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٤

  القدساالردن 

  جهود دبلوماسية إللغاء إبـعاد خطيب األقصى عكرمة صبـري عن المسجد

 

ابية، المحامي يحيى السعود، إلى تكثيف الجهود الوطنية دعا رئيس لجنة فلسطين الني - عمان  
، والعمل على جمع أكبر عدد من التواقيع الرافضة إلسقاط هذا »حقي وقراري«لدعم حملة حق العودة 

  .ٕالحق، باعتبارها قضية سياسية وانسانية

ن وقال خالل اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة أمس االثنين مع وزير األوقاف والشؤو  
والمقدسات اإلسالمية محمد الخاليلة ورئيس االتحاد العام لنقابات عمال األردن مازن المعايطة كال على 
حدة، إن األمر يتطلب من الجميع بذل الجهود إلرسال رسالة للعالم مفادها أن القضية الفلسطينية راسخة 

كال، وال تقبل المساومة أو في وجدان جميع العرب والمسلمين، وال يمكن تصفيتها بأي شكل من األش
  .التنازل

وأضاف السعود أن الهدف من هذه الحملة تكثيف الجهود مع كل المؤسسات الوطنية لجمع أكبر   
ًعدد من التواقيع إلكترونيا رفضا لتصفية قضية الالجئين، والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دوليا  ًً

  .ر مفهومه في أي معاهدة أو اتفاق سياسيّلحق العودة، الذي ال يسقط أو يعدل أو يتغي

إلى ذلك، طالب رئيس وأعضاء اللجنة وزير األوقاف أن تكون خطبة الجمعة لألسبوع   
الحالي، مخصصة لحق العودة باعتباره حقا مقدسا، يجب غرسه في نفوس األبناء، ويتوجب دعمه عبر 

  .لعودة ورفض الوطن البديلٕالدفع باتجاه الصمود الفلسطيني وتعزيزه واشاعة ثقافة حق ا

  .وشددوا على أن األردن وفلسطين توأمان وروحان في جسد واحد للدفاع عن القضية الفلسطينية

ًمن جانبه، أكد الخاليلة أن المسجد األقصى المبارك سيبقى دائما وأبدا حاضرا لدى الجميع من  ً ً
  .خالل الخطب والمناسبات الدينية

عكرمة صبري من قوات االحتالل » األقصى« خطيب المفروض على» الحظر«وبخصوص   
  :اإلسرائيلي، قال الخاليلة

ًإن قوات االحتالل قامت بهذه الخطوة، مدعية أنه قام بالتحريض، موضحا أن هناك جهودا   
  .الحظر عنه» فك»ُدبلوماسية تبذل لـ

لسطينية، وعلى وأكد أهمية إيجاد آلية واضحة ومحددة تضمن الثوابت الوطنية تجاه القضية الف  
حقي «رأسها حق العودة، باإلضافة إلى توسيع دائرة المشاركة الوطنية والشعبية لضمان نجاح حملة 

  .، واستغالل كل المنابر المتاحة لضمان جمع أكبر عدد من التواقيع»وقراري



 

٥

ردن كان وما والنقابات العمالية تعمل من منطلق عروبي، ألن األ» اتحاد العمال«بدوره، قال المعايطة إن 
ًلهم، مشيرا إلى المؤامرة التي » الملجأ«يزال حاضنة لكل الشعوب المضطهدة، فمن الطبيعي أن يكون هو 
  .تحاك ضد الشعب العربي الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة

  ٩ ص٢٨/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  شؤون سياسية

  الجامعة العربية

  ً اقتصادية وحلها يجب أن يكون سياسياًالقضية الفلسطينية لم تكن أبدا قضية

 

القـضية  األمين العـام المـساعد لجامعـة الـدول العربيـة الـسفير حـسام زكـي، أن أكد – وفا – القاهرة
ًسياسيا، وال يمكن استبدالها بـأي شـكل مـن  ًالفلسطينية لم تكن أبدا قضية اقتصادية، وحلها يجب أن يكون

" صـفقة القـرن"زكي في تصريحات صحفية اليوم الثالثـاء، إن موضـوع  وقال.األشكال بالمحفزات االقتصادية
عاصــمة  التــي قامــت بهــا اإلدارة األمريكيــة ضــد الحقــوق الفلــسطينية منــذ اعترافهــا بالقــدس واإلجــراءات

وقطــع المعونــات " األونــروا "إلســرائيل، ووقــف الــدعم المــالي للــسلطة الفلــسطينية، والتــضييق علــى منظمــة
الحـائط بـالحقوق الفلـسطينية المـشروعة فـي إقامـة دولـة  غيرها من إجراءات تضرب عـرضاألمريكية لها، و

 .مستقلة ضمن حل الدولتين

باألسـاس   أن االقتصاد لم ولن يكن الطموح السياسي للفلسطينيين، فهي قـضية سياسـيةإلى وأشار
ًوحلها يجب أن يكون سياسيا، معتبرا أن الطموحات واآلمال والتوقعات  سياسية في المقام األول هي حقوق ً

  . أعلنت عنها اإلدارة األمريكيةالتيالمحفزات االقتصادية  ولم يمكن استبدالها بأي شكل من األشكال في

 ٢٨/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  للسالم" فرصة"ترامب يعلن خطته اليوم ويعتقد بوجود 

  

رئيس ” صديقه“دى استقباله  قال الرئيس األميركي دونالد ترامب امس ل– )ب.ف.أ (– واشنطن
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطته لتسوية النزاع في الشرق األوسط التي سيعرضها اليوم لديها 

سنبحث السالم في “وقال ترامب للصحفيين .في النجاح رغم رفض الفلسطينيين القاطع لها” فرصة“
  .البيضاويقبل أن يدخل مع نتنياهو إلى المكتب ” الشرق األوسط

عن الخطة )  ت غ١٧,٠٠(وبعدما أرجئ الكشف عنها عدة مرات، أكد ترامب أنه سيعلن اليوم 
  .فيما أكد الفلسطينيون رفضهم لها” تاريخية“التي يصفها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بأنها 



 

٦

ب وأعر. ”إنها بداية جيدة جدا“في تحقيق السالم، مضيفا ” أعتقد أن لديها فرصة“وقال ترامب 
  .الفلسطينيين في نهاية المطاف” تأييد“عن أمله في حصولها على 

ويؤكد ترامب الذي عهد منذ وصوله إلى السلطة قبل ثالث سنوات بهذا الملف الحساس إلى صهره 
  .أن ينجح حيث فشل الرؤساء السابقون” فعال“جاريد كوشنر، باستمرار أنه يريد 

لمفاوضات الفلسطينيين الذين يرون أن واشنطن لكنه لم يوضح يوما كيف سيعيد إلى طاولة ا
وأكد مسؤولون فلسطينيون رفض الرئيس محمود . فقدت مصداقيتها للعب دور وسيط في هذه القضية

  .”ميتة أصال“عباس محاوالت عدة قام بها ترامب لمناقشة خطة السالم التي يعتبرها الفلسطينيون 

ألشهر األخيرة إجراء اتصاالت غير مباشرة مع وقال المسؤولون إن البيت األبيض حاول خالل ا
 طلب عدم الكشف عن - وأضاف مسؤول فلسطيني. الرئيس الفلسطيني، لكنها قوبلت جميعها بالرفض

والرئيس متمسك بحل على أساس دولة فلسطينية مستقلة . لن يكون هناك نقاش مع األميركيين “-اسمه
  .” وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧على حدود العام 

، ”تصفية للقضية الفلسطينية“وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رفض الخطة باعتبارها 
نطالب المجتمع الدولي أن ال يكون شريكا فيها ألنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي “مضيفا 

  .”وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

لحماية ترامب من العزل وحماية “ التوقيت ما هو إال هذه الخطة في هذا“وقال إن اإلعالن عن 
ويبدو برنامج زيارة رئيس الوزراء لواشنطن التي . ”نتنياهو من السجن، وليست خطة سالم للشرق األوسط

  .تستمر يومين مشحونا

فبعد اللقاء بين ترامب ونتنياهو اللذين ال يكفان عن تبادل المديح، يعقد الرئيس الجمهوري لقاء 
ووفق البرنامج الذي . انفراد مع زعيم المعارضة اإلسرائيلية رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتسعلى 

نشرته الرئاسة األميركية، لن يكون أي من هذين االجتماعين اللذين يأتيان قبل شهر من االنتخابات 
ثاء من البيت وسيتحدث ترامب ونتنياهو ظهر الثال. التشريعية في الدولة العبرية، مفتوحا للصحافة

  .األبيض

 .حتى اآلن” أكبر صديق حظيت به إسرائيل“من ترامب ” تاريخية“وقال نتنياهو إنه يتوقع خطة 

 ١٩ ص٢٨/١/٢٠٢٠الغد 

***  

  

  

  

  



 

٧

  "صفقة القرن"فور إعالن " السلطة"إلغاء أوسلو وحل : الفلسطينيون يهددون

  

بين الفلسطينيين لما سيسفر عنه  تسود حالة من الترقب واالنتظار –عمان  -  نادية سعد الدين
لقاء الرئيس األميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حيال الخطة األميركية 

، وسط دعوات القوى والفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع ”صفقة القرن“لعملية السالم المعروفة باسم 
  .ةّوطني موسع لمواجهة تحديات المرحلة المقبل

في حال تم اإلعالن عن ” السلطة الوطنية“ّوهدد الفلسطينيون باإلنسحاب من اتفاق أوسلو وحل 
يدعو الرئيس محمود عباس الجتماع موسع للقيادة الفلسطينية “خطة ترامب للسالم، بينما من المقرر أن 

  . رياض المالكي، وفق قول وزير الخارجية الفلسطيني”فور إعالن اإلدارة األميركية عن صفقة القرن

ُومن المتوقع، أن يعلن الرئيس ترامب عن خطته للسالم، خالل استضافته لنتنياهو، ولزعيم حزب 
  .اإلسرائيلي، بيني غانتس، في البيت األبيض”  أبيض–أزرق “

هذه الصفقة بدأت قبل عامين، عندما تم اإلعالن “وأضاف المالكي، في تصريح له أمس، إن 
، ٢٠١٧، ونقل سفارة الواليات المتحدة إليها في العام ”للكيان اإلسرائيلي“صمة األميركي عن القدس عا

ًحيث ما سيأتي يعد تتمة للصفقة بشكل كامل، واستكماال لما لم يتم اإلعالن عنه ّ.  

ًوأوضح بأن التحركات الفلسطينية ستكون واضحة المعالم، وستبدأ فور إعالن الصفقة، مؤكدا أنه 
، سيدعو الرئيس عباس الجتماعات موسعة لللقيادة الفلسطينية، عقب اإلعالن على المستوى الداخلي

  .عنها

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستدعو الجتماع عاجل وطارئ لوزراء الخارجية العرب، للخروج 
  .وتحديد آليات لمواجهتها على عدة مستويات” صفقة القرن“بموقف واضح لرفض 

في إطار منظمة التعاون اإلسالمي؛ للخروج بنفس النتائج، وحركة كما سيتم التحرك الفلسطيني 
عدم االنحياز، باإلضافة إلى تحركات إقليمية ودولية، وطرق باب األمم المتحدة، ومجلس األمن، والجمعية 

  .العامة، تحت بند متحدون من أجل السالم

وبي، لتفعيل موقف واضح أهمية الذهاب إلى بروكسل، والحديث مع االتحاد األور“وأكد المالكي 
ًوقوي، والبحث في عديد اآلليات األخرى، التي من شأنها أن تعطي موقفا قويا على المستوى الدولي ً”.  

من جانبه؛ أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن ما يفعله الرئيس ترامب وفريقه 
  .رة إلى خطة السالم األميركيةيدمر طريق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، في إشا

ًاللعبة األكثر ظلما “ً، معتبرا أنها ”خدعة القرن”بإنها احتيال و” صفقة القرن“ووصف عريقات 
للشعب الفلسطيني في العالقات الدولية، عند محاولة شخص ما تحديد مستقبله وطموحه ومستقبل 

ن يفوز نتنياهو في اإلنتخابات اإلسرائيلية، األحفاد، بدون أن يكلف نفسه عناء التشاور معه، ألنه يريد أ
  .”٢٠٢٠وأن يحصد أصوات األميركيين في انتخابات في 



 

٨

ً، معتبرا أن ”هذا هو الفصل األكثر إثارة للسخرية في عملية السالم بالشرق األوسط“ورأى أن 
ًما يفعله الرئيس ترامب يعد ظلما، عقب االعتراف بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي، “ واإلقرار بقانونية ّ

ودعم المؤسسات والمستشفيات ” األونروا“المستوطنات، ووقف تمويل ميزانية وكالة الغوث الدولية 
  .”ًالفلسطينية، ومن ثم يقول إنه يريد الحديث مع الفلسطينيين مستقبال بعدما يقرروا مستقبلهم

قبول بدولة واحدة يتمتع فيها وتساءل عريقات عما إذا كانوا يريدون تدمير حل الدولتين، مقابل ال
ًالمسيحيون والمسلمون واليهود بالمساواة؟، مجيبا على ذلك بنفسه بالنفي، مشيرا إلى  محاولة الجانبين “ً

 اإلسرائيلي دولة واحدة بنظامين وتمييز عنصري، بوصفها النهاية التي يحاول الرئيس ترامب -األميركي
  .”تحقيقها

يس ترامب بصفقته، يعني أنه يلغي جميع اإلتفاقيات السابقة استمرار الرئ“ورأى عريقات أن 
األخرى الموقعة من حيث المراجع والقانون الدولي والشرعية الدولية، عدا إلغاء اتفاقيات أوسلو وجميع 

  .”االتفاقات الموقعة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

ًهناك احتماال كبيرا بأال تكون السلطة الفلسطيني“وقال إن  ة قادرة على تحمل مثل هذه الضربة، ً
ًبحيث سيجد نتنياهو نفسه مسؤوال بالكامل ويتحمل مسؤوليته كقوة احتالل من نهر األردن إلى البحر 

يقف كل من نتنياهو وترامب بمفردهما في مواجهة المجتمع الدولي، الذي “ورجح أن . ”األبيض المتوسط
  .”لقانون الدولي، ويريد حل المشكالت بالوسائل السلميةسيرفض االنخراط في حل المشكالت خارج إطار ا

لن تسمح “يأتي ذلك على وقع تصريح وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي بنيت، بأن سلطات االحتالل 
ًتحت أي ظرف من الظروف بإقامة دولة فلسطينية، ولن تسلم شبرا واحدا من األرض   .، وفق زعمه”ً

اإلسرائيلية ” أرئيل“اإلعالم اإلسرائيلية من داخل مستوطنة ، في حديثه لوسائل ”بينيت“وأضاف 
فقط، في حال ” صفقة القرن” ستوافق على “في شمال الضفة الغربية المحتلة، إن سلطات االحتالل 

  .”ٍشملت ضم أراض من الضفة الغربية للجانب اإلسرائيلي

في الضفة الغربية لبحث وجاء حديث بينيت عقب جلسة طارئة مع قيادة جيش ومخابرات االحتالل 
 .األميركية” لصفقة القرن“ّسبل االستعداد لقمع رد الشارع الفلسطيني المتوقع على اإلعالن المرتقب 

 ١٩ ص٢٨/١/٢٠٢٠الغد 

***  

  

  

  

  

  



 

٩

  اعتداءات

  االحتالل يشن حملة ضريبية واسعة في أسواق القدس القديمة
 

 اليوم االحتالل، وشرطة جنود من معززة قوة تحرسها القدس، في االحتالل لبلدية تابعة طواقم شنت
 .المحتلة بالقدس القديمة البلدة أسواق في المواطنين ومحالت متاجر على واسعة حملة االثنين،

 محـل مـن بـضائع وصـادر التجاريـة المحـال مـن العديـد داهـم االحـتالل ان القـدس فـي مراسلنا وقال
  .الكارثية وتبعاتها الحملة من تحسبا حالهمم إغالق التجار من كبير عدد ّفضل حين في تجاري،

 ٢٧/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  كنيسة على يد عصابات إسرائيلية١٢ مسجدا و٤٦إحراق 

  بترا- رام اهللا 

 ٥٨كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية مناهضة لالعتداءات على الفلسطينيين أن العقد األخير شهد 
لبلدات الفلسطينية على طرفي الخط األخضر، فيما بقي الجناة اعتداء على المساجد والكنائس داخل ا

 عاما لمناهضة االعتداءات على ١٥التي تأسست قبل " تاغ مئير"وقالت منظمة . طلقاء دون محاكمة
، إن عشرات االعتداءات شنتها هذه "جماعات تدفيع الثمن"مقدسات ومقدرات الفلسطينيين من منظمات 

اق وتدمير وكتابة شعارات عنصرية آخرها في بلدة بيت صفافا جنوب القدس الجماعات شملت عمليات إحر
تدفيع "اليوم االثنين في تقرير لها أن عصابات " تاغ مئير"وأوضحت منظمة . المحتلة الجمعة الماضية

 اعتداءات وفي السنوات األخيرة تراجع معدلها ١٠ إلى ٨اليهودية المتطرفة ارتكبت سنويا بين " الثمن
 وثالثة أضعاف ٢٠١٨ملحوظ لكن في العام المنصرم تم تسجيل عدد مضاعف من االعتداءات في بشكل 

وأصدرت محكمة االحتالل االسرائيلي اليوم االثنين قرارا يقضي . ٢٠١٦ أو ٢٠١٧عما شهدته سنة 
 بإخالء مبنى عائلة من عقارها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد االقصى المبارك بمدينة

سلوان - وأوضح مركز معلومات وادي حلوة". جمعية عطيرت كوهنيم االستيطانية"القدس المحتلة ، لصالح 
البالغات القضائية التي كانت  في بيان أن محكمة االحتالل رفضت االعتراضات التي قدمتها العائلة على

ى مطلع آب المقبل ، وأمهلت المحكمة العائلة حت٢٠١٤عام " عطيرت كوهنيم"قد تسلمتها من جمعية 
  .لتنفيذ قرار اإلخالء

وفي السياق، أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم االثنين، بوقف البناء في منزل بمنطقة 
  .مسافر يطا جنوب مدينة الخليل

إن قوات االحتالل أخطرت : وقال منسق لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا فؤاد العمور في بيان
  . أفراد٨ مترا، ويقطنه ٩٠قف العمل في منزله، الذي تبلغ مساحته مواطنا فلسطينيا بو



 

١٠

واصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحاالت اختناق جراء اطالق االحتالل قنابل الغاز السامة 
  .المسيلة للدموع في حي البالوع في مدينة البيرة

 شمال الضفة الغربية واقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس
إن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت البلدة، برفقة : وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم. المحتلة

اعضاء من الكنيست االسرائيلي ما أدى إلى اندالع مواجهات بين الشبان وجنود االحتالل، وسط اطالق 
  .الرصاص والغاز المسيل للدموع

ل اإلسرائيلي، عددا من األراضي في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت كما جرفت قوات االحتال
 متر ٦٠٠وأفادت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان بأن جرافات االحتالل جرفت اليوم نحو . شمالي الضفة

المقامة على أراضي البلدة غرب " بروخين"شمال بروقين، لصالح مستوطنة " خربة المدورة"في منطقة 
  .سلفيت

 الحرم - ك، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم باحات المسجد األقصى المبارك إلى ذل
  .القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف اإلسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس، الشيخ عزام 
قتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة إن اال: في رام اهللا) بترا(الخطيب، لوكالة األنباء األردنية 

مشددة من شرطة االحتالل االسرائيلي الخاصة، موضحا أن شرطة االحتالل وفرت الحماية الكاملة 
وبين الخطيب أن . للمقتحمين اليهود أثناء تجولهم في ساحات األقصى، وحتى خروجهم من باب السلسلة

ً طالبا يهوديا اقتحموا١٢٥ً مستوطنا و٦٥  المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت ً
  . عناصر من ضباط شرطة االحتالل٥استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، باإلضافة إلى 

ًوأدى المستوطنون خالل االقتحام طقوسا تلمودية في باحات األقصى، وتحديدا في الجهة الشرقية  ً
وتواصل شرطة االحتالل فرض قيودها على دخول . المزعوم" الهيكل"ًمنه، وتلقوا أيضا شروحات عن 

المصلين الفلسطينيين الذين يتوافدون من القدس والداخل المحتل للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز 
  .بعضها عند بواباته الخارجية

 ١٤ص/٢٨/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  

  

  

  



 

١١

  ًاالحتالل يهدم محال تجاريا في القدس

 

، ٢٨/١/٢٠٢٠قوات االحتالل اإلسـرائيلي صـباح اليـوم الثالثـاء  هدمت – اهللا  رام–فلسطين اليوم 
  .محال تجاريا في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة

الـشبر لـألدوات "إن طـواقم تابعـة لبلديـة االحـتالل هـدمت محـل : وقال مراسلنا نقال عن شهود عيـان
  .في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة" الصحية والبالط

 ٢٨/١/٢٠٢٠يوم فلسطين ال

***  

  تقارير

  ..  حول صفقة القرن"الدستور"قراءة تحليلية لـ

 لن يفرض على األردن ما يخالف ثوابته ومصالحه العليا: سياسيون

 نيفين عبدالهادي

يمكن القول إن بوصلة العالم الساسية تتجه اليوم لجهة ما سيعلنه الرئيس األميركي دونالد ترامب،   
، تحديدا بعدما أعلن »صفقة القرن«سالم في الشرق األوسط، والتي أطلق عليها من تفاصيل عن خطته لل

ّقبل أيام أن سيكشف عن تفاصيلها اليوم الثالثاء أو قبل هذا اليوم، ليجعل من هذا األمر محط اهتمام 
ّعربي عالمي، كون هذه الخطة لم تحظ وفقا لما تسرب عنها حتى اليوم برضى فلسطيني وال أردني وال 

  .ربي، وحتى عالمياع

ّهذه الخطة، التي ما تزال طي الكتمان األميركي، والتي يعلن عنها الرئيس األميركي ربما اليوم أو   
غدا، أو بعد غد، أيا كان التاريخ كونه كان قد تحدث عن تاريخ يسبق هذه التواريخ كافة، هي خطة 

فيما ستكون محور تباحث اليوم بين سيعلن عنها في شكل من الفرض على العالمين العربي والدولي، 
اإلسرائيلي، الجنرال » أزرق أبيض«ترامب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتياهو، وكذلك رئيس حزب 

بيني غانتس، والمنافس الرئيسي، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ تحدثت تقارير صحفية بأن الرئيس 
  .معهما» قةالصف«األميركي سوف يجري مباحثات بشأن 

في ظل عدم وجود شكل نهائي معلن عنها، وتبقى » الصفقة«ال يمكن الحديث عن تفاصيل   
الصورة ظل للواقع، وللحقائق، ومجرد تسريبات ومؤشرات بأنها ال تأتي لصالح القضية الفلسطينية، 

دن فيما يخص ضم وتضرب بعملية السالم وتعيدها آالف األميال للخلف، اضافة لكونها تؤثر سلبا على األر
ّأراضي الغور، وموضوع القدس، لتأتي بصورتها العامة، ال تخدم السالم أو تدفع لجهة التخوف من  ّ

  .المساومة ببعض الملفات أو التعدي على ثوابتنا الوطنية والمصالح الوطنية العليا



 

١٢

ّتى اليوم تعد مع عدد من الوزراء السابقين، أكدوا أن الصفقة ح» الدستور»وفي قراء تحليلية لـ  
بالونات «غير واضحة المعالم، ولم تتعد بعض التلميحات أو التسريبات التي من الممكن أنها عبارة عن 

لكن يجب التهيء ألي قرارت أو طروحات، هي حتما لم تأخذ وجهة النظر الفلسطينية بالصورة » اختبار
  .ّدم محط قلق وحذرالمطلوبة، وحتما لم تراعي الثوابت األردنية، مما يجعل من القا

أن تفتح الواليات المتحدة األميركية مجاال للتفاوض بشأن خطة » الدستور«ولم يستبعد متحدثون   
، وفقا لتصريحات ترامب مؤخرا بأن إدارته تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين وستتحدث إليهم »سالمها«

اية لكنها إيجابية بالنسبة لهم في واقع مجددا، وان رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البد
األمر ولديهم الكثير من المزايا للقيام بذلك، على حد تعبيره، األمر الذي يجعل خيار التفاوض مفتوحا، 

  .عندها حتما يمكن لألردن أن يختار ما يريد ويرفض ما يراه ضد مصالحه العليا وضد ثوابته

ن صفقة القرن، والتي ستحمل حتما تفاصيل سيئة، وطالبت ذات اآلراء، في حال أعلن رسميا ع  
باإللتفاف حول القيادة الهاشمية وأن نجدول كل خالفاتنا الداخلية، ألن الخصم هو االحتالل، وأن يسعى 

  .الجميع لدعم أي قرار يدعم ويثبت الشعب الفلسطيني

  جواد العناني. د

نا في األردن نؤمن ومما سمعناه حتى نائب رئيس الوزراء األسبق الدكتور جواد العناني أكد أن  
اليوم فيما يخص صفقة القرن، وتحديدا ما صدر أمس عن الرئيس ترامب اعتقد بأن هناك جدية جدا في 

  .قرب تطبيقها على أرض الواقع

ولفت العناني إلى أن وفق ما تم تسريبه حتى اآلن، حتما هناك أمور سلبية علينا تحفظ بشأنها،   
 نعلن ونواجه هذه الجوانب رسميا بالتحفظ، مثل موضوع القدس مع التأكيد على ويجب أن نستعد ألن

الحفاظ على الوصاية الهاشمية، وأن تبقى عاصمة للفلسطينين، وهناك ضرورة أيضا للتحفظ على ضم أي 
اراضي إلسرائيل من شأنها أن تغيير على شكل الحدود بينا وبين فلسطين، ولكن ما أود التأكيد عليه هنا 

  .أن كل هذه المواضيع ستكون محل بحث ونقاش

تطبيق أي بند ال  وشدد العناني هناك ضرورة ألن نبدأ نتجهز ونتحضر لهذه األمور، ونمتنع بجدية عن
ينسجم ومصالحنا، ألنه برأيي ال يوجد خطة محسومة بل هي قابلة للتفاوض، وأن يكون األمر مفروضا 

، وليس بالضرورة أن نقبلها في حال تعارضت مع ثوابتنا، ولكن مستبعد جدا، فاألمر خاضع للتفاوض قطعا
بنفس الوقت يجب أن نكون جاهزين لمثل هذه الخطة، سيما إذا كان هناك تحرك تفاوضي فلسطيني، ذلك 
أن الحديث بهذا الشأن لم يتم على أساس وجود اتفاق نهائي دون اشراك الفلسطيين، بالتالي موضوع 

  .ينا أن نكون مستعدين لهالتفاوض موجود ونحن عل

  

  



 

١٣

  نوفان العجارمه.د

من جانبه، قال رئيس ديوان الرأي والتشريع السابق المحامي الدكتور نوفان العجارمة أننا ال   
نستطيع الحديث اآلن عن تفاصيل وآلية التعامل مع صفقة القرن، سيما وأننا نتحدث عن شيء غير 

جارمة يمكن التأكيد أن هناك خطة وخارطة طريق ستطبق، ولكن وفق الع.واضح، ولم يعلن عنه حتى اآلن
وأشار إلى ان صفقة القرن لم تعلن .وهذا يتطلب موافقة األطراف كافة، واألمر بالتالي سيخضع للتفاوض

حتى اآلن، ونحن نتوقع األسوأ، مبينا انه في حال صدرت الصفقة بشكل سيء اإللتفاف حول القيادة 
فاتنا الداخلية، ألن الخصم هو االحتالل، ودعم أي قرار يدعم ويثبت الشعب الهاشمية وان نجدول كل خال

  .الفلسطيني

فيما أكد رئيس لجنة اإلعالم والتوجيه الوطنـي في مجلس األعيان المهندس صخر   المهندس صخر دودين
 نرى دودين، أن جاللة الملك قال قبل أيام أنه علينا أن ننظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس، أي أن

ولفت دودين إلى أن صفقة القرن األردن لم يبلغ بها .اإليجابي في المواضيع، بما فيها صفقة القرن
، ولكن ال بد أن نأخذ الوضع بإطاره األعم، »بالونات اختبار«رسميا، ونحن ترشح لنا بعض القضايا مثل 

ام أن يبقى العالم في حالة الجمود فالعالم اليوم يمر في تغييرات، ويسيطر على واقع الحال ثالثة خيارات إم
الحالية، أو يكون في تغيير في الملفات في المنطقة، بشكل يكون به تغير في التحالفات ومراكز القوى، أو 
أن تحسم األمور بحسم عسكري وصراعات وهذا ما ال يريده الجميع، بالتالي الحل سيكون لترتيب ملفات 

 هو آت، وقد المح الملك بكل ذكاء أنه ال بد أن ننظر الى المنطقة بشكل يسعى لتحسين شروطه فيما
النصف المتلىء للكوب، بالتالي لن يفرض علينا أحد شيئا، سننتظر ما سيعلن عنها، وما سيقال بموضوع 
صفقة القرن، وحتما األردن سيأخذ كل ما هو وفق ثوابته الوطنية ووفق مصالحنا العليا، دون ذلك لن 

 .يءيفرض علينا أحد أي ش

 ١١ ص٢٨/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  )تحليل( نتنياهو إلنقاذ "مشبوه توقيت".."القرن صفقة" إعالن

 

 الـذي التوقيـت أن على فلسطينيون سياسيون محللون أجمع – األناضول – عيشة أبو نور – غزة
 صالحلمــ خدمــة يــأتي ،"القــرن صــفقة" بـــ إعالميــا المعروفـة الــسالم خطــة عــن لإلعــالن" المــشبوه"بـــ وصـفوه

 واليتــه المنتهيــة اإلســرائيلي الــوزراء ورئــيس ترامــب، دونالــد األمريكــي الــرئيس مــن لكــل وحزبيــة شخــصية
 الماضـي، الثالثـاء األمريكـي، الـشيوخ بمجلـس انطلقـت حيث لعزله، محاكمة ترامب ويواجه.نتنياهو بنيامين
 طلـب فـي الثالثـاء، اإلسـرائيلي، تالكنيـس يبت أن المقرر من بينما المحاكمة، تدشن التي اإلجرائية الجلسة
  .الفساد بتهم المحاكمة من الحصانة على الحصول نتنياهو



 

١٤

 سـيجتمع الـذي اليـوم الثالثـاء، قبـل خطتـه، عـن الكشف يعتزم إنه األمريكي، الرئيس قال والجمعة،
  .غانتس بيني اإلسرائيلية، المعارضة وزعيم نتنياهو، مع فيه

 النجــاح"لـــ وصــفة واإلســرائيلية األمريكيــة النظــر وجهــة ومــن لــين،المحل وفــق اإلعــالن، هــذا ويعتبــر
  ".الطرفين لكال الداخلي الدعم على والحصول

 ألسـباب ،"القـرن صـفقة" إعـالن القادمـة القليلـة األشـهر خـالل أرجـأت، قـد األمريكيـة اإلدارة وكانت
  ".اإلسرائيلية االنتخابية الظروف إلى" سياسيون مراقبون أرجعها

 حــل" مبــدأ علـى القائمــة الـشرعية األعــراف وفـق الفلــسطينية الدولــة إقامـة حلــم الـصفقة ذههــ ُوتبـدد
  .الفلسطينية القيادة به تتمسك الذي األمر ؛"الدولتين

   الصفقة تفاصيل آخر

 بال فلسطينية دولة إقامة األحد، ،"أحرونوت يديعوت" بصحيفة جاء ما وفق ،"القرن صفقة "وتقترح
 شـمال "شـعفاط" بلـدة عاصـمتها تكـون أن يمكـن الغربيـة، الـضفة مـن %٧٠ ساحةم على سيادة، أو جيش
  ".اآلمن الممر" بمثابة يكون "نفق" غزة بقطاع يربطها أن على القدس، شرقي

 ّتـشكل والتـي ،"ج" المنطقـة أراضـي مـن %٤٠-٣٠ بـين مـا بضم إلسرائيل الصفقة هذه تسمح كما
 االحـتالل سـلطات موافقـة يـستلزم مـا إسـرائيلية؛ ٕاداريـةو أمنيـة لـسيطرة وتخضع الضفة، مساحة من %٦١

  .بها فلسطينية إجراءات أو مشاريع أي على اإلسرائيلي

   نتنياهو إلنقاذ محاولة

 يأتي القرن صفقة توقيت إن لألناضول، قال نصار، أبو وديع الفلسطيني السياسي والمحلل الكاتب
  .للفلسطينيين حق أي الصفقة ّتقدم أن مستبعدا نتنياهو، إلنقاذ

 ترامـب نتنيـاهو، بحـصانة للبت الكنيست جلسات بداية مع بالتوازي يأتي مشبوه، التوقيت: "وأضاف
 علـى قـادر أنـه المتحـدة بالواليـات المتطـرف اليمـين أمـا يظهـر كـي نفـسه ويساعد نتنياهو، يساعد أن يريد

  ".إسرائيل لحماية شيء أي تقديم

 من األحزاب، قادة من عدد ريبة الصفقة عن اإلعالن توقيت ارأث الداخلي، اإلسرائيلي الصعيد على
  .لواشنطن نتنياهو من التجاء ذلك اعتبر الذي ليبرمان، أفيغدور ،"بيتنا إسرائيل" رئيس بينهم

ــائال واســتكمل ــو" :ًق ــارك إســرائيل مــصلحة فــي يــصب الــصفقة إعــالن أن رأى ليبرمــان أن ل  هــذه لب
  ".الخطوة

 اإلسـرائيلية المعارضـة أن كـون الـسياسي؛ نتنيـاهو مـستقبل إنقـاذ في وةالخط هذه تنجح أن ويرجح
  .الصفقة تطرحها التي األفكار ذات تتبنى باتت

 غيـاب بـسبب األوضـاع أصـعب مـن القـضية بـه تمـر الـذي الوضـع أن نصار أبو اعتبر وفلسطينيا،
  ".الوطنية اإلستراتيجية"



 

١٥

   جديدة قديمة صفقة

 تـسير بـدأت القـرن صفقة إن لألناضول، قال محيسن، تيسير سطينيالفل السياسي والمحلل الكاتب
 ) عامـا ٢٦ مـن أكثـر منـذ تباعـا، إسرائيل مع األمريكية اإلدارة تصوغها هندسية تراتبية عملية وقائع" وفق
  ".أوسلو اتفاقية توقيع عام ١٩٩٣ لـ إشارة في

 والقيـادة العـالم كـل مـن مـسمعو مرأى على تباعا تطبيقه يجري" الصفقة عن يرشح ما كل أن ّوبين
  ".السياسية

 يفرضـوا أن الفائتـة العقـود خـالل اسـتطاعوا اإلسـرائيلي واالحـتالل األمريكيـة اإلدارة" :قائال واستكمل
 مـا تحـت اإلسـرائيلي العربـي الصراع إنهاء إطار في انتاجها تم التي السياسية البنية مع كليا يتعارض واقعا

  )".ولتينالد حل( السالم عملية يسمى

 مـا الفلـسطينية، للدولـة والجغرافيـة الديمغرافيـة المكونـات كافـة" تهـشيم في نجحت إسرائيل أن ّوبين
 عليهـا اإلسـرائيلية الـسيادة وفـرض الـضم طائلـة تحـت أصـحبت الغربيـة الـضفة مساحة من %٦٠ أن يعني
  ".قةالصف من جزء وهذا ترامب؛ تأييد تحت األغوار بضم تهديد هناك أن كما (...)

   إسرائيلية ألجندات خدمة

 التوقيـت هـذا فـي الـصفقة هـذه عـن اإلعـالن أن اعتقـاده فـي نـصار، أبو سابقه مع محيسن واتفق
  .نتنياهو يقوده الذي اليمين لتيار ودعم السياسية األجندات لخدمة يأتي

 صــفقة مــسمى تحــت األمريكيــة اإلدارة أفكــار مخرجــات يوظــف أيــضا نتنيــاهو أن واضــح" :وأضــاف
  ".االحتالل لحكومة واليته خالل نجاحات حقق أنه للترويج السياسية أجندته لخدمة القرن،

 العربـي؛ المحـيط مـع الجليـد كـسر"لـ محيسن، وفق مساعيه، نتنياهو يواصل الدولي، الصعيد وعلى
 مـع اتعالقـ وبنـاء اإلقلـيم فـي االحـتالل موضـعة إعـادة تتنـاول التي الصفقة من جزء أيضا )التطبيع (وهذا

  ".المختلفة العربية الكيانات

   فلسطيني رفض

ـــل الكاتـــب ـــسياسي، والمحل ـــد ال ـــد عب ـــود أن يعتقـــد ســـويلم المجي ـــي ال" القـــرن صـــفقة بن  شـــيئا تعن
  ".الدولية األعراف بنص احتالل هو تطبيقه يجري ما وكل االحتالل، تحت زالوا ال ألنهم للفلسطينيين،

 تقبـل ولـن الـصفقة لهـذه رافـضة الـسياسية الفلسطينية لقيادةا أن ،"األناضول"لـ حديثه خالل ّوبين،
  ".الدولي والقانون الشرعية وفق قائم سالم" تريد أنها إلى الفتا األحوال، من حال أي في بها

  ".اإلسرائيلية والعدوانية وللتوسعية للمصالح تكريسا" ترامب صفقة سويلم ّوعد

 وتوضـــيح الخطـــة هـــذه فـــضح فـــي رئيـــسيا دورا ت،زالـــ ومـــا لعبـــت، الفلـــسطينية القيـــادة أن ويعتقــد
 والعالقـــات الـــدولي والقـــانون المتحـــدة األمـــم إطـــار فـــي العمـــل خـــالل مـــن العـــالمي، الـــسلم علـــى خطورتهـــا

  .والسياسية الدبلوماسية
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 يؤسـس جديـد مسار إلى للتقدم والسياسات الخطط كافة" مراجعة الفلسطينيين على أن سويلم ويرى
  ".القائم الظرف لمواجهة فلسطينية إستراتيجية

 لـــ الفلــسطينيين رفــض الماضــيين، العــامين خــالل مــرارا عبــاس، محمــود الفلــسطيني الــرئيس وأعلــن
  .المفاوضات طاولة من والحدود والالجئين القدس ُتخرج ألنها ،"القرن صفقة"

 ٢٧/١/٢٠٢٠وكالة األناضول 

***  

  فعاليات

  "ُلتكسر األقفال"عار ملتقى القدس يعقد دورة علوم بيت المقدس تحت ش

 

 محاضـرات أولـى  الـزراعيين المهندسـين نقابـة مـع بالتعـاون الثقـافي القـدس ملتقـى يعقد – السبيل
 فـي المهنيـة، النقابـات مجمـع فـي ،٢\٤ إلـى وتـستمر األحـد أمـس انطلقـت والتي المقدس، بيت علوم دورة

  .القدس عن علمية منهجية وفق حقيقي وعي لتأسيس محاولة

 األقصى المسجد في الرحمة باب مصلى على السيطرة إلعادة االحتالل محاوالت وسط لدورةا وتأتي
 عـن منفكـة غيـر الدورة فجاءت الماضي، العام افتتاحه والمقدسيون األردنية األوقاف أعادت الذي المبارك،
 ليبـدؤوا اركينالمـش ًحاثـة" عملـك يفتحـه االحتالل يغلقه الرحمة باب …األقفال لتكسر "شعار وتحت الحدث،
  .العمل آفاق أمامهم لتنفتح العلم، باب وفتح الجهل، قفل بكسر

 تــستعرض ثــم األقــصى، والمــسجد القــدس حــول أساســية مفــاهيم محاضــرة أول فــي الــدورة وتتنــاول
 – االجتماعيـة للعلـوم أنقـرة جامعـة مـن العويـسي خالـد .د مـع المدينـة عمـر في الرئيسية واألحداث التاريخ
 نــشأة تتبــع ثــم عيــسى، هــشام .أ مــع المقدســة بالمدينــة الــسماوية العقائــد عالقــة بعــدها رحوتــش تركيــا،

 والـسكان الجغرافيـا عيـسى هـشام .أ مـع تتناول كما الشيوخي، أحمد .أ مع القدس في وتواجدها الصهيونية
  رةالـدو لتنتقـل األصـليين، الـسكان حـساب علـى المـستوطنين وضـم األرض قـضم فـي االحـتالل يـستمر حيث
 هـذا وتقـدم المدينـة هويـة تغييـر علـى خاللهـا من االحتالل يعمل التي التهويد مشاريع في للتوسع ذلك بعد

 لتخـتم الماضـية، المراحـل خـالل تمـت التي التسوية لمشاريع ًمسحا الدورة تعرض ثم غنام، راية .م المحور
  .المصري عال .أ مع المدينة مستقبل باستشراف

 بــين العالقــة وتؤصــل وخــصوصيته، القــدس فــي األردنــي الــدور أهميــة لــىع الــضوء الــدورة وتــسلط
 ثــم وثقافتهـا، وجغرافيتهـا األرض تـاريخ عبـر ممتـدة كعالقــة فتتناولهـا والقـدس، الهاشـمية األردنيـة المملكـة
 والمقدسـات األوقـاف علـى وصـية األردن لتـصير ًقانونيـا، العالقـة مكنت التي األحداث من لمجموعة تعرض

 القـدس أن – الـسياق هـذا فـي – العليمـي نهـاد .م الـزراعيين المهندسـين نقيـب نائـب  أكد وقد س،القد في
  .به نشرف الذي وواجبنا مركزية، وطنية قضية
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 دوري؛ بـشكل مختـصين مـع  الثقـافي القدس ملتقى وطورها ،٢٠٠٨ منذ تعقد الدورة هذه أن يذكر
 يحـصل حيـث ،"قبـل مـن تعرفهـا لم كما القدس …مدينة في العالم "عنوان تحت بها ًخاصا ًمنهاجا أصدر إذ
 نهايـة في ويطرح المختلفة، الدورة محاور تتبع في يساعده الدورة خالل الكتاب من نسخة على مشارك كل
ــي األســئلة مــن مجموعــة محــور كــل  المــدير شــيوخي أحمــد.أ وأشــار للمــادة، المــشارك فهــم تستكــشف الت

ــذي ــى التنفي ــافي القــدس لملتق ــدورة هــذه "أن الثق ــأتي ال ــد ت ــر بع ــين مــن أكث ــاد ثالث ــر لهــا انعق ــسنوات عب  ال
 بالمنهجيــة ًوانــضباطا ًنــضجا أكثــر لتكــون تبلــورت الــسنوات، تلــك كــل خبــرة حــصاد أنهــا وميزتهــا الماضــية،
  ."المدينة لتحرير كأساس بالعمل العلم ربط نحو ًوتوجها اإلسالمية، للرؤية ًواستحضارا العلمية،

 مــن إعالميــة ورعايــة الــزراعيين، المهندســين نقابــة مــع بالتعــاون تــأتي الــدورة هــذه أن إلــى ويــشار
  .حياة ٕواذاعة اليرموك، وقناة البلد، وراديو حسنى، إذاعة

  ٢٧/١/٢٠٢٠السبيل 

***  

   لمواجهة صفقة القرن"إستراتيجية موحدة"خطيب األقصى يدعو لـ

 

األقصى، الفلسطينيين، إلى مواجهة  دعا الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد -فلسطين المحتلة   
  ."استراتيجية واضحة"المزعومة، موحدين، عبر » صفقة القرن«

ليست لصالحنا بأي حال من األحوال، ) صفقة القرن(ال يخفى على أحد أن «وقال الشيخ صبري،   
وب ومن السذاجة بمكان إذا لم ندرك بأن صفقة القرن هي في الحقيقة من نسيج اللوبي الصهيوني بث

  .«أمريكي

ًما دمنا جميعا نرفض صفقة القرن، فأين االستراتيجية «وتساءل رئيس الهيئة اإلسالمية العليا   
  .«!لصدها ومنع تنفيذها؟

لقد مضى عام كامل أو يزيد ونحن نكرر رفضنا لهذه الصفقة، دون وضع » وقال الشيخ صبري  
  .«!خطة عملية لمواجهتها؟

ٍم قد تناقلت موقف األحزاب والفصائل الفلسطينية يرددون بلسان يالحظ أن وسائل اإلعال«وأضاف   
  .«ً، إذن ما المطلوب عمليا إزاء هذه الصفقة؟)صفقة القرن لن تمر(واحد 

ًيتوجب على األحزاب والفصائل جميعا دون استثناء ومع أصحاب القرار بأن «وتابع الشيخ صبري   
لهدف وضع استراتيجية يتفق عليها الجميع، ما دام يلتقي ممثلون عنها لدراسة الموضوع بجدية وعمق 

الجميع يرفض هذه الصفقة وال ننتظر حتى يعلن عنها بشكل رسمي، وليس بالضرورة أن نعرف تفاصيلها، 
  .«فإن كل بند له محاذيره وليس لصالحنا

حاضرين متسلحين بخطة عملية موضوعية «واعتبر الشيخ صبري أن على الفلسطينيين أن يكونوا   
  .«عميقة إلحباط هذه الصفقة، ووضع بدائل عنها



 

١٨

، الجماهير الفلسطينية في »الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار«الى ذلك دعت الهيئة   
  .كافة أماكن تواجدها، إلى التظاهر اليوم وغدا رفضا لصفقة القرن

ة الفعاليات والمسيرات للمشاركة الحاشدة والواسعة في كاف«وقالت الهيئة في بيان إنها تدعو   
ًالوطنية والشعبية الغاضبة، الرافضة لصفقة القرن عند لحظة إعالنها في واشنطن، ابتداء من يومي 
الثالثاء واألربعاء، وتشكيل أوسع حالة التفاف جماهيري في كافة أماكن التواجد الفلسطيني، كما ندعو 

وء وتكثيف التغطية اإلعالمية لمجريات حالة الغضب وسائل اإلعالم المختلفة المحلية والدولية لتسليط الض
  .«الجماهيري

نعلن باسم شعبنا الفلسطيني وكل ألوانه وصبغاته الحزبية، رفضنا الجامع والقاطع «: وذكر البيان  
لصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس األميركي األرعن دونالد ترامب، والتي كانت نتيجة طبيعية ومتوقعة 

  .«مر والتحريض على شعبنا ومحاوالت تصفية قضيتنا الفلسطينيةلمسلسل التآ

مواجهة صفقة القرن الملعونة ال يمكن أن يكون أمرا ممكنا من دون تحقيق «وأكدت الهيئة على أن 
الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز ودعم مقاومتنا الباسلة، وتفعيل كافة األشكال النضالية والكفاحية في 

  .« الصهيوني المجرممواجهة العدو

  ٢٠ ص٢٨/١/٢٠٢٠الدستور   

*** 

  آراء عربية

 كال: الملك

 حازم قشوع.د

 البيت االبيص اكثر من ال تستحق مظاهر صفقة القرن ومناخاتها االعالمية ورؤيتها الصادرة عن  
ونقطة اول السطر، كال وهي داللة على ان الرؤية برمتها ) كال(كلمة واحدة مكونة من ثالثة حروف 

مرفوضة شكال وغير قابلة للنظر موضوعا، فالموضوع سبق ان طرح من ابواب عدة كان اخرها في 
الردن لمملكة البحرين لما ذهبنا اصال البحرين وكان الموقف االردني واضحا وحازما حيالها ولوال احترام ا

  .وان كانت مشاركتنا في حينها كانت ظل سراب

كال الملكية، نابعة من قناعة مبدئية ومنطلقة من الثوابت الثالثة في كال الزرقاء ووفق معادلة   
موضوعية كان قد بينها جاللة الملك في ستراسبورغ امام البرلمان االوروبي، عندما خاطب جاللته العالم 

وشكلت في )  لوماذا(من البرلمان األوروبي ضمن جمل سياسية بمضمون مقاربة علمية حملت عنوان 
طياتها صورة الموقف السياسي الذى يقف عليه االردن والرؤية السياسية العميقة التي بينها جاللة الملك 
نيابة عن عمق الدولة العالمي لكيفية الحل والياته، الحل المؤيد بقرارات الشرعية الدولية والمواثيق االممية 

الة القرارات االحادية لن تشكل معادلة يمكن البناء عليها، هذا اضافة لالتفاقات البينية الموقعة، فان مس
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هذا الن معادلة الحل بحاجة الى طرفي النزاع وليس الى طرف واحد، كما ان العمل وفق سياسية الرضوخ 
لالمر الواقع والقبول بالقرارات االحادية لن تحدث مشروعية قبول كما لن يقبلها العالم لكونها غير مؤطرة 

  .انونية صادرة عن بيت القرار االمميبمصوغات ق

المحتلة ضمن المعادلة  الملك عبداهللا الثاني صاحب الوالية المقدسية وحامي قانونية االرض  
القانونية االممية يحمل مشروعا يستند للقانون الدولي للحل في عقدة النزاع المركزي للمنطقة، اراد ان 

ن العقبة حيث يعكف على متابعة البرنامج التنموي الذى يرسل رسالة واضحة عبر عنها في مفردة كال م
يقوده جاللة الملك من اجل بعث حالة تنموية في جنوب البالد وهو بذلك انما يرسل اخرى مفادها يقول 
ليس هكذا تورد االبل، وما هو مطروح من قبل البيت االبيض من رؤية غير قابلة للتطبيق على ارض 

حة ليست لها ارض تنبتها ومناخ يحفظ ديموميتها على ارض الواقع وتجعل من الواقع، فان الرؤية المطرو
  .ما هو مطروح مقبول بواقعية

والن رؤية الصفقة للحل ال تحوي اليات عمل يمكن تطبيقها حيز الواقع بينما تقوم وفق نظريات   
ة طية بس تكون جاءت وفق رؤية طيباويتجارية صرفة وليست سياسية جادة، كان من المفترض ان

وليست استراتيجية عميقة فهي ال تفي باحتياجات العقدة المركزية التي تحوي الكثير من القضايا العقائدية 
والحقوقية والسياسية حيث تدخل في مناخاتها اطراف داخلة اقليمية ومتداخلة اممية اضافة الى االطراف 

 للتعاطي االستراتيجي وليس للدفع بالحل المتشابكة، لذا فان مسالة حل عقدة النزاع في المنطقة بحاجة
االني المستند الى حسابات تقدير الحالة الميدانية، فان مهد الحضارات االنسانية تختلف تقديراتها و 
تتمايز حسابات التعاطي معها عن المناطق االخرى في العالم، انها منطقة مركز الحضارات االنسانية لذا 

 يجب التعاطي معها وفق قواعد المجاملة السياسية، فما هو مطروح امر فان حل العقدة المركزية فيها ال
  .مرفوض

هنا في االرض االم، يتم التعامل وفق حساب االصول التاريخية ومقتضيات حالة بؤرة الصراع   
العالمي، فان واقع الحل هنا ال يشترى بمال او يباع وفق حسابات المراكز االنتخابية، انها القدس ايها 

دة مركز الحضارات االنسانية وعنوان االديان السماوية اول البداية ونقطة النهاية، هل علمتم لماذا تم السا
 .!استخدام مفردة كال

 ٤٠ ص٢٨/١/٢٠٢٠الدستور 

***  
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 !"صفقة القرن"ّشتان ما بين المبايعة واالحتالل يا 

 ناديا هاشم العالول 

ال شك أن الجهود التي يبذلها جاللة الملك عبداهللا الثاني لحل الصراع العربي اإلسرائيلي هي 
ً أن يكون مبنيا على القرارات تحقيق السالم الذي يجب«بمثابة مشهد ثابت ال يتغير عنوانه ومضمونه 

، ١٩٦٧ًالدولية، وعلى أساس قيام دولتين جنبا إلى جنب، إسرائيل وفلسطين على حدود الرابع من حزيران 
  ..«مع حل عادل لالجئين الفلسطينيين في العالم

  ..ًفعال مشهد يبعث األمل وينزل السكينة على القلوب المتعطشة للسالم العادل

ّيتعكر هذا المشهد نتيجة الزحف اإلسرائيلي ليستولي على ثالثة أرباع الضفة ًولألسف كثيرا ما 
ًالغربية وكيف ال؟ والمشهد العربي مليء باالنقسامات والتشظي فاتحا الباب واسعا إلسرائيل لتطبيق  ً ّ

ْفرق تسد «سياستها  ُ   !فيزيد الطين بلة» ّ

ائيل على حساب أرض الفلسطينيين ومما يعكر هذا المشهد الدعم األميركي بقيادة ترمب إلسر
بالقدس لهو خير دليل » الهولوكوست«المتآكلة، ولعل تلبية زعماء أكثر من خمسين دولة لتخليد ذكرى 

وبرهان على أن المشهد القائم ال يبشر للعرب وال للفلسطينيين بأية بارقة نصر أو حتى بإنجاز متواضع 
  ..على درب النصر واستعادة الحقوق

ّستتوج البقية الباقية من  لكونها» صفقة القرن«شهد قتامة وتضطرب الرؤية بتسريبات ويشتد الم
ًاطماع األخطبوط الصهيوني، حيث تم تأجيل اإلعالن عنها مرارا لتهيئة األجواء المناسبة وتعبيد البنية 

تحتها لتتجانس مع قاعدتها في حين يطبق االحتالل على الفلسطينيين  نضح ي» هولوكوست يومي«ُ
ِبالعنصرية والتمييز والقتل واألسر والدمار، هولوكوست يخنقهم فال يستطيعون التوسع أفقيا بمناطقهم ألف  ْ

تحت سيادة إسرائيل ) ج(للضفة الغربية أ،ب، ج، حيث األخير » أوسلو االدارية«وباء من تقسيمات 
  ! و ب تحت أية ذريعة يخترعهامناطق أ ؟وتتخذه ذريعة لتمددها االستعماري إضافة إلى أن جيشها يدخل 

ًكيف قبل به المفاوضون الفلسطينيون فاتحا الطريق إلسرائيل لتحقيق » أعوج» تقسيم إداري
  أهداف استراتيجتها التوسعية؟

 ناهيك -  غزة ورام اهللا -ويتعكر المشهد أكثر إلنشغال القادة الفلسطينيين بصراعاتهم الداخلية 
اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد «حول اتفاقية سيداو » ليل ورام اهللالخ«عن الجدل القائم اآلن بين 

  غير آبهين بالهولوكوست األكبر المخطط لهم كلهم » وكأن هذا وقته«المرأة 

   !َِمن قبل اسرائيل وحلفائها

فحذار حذار من توصيف إسرائيلي يسعى » شتان ما بين المبايعة واالحتالل«نعود لموضوعنا 
كأحد مخرجات  «١٩٥٠ نيسان ٢٤يعة الفلسطينيين للملك عبداهللا األول لتوحيد الضفتين في لجعل مبا
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 ١٩٦٧أردني للضفة الغربية زاعمة بأنها حررتها بحرب » احتالل«، بمثابة »١٩٤٨-١٢- ١مؤتمر أريحا 
  .وهي تتطلع اآلن لوضع يدها على األغوار وشمال البحر الميت» يهودا والسامرة«مطلقة عليها 

ألهل الضفة مع فرض سيادة » إعادة الجنسية األردنية«تصلنا تسريبات من صفقة القرن لـ و
يسهل ترحيله بأي » ًشعبا بال أرض«ُإسرائيل على هذا الربع المتبقي، ليصبح المواطنون المقيمون عليها 

  :وقت كما يجب على الفلسطينيين القبول بأربعة شروط

  االعتراف باسرائيل كدولة يهودية - ١

  نزع السالح في قطاع غزة- ٢ 

  نزع سالح حركة حماس- ٣ 

  االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل -٤

ّولنأخذ عبرا من الماضي وكفانا انقساما وتجزئة وتشظي.. فحذار حذار ً ً َ ِ!  

hashem.nadia@gmail  

  ١٦ص/٢٨/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

 ًقتل الصفقة أردنيا

 مهند مبيضين. د

ال يحتاج األردن لبيان مواقفه من أجل القضية الفلسطينية، هناك في التاريخ وصفحات المجد ما   
  .يكفي، وما يجيب على كل التخوفات

ًجاللة الملك، تحدث مرارا، وأكد أمام المحافل الوطنية والدولية والعربية، واإلسالمية بأن األردن ال   
يتعامل مع القضية الفلسطينية كورقة سياسية بل كأحد أهم األلويات الوطنية والمبادئ والقيم التي ترتبط 

ن اشتركوا في السراء والضراء، الذيبه كملك هاشمي، وباألردنيين الذين تآخوا، مع إخوانهم الفلسطينيين 
  . من أرومة واحدة، ومعاناة واحدة ومصير واحد في أرض ومشروع واحدموه

ًالحل أردنيا، دعم الوجود الفلسطيني وتمكين أهل القدس، وفتح كافة سبل العون للفلسطينيين، وال   
ُاحد قدمه في المعركة مثل األردنيين والفلسطينيين، فهم أهل الدار واه   .ل جند فلسطينَ

ًالحل أردنيا وفلسطينيا، دعم اطالق انتفاضة جديدة، وارسال مبعوثين خاصين لجاللة الملك،   
بوصفه الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، للدول اإلسالمية الطالق رأي عام 

  .اسالمي، تجاه القدس والحفاظ عليها

ندة الجادة، واالردن حتى اآلن يقوم بأكثر ما لديه، ًالحل أردنيا، لقتل الصفقة، فقط المسا  
  .وبتوجيهات ملكية، في حين يتسابق بعض العرب لنيل حظوة عند امريكا، واعوانها
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بيد األردن اكبر ورقة، وهي الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، والشعب الفلسطيني هناك يقوم بأكبر 
   .لبقاء في أرضهما يستطيع واجمل ما يكون من آيات الصمود وا

ليس عند األردن رغائب بأدوار عربية او اقليمية، بل لديه قصة تاريخ ووحدة وشعب واحد بيم   
الضفتين، ولديه سجل حافل من االنجاز والتضحية والبطولة والشهادة، ولديه سجل انساني، وسجل مروءة 

  .وخلق في الدعم والتعامل مع المسألة الفلسطينية منذ يومها األول

على أرض األردن، نحن نرى وجوب الصمود أنه من باب العقيدة، ومن باب اإليمان، ومن باب   
أما أن يقال أن . الحق في احياء الدين، كون أرض فلسطين أرض وقف كلها، ولها علينا حق الدعم

االنقسام الفلسطيني مشكلة، وعبء، فهذا غير مقبول، ومرفوض، فما هو مطروح أكبر من مسألة 
 .ام او عدمهاالنقس

 ٤٠ ص٢٨/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

 ..صفقة القرن وضرورة ايقاظ البعد العربي للقضية الفلسطينية

 

 سامح المحاريق 

لتبدأ ) اسرائيل(بعد أشهر من المفاوضات السرية خرجت اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير و 
 في سالم التجزئة والتقسيط الذي أدى إلى عروض هزيلة أخذت ّعملية تفكيك مشروع السالم الشامل إلى

ّالتآكل من مبدأ األرض مقابل السالم وحتى محطة صفقة القرن التي ليست سوى شرعنة لكل ما فرضته 
  ٠اسرائيل على أرض الواقع

أدركت اسرائيل أن انفراد كل دولة عربية بوجهة نظر خاصة والبحث عن قناة اتصال سرية أو 
نها يمكن أن تستفيد من التباين بين الدول علنية من شأنه أن يضع المطالب العربية في الحدود الدنيا، وأ

العربية، ولذلك أطلقت اسرائيل حمالت إعالمية واسعة على مواقع التواصل اإلجتماعي استطاعت أن تتولى 
خلط األوراق وتغذية الخالف واختالق الضغائن من خالل اختراق النخب السياسية بصورة مباشرة لتقديم 

  .ًقيق أي اتفاق يعتبر انجازا في حد ذاتهمشروعات متهافتة السالم وكأن تح

انقلب السحر على الساحر، ومنذ منتصف السبعينيات ومع صعود تعبير الممثل الشرعي والوحيد 
ًتضاءلت قضية فلسطين وانحدرت من مكانة القضية القومية إلى صراع حدودي وأخيرا إلى توزيع 

ًعب وأخيرا السكان الذين يبحثون عن خدمات صالحيات الحكم المحلي، فمن مستوى األمة إلى حلقة الش
  .بلدية

ًإذا كانت صفقة القرن، وأيا تكن معطياتها ومحتوياتها، نتيجة للحالة الموصوفة من تشرذم فالحل 
ٕيبدأ من إعادة وضع القضية الفلسطينية في إطارها العربي، واعادة تمثيلها بصورة تحدث تحالفات شعبية 

ؤولياتها، ومن هذه الزاوية تظهر األردن من موقعها ضمن منظومة االستهداف وتعيد الدول العربية إلى مس
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االلتفاف حوله لمن يبحث عن استقرار المنطقة في المدى الطويل،  اإلسرائيلية كشريك ال يجب تغييبه أو
ًومن يريد مستقبال يعول عليه، أما من يريد صفقة ساخنة فهو يبحث عن طرف يلقي المشكلة تجاهه دون 

ًال أم آجال مع تغيرات ميزان القوى واإلزاحة في ؟ يدرك النتائج التي ستتولد مع أي تغيرات ستأتي عاأن ً
  .التوازنات القائمة

األردن سيعبر محنة صفقة القرن فهذه النوعية من الهزات ليست جديدة على األردنيين، مع كثير 
وليس على أرضية مزدحمة بالكواليس ًمن االنزعاج ألن ذلك كان يمكن تجنبه لو كان التواصل صحيا 

  .واأللغاز

لو كانت الجامعة العربية تحولت إلى ديكور غير مجدي فال يعني ذلك عدم وجود اآللية لوضع 
الدول العربية أمام مسؤولياتها، فالقضية الفلسطينية كان يجب أن تبقى في إطارها العربي ألن إسرائيل 

هضة، ولوال ذلك لكان ربما من األفضل أن تجد الصهيونية ًاستهدفت أساسا ضرب أي مشروع عربي للن
  .مكانها في مدغشقر أو أوغندا أو غيرها من المشاريع المقترحة لحل المسألة اليهودية في أوروبا

  ١٦ص/٢٨/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 أين المفاجأة؟.. "صفقة القرن"

 أحمد حمد الحسبان 

، التي لم يكتمل إعالنها بعد، وال محاولة للتقليل من أخطارها »الصفقة«ليس تقليال من تفاصيل 
  .ٕالمباشرة وغير المباشرة علينا، وانما محاولة لقراءة الموقف بطريقة مختلفة

 حين نتسابق في الكتابة والتحليل بشأن أخطار ذلك المشروع الذي ال نبالغ إذا وصفناه بأنه ففي
، وانعكاساته على »الترامبي«، ونعمل على تبيان السيناريوهات التي يقوم عليها المشروع »إجرامي«

ة، ليس القضية الفلسطينية وعلى األردن تحديدا، يحاول البعض تسويق الملف بتعظيم عامل المفاجأ
  .ٕبتفاصيله وانما في النتائج المنتظرة

وفي ذلك قدر كبير من الدقة في بعض الجوانب، لكنها ليست كذلك فيما يخص تاريخ العالقة 
  .األميركية اإلسرائيلية، المتمثلة باالنحياز الكامل للمغتصب على حساب أصحاب األرض وأهلها

ي خصوصا والغربي عموما إلسرائيل وللحركة ما الجديد في مسار االنحياز األميرك: السؤال هنا
الصهيونية؟ وهل توقعنا شيئا مختلفا من هذه الدول؟ أو من أي رئيس أميركي سبق ترمب في إشغال 

  البيت األبيض؟

ولو استعرضنا كافة محطات الصراع العربي اإلسرائيلي، هل يمكن أن نتوقف عند واحدة ـ فرعية أم 
  الح أصحاب الحق؟رئيسية ـ وقفت واشنطن فيها لص
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هل كان من الممكن أن تكون إسرائيل بمثل هذه العنجهية فيما لو لم تكن .. ولو سألنا جدال
  مدعومة بدون حدود من قبل الواليات المتحدة؟

قبل عقود، كانت تحليالتنا تخلص إلى أن الواليات المتحدة والغرب تدعم إسرائيل لكي تكون قاعدة 
فييتي في المنطقة، وبالتوازي تشير تحليالت إلى أن الغرب يريد أن تناط بتلك متقدمة لمواجهة النفوذ السو

  .القاعدة مهمة حماية النفط العربي

الحقا، لم يعد هناك اتحاد سوفييتي، وتحولت الواليات المتحدة من مستهلك للنفط إلى أحد كبار 
حليالت إلى أن تلك الدولة ـ المسخ وخلصت ت. ومع ذلك ارتفعت وتيرة االنحياز للدولة العنصرية. المنتجين

ـ أصبحت عبئا على واشنطن وعلى رؤساء الواليات المتحدة، دون أن يؤثر ذلك على المعادلة، ما يعني أن 
  .، وأن القليل من قراءاتنا تقترب من حسابات البيدر»حسابات الحقل«حساباتنا ما زالت أشبه بـ

 يكن مشروعا بريطانيا فقط، فقد أطلقت بريطانيا فالغرب هو الذي أتى بإسرائيل، ووعد بلفور لم
شرارته ووفرت له دول الغرب سبل اإلدامة، ليتحول إلى سرطان في جسم المنطقة، وليؤكد أن الغرب 

  .عموما والواليات المتحدة خصوصا لم تغير من نهجها في التعامل مع ملف االحتالل

تأكدنا أنها ال تخرج عن عناصر المشروع ولو دققنا في التفاصيل المعلنة بخصوص صفقة القرن ل
وهو الذي تعاملت معه كافة اإلجراءات الصهيونية منذ ما قبل . الصهيوني الذي قامت عليه إسرائيل

  .اغتصاب فلسطين

من هنا، فالحل أن نتمسك في رفض كل ما يهدد أمننا، وما يتقاطع مع ثوابتنا، ونعمل على توحيد 
وأن ال . وعلى رأسها مقاومة المشروع الصهيوني بكافة الوسائل المتاحةصفوفنا، وأن نحدد أولوياتنا، 

نتوقع ال من الواليات المتحدة وال من غيرها أن تعيننا على مواجهة األخطار التي من المؤكد أنها لن 
  .تتوقف عند صفقة القرن، والتي قد تعقبها صفقات أخرى كثيرة

Ahmad.h.alhusban@gmail.com  

  ١٦ص/٢٨/١/٢٠٢٠الرأي 
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  صفقة القرن والرفض العربي المنضبط

  

  صبحي ربيحات. د

على امتداد الشرق االوسط وفي كثير من بقاع العالم تتوجه االنظار هذا االسبوع إلى واشنطن 
أجل االعالن عنها مرارا وألسباب تتعلق حيث ينوي الرئيس االميركي االعالن عن خطته الموعودة التي 

في اسرائيل نشرت الصحافة االسرائيلية بعض مالمح وتفصيالت الصفقة في حين . باالنتخابات االسرائيلية
  .أنكرت القيادات العربية ذات العالقة اطالعها او معرفتها بالتفاصيل التي يجري الحديث عنها

 أحد يتوقع أن تأتي الصفقة بما يحقق طموحات أيا كانت التفاصيل وصلة المعنيين بها فال
فهي تأتي في اكثر االوقات التي يعاني فيها العالم العربي من .الفلسطينيين او يراعي حقوق وكرامة العرب

الفرقة واالنقسام والتفتت وتتهافت فيها االنظمة العربية على التقرب من اإلدارة االميركية والتطبيع مع 
 من هنا ال يوجد في العالم العربي من يتوقع ان ضمن الصفقة ما يرضي تطلعات القادة .الكيان االسرائيلي

  .ويلبي آمال الشعوب العربية

فالرجل معروف بقلة اكتراثه بما توافق عليه . الجميع يعرف ميول الرئيس األميركي وانحيازاته
منذ توليه مقاليد الرئاسة وهو . وقالعالم ونقده الدائم للموروث السياسي ومفاهيم الشرعية والحرية والحق

يتغنى بقدرته على تغيير الواقع وانجازاته في العالم العربي حيث تمكن من ابرام اكبر الصفقات وسجل 
ارقاما قياسية في تحسين الدخل االميركي وخفض معدالت البطالة وازدهار االسواق المالية وخفض توقعات 

  .العرب

أن يدخل التاريخ بإنجازات مميزة وقد رأى أن بإمكانه ان يحقق كغيره من الرؤساء يحلم ترامب ب
من سوء الطالع ان تتالقى رغبات الرئيس المغامر . ذلك من خالل تحقيق مكاسب نوعية للكيان الصهيوني

مع احالم اليمين االسرائيلي وسياساته التوسعية في لحظة تعاني فيها األمة العربية من التدهور واإلنهاك 
م من الصراعات الداخلية وما صاحبها من اختراقات صهيونية وعالمية أتت بقيادات ورؤى بعد اعوا

  .فوضوية وعبثية جديدة

الفلسطينيون واالسرائيليون ينتظرون ومعهم العديد من شعوب ودول ومنظمات العالم االعالن 
 بعدما قام البيت االبيض الرسمي عن مشروع الرئيس االميركي دونالد ترامب لحل الصراع العربي االسرائيلي

بدعوة كل من نتنياهو وغانس لواشنطن ليشاركا االحتفال في إسدال الستار عن اإلنجاز التاريخي الذي 
  .«صفقة القرن«ينوي الرئيس االميركي ترامب إهداؤه للكيان الصهيوني تحت مسمى 

ض ومداوالت في واشنطن وعلى مقربة من الكابيتال هيل حيث يستمع مجلس الشيوخ إلى عرو
الئحة االتهام التي أحال بموجبها النواب الرئيس إلى المحاكمة بتهم الفساد واساءة استخدام السلطة يبحث 
ترامب عن انجازات تخفف التركيز االعالمي على مجريات النقاش وتعكس صورته كسياسي متماسك 
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رث لإلجراءات العبثية التي يحاول ٕيستطيع العمل واالنجاز وادارة الملفات الشائكة تحت الضغوط وغير مكت
  .ٕمن خاللها الديمقراطيون تشويه صورته واظهار عدم صالحيته للحكم

الرئيس الذي يستعد لخوض االنتخابات الرئاسية للمرة الثانية يحرص على ان يبدو للناخب 
. رات الصعبةاالميركي والقواعد الداعمة له على انه رئيس عملي يعمل على تحقيق وعوده وال يخشى القرا

صورة السياسي الذي يفي بالوعود ويتجنب المناورات التي اعتاد عليها السياسيون هي التي يحرص 
الرئيس على تكريسها فقد قال اثناء حملته بأن الشعب اليهودي يحتاج إلى اعادة االعتبار وحفظ الكرامة 

  . وينقل سفارة بالده اليهاوطمأن المقربين بأنه سيوافق على االعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل

في مؤتمراته الصحفية المتعددة تحدث ترامب بزهو كبير عن كونه اول رئيس اميركي ينفذ ما وعد 
ولم يتردد او يحاول إخفاء مشاعر االزدراء وقلة االحترام للعرب والتجاهل لحقوقهم فقد تفاخر مرارا . به

ري االميركي في المنطقة ونجاحه في ابرام بنجاحاته في إرغامهم على تحمل نفقات الحضور العسك
  .اتفاقيات التعاون العسكري والتكنولوجي الذي وفر مئات المليارات لالقتصاد االميركي

باستثناء المواقف التي اتخذها األردن عند اعالن ترامب القدس كعاصمة إلسرائيل والءات الملك 
ثناء جولته في اعقاب قرار نقل السفارة االميركية الثالثة ورفض السلطة لمقابلة نائب الرئيس االميركي ا

أيا تكن . إلى القدس تتراوح المواقف العربية حيال ما يجري بين التواطؤ والصمت والرفض المنضبط
تفاصيل الصفقة والدعم الفعلي لها فلن تغير في واقع القضية شيئا ما لم تتغير نفوس القادة والالعبين 

 .االساسيين

  ١٢ ص٢٨/١/٢٠٢٠الغد 

***  

  آراء عبرية مترجمة

  "صفقة القرن"الجمهور الفلسطيني غير مبال تجاه 

  

 ٢٧/١/٢٠٢٠هآرتس  -  جاكي خوري: بقلم

اإلعالن عن نشر خطة السالم لإلدارة األميركية حظي بالتنديد من القيادة السياسية في رام اهللا 
نشطاء في الميدان، منهم . يولكنها لم تثر أي صدى في أوساط الجمهور الفلسطين. وفي قطاع غزة

نشطاء فتح في الضفة الغربية، قالوا إن غياب رد الشارع الفلسطيني يشير إلى عدم المباالة بالعملية وعدم 
  .الثقة بالقيادة الفلسطينية

سكرتير عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قال أمس في تويتر إن 
هذه محاولة “. اطق فلسطينية سيشكل انسحابا إسرائيليا من اتفاق اوسلو وملحقاتهقرار نتنياهو ضم من
وحسب قوله هذه الخطوة ستفتح الباب أمام المطالبة بالمساواة . ، كتب عريقات”لتدمير حل الدولتين
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إضافة . ”كل شخص بين البحر والنهر له صوت واحد “–المدنية من قبل جميع من يسكنون في المناطق 
وقد دعت إلى . ذلك، الفصائل الفلسطينية في رام اهللا والبيرة نشرت أمس بيانا يدين سياسة ترامبإلى 

ايضا دعت الى مقاطعة جميع . اإلعالن عن يوم نشر الخطة كيوم غضب، ودعت الجمهور الى التظاهر
 من شوارع الضفة، المنتجات األميركية في األسواق الفلسطينية، وانزال كل العالمات التي تشير إلى أميركا

  .ومنها الفتات تشير إلى مساعدات من قبل صناديق دعم أميركية

ورغم هذه اإلعالنات فان نشطاء مخضرمين في فتح في منطقة رام اهللا ونابلس وبيت لحم أظهروا 
، بخصوص نجاح االحتجاج الشعبي في موضوع خطة ترامب ولم ”هآرتس“تشككهم، في محادثات مع 

  . من االجواء السائدة في الشارع الفلسطينييخفوا خيبة األمل

، قال نشيط في بيت لحم وأضاف ”من ال يرى أو ال يشعر باحباط الشارع فهو يتساذج أو يتجاهل“
وهذا ينبع قبل كل شيء من أزمة القيادة واالنقسام في الساحة الداخلية . هناك أجواء غضب والمباالة“

 في أوساط الفلسطينيين ال تدل على الموافقة على خطة ترامب، وحسب قوله فان الالمباالة. ”الفلسطينية
يشعرون بأن القيادة تنشغل بالصراعات الداخلية وال تخلق ظروف تشكل “ولكن الفلسطينيين . بل العكس

تهديدات من جانب السلطة لوقف التنسيق األمني . ”قادة لنشاطات سياسية أو الحتجاج شعبي له تأثير
منذ العام “. صل من اتفاقات اوسلو تعتبر في نظر الجمهور الفلسطيني تهديدات فارغةمع إسرائيل أو التن

 ونحن نسمع تهديدات لوقف التنسيق االمني أو التنصل من اوسلو وكل انواع الخطوات التي يمكن ٢٠١٥
، قال شخص من فتح في ”وكل شيء بقي على حاله. أن تضغط على اسرائيل وعلى المجتمع الدولي

حتى في المواضيع االقتصادية ال يوجد أي تغيير حقيقي، حيث ال توجد أي توقعات على “. نابلس
من ناحية الشارع فانه “. وحسب قوله فان قيادة السلطة ال ينظر اليها كقيادة للشعب الفلسطيني. ”األرض

  .، أضاف”ال يوجد أي أحد مستعد للتضحية بنفسه من اجل قيادة السلطة

من دعوا الى استغالل هذه الفرصة من اجل تحقيق مصالحة فلسطينية اضافة الى ذلك، هناك 
رئيس المكتب . داخلية، على خلفية االحباط المستمر من االنقسام السياسي بين الضفة وقطاع غزة

السياسي لحماس، اسماعيل هنية، دعا أمس لعقد لقاء موسع مع قيادة فتح في القاهرة من اجل مناقشة 
ا تم نشر الخطة وفقا للتفاصيل التي نشرت حتى اآلن، والتي نرفضها بشدة، فيجب إذ“. الرد على الخطة

على القيادة الفلسطينية االعالن عن عدة خطوات من اجل الحفاظ على الحقوق الشرعية للشعب 
يجب علينا أن نكون موحدين ونركز “وأضاف هنية . ”ويجب على اسرائيل تحمل المسؤولية. الفلسطيني

ورغم هذه الدعوة، ال يوجد في هذه االثناء أي محاولة . ”اظ على حقوقنا وافشال الخطةعلى هدف الحف
 .للقيام بخطوة داخلية فلسطينية أو عربية تدل على وجود رد مضاد على نشر الخطة

 ١٧ ص٢٨/١/٢٠٢٠الغد 

***  
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  اخبار باالنجليزية
  

Trump insists Israeli-Palestinian plan has a 'chance' 
Palestinians call on world to reject Trump peace plan 

By AFP - Jan 28,2020 - Last updated at Jan 28,2020 

 

WASHINGTON — President Donald Trump said alongside visiting Prime Minister 

Benjamin Netanyahu on Monday that his Israeli-Palestinian peace plan has a "chance" — 

despite being flatly rejected by the Palestinians. 

Trump, who is also meeting with Netanyahu's election rival Benny Gantz later Monday, 

said the plan would be unveiled at 12:00 pm (17:00 GMT) on Tuesday. 

Palestinians have already panned the White House peace plan, saying it is overwhelmingly 

biased towards Israel. No Palestinian leaders were invited to the White House. 

But Trump told reporters that "it might have a chance" and that "we're relatively close". 

"We think we will have ultimately the support of the Palestinians," he said. The plan is 

"something they should want... It's very good for them, in fact it's overly good for them." 

Netanyahu praised Trump as "the greatest friend that Israel's had in the White House" 

and once more described the peace plan as "the deal of the century". 

The twin White House meetings with Netanyahu and Gantz thrust Trump right into 

Israel's tense election scheduled in just over a month. 

Netanyahu’s right-wing Likud and Gantz’s centrist Blue and White Party are polling neck-

and-neck. 

The peace plan roll-out also gives Trump a welcome distraction from his impeachment trial 

in the Senate, while boosting Netanyahu’s standing as he fights corruption charges back 

home. 

No deal  

The Palestinians say they were never included in crafting the plan, which was overseen by 

Trump son-in-law Jared Kushner. 

Palestinian Prime Minister Mohammed Shtayyeh on Monday urged international powers 

to boycott the plan, which he said was designed “to protect Trump from impeachment and 

protect Netanyahu from prison”. 

“It is not a Middle East peace plan,” Shtayyeh told a Cabinet meeting. “This plan gives 

Israel sovereignty over Palestinian territory.” 

“We call on the international community to not be partners in this [plan] because it 

contravenes international law,” Shtayyeh told journalists ahead of the Cabinet meeting. 

The plan, whose details remain unclear, has been gestating in secret for so long that 

sceptics asked whether it even really existed. 

Aaron David Miller, a Mideast expert with the Carnegie Endowment for International 

Peace, said Kushner’s team wants to “finally, basically demonstrate that they have a plan” 

— and to do so ahead of the US presidential election. 

In the short term, said Dennis Ross, a US diplomat who worked on the issue under several 

administrations, “anything that can divert attention away from what’s going on” is the 

goal. 

‘Make history’ 

Trump has already thrown Netanyahu a string of political presents. 

These include breaking with international diplomatic consensus to recognise the disputed 

city of Jerusalem as the Israeli capital, recognising Israeli sovereignty over the Golan 

Heights, which were seized from neighbouring Syria, and ending opposition to Israeli 

settlements on occupied Palestinian land. 
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Last Thursday, Trump described the still-unpublished peace plan as “great” and said it 

“really would work”. 

Netanyahu said before leaving for Washington that he was “full of hope that we can make 

history”. 

Gantz is also enthusiastic, saying the plan will “go down in history”, allowing “different 

players in the Middle East to finally move ahead towards an historic regional agreement”. 

But on Sunday, Palestinian leaders warned that instead of bringing peace, the plan could 

trigger their withdrawal from key provisions of the decades-old Oslo Accords, which 

sought to map out peaceful Israeli-Palestinian relations. 

“The US administration will not find a single Palestinian who supports this project,” the 

Palestinian foreign ministry said in a statement on Sunday. 

“Trump’s plan is the plot of the century to liquidate the Palestinian cause.” 

Netanyahu is campaigning on a continuation of his hardline policies that he says are 

needed to provide security for Israelis, but that critics say condemn Palestinians in the 

occupied territories to an increasingly bleak future. 

Abbas rejects outreach  

Trump has repeatedly cast himself as the most “pro-Israeli” American president in history 

and his plan is expected to be the most favourable for Israel ever proposed by an American 

leader. 

Three Palestinian officials, speaking on condition of anonymity, told AFP on Monday that 

Trump had made several attempts to discuss the plan with President Mahmoud Abbas in 

recent weeks, but the Palestinian president had rejected those outreaches. 

“There will be no discussion with the Americans until they recognise the two-state 

solution,” one senior official said. 

A spokesperson for the American embassy in Jerusalem was not immediately available for 

comment. 

Some have speculated that the US proposal could pull back from supporting the creation of 

a Palestinian state with its capital in East Jerusalem, the common definition of the two-

state solution. 

The US proposal may also seek to give Israel the green light to annex the Jordan Valley, a 

key territory that constitutes around 30 per cent of the West Bank. 

Israeli Interior Minister AryehDeri toured the Jordan Valley on Monday, saying they were 

taking steps towards the move — a central election promise of right winger Netanyahu. 

“As interior minister I’d like to tell you, we’ve started to prepare for an annexation — we 

are getting the paper-work ready,” Deri said in a statement. 

In Gaza on Monday a few hundred Palestinians protested against the Trump plan, which 

Palestinians ironically call the “Deal of the Century”. 

Demonstrators tied American and Israeli flags to an effigy of Trump, which they then set 

on fire. 

Further protests were expected over the coming days. 
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World should stand against deal of century because it violates 

international law: Premier 
  

RAMALLAH, Monday, January 27, 2020 (WAFA) – The world should stand against the 

American so-called deal of the century because it violates international law, today said 

Prime Minister Muhammad Shtayyeh. 

Speaking at the opening of the weekly cabinet meeting held in Ramallah, Shtayyeh said the 

Palestinians have rejected the deal of the century because it is a plot to liquidate the 

Palestinian cause. 

He pointed out that the deal of the century, which is not based on international legality and 

law, gives Israel everything it wants at the expense of the national rights of the Palestinian 

people represented in their independent, sovereign and continuous state with Jerusalem as 

its capital and the right of return for the refugees. 

Shtayyeh stressed that this deal, presented by a party that has lost its credibility to act as 

an honest broker for a serious and true political process, is a tool to fulfill the wishes of the 

occupying state headed by Benjamin Netanyahu and does not constitute a basis for 

resolving the Palestinian-Israeli conflict. 

He said that this plan is intended to protect Trump from impeachment and Netanyahu 

from prison on corruption charges. “Is not a plan for peace in the Middle East, but rather 

a plan for to safe-guard its sponsors,” said Shtayyeh. 

“This plan does not give the occupied land back to its people, does not recognize the 1967 

borders, does not recognize that Jerusalem is occupied land but rather gives it to Israel as 

its capital, wages a financial war against the United Nations for Relief and Works Agency 

for Palestine Refugees, closes the Palestine office in Washington, and works to dry up the 

financial resources of the (Palestinian) National Authority,” he said. “It is nothing but a 

plan to liquidate the Palestinian cause and therefore we reject it and call on the 

international community not to be a partner in it because it contradicts with the basics of 

international law and the rights of the Palestinian people.” 

The prime minister said President Mahmoud Abbas will call a meeting for the Palestinian 

leadership to discuss how and in what form to respond to this plot, noting that the 

Palestinian people are also going to give their opinion in it. 

M.K. 

wafa 27/1/2020 
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Palestinians in occupied Jerusalem ordered to leave their building 

and turn it over to Israeli settlers 
  

JERUSALEM, Monday, January 27, 2020 (WAFA) – An Israeli court yesterday ruled in 

favor of evicting a Palestinian-owned building in Silwan neighborhood of occupied East 

Jerusalem and turn it over to an Israeli settler organization, according to WadiHilweh 

Information Center. 

It said the Israeli court rejected all objections by the Dweik family, which owns the 

building, against a previous court ruling issued at the request of AteretCohanim settlement 

organization ordering the Dweik family to evacuate the building and turn over the land it is 

built on to AteretCohanim and gave the Palestinian family until August to enforce the 

eviction order. 

MazenDweik, one of the owners, said that the building consists of five apartments in five 

floors where five families currently reside, noting that his grandfather bought the land on 

which the building was built in 1963. 

WadiHilweh Information Center said 84 Palestinian families in Silwan have received over 

the past years notices to leave the land where their homes are built and turn them over to 

the settler organization. The families are currently battling these orders in Israeli courts. 

K.T./M.K. 

wafa 27/1/2020  

*** 
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  التقرير اليومي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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