلها قدرا، ففيها الحرم القدسي عند الهاشميين مكانة كبيرة ارتبطت باحتوائها  

ًالشريف الذي يحوي مسجدين وأضرحة كثيرة لألنبياء واألولياء والصالحين، وتراثا معماريا إسالميا، وأهمه  ً ً
ّالمسجد األقصى الذي يحظى بقدسية خاصة في نفوس المسلمين؛ كونه القبلة األولى، وأحد أكبر المساجد 

  .ّمستوى العالم، ويحظى بمكانة مضاعفة في الديانات السماوية الثالثعلى 

االعتراف األوروبي على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته األخيرة للمقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، وتأكيده على الوصاية الهاشمية على القدس، بل وتأكيده 

ملك رجل السالم في العالم وصاحب الوصاية على المقدسات، هي رسالة للذين ينظرون األقوى على أن ال
لألمور بقالب يخالف حقائق التاريخ والواقع ويعيشون على بنود أوهام صنيعة أحداث لها تاريخ انتهاء، 

لتصريح ّوينظرون اليوم ألهداف انتخابية أو تحقيق مكتسبات مرحلية أو العزف على أوتار متطرفة، لكن ا
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الفرنسي من القدس، أوقف عربتهم، وحسم الرؤية، فهو يشرح التقدير العالمي لجاللة الملك عبداهللا 
  .ٍالثاني، خاصة وأنه يأتي من رئيس دولة عضو في مجلس األمن الدولي

ويعبر عن مواقف فرنسا تجاه الثوابت العربية، بالتزامن مع تصريح الروسي فالديمير بوتين لدى 
انياهو وتأكيداته على ضرورة الحفاظ على الهوية المقدسية، ويكتسب هذا الموقف من الدول لقائه بنت

العظمى وعواصم القرار الدولي أهمية مضاعفة لتزامنه مع التحركات األميركية لإلعالن عن ما يسمى 
 أن يعلن بصفقة القرن بتشاور أحادي الجانب، وأسلوب استفزازي منحاز جعل من الرفض قرارا جماعيا قبل

ُالتفاصيل، فالتوقيت السياسي للتصريح الفرنسي، والزيارة الفرنسية، يظهر مدى الرفض األوروبي للطرح 
ٕاليميني الذي يبدو أنه على وقع االنتخابات في أمريكا واسرائيل، وكذلك التقدير المضاعف لمواصلة جهود 

ٍ ضم أراض إلى اسرائيل، وتداعيات ذلك جاللة الملك الموصولة وتأكيده على السالم وحل الدولتين ورفض ّ
هو طرح دولي يلقى التأييد من مؤثرين هامين في صناعة القرار الدولي، رسالة برسم الفهم للمعنيين، فهل 

  يلتقط هؤالء أبعادها؟

  ٤٠ص/٢٧/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

 إعادة خلط األوراق وقلب الطاولة.. للرد على صفقة القرن

 علي ابو حبلة

إصرار اإلدارة األمريكية على فرض صفقة القرن المجحفة بحق الفلسطينيين والمنطقة العربية، مع   
رة ترمب توظف سياستها العدوانية ما تحمله الصفقة الشؤم من التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، إدا

لدعم إسرائيل وزيارة نتنياهو وغانتس لواشنطن يأتي في هذا السياق ، وال بد للفلسطينيين من مجابهة 
  .التحدي بالتحدي إلفشال صفقة القرن

من منطلق صهيوني » صفقة القرن«نتنياهو من وضع الخطوط العريضة إلى الرئيس األمريكي لـ   
صهيونية لتكون هذه الصفقة البديل لحل الدولتين وتحميل العرب خاصة األردن استيعاب ووفق المصالح ال

ًالفلسطينيين ،األردن يعتبر ذلك تهديدا ألمنه واستقراره ولهذا فإنه يرفض وبشدة أي حلول ال تحترم إرادته 
 في القدس ورفاهية شعبه والتعدي على صالحياته بشأن وصايته على المقدسات اإلسالمية والمسيحية

ًالشريف خاصة المسجد األقصى المبارك ويسعى جاهدا لينال الالجئون الفلسطينيون حقهم في العودة 
  .وتحقيق رؤية الدولتين.. والتعويض

ّفما يطلق عليها صفقة القرن ما هي اال خسارة كبيرة للعرب لفلسطين رسمت خطوطها من أجل حماية 
ًأوال وأخيرا) فلسطيناألردن و(الدولة الصهيونية وعلى حساب  ٕواكساب إسرائيل صفة دولة أصولية يهودية . ً

  .في المنطقة
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الرد على صفقة القرن يتطلب جهودا سياسية ودبلوماسية تتعدى السياسة المتعارف عليها وتقود   
لخلط األوراق وقلب الطاولة في وجه نتنياهو وترمب، وهنا تكمن أهمية، تجاوز الضغوطات اإلسرائيلية 

يركية على وجه التحديد التي تمارسها على القيادة الفلسطينية، وبات مهما توظيف الرؤية واألم
اإلستراتيجية الوطنية الفلسطينية لكيفية التعاطي مع المكاسب القانونية والسياسية على اعتراف األمم 

، األمر ٢٠١٢ للعام )٦٧/١٩(ًالمتحدة بفلسطين دولة مراقب وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
الذي منحها حق االنضمام إلى عضوية الوكاالت الدولية المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، والعديد من 

بعد . االتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة، إضافة إلى تحقيق جملة من المكاسب السياسية والقانونية
إلى أي مدى استفادت :  يصبح مبرر التساؤلمرور سبعة أعوام على االعتراف في فلسطين عضو مراقب،

القيادة السياسية الفلسطينية من النتائج التي ترتبت على ترقية عضوية فلسطين إلى دولة مراقب في األمم 
  المتحدة؟

منح القرار دولة فلسطين مجموعة من المكاسب السياسية، من بينها وضع حد للمزاعم اإلسرائيلية   
ٍهي أراض متنازع عليها، وتأكيد جديد لكافة قرارات األمم المتحدة السابقة على بأن األراضي الفلسطينية 

  .، بما فيها القدس الشرقية١٩٦٧ٍأنها أراض فلسطينية محتلة منذ العام 

ّإن حصول دولة فلسطين على صفة الدولة في النظام القانوني الدولي، جعلها تمتلك وضعا أفضل ومكنها  ً
ّالمجتمع الدولي، وخاصة فيما يتصل بالوسائل التي تمكنها من ممارسة الحق من المطالبة بحقوقها من 

في تقرير المصير، وتحقيق عدد من المكاسب اإلستراتيجية في حال توفرت اإلرادة السياسية لممارسة 
الضغط على المجتمع الدولي لكي يمتثل للمسؤولية الملقاة على عاتقه، التي يمليها ميثاق األمم المتحدة 

القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول، والمادة األولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، في وضع حد و
  .لمخالفات دولة االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدولي وأحكامه

ولمجابهة صفقة القرن ال بد من التخلص من اتفاق أوسلو و تغيير مؤسسات السلطة لتصبح مؤسسات 
وذلك وفق إستراتيجية متكاملة تقوم . ًخاب برلمان دولة بدال من مجلس تشريعي للسلطةدولة، والدعوة النت

على تدويل الصراع مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، والعمل للتحلل من التزامات اتفاقيات أوسلو وهذا الموقف 
 .والقرار االستراتيجي للرد على صفقة القرن

 ١٤ ص٢٧/١/٢٠٢٠الدستور 

* **  
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  رية مترجمةآراء عب

  صوت عمي".. صفقة القرن"

  

 ٢٦/١/٢٠٢٠يفعت ايرلخ  - يديعوت أحرونوت

، هكذا يشدو شلومو الملك في نشيد ”صوت عمي ها هو يأتي من وراء الجبال يقفز على التالل“
غير أن وثيقة حب شلومو، بكل جمالها، هي في . االنشاد، عن التمني والتوق اللذين بين الحبيب وعقيلته

فالعقيلة تبحث في الليالي عن حبيب قلبها، ولكن عندما يدق الحبيب . االمر وثيقة تفويت للفرصةنهاية 
  .اما بعد أن تفتحه فيكون هو قد غاب. بابها تترد

صوت العم سام يأتي من الغور والصحراء، . منذ سنة وادارة ترامب تدق بابنا مع صفقة القرن
خلعت منامتي، “: يا أختي، اما نحن فنتعلل بالمعاذيرصوت عمي يدق، افتحي لي “. يصعد الى الجبل

والعم ينتظر . اآلن انتخابات، ومرة اخرى انتخابات ومرة اخرى انتخابات. ليس اآلن. ”انتظر الرتديها
واآلن مرة اخرى يدق، ربما يقترح ربما يطلب من اسرائيل ان تبسط القانون اإلسرائيلي على كل . بصبر

هذه اللحظة التاريخية محظور علينا ان نفوتها بأي . ات في يهودا والسامرةالغور وعلى كل المستوطن
  .حال

الزمن لعب في . في العقد الماضي كان الفلسطينيون هم الذين قرروا الحقائق على االرض
حكومات اسرائيل كفت عن اقامة مستوطنات جديدة وبنت بتقنين داخل المستوطنات، والسلطة . صالحهم

عدد ال يحصى من البؤر غير القانونية، مثل الخان االحمر، نثرت . ت على مناطق جالفلسطينية سيطر
المعنى عمليا هو . اما اسرائيل فحتى لم ترد. على االرض، بادارة السلطة الفلسطينية وبتمويل اوروبي

ائيل بالنسبة لليسار ايضا، اذا كانت اسر. على هذا ان يقلق ليس اليمين فقط. فقدان ذخائر استراتيجية
تفقد مسبقا ذخائرها، ما الذي يمكنه ان يعرضه على طاولة المفاوضات؟ توضح صفقة القرن للفلسطينيين 

في مشروع التقسيم كان يمكنهم أن يقيموا دولة على نحو نصف االرض . بأن الزمن يعمل في طالحهم
اما . وعاصمة في القدسوالحقا عرض عليهم باراك واولمرت كل يهودا والسامرة . التي بين النهر والبحر

مساحة اقل، تجريد من السالح، بدون القدس، بدون . اآلن، فحسب المنشورات، يعرض عليهم اقل بكثير
. هذه أقل من سلطة فلسطينية. دولة بال سالح وبال سياسة هجرة مستقلة، هذه ليست دولة. حق العودة

كن في اليمين ايضا تنطلق اصوات تلك ول. هذه النقطة من المهم أن تفهمها محافل مختلفة في اليمين
في الوسط وفي اليسار ايضا، من جهة المستوطن ليبرمان . العقيلة الكسولة التي يصعب عليها فتح الباب

هذه االصوات، التي تحاصر االدارة . ورئيس االركان االسبق غانتس، تنطلق اصوات التثاؤب للعقيلة التعبة
ط اآلن القانون فقط على غور االردن وليس على المستوطنات في االميركية من اليسار، تقترح ان يبس

  .يهودا والسامرة
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فلماذا نفوت الفرصة التاريخية؟ حكومات اسرائيل، بما فيها حكومات رابين وبيرس، . هذا ال يعقل
اكثر من يوبيل مر منذ أن بدأ المشروع االستيطاني في . ساعدت في اقامة المستوطنات واعترفت بها

.  الف من السكان اليهود يعيشون هناك اليوم، يربون الجيل الثالث والرابع٤٠٠اكثر من . والسامرةيهودا 
فلماذا إذن نبقي مئات . بعد المحاولة الفاشلة في غزة، بات الكل يفهم بأنه لن يكون مزيد من االنسحابات

  االف االشخاص تحت حكم عسكري؟

ودا والسامرة سيستوجب اعطاء المواطنة لكل ضم الغور والكتل والجيوب االستيطانية في يه
في مناطق ج .  آالف شخص٥في الغور يدور الحديث عن . الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق

ولما كان االقتراح األميركي يتحدث عن الضم فقط لقسم . يعيش بضع عشرات آالف أخرى من الفلسطينيين
ات اليهودية، فيمكن االفتراض أن هنا ايضا يدور الحديث عن من المناطق ج التي تضم بالذات المستوطن

  .يمكن السرائيل أن تحتمل ذلك. بضعة آالف من الفلسطينيين ممن سيتلقون المواطنة

كل تأجيل هو . ال االنتخابات وال التحقيقات. ال عذر يمكنه أن يبرر تأجيل هذه الفرصة التاريخية
. اليسار، عليه أن يفهم بان هذه اللحظة محظور تفويتهاكل من هو صهيوني، من اليمين ومن . سيئ

وحسب القانون فهو ال يحتاج حتى الى اغلبية في الكنيست كي ينفذ اقتراح صفقة . نتنياهو يفهم هذا
يمكن لنتنياهو أن يعقد حكومة اسرائيل صباح غد ويعلن عن بسط . القرن، رغم أن له اغلبية كهذه
 .يمكن لنتنياهو أن يفتح الباب للعم أخيرا. وطنات في يهودا السامرةالقانون على الغور وعلى المست

  ٢٢ ص٢٧/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  شعر

ْوهم يصلون الفجر؟.. ّحتى َ َ  َ  "يا رب األقصى! "ُ

 حيدر محمود

َان الحمام على فمي، وعلى دميك ُ َ  

َيضع الكالم ُ َ ُولم َأعد َألقاه. َ ْ ُ  

َفالمسلمون مهاجرون على المدى ِ  

َومهجرون  َ   !ُوما لهم َأشباه.. ُ

ُالكون يرفضهم ِفليس بَأرضه.. ُ ِ  

َيرضى إقامتهم ْ ُوال بسماه.. َ ِ!  

ُالجمر«و ْ ُحتى وهو يمنح دفئه.. »َ َ ْْ ِ ُ ََ ْ َ َ ّ  

ْيحرقهم بلف.. ِللناس َ ِ ُح لظاهُ ِ!  

َفاشفع ُألمتك التي ما زال في َ ِ   
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ٌدمها دم َ ُما حاد عن مجراه.. َِ ْ َ َ  

  ً، ودائما»ِاألقصى الشريف«َقد سال في 

ُسيظل يسقي كلما استسقاه َ ْ ْ ُ َ َ َ  

ْإنا عائدون إليك من.. يا رب َ َ ّ  

ِصحراء أنفسنا   ُفيا َأهللا.. ِ

ِإئذن بفتح القدس ُ ِ ْ َ َإن عذابها.. ْ ّ  

ُوالمحتل طال َأذاهَقد طال،  َ  َ ُ!  

َيا ذا الجالل، َألجل من سقطوا على َ ِ ِْ  

ُرد الحمى لحماه.. ِأسوارها ِ  ُ  

ِواجعلنا من الشهداء، في.. يا رب ْ  

ُفنحن فداه.. ِمحرابها الغالي ِ ُ!  

ّهاجموا المصلين في اَألقصى، وهم يؤدون صالة الفجر.. ُكعادة الغزاة • ًوأوسعوهم ضربا، .. ّ
  !وفازوا كذلك باإلبل.. ًوشتما

 ٢٠ص/٢٧/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  اخبار باالنجليزية
  

Jordan’s stance on Palestine unwavering — King 
 

AMMAN — His Majesty King Abdullah, accompanied by HRH Crown Prince Hussein, 

met on Sunday with local community representatives in Aqaba, including MPs, 

governorate council members and mayors. 

Speaking at the meeting, attended by Prime Minister Omar Razzaz, King Abdullah said he 

will be meeting with southern region residents in the coming months to address issues 

facing them, according to a Royal Court statement. 

Responding to a comment on peace and the Palestinian cause, His Majesty reaffirmed 

Jordan’s unwavering and principled position in this regard. 

The King said his meeting with the Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA) 

earlier on Sunday covered the need for a 2020 plan to improve tourism and industries, and 

revamp the airport in Aqaba, stressing the importance of forming taskforces from the 

concerned institutions and residents to develop the region, create job opportunities, and 

move in the right direction. 

His Majesty highlighted a plan developed by the government and ASEZA to revamp 

transport within Aqaba and to other cities, pointing out the potential of the southern region 

and WadiAraba in agricultural projects. 

The King stressed the importance of involving governorate councils and civil society 

institutions in the amendments to the draft law governing councils’ work. 
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For their part, Aqaba community representatives voiced pride in His Majesty’s firm 

position on the Palestinian cause and safeguarding Islamic and Christian holy sites in 

Jerusalem, in line with the Hashemite Custodianship, as well as the King’s positions in 

defence of Arab and Islamic causes. 

Moreover, the speakers expressed appreciation for His Majesty’s outreach efforts to hear 

citizens’ concerns and enhance their living standards, reaffirming their pride and support 

for the Hashemite leadership. 

Royal Hashemite Court Chief Yousef Issawi, Adviser to His Majesty for Communication 

and Coordination Bisher Al Khasawneh, Adviser to His Majesty for Tribal Affairs 

SaadHayelSrour, Adviser to His Majesty for Policies and Media Kamal Al Nasser, Interior 

Minister SalamehHammad, Chairman of the Joint Chiefs of Staff Maj. Gen. Yousef 

Huneiti, and ASEZA Chief Commissioner NayefBakhit attended the meeting. 

The King hosted a luncheon in honour of the Aqaba community representatives. 
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With one voice 
Editorial  

Senate President Faisal Fayez on Saturday reaffirmed Jordan’s unwavering position in 

defence of Palestinians’ rights to statehood and independence on their own national soil, 

criticising those who he said are “trying to cast doubt” on the Kingdom’s historic positions. 

The Palestinian issue has been at the top of the Kingdom’s priorities. Jordan, its army and 

its citizens have made great sacrifices in defending the Palestinian cause and the 

Palestinian people’s rights, while safeguarding Al Aqsa Mosque and the Islamic and 

Christian holy sites in Jerusalem. 

“Jordan, under His Majesty King Abdullah’s leadership, is the most influential Arab voice, 

and almost the only one that rejects the so-called ‘Deal of the Century’, as it could affect 

our national constants and the constants of the Palestinians,” said Fayez. 

Also on Saturday, Foreign Minister AymanSafadi refuted as “baseless” talk and rumours 

about abolishing the legal disengagement from the West Bank, which took place in 1988. 

The issue has not been raised in the past or in the present, he noted, putting an end to all 

speculations in this regard. 

This is not the time to entertain or spread rumours. 

Jordan’s unwavering and well-documented position has been crystal clear and stressed 

from the very start. The Kingdom has been loud and clear in emphasising its principled 

position on the two-state solution as the only viable way to bring the Palestinian-Israeli 

conflict to a just and fair resolution.  

Jordan has also asserted that anything that falls short of that solution would not bring 

about the much-needed peace in the region. 

The Kingdom has always been at the forefront of defending Palestinians’ legitimate right to 

statehood and is constantly engaged in all international arenas in shedding light on the 

centrality of the issue.  

As they have always been, all Jordanians are united behind their leadership and a united 

internal front is crucial to stand up to any challenges.  

This is the time for the Arab world to endorse Jordan’s clear position and to support the 

steadfastness of the Palestinians on the ground. 

This is the time for Arab states and the Muslim world to speak with one voice.  
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This is the time to curb the spread of rumours, as Jordan has put forward its stance on the 

Palestinian issue in the clearest way possible to the entire world, while firmly stressing its 

red lines and staunch positions. 
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*** 

 

Trump's Middle East ‘peace deal’, what next? 
Amer Al Sabaileh 

US President Trump has indicated that we are days away from the announcement of his 

long-awaited Middle East peace plan, after he meets with Israeli Prime Minister Benjamin 

Netanyahu and his election-rival Benny Gantz at the White House. The plan is likely to 

include the new status quo that has been implemented, so there is a lot of expectation that it 

will not be popular amongst Palestinians. Even Trump himself acknowledged that, but 

assured them it would actually benefit them. Refusal to accept the new plan is unlikely to 

change things on the ground, as there is a new reality that makes new rules and must be the 

basis for any new vision for peace. 

Calls for Palestinian elections to be held in Jerusalem next year will not change anything on 

the ground. Neither would individual attacks or Qassam rocket launches into Israel, as 

these forms of resistance are manageable from a security point of view for Israel. Hamas’ 

activities are all driven through the prism of internal politics with the Palestinian 

Authority, which is their main target, rather than a sustainable peace deal. 

On the Israeli side, both Netanyahu and Gantz are on the same page, and trying to gain 

political mileage from expansion policies, promising to annex the Jordan Valley with the 

support of the international community. From this perspective, it does not matter who 

forms government in Israel, the annexation policy will be implemented soon enough.  

Interestingly, more and more Palestinian politicians, including potential successors to 

Abbas, are recognising that the economic support from the US and Israel that will likely 

come as part of the new peace plan will fundamentally improve the lives and living 

conditions of Palestinians.  

Meanwhile, there are two regional blocks competing to bring their supporters to power in 

Palestine, although they do not appear to have much say in the shape of the peace plan. 

Egypt and the UAE are trying to prevent Hamas from playing a role in the next phase, 

lobbying popular figures in the West Ban, such as Marwan Barghouti, who they believe 

will help pave the way to bring Mohammed Dahlan to power. On the other hand, the 

Turkish-Qatari block is promoting Hamas as the only effective player in Palestinian 

territory. 

These players may not have much impact on the next phase, more likely to be influential 

are those already in power within the Palestinian Authority, who are working closely and 

coordinating with Israeli authorities on a daily basis. Those who are already in power and 

working closely with them are far more attractive as partners for the US and Israel, 

especially if they can guarantee stability in return for economic support and growth. 

From a Jordanian perspective, the soon to be announced phase could represent a threat. 

Jordan is facing serious challenges in navigating any peace process and its 

implications;  This makes it critical for Jordan to focus on borders, refugees and security. 

As the situation has evolved over many years, there is an increasing pressure to find a 

practical political solution. Perhaps it is time to go back to US president Ronald Reagan, 

who said; “There is, however, another way to peace. The final status of these lands must, of 

course, be reached through the give-and-take of negotiations; but it is the firm view of the 
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United States that self-government by the Palestinians of the West Bank and Gaza in 

association with Jordan offers the best chance for a durable, just and lasting peace.”  

Practically, Jordan must ensure it does not isolate itself, or disengage with any plan that 

will impact the country. Jordan is inextricably linked to any peace process by geography, 

politics and history. Economic hardship is not just being felt in Palestine, as Jordan and its 

people are also suffering, as are many across the region. Decision makers must take this 

into account, and the implications for Jordan of a peace process that involves economic 

incentives. Internal stability must be a priority for Jordanian policymakers, as social 

disorder creates fertile ground for security risks from organised crime to terrorism. 

Jordan needs large scale projects in transport, agriculture and other local industries as 

pillars for successful economic development. Jordanians are resilient and can weather 

economic hardship, but there must be a clear path to success and change for them to 

continue. Without hope, helplessness will prevail and this will also put Jordan’s security 

and stability at risk. 

The risks for Jordan are extremely high, these multi-dimensional challenges must be 

managed with new strategies and new leaders capable of anticipating the challenges before 

they become reality. Jordan cannot be an obstacle to the solutions, but at the same time, the 

solutions cannot be at the cost of Jordanians. These tricky waters must be navigated 

carefully and strategically to ensure the best outcome for the Jordanian people, who need 

to trust that this is what their politicians are doing. 
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