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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  ةتكريس كل االمكانيات لحماية المدينة المقدس: الملك •

  ٥  ال يمكن فرض صفقة القرن على شعوب المنطقة: نواب •

  ٦  األردن على عهده مع فلسطين والقدس •

  شؤون سياسية

  ٨  المستقبلية فلسطين خريطة ينشر ترمب •

  ٩  "القرن صفقة" في بالقدس المتعلق للبند الحرفي النص •

  ١١  القدس ليست للبيع ومؤامرة صفقة القرن لن تمر: عباس •

تحذر من تصعيد إرهاب المستوطنين في ظل اإلعالن عن "  الفلسطينيةالخارجية" •

  ١٤  "صفقة القرن"

  ١٥  األمم المتحدة تعلن تمسكها بحل الدولتين •

  ١٥  "القرن صفقة" لمواجهة العربية الجامعة لمجلس طارئ اجتماع عقد تطلب فلسطين •

الموقف الفلسطيني العامل الحاسم بتشكيل الموقف العربي من : الجامعة العربية •

  ١٦  صفقة القرن

  ١٦  والقدس خط أحمر" ولدت ميتة"خطة ترمب : تركيا •

  ١٧  غيرروسيا تؤكد أن موقفها من النزاع العربي اإلسرائيلي لم يت •

ماليزيا تدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية : كوميندينج •

  ١٨  في القدس

  ١٩  قطر تعرب عن موقفها من صفقة القرن •

  ٢٠  دعم ثابت إلسرائيل: ترامب والنزاع في الشرق األوسط •

  

  

  

  



 

٣

  اعتداءات

  ٢١   مقدسيات عن األقصى٥االحتالل يبعد  •

  ٢١  "حمزة نمر"المسجد األقصى االحتالل يعتقل حارس  •

  ٢١  مواجهات بالضفة بين الفلسطينيين واالحتالل احتجاجا على صفقة القرن •

  ٢٢  ّاالحتالل يصعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين •

  تقارير

  ٢٤  عام على النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ١٠٠ •

  ٢٦  األراضي الفلسطينية بين االحتالل والحصار •

  فعاليات

  ٢٧  لوطني تنظم ندوة عن دور الهاشميين في الدفاع عن المقدساتالدفاع ا •

  ٢٨  يتصدر مواقع التواصل االجتماعي" فلسطين الحرة"وسم .. عقب إعالن صفقة القرن •

  ٢٩  وقفة احتجاجية في مخيم البقعة رفضا لخطة ترمب •

  ٢٩  "صفقة القرن"واشنطن تكرس انحيازها السافر للكيان الصهيوني في : نقباء •

  امج تلفزيونيةبر

  ٣٢  عين على القدس يستطلع تداعيات زيارة الرئيس الفرنسي للقدس •

  آراء عربية

  ٣٣  األردن وفلسطين في خندق المواجهة للسياسات الصهيو أمريكية •

  ٣٤  صفقة القرن اختصار المشهد •
  

  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٣٥  ١٩٦٧فرصة شطب خطوط  •

  ٣٧  المسمار األخير بنعش الدولة الفلسطينية •

  

  



 

٤

  القدساالردن 

  ةتكريس كل االمكانيات لحماية المدينة المقدس: الملك
 

أكد األردن أن حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة حقه 
، وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن ١٩٦٧في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران عام 

ب إسرائيل وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق وسالم إلى جان
 .السالم الشامل والدائم

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الثالثاء، في بيان، بعد إعالن 
ف الثابتة للمملكة األردنية ، إن المبادئ والمواق"صفقة القرن"الرئيس األميركي دونالد ترمب، ما يسمى 

الهاشمية إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية األردنية العليا، هي التي تحكم تعامل الحكومة مع كل 
  .المبادرات والطروحات المستهدفة حلها

وأضاف الصفدي ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية األولى، وان 
 مع األشقاء في فلسطين والدول العربية األخرى للتعامل مع المرحلة المقبلة في إطار األردن سينسق

اإلجماع العربي، الفتا إلى أهمية االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية 
  .السبت المقبل في هذا السياق

ستهدف فرض حقائق جديدة على وحذر من التبعات الخطيرة ألي إجراءات أحادية إسرائيلية ت
األرض، مثل ضم األراضي وتوسعة المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في 
ًالقدس، مشددا على إدانة األردن لهذه اإلجراءات واعتبرها خرقا للقانون الدولي وأعماال استفزازية تدفع 

  .المنطقة تجاه المزيد من التوتر والتصعيد

أكد أنه بتوجيه مباشر من الملك عبد اهللا الثاني، الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية و
في القدس، ستستمر المملكة بتكريس كل إمكاناتها لحماية القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، 

  .والمسيحيةوالحفاظ على الوضعين التاريخي والقانوني القائمين، وحماية هويتها العربية اإلسالمية 

وقال الصفدي إن السالم العادل والدائم الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
ٕالشقيق هو خيار استراتيجي أردني فلسطيني عربي، وان األردن سيستمر في العمل مع األشقاء واالصدقاء 

  .ول الشعوب بهفي المجتمع الدولي على تحقيقه على األسس التي تضمن عدالته وديمومته وقب

وأضاف ان األردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السالم العادل والشامل الذي تقبله 
الشعوب، ويؤكد ضرورة إطالق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، في إطار حل 

سالم العربية وقرارات شامل هو ضرورة الستقرار المنطقة وأمنها، وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة ال
  .الشرعية الدولية



 

٥

تريد المملكة سالما حقيقيا عادال دائما شامال على أساس حل الدولتين، ينهي االحتالل : "وتابع
 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع األطراف، ويحمي مصالح ١٩٦٧الذي بدأ في عام 

  ".نهائياألردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع ال

  ٣ص/٢٩/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  ال يمكن فرض صفقة القرن على شعوب المنطقة: نواب
  

 أكد نواب رفضهم للخطة التي أعلنها الرئيس األميركي دونالد ترامب، –عمان  - موفق كمال
، مشيرين إلى أن الموقف النيابي يتماهى مع ”صفقة القرن“أمس، للسالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 

  .لموقفين الرسمي والشعبي، وسيتصدى للصفقة قانونيا وسياسياا

، أنه ال يمكن تطبيق تلك الخطة وفرضها على شعوب ”الغد”وأكدوا، في أحاديث منفصلة لـ
ورأوا أن الصفقة . المنطقة، مشيدين في الوقت نفسه بالموقف األردني في التصدي لطروحات الصفقة

ارخا لالتفاقيات الدولية، مشيرين إلى أن موقف الفلسطينيين سيكون برمتها تعد أحادية الجانب، وخرقا ص
  .صلبا ولن يسمح بتطبيقها

إن العالم بشكل عام والشرق األوسط بشكل خاص تابع خطاب “النائب إبراهيم البدور، قال، 
الرئيس ترامب حول خطته للشرق األوسط وما سمي باتفاقية القرن، حيث تحدث عن القدس والدولة 

وأضاف، أن . ”سطينية وضم الغور الشمالي، وأتبعها بنشر خريطة سماها خريطة دولة فلسطينالفل
الموقف الرسمي والشعبي والنيابي في األردن يتفق على أن هذه االتفاقية األحادية هي خرق صارخ “

دس لالتفاقيات الدولية وهي تصب بشكل كامل في مصلحة اسرائيل ضد القضية الفلسطينية وتعترف بالق
كعاصمة السرائيل، وهذا الشيء مرفوض بشكل كامل ولن نقبل به، فنحن في االردن على ثوابتنا والءاتنا 
التي اطلقها جالله الملك، متمسكين بها وسائرين خلف جاللته، ومشددين على ان القدس عربية وحق 

حية ثابت ال تغيير الفلسطينيين محفوظ بها وحق الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسي
  .”عليه

إن ترامب دق مسمارا في نعش السالم المزعوم، والشعب “من جهته، قال النائب محمد الظهراوي، 
الفلسطيني سيدق مسمارا في نعش الكيان الصهيوني، فاالردن هو فلسطين وفلسطين هي االردن، شعب 

  .”ية االحتاللواحد وقلب واحد، والوصاية الهاشمية على المقدسات ال تنتظر شرع

ال قيمة قانونية للصفقة، وال بعد لها، الن فلسطين أصال “أما النائب صالح العرموطي، فقال، 
محتلة، ويجب أن ال تأخذ صفقة القرن اكبر من حجمها، فهي صفقة فاشلة بامتياز، ويجب على اإلعالم 

و الدولة العربية الوحيدة ضد االردن ه“وأضاف، . ”عدم الكتابة عنها ألننا في صف واحد وال نعترف بها
قرارات ترامب وضد سياساته الرعناء التي تعتبر خروجا عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن، حيث 



 

٦

ان قرار ترامب حول الصفقة إخالل بميثاق األمم المتحدة، واخالل بالسلم واألمن، ويرتب عليه مساءلة أمام 
  .”المحكمة الجنائية

ن أميركا تعلم أن الشعب الفلسطيني البطل سيكون موقفه صلبا جدا ضد فا“وحسب العرموطي، 
، ”هذه الصفقة، والموقف السياسي األردني جاء متوافقا مع الموقف الشعبي حول هذه الصفقة المشبوهة

  .مشيرا إلى أن النواب سيقفون ضد الصفقة قانونيا وسياسيا

الشجاع ”األميركية، بـ” السالم“طة النائب حابس الفايز، وصف الموقف األردني الرافض لخ
أن األردن بقيادة جاللة “وأضاف، . ”والجريء والحكيم والثابت والمبدئي، والموقف الراسخ قوال وفعال

الملك، يصر على التمسك بالمبادئ والمواقف الثابتة لألردن إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية 
ل المملكة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة لحل للصراع العربي األردنية العليا، فهي التي تحكم تعام

  .”اإلسرائيلي

ٕأن مواقف األردن من القضية الفلسطينية، يحتذى بها عربيا واسالميا، وبرهنت على “وأكد الفايز 
صمود وتماسك الثوابت األردنية المبدئية بالقول والعمل، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، مجسدة 

 .”ٕحقيقة تاريخية يشار إليها بالبنان في نصرة ودعم واسناد الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف

  ٦ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  األردن على عهده مع فلسطين والقدس
 

ًيبرهن األردن دوما صالبة ثوابته، وتالحم مواقف قيادته وشعبه تجاه القضية الفلسطينية،  
ر ووجدان، ولن يخذل األردن تاريخ نضال شعبها وسعيه نحو العيش بكرامة ُففلسطين قضية عقيدة وضمي

 .وحرية واستقالل

ولن يقبل األردن بأي حلول تهضم حق الفلسطينيين التاريخي والمشروع على أرضهم، فهم  
ًأصحاب حق، بوجه باطل، انتهج من اإلرهاب والتطرف طريقا في التوسع واالستيطان، مرتكزا على انحياز  ً ٍ
أمريكي، يضع واشنطن أمام اختبار الضمير واإلنسانية وأمام مفاهيم طالما تغنت بها وروجت لها في حق 

 .الشعوب بتقرير المصير والعيش بأمن وسالم

إننا نؤكد في األردن بأن حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق،  
 وعاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧ط الرابع من حزيران وخصوصا حقه في الحرية والدولة على خطو

لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل 
 .الوحيد لتحقيق السالم الشامل والدائم



 

٧

مصالح الوطنية إن المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة األردنية الهاشمية إزاء القضية الفلسطينية وال 
األردنية العليا هي التي تحكم تعامل حكومتنا مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حلها، محذرين هنا 

 .من التبعات الخطيرة ألي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على األرض

ناتنا لحماية القدس ومقدساتها ونؤكد خلف قائدنا جاللة الملك عبد اهللا الثاني أننا سنكرس كل إمكا 
اإلسالمية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم وحماية هويتها العربية اإلسالمية 

 .والمسيحية

ونريده اليوم سالما حقيقيا عادال دائما شامال على أساس حل الدولتين ينهي االحتالل الذي بدأ في  
 الفلسطيني، ويضمن أمن جميع األطراف، ويحمي مصالح األردن، بما  ويحفظ حقوق الشعب١٩٦٧العام 

 .فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي

ٕوازاء اإلعالن األمريكي لخطة السالم، نجدد التأكيد أن أي حل يهضم حقوق الشعب الفلسطيني  
عب الفلسطيني في إقامة ًالمشروعة، لن يكون قابال للحياة، ولن نقبل في األردن بأي حل يصادر حق الش

 .الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

 ١٥ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

***  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٨

  شؤون سياسية

  المستقبلية فلسطين خريطة ينشر ترمب

  
  

 فلـــسطين دولـــة خريطـــة الثالثـــاء، أمـــس مـــساء ترمـــب، دونالـــد األميركـــي الـــرئيس نـــشر – عمـــان
  .واإلسرائيليين الفلسطينيين بين رحةالمقت السالم خطة ضمن المستقبلية

 المـستقبلية فلـسطين دولـة عليـه تبـدو قـد مـا هذا" العربية باللغة تويتر على تدوينة في ترمب وقال
  ".الشرقية القدس من أجزاء في بعاصمة

 فـي صـحفي مـؤتمر فـي والفلـسطينيين اإلسـرائيليين بين للسالم خطته أعلن األميركي الرئيس وكان
  )بترا.(لثالثاءا أمس واشنطن

 ٦ صفحة ٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  

  



 

٩

  "القرن صفقة" في بالقدس المتعلق للبند الحرفي النص
 

 والتـي "القـرن صـفقة "خطـة فـي بالقـدس المتعلق للبند الحرفي النص يلي فيما – "األيام" – القدس
 الـسكان تخييـر مـع الجـدار، خلـف ديـس، وأبـو شـعفاط ومخـيم عقـب كفـر في فلسطين لدولة لعاصمة تدعو
 أو اإلســـرائيلية الجنـــسية علـــى الحـــصول أو الدائمـــة بإقـــامتهم االحتفـــاظ بـــين البلديـــة حـــدود تـــسمى فيمـــا

  .الفلسطينية

 .المبارك األقصى المسجد في بالصالة الديانات ألتباع السماح يجب إنه الخطة وتقول

  المقدسة األماكن

 وجـه علـى .اليـوم الموجـودة، الحكـم ظمن لنفس القدس في المقدسة األماكن جميع تخضع أن يجب
  .انقطاع دون يتواصل أن ينبغي الشريف الحرم في القائم الوضع الخصوص

 جميع من والسياح المسالمين للمصلين ومتاحة مفتوحة القدس في المقدسة األماكن تظل أن يجب
 الحـرم / مـن المـصدركمـا وردت)) الهيكـل جبـل(( فـي الصالة األديان كل من للناس السماح يجب .الديانات
 العوامـل وكـذلك وأيامـه، ديـن كـل صـالة أوقـات االعتبـار في األخذ مع تماما، دينهم تحترم بطريقة الشريف،

 .األخرى الدينية

  السكان

 مـن واحـدة فـي منفـصلتين أمـن قـوتي بوجـود سـيما وال مقـسمة، القدس إلى العودة بأن نؤمن نحن
  .خطيرا خطأ ستكون األرض، على الحساسة المناطق أكثر

 البلديـة حـدود يتبـع ال أمنـي حـاجز ًحاليـا يوجـد للمدينـة، المـادي التقـسيم تجنـب يجـب أنه حين في
 األحيـاء بقيـة عـن القـدس في )شعفاط من الشرقي والجزء عقاب، كفر مثال( العربية األحياء بالفعل ويفصل

  .المدينة في

  .الطرفين عاصمتي بين حدود بمثابة يكون أن وينبغي مكانه في المادي الحاجز هذا يظل أن يجب

 العاصـمة إن .مقـسمة غيـر مدينـة تظـل أن وينبغـي إسـرائيل، دولـة عاصـمة القـدس تبقى أن ينبغي
 وشــمال شـرق المنـاطق جميـع فـي الموجـود الـشرقية القــدس جـزء تكـون أن يجـب فلـسطين لدولـة الـسيادية
 أو القـدس تـسميتها ويمكـن ديـس، وأبـو اطشعف من الشرقي الجزء عقاب، كفر ذلك في بما األمني، الحاجز

  .فلسطين دولة تحدده الذي النحو على آخر اسم أي

 حـدود يتجـاوز بمـا القـدس، إسـرائيل، عاصـمة فـي العـرب للـسكان تـسمح أن الرؤيـة هـذه شـأن من
 يـصبح أن: خيـارات ثالثـة مـن واحـد اختيـار الموجود األمني الحاجز منطقة داخل ولكن ١٩٤٩ لعام الهدنة

  .إسرائيل في دائمين كمقيمين بوضعهم االحتفاظ فلسطين، لدولة ًمواطنا يصبح أن إسرائيل، لدولة ًطناموا
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 مـواطنين يـصبحوا أن )٪٦ حـوالي( المنـاطق هـذه في العرب السكان بعض اختار السنين، مر على
  .المستقبل في العرب المناطق هذه لسكان متاحا الخيار هذا يبقى أن ويجب إسرائيليين،

 طريــق عــن الفلــسطينية الــسياسية الهويــة تبنــي المنــاطق هــذه فــي آخــرون عــرب ســكان يرغــب قــد
 .أيــــضا لهــــم متاحــــا يكــــون أن يجــــب الخيــــار وهــــذا فلــــسطين، دولــــة فــــي مــــواطنين يــــصبحوا أن اختيــــار

 أو إسـرائيل عـن منفـصلة سياسـية هويـة علـى الحفـاظ المنـاطق هذه في العرب السكان من الكثير يرغب قد
  .لهم متاحا الخيار هذا يبقى أن يجب .وتاريخهم الفريدة بهويتهم االعتزاز لهم تتيح التيو فلسطين،

  والتزامات وفوائد امتيازات

ــازات إن ــين العــرب والتزامــات وفوائــد امتي ــاطق هــذه فــي المقيم ــارون الــذين المن  علــى الحفــاظ يخت
  .حالها على تبقى أن يجب إسرائيل في دائمين كمقيمين وضعهم

ــد امتيــازات ــى والتزامــات وفوائ ــذين المنــاطق هــذه فــي المقيمــين العــرب عل  يــصبحوا أن يختــارون ال
ــــــة فلــــــسطين دولــــــة قــــــوانين ســــــتحددها فلــــــسطين فــــــي مــــــواطنين  .االقتــــــضاء حــــــسب إســــــرائيل، ودول

 االمتيـازات بكـل يتمتعـون سـوف إسـرائيل دولة في مواطنين يصبحوا أن يختارون الذين المناطق هذه سكان
 سـوف إسـرائيل، فـي مواطنون اليوم هم الذين المناطق، هذه سكان .إسرائيل دولة مواطني اتوواجب والمزايا

  .اليوم لديهم، التي وااللتزامات والمزايا االمتيازات نفس على يحافظون

  خاصة سياحية منطقة

 فــي عطــاروت، فــي خاصــة ســياحية لمنطقــة فلــسطين دولــة بتطــوير إســرائيل دولــة تــسمح أن يجــب
 عالميـة، سـياحية منطقـة تكـون أن يجب المنطقة هذه أن نتصور نحن .الطرفان عليها فقيت خاصة منطقة
 ســوف المنطقــة هــذه أن نتــصور نحــن .المقدســة ومواقعهــا القــدس إلــى المــسلمين ســياحة تــدعم أن يجــب
 الوصـول سـهولة تـوفر التـي العام النقل وسائل أحدث يتضمن بالحيوية ونابضا مزدهرا سياحيا مركزا تصبح

  .المقدسة األماكن ٕوالى من

 والمحـالت المطـاعم لبنـاء التمويل سيحدد االقتصادية التنمية برنامج فإن الجديد، التطور هذا لدعم
 مـسار تطـوير يجـب .المنطقـة هـذه داخـل الـسياحية المرافـق مـن وغيرهـا الثقافية والمراكز والفنادق التجارية

 بمـا المنطقـة، لهـذه المحـددة التفاصـيل .وصـيانتها سـةالمقد اإلسـالمية الدينيـة األمـاكن إلى للوصول سريع
 .الطرفين بين عليها التفاوض يتم أن ينبغي والتقسيم الضرائب، الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في

  القدس في القديمة بالبلدة المتعلقة السياحية المسائل

 الفلـسطيني، اإلسـرائيلي الـسالم اتفـاق علـى التفاوض أثناء إسرائيل دولة سيادة من االنتقاص دون
  :الطرفين على يتعين إسرائيل، لدولة األمنية المتطلبات مراعاة ومع
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 لتنظــيم الفلــسطينيين الــسياحيين للمرشــدين التــراخيص تــوفير خاللهــا مــن يــتم آليــة علــى لتفــاوض -
 منــاطق فــي واإلســالم للمــسيحية المقدســة المواقــع فــي وكــذلك بالقــدس القديمــة البلــدة فــي الجــوالت

  .القدس من رىأخ

 واإلســـالمية اليهوديـــة الـــسياحة تعزيـــز علـــى تعمـــل ســـوف القـــدس لتطـــوير مـــشتركة هيئـــة نـــشاءا -
 جزء يخصص بموجبها آلية ستؤسس إسرائيل .فلسطين ودولة إسرائيل دولة من كل في والمسيحية

 مــن مزيــد أجــل مــن للهيئــة القديمــة القــدس مدينــة فــي الــسياحة زيــادة مــن الــضرائب عائــدات مــن
 األردنيـة المملكـة مـع أيـضا الهيئـة تعمل سوف .القدس في القديمة المدينة في للسياحة ستثماراال

 .اإلقليمية السياحة لتعزيز الهاشمية

  بالعاصمتين االعتراف

 بواسـطة اختيـاره يـتم آخـر اسـم أو( القـدس .إسـرائيل لدولـة كعاصـمة ًدوليـا بالقـدس االعتراف يجب
  .فلسطين لدولة كعاصمة ًدوليا بها االعتراف يجب )فلسطين دولة

ــشجع لــن ــدعم أو الطــرفين مــن أي ي ــذلها التــي الجهــود ي ــدان تب ــار األشــخاص أو األخــرى البل  إلنك
 للتـشاور آليـات بإنـشاء عاصمة كل في البلديتين رؤساء سيقوم .سيادتها أو اآلخر الطرف عاصمة شرعية
  .نللعاصمتي األهمية ذات المسائل في الطوعي والتعاون المنتظم

 اإلسـرائيلية الـسالم اتفاقيـة توقيـع بعـد .القـدس فـي إسـرائيل دولة لدى المتحدة الواليات سفارة تبقى
 ســتختاره الــذي الموقــع فــي القــدس فــي فلــسطين دولــة لــدى المتحــدة الواليــات ســفارة ســتكون الفلــسطينية،

 فـي فلـسطين ودولـة إسرائيل بدولة المتحدة الواليات ستعترف .فلسطين دولة مع باالتفاق المتحدة، الواليات
  .االقتضاء حسب والقدس، القدس إلى سفاراتها نقل على األخرى الدول وتشجع عاصمتيهما

  ٢٩/١/٢٠٢٠األيام 

*** 

  القدس ليست للبيع ومؤامرة صفقة القرن لن تمر: عباس
  

 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب إعالن الرئيس – )ب.ف.أ (– األراضي الفلسطينية
القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا “أن ” صفقة القرن“ألميركي دونالد ترامب عن خطته للسالم المسماة ا

ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهب بها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل 
  .مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة

الطارئ في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، مساء امس بمشاركة وأضاف عباس خالل اجتماع القيادة 
وتزامنا مع إضراب فلسطيني شامل بكافة األراضي الفلسطينية تعبيرا عن االحتجاج ” حماس“ممثلين عن 

على الخطة، أنه سيتم البدء فورا باتخاذ كل االجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، 
  .رات المجلسين المركزي والوطنيتنفيذا لقرا
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وأضاف ان مخططات تصفية القضية الفلسطينية إلى فشل وزوال ولن تسقط حقا ولن تنشئ 
  .”سنعيد هذه الصفعة صفعات في المستقبل“: التزاما، وقال

وأكد الرئيس الفلسطيني أن استراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا النهاء االحتالل اإلسرائيلي 
  .استقالل الدولة وعاصمتها القدس الشرقيةوتجسيد 

، مؤكدا تمسكنا بالشرعية ”وسنبني عليها” خطة ترامب“سمعنا ردود فعل مبشرة ضد “: وأضاف
  .الدولية، وهي مرجعيتنا

وشدد عباس على التمسك بالثوابت الوطنية التي صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 
  .، ولن نتنازل عن واحد منها١٩٨٨

نقول للعالم إننا لسنا شعبا ارهابيا، ولم نكن يوما كذلك، مؤكدا التزام دولة فلسطين بمحاربة : بعوتا
  .االرهاب، لكن على العالم ان يفهم أن شعبنا يستحق الحياة

  .وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، رفضه للخطة االميركية

ًإننا جميعا في خندق مشترك للحفاظ على قضيتنا “وقال هنية خالل اتصال هاتفي مع عباس، 
، مؤكدا أهمية الوحدة الوطنية وجاهزية الحركة ”الفلسطينية وحقوقنا الكاملة في القدس والالجئين والدولة

ًللعمل المشترك سياسيا وميدانيا ً.  

 وشدد هنية وفق بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، على أن أي مشروع يتجاوز حقوق الشعب
  .الفلسطيني الثابتة والواضحة ال مستقبل له على االطالق

” الخطة“من جهته، ثمن الرئيس عباس هذه المبادرة، وأكد على موقفه الواضح برفض هذه 
ًوالعمل على المسارات السياسية والدبلوماسية والشعبية لمواجهتها، مرحبا بالعمل المشترك في الداخل  ُ

  .والخارج ضمن هذا اإلطار

  .التفاق خالل االتصال على استمرار التنسيق والتواصل المستمرينوتم ا

إتصال هنية جاء بعد إعالن حماس رفض الخطة االميركية، وتأكيدها العزم على اسقاطها، فقد قال 
نرفض هذه الصفقة ولن نقبل بديال عن القدس “خليل الحية نائب رئيس حماس لوكالة فرانس برس 

بل بديال عن فلسطين لتكون دولتنا ولن نقبل المساس بحق العودة وعودة عاصمة لدولة فلسطين ولن نق
أيدينا ودماؤنا وبنادقنا وجماهيرنا مقدمة إلسقاط صفقة القرن وسنقاومها بكل “واضاف . ”الالجئين

  .”االشكال السقاطها

  .”مرٕترامب سيحترق تاريخيا وأخالقيا وانسانيا ألن ظلمه تعدى كل الخطوط الح“وتابع الحية أن 

قوة شعبنا في ) ترامب(القدس عاصمتنا والالجئون سيعودون واالرض موحدة، وسيرى “وشدد أن 
  .”كسر هذه المعادالت كما حطم بصبره ووحدته كل المؤامرات السابقة
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سنقاتل بذور الشر “من جهته، قال الناطق باسم حركة الجهاد االسالمي داوود شهاب في بيان 
راق المنطقة في الزمن الصهيوني، سنقاتلهم في كل شارع وسنطردهم من التي يريدون من خاللها إغ

  .”أرضنا ومن هوائنا وبحرنا

خطابي ترامب، ورئيس حكومة االحتالل مملوءان باألحقاد واألساطير لرمي المنطقة “وأضاف أن 
  .”في أتون العنف

 من الجانب وتظاهر أكثر من ثالثة آالف فلسطيني في غزة ضد الخطة التي قوبلت بالرفض
  .ُفي حين يخطط لمزيد من االحتجاجات في األيام المقبلة. الفلسطيني

ال “وجاب المتظاهرون شوارع مدينة غزة وأحرقوا األعالم األميركية وصور ترامب على وقع هتافات 
  .”الصفقة لن تمر”و” ال للصفقة

ع ومدن في الضفة كما انطلقت عدة مسيرات صغيرة شارك فيها المئات في مدن ومخيمات القطا
  .الغربية المحتلة

ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي إلى مقاطعة خطة إدارة ترامب التي يعتبرونها منحازة لدولة 
ًاالحتالل االسرائيلي، مؤكدين أن أميركا لم تعد تمثل وسيطا محايدا في النزاع ً.  

تصفية للقضية “ياها ًوأكد رئيس الوزراء محمد اشتيه أول من أمس رفض الخطة، معتبرا إ
  .”الفلسطينية

تعطي إلسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية “ويرى اشتية أن خطة السالم األميركية 
  .”للشعب الفلسطيني

وقال ياسر هليل وهو في العشرينيات من العمر كان يجمع الباذنجان بالقرب من مستوطنة يافيت 
ئيل لغور االردن ستهدد رزقنا وستؤثر على مستقبل الكثير من إن خطوة ضم إسرا“في وادي األردن أمس 

  .”العمال

نحن ضد صفقة القرن النها ستؤثر على مجتمعنا، خاصة وان العمال سيبدأون بالشعور “واضاف 
ُنعمل هنا بدون تصاريح، واذ ضمت المنطقة السرائيل فاننا . ان هذه االرض ليس أرضهم وانها لليهود

  .”ريح ويصبح العمل فيها أصعب من العمل في إسرائيلسنواجه مشكلة التصا

لفرانس برس )  عاما٨٠( في بلدة زبيدات في غور األردن، قال رئيس بلديتها اسماعيل زبيدات 
  .”ال يشعر بقلق بالغ إزاء إعالن ترامب“إنه 

س لن ، مؤكدا ان النا”كل ما يحدث هو كالم في كالم من اجل االنتخابات االسرائيلية“واضاف أن 
  .”وال نتنياهو، الناس ستبقى هنا… تخرج من المنطقة وال مجال اصال للخروج، ال صفقة القرن ستخرجنا 

نحن لسنا خائفين الننا  “١٩٤٨وشدد زبيدات وهو أصال الجئ وصل الى المنطقة في العام 
من . ”ضهاصحاب االرض وكل ما تعمله اسرائيل واميركا هو تخويف الناس ولن يترك احد بيته او ار
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جانبها أعلنت القائمة المشتركة التي تمثل االحزاب والتيارات العربية في اسرائيل أمس رفض خطة ترامب 
  .”ّهذه الصفقة تكرس االحتالل واالستيطان“للسالم، معتبرة ان 

ًهذه الصفقة ليست خطة للسالم، بل مخطط لتصفية حقوق الشعب “واعتبرت في بيان ان  ّ
  .”م العادلالفلسطيني ومنع السال

رفضها “مؤكدة ” تصفية حقوق الشعب الفلسطيني“واوضح البيان ان خطة السالم تعمل على 
 .وتم االعالن عن تنظيم احتجاجات مناهضة للخطة اليوم االربعاء في المنطقة.”ًالقاطع جملة وتفصيال

  ٢٧ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  "صفقة القرن"ن في ظل اإلعالن عن تحذر من تصعيد إرهاب المستوطني"  الفلسطينيةالخارجية"
 

 اإلعـالنوزارة الخارجية والمغتربين من تصعيد إرهـاب المـستوطنين فـي ظـل  حذرت – وفا – رام اهللا
 الــوزارة بأشــد العبــارات اقتحــام عناصــر المــستوطنين اإلرهابيــة المنظمــة بلــدة وأدانــت".صــفقة القــرن"عــن 

، وخـط األساسـيةالبلـدة   صف دراسي في مدرسة ذكورقإحرا على ٕواقدامهمعينابوس جنوب مدينة نابلس، 
أن "الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثالثاء،  واعتبرت.شعارات عنصرية معادية تهدد بهدم منازل بالقرية

  ضـد المـواطنين الفلـسطينييناإلرهابيـةلمسلـسل جـرائم منظمـات المـستوطنين  هـذه الجريمـة البـشعة امتـداد

 أنه باألمس القريب أقدمت عصابات المستوطنين على إحـراق إلى وأشارت".متلكاتهموأرضهم ومقدساتهم وم
عينـابوس  الشروفات بالقرب من بيت صفافا، واليوم ترتكب جريمة بشعة وترهب أهالي بلدة مسجد في قرية

مـا التعليميـة الفلـسطينية ومؤسـساتها، ك وطالب مدرستها من األطفال كجزء ال يتجرأ مـن اسـتهداف المـسيرة
 .هو حاصل في القدس الشرقية المحتلة

جــرائم  الــوزارة دولــة االحــتالل وحكومتهــا ومؤســساتها المــسؤولية الكاملــة والمباشــرة عــن وحملــت
المعاديــة لــشعبنا وللــسالم تــشجع عناصــر  مــستوطنيها اإلرهابيــة، وأكــدت أن القــرارات واإلعالنــات األميركيــة

ألرض الفلـسطينية المحتلـة ومقـدرات وممتلكـات ومؤسـسات اسـتباحة ا  اليهـودي علـى التمـادي فـياإلرهـاب
اليهـودي مـع الجنائيـة  اإلرهـابإنها تتـابع باهتمـام بـالغ جـرائم منظمـات : في بيانها" الخارجية "وقالت.شعبنا

 تـدعوها لـسرعة وأنهـاوفـي مقـدمتها اليونـسكو،  الدولية والمؤسـسات الدوليـة والمنظمـات األمميـة المختـصة
 يفرضها القانون الدولي لحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية، وإلجبار ن االجراءات التياتخاذ ما يلزم م

وتطالـب الـدول كافـة بوضـع  إسرائيل على الوفاء بالتزاماتهـا بـصفتها القـوة القائمـة بـاالحتالل فـي فلـسطين،
  .ضيهاأراومالحقتهم ومنعهم من دخول   لديها،اإلرهاب اليهودي على قوائم اإلرهابعناصر 

 ٢٩/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  



 

١٥

 األمم المتحدة تعلن تمسكها بحل الدولتين
 

ّ تعهد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمساعدة إسرائيل والفلسطينيين - عمان  
ولتين على التوصل لسالم قائم على قرارات المنظمة الدولية والقانون الدولي واالتفاقات الثنائية ورؤية الد

 .١٩٦٧بناء على حدود عام 

وقال المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان أصدره عقب إعالن  
لقد تم تحديد موقف األمم المتحدة من حل «الواليات المتحدة عن خطتها للسالم في الشرق األوسط، 

صادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة التي الدولتين على مر السنين بموجب القرارات ذات الصلة ال
 .«تلتزم بها األمانة العامة

أن االمم المتحدة تظل ملتزمة بمساعدة الفلسطينيين واالسرائيليين على حل النزاع على «: وأضاف 
 .«اساس قرارات االمم المتحدة والقانون الدولي واالتفاقيات الثنائية

ًحدة أصدر قرارا قبل شهر من تولي الرئيس األميركي دونالد وكان مجلس األمن التابع لألمم المت 
ً صوتا وامتناع اإلدارة األميركية السابقة ١٤ترمب السلطة، دعا فيه إلنهاء المستوطنات اإلسرائيلية، بتأييد 

  .)بترا.(عن التصويت

  ٦ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  "القرن صفقة" هةلمواج العربية الجامعة لمجلس طارئ اجتماع عقد تطلب فلسطين
 

 العربيـة الـدول جامعـة لـدى الـدائم منـدوبها القـاهرة، في فلسطين دولة سفير أعلن – وفا – القاهرة
ــة أن اللــوح ديــاب ــدول جامعــة لمجلــس عاديــة غيــر دورة عقــد رســميا طلبــت فلــسطين دول  علــى العربيــة ال

 صـفقة"بــ يـسمى مـا جهـةموا سـبل لبحـث عبـاس، محمـود فلـسطين دولـة رئـيس بحضور الوزاري، المستوى
 .الثالثاء  اليوم إعالنها المقرر ،"القرن

 يتطلب األهمية، بالغ وقت في يأتي المقبل السبت عقده المقرر االجتماع أن اللوح، السفير وأوضح
 حـل  مبـدأ علـى والقـضاء الفلسطينية، الوطنية القضية تغييب مخططات كافة لمواجهة ّموحدا، عربيا موقفا

 التـي فلـسطين دولـة أرض علـى الكاملـة الـسيادة ذات المـستقلة الفلـسطينية الدولـة إقامـة صوفـر الدولتين،
  .الدولية الشرعية وقرارات والمواثيق االتفاقيات أقرتها التي الشرقية، القدس وعاصمتها ١٩٦٧ عام احتلت

  ٢٩/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  



 

١٦

 تشكيل الموقف العربي من صفقة القرنالموقف الفلسطيني العامل الحاسم ب: الجامعة العربية
 

 أكد األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الموقف الفلسطيني من ما -القاهرة   
  .يسمى بصفقة القرن، سيكون العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي

ة المركزية لحركة فتح، اللواء وقال أبو الغيط في بيان، عقب لقائه، مساء امس الثالثاء، أمين سر اللجن
محاولة فرض أي حلول بهذه الطريقة لن «جبريل الرجوب، بمقر الجامعة، في العاصمة المصرية، إن 

  .«ُيكتب لها النجاح

وأضاف أن اإلعالن عن صفقة حقيقية تتسم بالجدية والتوازن ال يمكن أن يتحقق سوى بالتفاوض   
  .ن والفلسطينيين، وبوساطة نزيهةبين الطرفين المعنيين، أي اإلسرائيليي

من جهته، أشار األمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إلى أن القضية الفلسطينية لم   
ًتكن أبدا اقتصادية، وأن حلها يجب أن يكون سياسيا، مبينا أنه ال يمكن استبدالها بأي شكل من األشكال  ً

  .دارة األميركيةبالمحفزات االقتصادية التي أعلنت عنها اإل

ًإلى ذلك، أعلن مجلس الجامعة العربية، أن اجتماعا لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري،   
ُسيعقد خالل أيام للنظر في كيفية التعامل مع الطرح األميركي بالصورة التي تضمن المصالح العربية 

 ).بترا.(والفلسطينية

  ٦ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

 والقدس خط أحمر" لدت ميتةو"خطة ترمب : تركيا
  

 قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، إن خطة السالم المزعومة للواليات -  وفا-أنقرة   
  .المتحدة االميركية، ولدت ميتة

هي خطة ضم " الصفقة"وقال وزير الخارجية التركي، في بيان صحفي اليوم الثالثاء، إن هذه   
  .االستيالء على األراضي الفلسطينيةتهدف إلى قتل حل الدولتين و

واكد أنه ال يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأراضيه بالمال، وان القدس خطنا األحمر، ولن نسمح   
  .بخطوات لتبرير االحتالل واالضطهاد اإلسرائيليين

سنكون دائما مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وسنواصل العمل من أجل فلسطين المستقلة، : "وقال  
  ". ندعم أي خطة ترفضها فلسطين، ال يمكن للسالم أن يأتي إلى الشرق األوسط دون إنهاء االحتاللولن

 ٢٩/١/٢٠٢٠وفا 

***  

  



 

١٧

  روسيا تؤكد أن موقفها من النزاع العربي اإلسرائيلي لم يتغير
  

في وقت أعلن فيه متحدث باسم رئيس وزراء االحتالل  –) ب.ف.أ( – موسكو –القدس المحتلة 
لي بنيامين نتنياهو أمس أن األخير سيتوجه إلى موسكو اليوم االربعاء إلطالع الرئيس الروسي اإلسرائي

فالديمير بوتين على تفاصيل خطة السالم التي أعلنها الرئيس األميركي دونالد ترامب ليلة أمس أعلنت 
  .لم يتغيرموسكو أنها تدعم حل الدولتين، وأن الموقف الروسي بشأن النزاع العربي اإلسرائيلي 

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف في مؤتمر صحفي أمس أن بالده تدعم حل 
الدولتين، وأن الموقف الروسي بشأن النزاع العربي اإلسرائيلي لم يتغير وأن بالده موسكو دائما تدعو 

  .للحوار المباشر بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وهم أصحاب القرار

رئيس الوزراء سيتوجه من واشنطن إلى موسكو لطرح خطة “المصدر لوكالة فرانس برس إن وقال 
  .”ترامب على بوتين

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف للصحفيين في وقت سابق أمس أن موسكو لم 
  .تطلع بعد على الخطة

  .لمحتلةوكان نتنياهو والرئيس الروسي التقيا الخميس الماضي في القدس ا

إلى ذلك أعلن جيش االحتالل االسرائيلي أمس تعزيز قواته في غور االردن المنطقة االستراتيجية 
  .”لصفقة القرن”في الضفة الغربية المحتلة، قبيل االعالن عن خطة الرئيس االميريكي دونالد ترامب لـ

عزيز منطقة غور في أعقاب تقييم الجيش االسرائيلي المستمر للوضع، تقرر ت“وقال في بيان 
، بينما ذكرت وسائل اإلعالم االسرائيلية أن الخطة األميركية قد تتضمن ضم ”االردن بقوات سالح المشاة

  .هذه المنطقة من قبل اسرائيل

الماضي عزمه ضم غور األردن االستراتيجي والذي يمثل حوالي ) سبتمبر(وأعلن نتنياهو في أيلول 
  .، في حال أعيد انتخابهثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة

ويطالب نتنياهو حاليا بعقد جلسة خالل هذا االسبوع لتشريع ضم غور االردن في البرلمان 
  .االسرائيلي والمصادقة عليه

حان الوقت لتطبيق السيادة اإلسرائيلية على غور “) ديسمبر(وكان نتنياهو صرح في كانون األول 
الموجودة في الكتل ) الضفة الغربية(ت يهودا والسامرة ٕاألردن واضفاء الشرعية على جميع مستوطنا

  .”االستيطانية وتلك الموجودة خارجها

  .”ستكون جزءا من دولة إسرائيل“وأضاف أنها 

في الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر ) ج(وتقع معظم أراضي غور األردن في المنطقة المصنفة 
ن خطته للضم لن تشمل مدنا فلسطينية مثل أريحا في وقال نتنياهو إ. منها فعليا % ٦٠إسرائيل على 

  .غور األردن على الرغم من انها محاطة بأراض خاضعة إلسرائيل



 

١٨

، مشيرا الى انه ناقش ”أريد االعتراف األميركي بسيادتنا على غور األردن، إنه أمر مهم“وتابع 
  .خطة رسميةالقضية مؤخرا مع وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو من دون تقديم 

وأعلن بومبيو الشهر الماضي أن الواليات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية 
  .غير قانونية

 ألف إسرائيلي في مستوطنات مبنية على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز ٤٠٠ويعيش أكثر من 
  .عددهم ثالثة ماليين نسمة

 في خطوة لم يعترف بها المجتمع ١٩٦٧) يونيو(ن واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حزيرا
 .الدولي

  ٢٦ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  ماليزيا تدعم الوصاية الهاشمية : كوميندينج

 على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
 

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود إن العالقات االردنية الماليزية، متميزة  -عمان
  .متجذرة أرست دعائمها قيادتا البلدين الصديقينو

واعرب السعود خالل زيارته وعضو اللجنة النائب إبراهيم أبو السيد امس مقر السفارة الماليزية   
في عمان ولقائهما السفير المعتمد لدى المملكة داتوك كوميندينج، عن تقديره للمواقف الماليزية الموصولة 

  .ف االردنية المعلنة في المحافل الدولية والسيما تجاه القضية الفلسطينيةالداعمة للعديد من المواق

وقال السعود إن جاللة الملك عبداهللا الثاني اعاد عبر جهوده الملموسة لصالح القضية   
الفلسطينية الزخم تجاهها، الفتا إلى ان جاللته لم يترك مناسبة او محفال دوليا اال وكانت القضية 

  .مقدسات الدينية قابعة على اعلى سلم أولويات األردن المركزيةالفلسطينية وال

وبين ان الجهود البرلمانية المبذولة لصالح القضية الفلسطينية انما تأتي انسجاما وامتدادا لجهود   
جاللته الموصولة، الفتا إلى ان الرسالة التي يحملها االردن قيادة وبرلمانا تعكس خالل طياتها االسالم 

  .ه دين السماحة واالعتدال والوسطيةباعتبار

ودعا إلى توفير السبل الكفيلة في النهوض بعالقات الصداقة التي تجمع االردن بماليزيا بما يساهم   
  .في تعزيز المواقف حيال العديد من القضايا ذات االهتمام المتبادل

الدبلوماسية البرلمانية وقال إن عقد اللقاءات الدورية مع الجانب الماليزي من شأنه تعزيز أطر   
  .القائمة بين البرلمانين االردني والماليزي ما يساهم على تقريب وجهات النظر والمواقف البرلمانية



 

١٩

وأعرب كوميندينج عن تقديره للدور الذي تضطلع به األردن حيال العديد من القضايا المشتركة   
اعمة لألردن ولمواقفه بهذا الشأن، الفتا إلى وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ماليزيا ستبقى د

  .ان موقف ماليزيا واضح تجاه القضية الفلسطينية

واشار إلى التزام ماليزيا بدعم الوصايا الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس   
ة حتى يتسنى له مع تشديده ان ماليزيا تقف مع الشعب الفلسطيني بالوصول إلى حقوقه العادلة والمشروع

 .إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

  ٥ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  قطر تعرب عن موقفها من صفقة القرن
 

 ان دولة قطر رحبت بصفقة القرن وبجميع ،"القطرية" الراية"صحيفة  قالت –  غزة–فلسطين اليوم 
 ".دامة في األراضي الفلسطينية المحتلةالجهود الرامية إلى تحقيق التسوية العادلة والمست

ــول للقــضية الفلــسطينية  ــة إليجــاد حل ــة الحالي وأعربــت قطــر عــن تقــديرها لمــساعي اإلدارة األمريكي
   .، طالما كان ذلك في إطار الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة"اإلسرائيلي"والصراع العربي 

إنه مـن الـضرورة بمكـان التأكيـد علـى أن نجـاح أيـة مبـادرة "وم، وقالت وزارة الخارجية، في بيان الي
قائمة أو مستقبلية لحل هذا الصراع الـذي دام ألكثـر مـن سـبعة عقـود يبقـى منوطـا بـانخراط طرفـي الـصراع 
ّاألساســيين فــي مفاوضــات جديــة ومباشــرة علــى أســاس الــشرعية الدوليــة، ومــا كــان متناســبا فــي مختلــف 

 ".لتي جاءت في سياق الوساطة مع تلك الشرعيةالمبادرات األمريكية ا

لقد سبق لجميع الـدول العربيـة تبنـي المبـادرة العربيـة للـسالم، مـن خـالل الجامعـة "وأضاف البيان، 
  ".العربية والتي وضعت مجموعة من األسس إلحالل السالم العادل

اع ضـمن هـذه األسـس وأكدت دولة قطر في هذا السياق استعدادها لتقديم الدعم المطلوب ألية مـس
ّلحل القضية الفلسطينية، موضحة أنه ال يمكن للسالم أن يكون مستداما مـا لـم تـتم صـيانة حقـوق الـشعب 

، بما في ذلك القدس الشرقية وفي العودة ١٩٦٧ مستقلة ذات سيادة على حدود الفلسطيني في إقامة دولة
  .إلى أراضيه

  ٢٩/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

***  

 

  

  



 

٢٠

  دعم ثابت إلسرائيل:  في الشرق األوسطترامب والنزاع
  

 اعتمد الرئيس األميركي دونالد ترامب سياسة دعم ثابت للدولة - ) ب.ف.أ (– القدس المحتلة
  :العبرية منذ استالمه السلطة، وتاليا أهم المواقف

، أعرب ترامب عن استعداده للقيام بدور وسيط للسالم بين اإلسرائيليين ٢٠١٧ شباط ١٥في 
، في موقف شكل قطيعة مع السياسة ”حل الدولتين”لكنه أكد أن واشنطن لم تعد متمسكة بـ. ينيينوالفلسط

 آذار التقى الممثل الخاص للرئيس األميركي جيسون ١٦في .الدبلوماسية األميركية المعتمدة منذ عقود
. سطينية المحتلةفي أيار زار ترامب إسرائيل واألراضي الفل.غرينبالت في القدس ممثلين عن المستوطنين

  .ووقف أمام حائط المبكى أو البراق عند المسلمين، في خطوة هي األولى من نوعها لرئيس أميركي

 أيار ١٤في .، اعترف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل٢٠١٧في السادس من كانون األول 
، حيث قتل ، تزامن نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس مع حمام دم في قطاع غزة٢٠١٨

ٕ فلسطينيا خالل تظاهرة على الحدود بين غزة واسرائيل٦٠الجيش اإلسرائيلي نحو  ً.  

، أعلنت واشنطن أنها ستتوقف عن تمويل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ٢٠١٨ آب ٣١في 
، بعد أسبوع من شطب أكثر من مائتي مليون دوالر من المساعدات )أونروا(الالجئين الفلسطينيين 

مكتب منظمة “ أيلول أعلنت واشنطن إغالق مكتب البعثة الدبلوماسية الفلسطينية أي ١٠في .لفلسطينيينل
، أغلق األميركيون مكتب القنصلية األميركية في القدس ٢٠١٩في الرابع من آذار .في واشنطن” التحرير

ييده االعتراف بسيادة  عن تأ٢٠١٩ آذار ٢١أعرب ترامب في .الذي كان بعثة دبلوماسية لدى الفلسطينيين
 آذار ألمحت واشنطن إلى أن خطة السالم الجديدة ستتضمن قطيعة ٢٧في  .إسرائيل على الجوالن المحتل

في الثاني من أيار أعلن جاريد كوشنر أن .عن التوافق التقليدي إزاء قضايا القدس والمستوطنات والالجئين
 من ذلك، أكد السفير األميركي في إسرائيل ديفيد وبعد شهر.”حل الدولتين“الخطة الجديدة ستتجنب ذكر 

، كشف ٢٠١٩أواخر حزيران .من الضفة الغربية المحتلة” أجزاء“فريدمان أن إلسرائيل الحق في ضم 
 تشرين الثاني أعلن وزير ١٨في .كوشنر في البحرين عن الجانب االقتصادي من الخطة األميركية للسالم

مخالفة “ن بالده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة الخارجية االميركي مايك بومبيو أ
، فيما ترى األمم المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي تلك المستوطنات غير ”للقانون الدولي

ًفي الحقيقة، لن يكون هناك أبدا من حل قانوني للنزاع، والنقاشات حول من هو “وقال بومبيو .قانونية
 ألف ٦٥٠ويعيش حوالي .”على خطأ من وجهة نظر القانون الدولي لن تحقق السالمعلى حق ومن 

 ماليين فلسطيني، في أجواء غالبا ما ٣مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين مقابل 
 .تكون متوترة

  ١ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 

***  



 

٢١

  اعتداءات

   مقدسيات عن األقصى٥االحتالل يبعد 

 

، مساء اليوم الثالثاء، عن خمـسة مقدسـيات "اإلسرائيلي"االحتالل  أفرج – القدس –فلسطين اليوم 
 .بشرط اإلبعاد عن المسجد األقصى مدة أسبوع

مجددا للتحقيق فور انتهـاء فتـرة  ووفق المصادر المحلية، فقد اشترط االحتالل حضور المقدسيات 
  .إضافيةاإلبعاد إلمكانية تجديده لعدة أشهر 

  ٢٩/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

***  

  "حمزة نمر"االحتالل يعتقل حارس المسجد األقصى 
 

 المبـارك، حمـزة نمـر مـن أمـام األقـصىاعتقلت شرطة االحتالل، اليوم األربعاء، أحد حراس المسجد 
  .مصلى باب الرحمة

  ٢٨/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  مواجهات بالضفة بين الفلسطينيين واالحتالل احتجاجا على صفقة القرن
 

 اندلعت مواجهات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، بين عشرات الفلسطينيين - فلسطين المحتلة   
المنددين بصفقة القرن األمريكية المزعومة، والجيش اإلسرائيلي، ذوقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت 

ت الشبان والجيش اإلسرائيلي، على المدخل الشمالي لمدينتي رام اهللا والبيرة وسط الضفة بين عشرا
  .الغربية

وأضح الشهود، أن الجيش اإلسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل   
  .للدموع، لتفريق شبان رشقوا القوات بالحجارة

اندلعت مواجهات مماثلة، حسب مراد اشتيوي، منسق ، )شمال(وفي بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية   
  .لجان المقاومة الشعبية في البلدة

، اندلعت مواجهات بين طلبة مدارس وقوة إسرائيلية على مدخل مخيم )جنوبي الضفة(وفي الخليل   
  .ّالعروب لالجئين

 وصفقة القرن، هي خطة تدعي واشنطن أنها لتسوية القضية الفلسطينية، دون أن تعطي  
  .للفلسطينيين كامل حقوقهم المعترف بها دوليا



 

٢٢

وتقترح الصفقة المزعومة، وفق مصادر صحفية إسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من   
  .أراضي الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية إلسرائيل، وتجاهل حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين

يلي، خمسة عشر فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الى ذلك اعتقلت قوات االحتالل االسرائ  
  .الغربية المحتلة، واقتحمت منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل

وقال نادي االسير الفلسطيني، في بيان، ان قوات االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في   
المحتلة، واعتقلت المواطنين مدن طوباس وبيت لحم والخليل ونابلس وأحياء عدة بالقدس الشرقية 

وقالت لجنة إعمار البلدة القديمة في الخليل، في بيان، ان قوات . الخمسة عشر بزعم أنهم مطلوبون
» سوق العميان»و» باب الزاوية«االحتالل االسرائيلي خلعت أبواب محال تجارية وفتشتها، وذلك في منطقة 

  .وفتشتها وحطمت محتوياتها» سوق العميان« في في المدينة، وخلعت أبواب بعض المحالت التجارية

كما نصبت قوات االحتالل حاجزا .وشهد شارع الشهداء وسط المدينة تواجدا مكثفا لجنود االحتالل  
عسكريا على مثلث خرسا جنوب غرب الخليل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم وقامت 

  >>...بتأخيرهم عن أعمالهم

  ٢٠ص/٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  ّاالحتالل يصعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين
 

أظهر تقرير صدر قبل ايام عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان بمنظمة   
التحرير إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تتوسع في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في المناطق 

ووفقا .  مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدسمن% ٦١، والتي تشكل )ج(المصنفة 
للتقرير، فإن سياسة التوسع في النشاطات االستيطانية والتعهد بضم غور األردن وشمال البحر الميت 
والمستوطنات، تجد كما سياسة التوسع في هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم طريقا في برامج األحزاب 

  .مارس المقبل/يلية في انتخابات الكنيست التي ستجري في الثاني من آذاراليمينية اإلسرائ

 طلبا فقط ٢١التابعة لجيش االحتالل اعترفت أنها وافقت على » اإلدارة المدنية«وقال التقرير إن   
في الضفة، من أصل ) ج(قدمها فلسطينيون للحصول على تصاريح بناء في المنطقة المصنفة 

  .٢٠١٨ – ٢٠١٦من الطلبات، في السنوات % ٩٨.٦سطينيون، أي أنه تم رفض طلبا قدمها الفل١٤٨٥

 منها فقط ٢٧، لكن لنحو )ج( قرية فلسطينية في المنطقة المصنفة ٢٤٠وبين أنه توجد نحو   
  .توجد خرائط هيكلية

ويواصل االحتالل سياسة التضييق على المواطنين في القدس وضواحيها في سياق سياسة   
 ٣٠وسلمت سلطات االحتالل األسبوع الماضي اخطارات بإخالء وهدم . هير العرقي الصامتالتهجير والتط



 

٢٣

 مبان في حي وادي الحمص في ١٠ أشهر على هدم ٦منزال في عدة أحياء بمدينة القدس، فبعد أقل من 
  .بالحي» أ«ًصور باهر، أصدرت محكمة االحتالل حكما نهائيا بخصوص أربعة أوامر هدم تقع في منطقة 

 منزال في حي باب السلسلة، نتيجة تشققها بفعل الحفريات ٢٢كما أصدرت أوامر بإخالء   
 . عائلة في العراء٢٢ شخص من ٢٠٠االستيطانية أسفلها، ما سيؤدي إلى تشريد قرابة 

ووفقا للمكتب الوطني، فإنه سياسة هدم المنازل بالقدس لم تتوقف، وتتصاعد باستمرار بهدف الضغط 
  .ن ودفعهم إلى الهجرة خارج مدينتهمعلى المقدسيي

 منزل فلسطيني في الجزء ٢٠٠وأفاد المكتب في تقريره بأن سلطات االحتالل هدمت ما يزيد عن   
 .٢٠١٧ في عام ١٤٢ و٢٠١٨ في ١٧٧، مقابل ٢٠١٩الشرقي من القدس عام 

ساتهم الدينية؛ فقد وفي مدينة الخليل، تصاعدت اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومقد
 شهد أضخم عملية اقتحام للمسجد اإلبراهيمي ٢٠١٩أظهرت إحصائية إسرائيلية حديثة أن العام الماضي 

  .١٩٦٧في الخليل منذ احتالل المدينة عام 

في الضفة الغربية، شهد العام الماضي اقتحام » مجلس المستوطنات«ووفقا لمعطيات ما يسمى   
مقارنة بالعام الذي % ٩٠.٦ للمسجد اإلبراهيمي، وهو ارتفاع هائل بنسبة  مستوطنا وسائحا١,٤٥٦,٩٥٣

  .، ورقم قياسي جديد في موجة االقتحامات للمسجد٢٠١٨سبقه 

 من مجموع المقتحمين كانوا من المستوطنين ٧١١,٤٢٨وأظهرت اإلحصائيات أن من بين   
، وهو ما يشكل ٢٠١٧العام  في ٣٠٧,٠٦٨، و٢٠١٨ في العام الذي سبقه ٤٠١,٠٢٢اليهود، مقابل 
  .٢٠١٨مقارنة بالعام الماضي % ٧٧ًارتفاعا بنسبة 

وفي خطوة استثنائية، أصدر وزير األمن، نفتالي بينيت، أمرا إداريا بإبعاد نشطاء يساريين   
فوضويون « ناشطا في حركة ٣٠إسرائيليين من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها، ويشمل القرار نحو 

  .صل العنصريضد جدار الف

  ١٧ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  

  

  

  



 

٢٤

  تقارير

 عام على النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ١٠٠
  

 تعود جذور النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني إلى أواخر القرن التاسع -) ب.ف.أ (-  القدس المحتلة
  .عشر عندما بدأ اليهود بالهجرة إلى فلسطين قادمين من وسط أوروبا وروسيا

  : أبرز المحطات التي شهدها النزاعفي ما يلي

 وخالل الحرب العالمية األولى، انتزع البريطانيون فلسطين من العثمانيين، ١٩١٧في عام 
  .هناك” وطن قومي للشعب اليهودي”نوفمبر بـ/وتعهدوا من خالل وعد بلفور في الثاني من تشرين الثاني

 مرة في مؤتمر عقد بالقدس عام وأعرب الفلسطينيون عن معارضتهم للوعد البريطاني ألول
١٩١٩.  

، حددت عصبة األمم التزامات االنتداب البريطاني في فلسطين، بما في ذلك ١٩٢٢وفي عام 
  .، ما تحول مستقبال إلى إسرائيل”إقامة وطن قومي لليهود“تأمين 

  .١٩٣٩- ١٩٣٦وسحقت بريطانيا الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت بين عامي 

 إلى دولتين يهودية وعربية، وتمت الموافقة ١٨١طين بموجب قرار األمم المتحدة رقم وقسمت فلس
  .١٩٤٧نوفمبر  /على هذا القرار في تشرين الثاني

 تم إنشاء دولة إسرائيل، ما أدى إلى اندالع حرب بينها وبين الدول ١٩٤٨مايو  / أيار١٤في 
  .العربية استمرت ثمانية أشهر

 ٧٦٠ قرية فلسطينية، ونزح وتهجر حوالي ٤٠٠ت اإلسرائيلية أكثر من خالل الحرب، دمرت القوا
  .ألف فلسطيني أصبحوا الحقا الجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة

  . تم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية١٩٦٤وفي عام 

والضفة الغربية وقطاع  احتلت القدس الشرقية ١٩٦٧يونيو  /في حرب األيام الستة في حزيران
  .غزة ومرتفعات الجوالن

وبعدها بوقت قصير، بدأ االستيطان في المناطق المحتلة وهو مستمر في الضفة الغربية والقدس 
  .الشرقية ومرتفعات الجوالن

، هاجمت الدول العربية إسرائيل عشية عيد الغفران ١٩٧٣أكتوبر  /في السادس من تشرين األول
  .المقدس عند اليهود

 لمهاجمة المسلحين ١٩٨٢يونيو  / حزيران٦غزت إسرائيل لبنان الذي دمرته الحرب األهلية في 
  .١٩٧٨الفلسطينيين بعد إرسال قواتها في البداية عام 



 

٢٥

وقتلت ميليشيات لبنانية مدعومة من إسرائيل المئات من الالجئين الفلسطينيين في بيروت، وبقيت 
  .٢٠٠٠حتى عام القوات اإلسرائيلية في جنوب لبنان 

واندلعت االنتفاضة الفلسطينية األولى ضد الحكم اإلسرائيلي واستمرت لنحو ست سنوات ما بين 
  .١٩٩٣ و١٩٨٧عامي 

 وبعد ستة أشهر من المفاوضات السرية ١٩٩٣وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 
  .لية السالم التي منيت بالفشلفي أوسلو إعالن مبادئ الحكم الذاتي الفلسطيني، وهكذا بدأت عم

 عاما في المنفى وشكل السلطة وتم ٢٧وعاد الزعيم ياسر عرفات إلى األراضي الفلسطينية بعد 
وأصبحت مدينة أريحا في الضفة الغربية وقطاع غزة أولى األراضي الفلسطينية . التأسيس للحكم الذاتي
  .المتمتعة بالحكم الذاتي

زعيم المعارضة اإلسرائيلية اليميني ورئيس الوزراء الحقا أريئيل ، قام ٢٠٠٠سبتمبر  /في أيلول
شارون بزيارة باحة المسجد األقصى في القدس، ما أدى إلى اندالع مواجهات مع الفلسطينيين مهدت 

  .لالنتفاضة الفلسطينية الثانية

لك ، ذ١٩٦٧ الضفة الغربية في عملية هي األكبر منذ حرب عام ٢٠٠٢واجتاحت إسرائيل عام 
، تولى محمود عباس قيادة السلطة ٢٠٠٥يناير  /وفي كانون الثاني.ردا على سلسلة عمليات انتحارية

  .الفلسطينية بعد وفاة عرفات

  . عاما٣٨، غادرت آخر القوات اإلسرائيلية قطاع غزة بعد احتالل دام ٢٠٠٥سبتمبر  /وفي أيلول

ة لوقف إطالق الصواريخ وتدمير  شنت إسرائيل حربا جديدة في غزة في محاول٢٠١٤وفي عام 
، اعترف الرئيس األميركي دونالد ترامب بالقدس ٢٠١٧ديسمبر  /في السادس من كانون األول.األنفاق

  .عاصمة إلسرائيل، في قرار أثار غضب الفلسطينيين وانتقادات دولية

لتاريخي كوسيط وقال رئيس السلطة الفلسطينية إن الواليات المتحدة لم تعد قادرة على لعب دورها ا
  .في محادثات السالم مع اإلسرائيليين

في غزة للمطالبة بالحق في ” مسيرات العودة الكبرى“، ٢٠١٨مارس  / آذار٣٠وانطلقت في 
مايو،  / أيار١٤وفي .١٩٤٨عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي فروا أو طردوا منها بعد حرب 

  .بيب إلى القدس مع اشتباكات دامية في غزةتزامن نقل السفارة األميركية من تل أ

.  فلسطيني بنيران القوات اإلسرائيلية في غزة٣٥٠ نحو ٢٠١٨مارس  /واستشهد منذ آذار
 .معظمهم في مواجهات على الحدود، وقتل ستة أشخاص من الجانب اإلسرائيلي

  ٢٧ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  



 

٢٦

  األراضي الفلسطينية بين االحتالل والحصار
  

األراضي الفلسطينية من منطقتين تفصل بينهما إسرائيل، الضفة  تتشكل –) ب.أف (– رام اهللا
  .الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة

  .وفيما يلي معلومات عنها

 على تقسيم األراضي الفلسطينية إلى دولتين، ١٩٤٧ صوتت األمم المتحدة عام -االحتالل -
  .صنفت مدينة القدس التي يطالب كال الجانبين بها منطقة دوليةواحدة عربية فلسطينية والثانية يهودية، و

، وهو ما رفضه جيرانها العرب الذين أعلنوا عليها الحرب التي ١٩٤٨أعلنت إسرائيل دولتها عام 
  . في المئة من فلسطين٧٨انتهت بسيطرة إسرائيل على 

  . ألف فلسطيني من ديارهم٧٦٠أدت الحرب إلى تهجير ونزوح نحو 

، كما احتلت بعدها بأيام ١٩٦٧إسرائيل كل الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب أخرى عام احتلت 
  .ٕالقدس الشرقية، حيث مواقع دينية يهودية واسالمية ومسيحية

 كيلومترا مربعا وهي أكبر األراضي ٥٦٥٥تبلغ مساحة الضفة الغربية - الضفة الغربية  -
  .ًالفلسطينية مساحة وتقع بين إسرائيل واألردن

 في المئة من الضفة وعلى جميع نقاطها الحدودية، وذلك بعد احتالل ٦٠وتسيطر إسرائيل على 
  .يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي مستمر منذ خمسة عقود

 في المئة ٤٠وتتمتع إدارة السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس بسلطات محدودة على نسبة ال 
  . المراكز الحضريةالمتبقية من األراضي، وال سيما

على طول " جدار الفصل العنصري"أقامت إسرائيل جدارا أمنيا، يطلق عليه الفلسطينيون اسم 
  .حدودها مع الضفة الغربية بهدف منع شن هجمات من األراضي

  . مليون فلسطيني٢,٧ ألف إسرائيلي في الضفة الغربية يقابلهم ٤٠٠يعيش أكثر من 

 الشرقية ومدينتها القديمة جزءا من الضفة الغربية، احتلت  تعتبر القدس-القدس الشرقية -
  . وضمتها الحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي١٩٦٧ كلم مربعا منها عام ٧٠إسرائيل مساحة 

  .وينظر إلى وضع القدس كأحد أكثر القضايا حساسية في النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني

مة لها، وهذا الموقف يدعمه الرئيس األمريكي دونالد ترامب تقول إسرائيل إن القدس بأكملها عاص
  .٢٠١٧الذي اعترف بها عاصمة إلسرائيل في ديسمبر 

  .أما الفلسطينيون فيرون في القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة

وتضم المدينة القديمة في القدس قبة الصخرة الذهبية، التي تعتبر أحد مواقع التراث العالمي 
  .كو وهي جزء من الحرم القدسيلليونس

  .وهو أقدس مكان بالنسبة لليهود) البراق لدى المسلمين(كما هناك حائط المبكى 



 

٢٧

وهناك أيضا كنيسة القيامة في الموقع الذي يعتقد معظم المسيحيين أن السيد المسيح قد صلب 
  .ودفن فيه

  . ألف إسرائيلي٢٠٠من  ألف فلسطيني في القدس الشرقية إلى جانب أكثر ٣٠٠ويعيش أكثر من 

غرب إسرائيل على البحر )  ميال٢٥( كلم ٤١يقع الشريط الحدودي البالغ طوله - قطاع غزة  -
  .األبيض المتوسط ويشترك في الحدود مع مصر

 مليون نسمة في مساحة ٢ويعتبر من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، حيث يعيش حوالي 
، لكنها فرضت حصارا ٢٠٠٥ا من احتاللها غزة، انسحبت إسرائيل عام  عام٣٨بعد . كيلومترا مربعا٣٦٢

  .بريا وجويا وبحريا خانقا بعد ذلك بعام

 لحركة حماس اإلسالمية التي سيطرت على السلطة بعد ٢٠٠٧ويخضع قطاع غزة الفقير منذ عام 
  .مع حركة فتح" عنيف"قتال 

، ٢٠٠٨ثالثة حروب ضد غزة منذ عام " منظمة إرهابية"وشنت إسرائيل التي تعتبر حركة حماس 
  . آالف فلسطيني٣كانت حصيلتها مقتل 

ويعتبر معبر رفح على الحدود مع مصر، المنفذ الوحيد لغزة غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، وقد 
ٕوتشهد الحدود بين قطاع غزة واسرائيل منذ .٢٠١٧، وأعيد فتحه عام ٢٠١٣أغلق بالكامل تقريبا منذ عام 

 فلسطيني ٣٥٠، قتل خاللها نحو "مسيرات العودة"حتجاجات فلسطينية أسبوعية ضمن ، ا٢٠١٨مارس 
ويفتقر قطاع .وتسود هدنة هشة بين إسرائيل والقطاع بوساطة األمم المتحدة وقطر ومصر. إسرائيليين٦و

ي السكان غزة إلى الموارد الطبيعية، كما يعاني من نقص حاد في المياه والكهرباء والوقود، ويعتمد أكثر ثلث
  . على المساعدات اإلنسانية- نصفهم عاطلون عن العمل- هناك 

 ٢٦ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 

***  

  فعاليات

  الدفاع الوطني تنظم ندوة عن دور الهاشميين في الدفاع عن المقدسات

 

اليـوم الثالثـاء، نـدوة   نظمـت كليـة الـدفاع الـوطني الملكيـة األردنيـة-)بترا( كانون الثاني ٢٨عمان 
  ".اإلسالمية والمسيحية في القدس وحمايتها دور الهاشميين في الدفاع عن المقدسات"بعنوان 

 وأعـضاءالمعايطة خالل الندوة التي حـضرها آمـر الكليـة ورئـيس  وقال وزير اإلعالم األسبق سميح
ــه ــدفاع  هيئــة التوجي ــى المقدســات اإلســالمية: ١٧والدارســون فــي دورتــي ال  إن الوصــاية الهاشــمية عل

مـشيرا ، واإلسـالمية للقـدس ية في القدس هـي أهـم األدوات الـسياسية للحفـاظ علـى الهويـة العربيـةوالمسيح
  .الفلسطينية الواضح والثابت إلى موقف جاللة الملك واألردن تجاه القضية



 

٢٨

الــدكتور عبــداهللا كنعــان أن موقــف األردن ثابــت   اللجنــة الملكيــة لــشؤون القــدس  عــامأمــين وبــين
 االعتداءاتًمؤكدا دور األردن في المطالبة بوقف ، العربية والشرعية الدولية ع المبادرةوراسخ بما يتوافق م

ًوالمؤســسات األهليــة انطالقــا مــن  وموقــف الحكومــة األردنيــة، واالنتهاكــات اإلســرائيلية اليوميــة فــي القــدس
  .تقديم كافة اشكال الدعم لألهل في فلسطين التوجيهات الملكية السامية المستمرة في

المفاوضــات فــي وزارة الخارجيــة وشـؤون المغتــربين فــؤاد المجــالي إلــى  وأشـار مــدير مكتــب تنــسيق
المقدسـات شـرعية  ًمؤكـدا أن الوصـاية الهاشـمية علـى، القانونيـة اللتزامـات الهاشـميين فـي القـدس األبعـاد

  .قانونية وتاريخية ال تقبل التأويل

  .يوف على أسئلة واستفسارات الدارسينوفي ختام الندوة، دار نقاش موسع أجاب خالله الض

  ).بترا(

  ٢٨/١/٢٠٢٠وكالة األنباء األردنية بترا 

***  

  االجتماعي التواصل مواقع يتصدر "الحرة فلسطين" وسم ..القرن صفقة إعالن عقب

 

 أقـل عقـب "تـويتر" علـى العـالمي الترند" (FreePalestine#) الحرة فلسطين" وسم تصدر –وطن 
 .المزعومة "القرن صفقة" النإع على ساعتين من

ــم ــدة ألــف ٦٠ نحــو نــشر وت  القــضية مــع واســع عــالمي تــضامن فــي الوســم، هــذا باســتخدام تغري
 .الفلسطينية

 القـضية لتـصفية الهادفـة القـرن صـفقة تفاصـيل اليـوم مساء ترامب دونالد األمريكي الرئيس وأعلن
ـــامين االحـــتالل وزراء رئـــيس بحـــضور الفلـــسطينية،  ُعمـــان وســـلطنة البحـــرين دول وســـفراء نتنيـــاهو، بني

 .المتحدة العربية واإلمارات

 إلسـرائيل، موحـدة عاصـمة القـدس تكـون أن علـى واقعيا، دولتين حل تشمل  خطته ان ترامب وقال
 .مشترك عدو هو اإلسالمي التطرف أن أدركت المنطقة حكومات ان مضيفا

 وانـه مظلمـة، أيـام مـن عاشـته ما ررنك ولن اليهودي الشعب أرض هي إسرائيل ان" ترامب وأضاف
  ".والتهديدات المخاطر وجه في إسرائيل أنجزته بما تأثرت سفري خالل

 ٢٨/١/٢٠٢٠وطن 

***  

  

  

  



 

٢٩

 وقفة احتجاجية في مخيم البقعة رفضا لخطة ترمب
 

 نظمت فاعليات شعبية بلواء عين الباشا ومخيم البقعة لالجئين الفلسطينيين، مساء -البقعة   
ًاء، وقفة احتجاجية أمام دوار الشؤون الفلسطينية في المخيم، رفضا للخطة األميركية للسالم امس الثالث

  .بين الفلسطيين واإلسرايليين

وهتف المحتجون خالل الوقفة بعبارات منددة باالحتالل اإلسرائيلي وانحياز القيادة األميركية   
بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم لإلسرائيليين على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 

  .الوطني وعاصمتها القدس

وأكدوا التفافهم خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني صاحب الوصاية على المقدسات الدينية المسيحية   
 )بترا. (واإلسالمية في القدس، مثلما أكدوا تمسكهم بحق العودة

  ٦ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  "صفقة القرن"زها السافر للكيان الصهيوني في واشنطن تكرس انحيا: نقباء
  

 أكد نقباء، أن فلسطين هي للفلسطينيين، وأن األردن لن يكون وطنا –عمان  -  محمد الكيالي
الثالثة لجاللة الملك عبداهللا الثاني، حول التوطين والوطن ” الءات”بديال لهم، مشددين على أهمية الـ

  .البديل والقدس

، إلى رفض النقابات المهنية المطلق، ألي تسوية أو حل ”الغد”نفصلة لـوأشاروا في أحاديث م
للقضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني، معتبرين أن انحياز واشنطن للكيان الصهيوني، خطوة 

  .ليست بجديدة وهي مدانة، وتؤكد أن أميركا ال يمكن أن تكون وسيطا أو راعيا ألي سالم في المنطقة

صفقة “ردنيين إلى االلتفاف خلف القيادة الهاشمية، تحت راية جاللة الملك، ورفض ودعوا، األ
  .ومخرجاتها، والعمل بجدية على إلغاء كامل االتفاقيات والمعاهدات مع الكيان الصهيوني” القرن

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النقباء، نقيب المحامين، مازن إرشيدات، إن صفقة القرن 
 الرئيس األميركي دونالد ترامب، هي عبارة عن تثبيت الكيان الصهيوني على كامل التراب كما أعلنها

  .الفلسطيني، وتأكيد من اإلدارة األميركية أنه ال وجود لفلسطين بالمطلق

وأضاف أن ما تحدث به الرئيس ترامب، عن تجميد بناء المستوطنات ألربعة أعوام، يعني أنه عند 
  .تحول هذا التجميد إلى سيول جارفة من المستوطنات تغزو األرضانتهاء هذه المدة، فسي

أن إعالن أن القدس، هي عاصمة موحدة أبدية للكيان الصهيوني، وأن دولة “وأكد إرشيدات 
االحتالل لها سلطة على المقدسات، وتسمح للجميع بزيارتها بشرط أن يكونوا مسالمين، هو سحب 

  .”سالمية والمسيحية في القدس وبطريقة غير مباشرةللوصاية الهاشمية على المقدسات اإل



 

٣٠

أن ترامب، ثبت حدود الكيان الصهيوني على نهر األردن، وأن المسؤولين الذين وقعوا “واعتبر 
معاهدة وادي عربة، ودافعوا عنها، ادعوا أنه تم تثبيت الحدود األردنية مع فلسطين، واآلن أميركا 

  .”طين وال بحدود أي دولة أخرىٕواسرائيل، ال تعترفان ال بحدود فلس

أن الرد األردني جاء دبلوماسيا، وأن األردنيين والفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى “وأوضح إرشيدات، 
هو كالم خطر، يمس سيادة األردن ” صفقة القرن“ردود دبلوماسية، ألن ما تم الحديث به خالل إعالن 

  .”قبل أن يمس سيادة فلسطين

ًخاذ إجراءات حاسمة وحازمة وليس االكتفاء بالبيانات الدبلوماسية، الفتا ودعا، الحكومة، إلى ات
أن األردنيين لم يعودوا بحاجة إلى الردود الدبلوماسية، ألن األمر وصل إلى المساس بسيادة األردن “إلى 

 وفلسطين، اعتبار أن المملكة أصبحت بمتناول يد الكيان الصهيوني وهو كالم خطير يثبت موضوع الوطن
  .”البديل المرفوض

أن ما جرى من حديث في األيام القليلة الماضية، عن فك االرتباط من عدمه، يثبت “وأكد إرشيدات 
  .”جميع ما يريده الصهاينة وأطماعهم باألردن وفلسطين

وتابع أنه على الحكومة عدم الخوف من قطع واشنطن معوناتها ومساعداتها لألردن، مبينا أن 
وام الماضية، يعيش حصارا اقتصاديا من مختلف الجهات، وأن األردنيين لن يتضرروا، األردن وخالل االع

  .ألن الضرر واقع أصال

ٕوطالب بطرد السفير الصهيوني من عمان، وسحب السفير األردني من دولة االحتالل والغاء 
  .اتفاقية الغاز ومعاهدة وادي عربة

ضها للصفقة، وتحل السلطة الوطنية، وتشكل آن األوان للحكومة الفلسطينية أن تعلن رف“وأضاف 
  .”قيادة وطنية موحدة، تقاوم على األرض بكل الوسائل المتاحة

بدوره، قال نقيب األطباء، الدكتور علي العبوس، إن العبارات التي كررها كل من رئيس وزراء دولة 
أكد األول أن هذه المبادرة، االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب، لها معان عدة، بحيث 

  .”أن القدس قد تحررت“خطوة تاريخية، فيما شدد الثاني على 

هو ) نتنياهو وترامب(ولفت العبوس إلى أن هذه األحاديث، تدل على أن العمق التاريخي لديهما 
رائيليين، األساس، واعتمدا على التاريخ والجغرافيا لخدمتهما، وتحدثا عن التعايش بين الفلسطينيين واإلس

  . مليار دوالر أميركي من دول عربية٥٠تاله حديث آخر عن 

، الذي اعتبر أنها ١٩٤٨بنكبة العام ” صفقة القرن“وشبه الرئيس ترامب، وفق العبوس، إعالن 
، انتصار بني ”صفقة القرن“ عقود، كما اعتبر ترامب أمس، أن ٧بشرت بمستقبل زاهر، امتد على مدار 

  .على عمل امتد لقرون
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ودعا العبوس، األمة العربية، إلى أن تكون بمستوى الحدث، وأال تقبل استبدال التاريخ والجغرافيا 
  .بفكرة التعايش وبمبالغ مالية

وشدد على أن موقف القيادة الهاشمية تحت راية جاللة الملك عبداهللا الثاني، واضح وثابت من 
 وضع حد لهذه المهزلة التي انتهت، باعتبار ، لكن على األردن”صفقة القرن“القضية الفلسطينية ومن 

  .غور األردن أرضا تحت سيادة الكيان الصهيوني

ولفت العبوس إلى أن ترامب له الحرية بإعالن ما يشاء، لكن األمة العربية وشعوبها لها الحرية 
  .ٕبرفض تطبيقها وادارة الظهر لها، كأنها مجرد حبر على ورق ال حياة فيها

لس نقابة الصحفيين األردنيين بالموقف الحازم لجاللة الملك عبداهللا الثاني من إلى ذلك، أشاد مج
أي مشروع تسوية للقضية الفلسطينية ال يستند الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية التي 

دس تضمن حق الشعب الفلسطيني المناضل في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها الق
  .الشريف

عن اشمئزازه من انحياز اإلدارة األميركية في خدمة المشروع االسرائيلي الذي “وعبر، في بيان، 
يخرق كل يوم المواثيق والمعاهدات الدولية ويمارس سياسة الغطرسة و العنصرية بشكل يسيء إلى 

  .”اإلنسانية جمعاء

ال ” خطة سالم“مس تحت مسمى وأكد المجلس أن ما طرحه الرئيس األميركي دونالد ترامب أ
يمكن وصفه إال بالهراء الذي تدير فيه الواليات المتحدة ظهرها للقوانين الدولية والقرارات االممية وتنحاز 

  .فيه للطغيان والعدوان والعنصرية

ًورأى أن الواليات المتحدة األميركية لم تعد وسيطا مقبوال للعملية السلمية في ضوء هذا االنحياز 
يخرج على كل األعراف و المواثيق ويقوض جهود المجتمع الدولي في وضع أسس عادلة لحل الذي 

  .ٕالخالفات الدولية وانصاف الشعوب المضطهدة

وأكد المجلس أن حق الشعب الفلسطيني على أرضه غير قابل للتصرف وال يسقط بالتقادم وستبقى 
  . قضية فلسطين قضيتنا المركزية واالساسية

ل االعالم األردنية لدعم التفاف االردنيين خلف قيادتهم الشجاعة وتأكيد الرفض ودعا، كل وسائ
التام لكل المشاريع المشبوهة، والوقوف خلف جاللة الملك في رفض كل مشاريع التسوية المجحفة 

 .والظالمة

  ٧ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  برنامج تلفزيوني

 نسي للقدسعين على القدس يستطلع تداعيات زيارة الرئيس الفر
    

سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون االردني، امس االثنين، الضوء على  -بترا   
وتناول البرنامج زيارة . زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى القدس وتأكيده الوضع القائم هناك

، ومخاطبته )سانت ان( باسم الدير الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى منطقة الصالحية المعروفة حاليا
أرجو ان تحترموا الوضع القائم منذ عقود، الوضع القائم لم : "المسؤولين اإلسرائيليين المرافقين له بالقول

  ". ارجو من الجميع احترام القوانين والخروج، يتغير معي

 إن الرئيس :الذي قال، الدكتور امجد شهاب، واستضاف البرنامج الباحث واالستاذ الجامعي  
باحات المسجد (الفرنسي في خطابه أمام الجالية الفرنسية من اصول يهودية، اتى على لفظ مصطلح 

وعليكم ان تقبلوا ، ال يمكن ان تنكروا اآلخرين اذا كنتم تريدون العيش بسالم" ، وقال ايضا )االقصى
س بطريقة متسلسلة وكأنه يقول ، وزار مناطق في القد"بالتعايش مع اآلخرين حتى يقوم اآلخرون بقبولكم

وبين أن اصرار الرئيس الفرنسي على دخول القدس بدون . بأن مدينة القدس هي مدينة االديان الثالث
حماية جنود سلطة االحتالل، وتنسيق الزيارة مع مديرية اوقاف القدس، انما هو تأكيد بأن الموقف 

اضافة إلى ان وصفه لجاللة الملك عبداهللا الثاني الفرنسي من الوضع القائم في القدس ثابت ولم يتغير، 
، ما هو اال تأكيد على شرعية الوصاية الهاشمية "االمين على المقدسات" و" صانع السالم"بالصديق، وأنه 

واكد شهاب أن هذا الموقف يأتي نتيجة للقاء جاللة . على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس
، حيث وضح له بأن رسالة المملكة تهدف بشكل اساسي لترسيخ السالم الملك مع ماكرون في باريس

العادل في المنطقة على اسس القانون والشرعية الدولية، وتأتي اهمية الموقف الفرنسي من قوة تاثيره في 
  .الموقف االوروبي، واي تغيير فيه يؤدي إلى تغيير الموقف االوروبي

  ٢٩/١/٢٠٢٠بترا 

 *** 
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  آراء عربية

 األردن وفلسطين في خندق المواجهة للسياسات الصهيو أمريكية

 علي ابو حبلة

التي تالحق كال من إعالن ترمب عن صفقة القرن هو محاوله بائسة للتغطية على الجرائم والتهم   
ترمب ونتنياهو، وهي بمثابة هديه لنتنياهو لتسويق حملته االنتخابية وتشكيل حكومة وحده وطنيه مع 

 تدل -: صفقة -:وكلمة » معاملة«ازرق ابيض لضمان عدم مالحقته، وللتعريف بكلمة صفقة وتعني 
 أو الخدمات تسمى صفقة وحين تتعلق الصفقة بالدفع. على نقل السلع أو الخدمات من شخص آلخر

واذا أبرمت صفقة آليا فإنها تخضع قبل . وحين يؤجل الدفع إلى تاريخ الحق فهي صفقة ائتمانية. نقدية ٕ
ّتسليم الورقة المالية المباعة لعملية مقارنة للتأكد من أن كل عملية بيع تقابلها عملية شراء كما تخضع  ّ

، وبموجب التعريف ال توجد post - trade processing:لعملية تدقيق كامل، وتعني باالنجليزية
  .صفقة بغياب الطرف األساس الفلسطيني

قدر األردن أن يكون في خط المواجهة األول للدفاع عن فلسطين والقدس كيف ال وهو صاحب   
الوصاية الهاشمية على القدس منذ عشرينات القرن الماضي، قالها الشريف حسين بن علي مفجر الثورة 

ال أقبل إال أن تكون فلسطين ألهلها العرب، ال أقبل بالتجزئة، وال أقبل باالنتداب، وال «ية الكبرى العرب
ٕأسكت وفي عروقي دم عربي عن مطالبة الحكومة البريطانية بالوفاء بالعهود التي قطعتها للعرب، واذا 

 أوقع المعاهدة قبل أخذ رأي رفضت الحكومة البريطانية التعديل الذي اطلبه فإني أرفض المعاهدة كلها، ال
  .«األمة

لألردن على صفقة القرن، » الالءات الثالث»الملك عبد اهللا الثاني متمسك بالثوابت االردنيه و  
الالءات «ورئيس الوزراء، عمر الرزاز يؤكد، أن ثوابت االردن واضحة تجاه القضية الفلسطينية، وتترجمها 

وتصريحات الرزاز كانت غداة ترمب اإلعالن عن . بديل والقدسحول التوطين والوطن ال» الملكية الثالث
  .صفقة القرن

هناك إجماع وطني أردني بين القيادة والشعب على الثوابت الوطنية التي ال يستطيع أحد اختراقها،   
فاألردن تجاه فلسطين محصن سياسيا ويقف سدا منيعا في وجه أي محاولة للمساس بالقدس وفلسطين 

  .وطن البديلوضد سياسة ال

كانت القدس تعني بالنسبة لجاللة الملك المؤسس عبداهللا األول كل شيء ويرخص الروح في   
ًسبيلها، فال معنى بنظره للحياة دون القدس فهو يفضل الشهادة في سبيل اهللا دفاعا عن القدس على أن 

  .يراها محتلة من اليهود
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من تحقيق السالم الذي يجب أن يكون » بتالثا«الملك عبداهللا الثاني مصر على موقف االردن   
مبنيا على القرارات الدولية، وعلى أساس قيام دولتين جنبا إلى جنب، إسرائيل وفلسطين على حدود الرابع 

  .، مع حل عادل لالجئين الفلسطينيين في العالم١٩٦٧من يونيو 

 صهيو أمريكي للقضية الفلسطينية وتأتي في سياق مخطط» وجوديا«صفقة القرن تشكل خطر   
، ومناطق سي التي تقيم عليها إسرائيل مستوطنات لتضمها بموجب »نهر األردن«لتهويد القدس ووادي 

  .مضمون ونقاط ما تتضمنته صفقة القرن

ترمب بموجب الصفقة ضرب بعرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية وأطاح بمبادرة السالم   
نت مرجعيتها إقامة دوله فلسطينيه مستقلة بحدود الرابع من حزيران العربية وكل المبادرات التي جميعها كا

تصفيه ممنهجه للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية « وصفقة القرن »  بما فيها القدس،٦٧
  .الفلسطينية

وينسق مواقفه مع . »صفقة القرن«األردن لن يقدم على تقديم تنازالت عن موقفه الثابت ويرفض   
حرير وقدر األردن وفلسطين أنهما في خندق المواجهة للسياسات االمريكيه وكل المؤشرات قيادة منظمة الت

تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن األردن ماض في الثبات على موقفه وكذلك الموقف الفلسطيني لرفض 
 .ٕصفقة القرن واسقاطها

  ١٤ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 صفقة القرن اختصار المشهد

 زياد الرباعي

اختصر الشاعر نزار قباني المشهد العربي بمقال ودع خالله الشعر، بعد وفاة زوجته بلقيس، 
 كما هو متداول، أن العرب في الزمن ليقول» امبراطورية الكالم العربي«بعمل ارهابي في بيروت بعنوان 

الحديث والماضي الجاهلي، ابدعوا الكالم شعرا ونثرا، اال في فترات محدودة، عايشوا الحضارة بكل ما فيها، 
  .من علم وفن، وقوة صنعت المجد والنفوذ العربي واالسالمي في العديد من بقاع العالم

اذا وراء ترمب وصفقة القرن؟، ليصيغوا معلقات تتجه انظار العرب الى االفق االميركي لمعرفة م
ًالشجب واالدانة والتنديد، النهم يعون جيدا ان القرار أيا كان، يصنعه القوي والمستبد، والتاريخ يكتبه 

  .المنتصر بخرافته وتزييف حقائقه، ليكون شرعة دولية في السياسة والجغرافيا وأمام المحاكم األممية

  لغطرسة االميركية واالسرائيلية واالستعمارية؟ماذا يملك العرب أمام ا

، وذلك منذ ان تراجع العرب وتقهقروا وتنازعتهم »ما في اليد حيلة«السؤال الدائم لجواب حاضر 
األمم، الن المخططات للحالة العربية جاهزة وتطبق على مراحل زمنية، ليبدأ التطبيق الفعلي على ارض 

حداث، والمسلسل تتوالى حلقاته، فانتهت االمبراطوريات العربية ُالواقع، بعد ان هيئت الظروف واال
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واالسالمية مطلع القرن الماضي، ليدخل سايكس وبيكو ويقسمان العالم العربي، ويأتي االستعمار ليهيمن 
سياسيا واقتصاديا واداريا على العرب، ثم تأتي مرحلة تدمير أي مقدرات وحضارة ومستقبل عربي، فيأتي 

  .جاةنفا وصقيعا، ليذهب بالشعوب نحو اللجوء وطلب الالربيع خري

  ُماذا يفعل العرب أمام واقع صنع لهم، وساهموا في تحقيقه؟

، ولم يكن هناك قدرة على دفع األذى، فليسجل »ما في اليد حيلة«فاذا كانت األجابة كالسابق 
 أضعف االيمان، وهذا ليس لالحباط العرب موقفا للتاريخ، بانتظار ما تتنبأ به الكتب لألجيال القادمة،وذلك

  .بقدر ما هو انعكاس لواقع أصعب من الصعب عربيا

ziadrab@yahoo.com  

  ٨ص/٢٩/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  ١٩٦٧فرصة شطب خطوط 
  

 ٢٨/١/٢٠٢٠ أمنون لورد - إسرائيل هيوم

تصوروا لقاء ثالثيا، وبيانا ثالثيا . رائيل الى موقع قوة حيال الفلسطينيينحمل بنيامين نتنياهو اس
فأي مضاعف قوة سيكون هذا . للرئيس ترامب، رئيس الوزراء نتنياهو وبيني غانتس كان سيصدر حقا

  .نحو خطوات سياسية مستقبلية

 سياسية كانت بدال من ذلك ستخون الكنيست اليوم رئيس الوزراء الذي شق الطريق نحو امكانيات
دون أن نعرف كل التفاصيل، فإن الخطة . حتى اليوم مجرد خطط سبق أن نسيت من مدرسة يغئال الون

التي ستعرض اليوم تتطابق بقدر كبير مع رؤيا اسحق رابين في خطابه السياسي االخير في الكنيست قبل 
  .ن والكتل االستيطانيةغور االردن، معاليه ادوميم، القدس موحدة، غوش عصيو: شهر من اغتياله

ولكن الخلفاء غير الشرعيين اللون ورابين يعدون اليوم كمينا لرئيس الوزراء بدال من أن يمنحوه 
  .اسنادا كامال ومباركة للطريق

من جهة، يطور رئيس الوزراء جدول أعمال وطني مخترق للطريق؛ ومن الجهة االخرى، تفاهات 
كم هي باعثة . هم، الذين يهتمون بتخريب المسيرة السلميةرؤساء أزرق أبيض وبيني غانتس على رأس

  .على الشفقة صرخة عمير بيرتس للرئيس ترامب من مغبة عرض الخطة ألن هذا تدخل في االنتخابات

فهل ينبغي أن نذكر بأن ايهود باراك، رئيس وزراء سبق أن استقال، مع حكومة استندت إلى اقلية 
، تماما عشية ٢٠٠١نة الصهيونية في محادثات طابا في كانون الثاني من النواب، انشغل ببيع كل الخزي

االنتخابات؟ كانت هذه منافسة التنازالت االكبر التي استهدفت استخالص اتفاق سالم خطير تضمن ايضا 
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واستهدفت عرض اتفاق في يوم االنتخابات . ادخال كميات كبيرة من الالجئين الى نطاق دولة اسرائيل
  .يس كلينتون بان يعتزل مع ارث سياسي للسالموالسماح للرئ

فضال عن ان هذه سابقة ابعد أثرا مقارنة بعرض خطة سياسية، كما يحصل اليوم، يوجد هنا ايضا 
من الهوة السياسية الوسلو، لكامب ديفيد، لطابا وكذا لمحادثات انابوليس . خط اساس واضح جدا

 مثلما شطبت خطوط ١٩٦٧ تتكرر لشطب خطوط ومفاوضات اولمرت ولفني، يستغل نتنياهو فرصة ال
  . بعد حرب التحرير١٩٤٧

ان كل المفاوضات التي بدأت من اوسلو وما بعدها تمت انطالقا من موقع ضعف مذهل لزعماء لم 
كانت هذه مفاوضات تمت انطالقا من سباق مجنون قصير النفس الستخالص . يؤمنوا بحصانة اسرائيل

  .ال حاجة ألن نذكر بان خضرة الساحة اصبحت حمراء. رة للتسعينياتعرض آخر في الساحات المذكو

يعرض نتنياهو هذه االيام شيئا ما غريبا عن فكر رجال االمن الذين اصبحوا سياسيين؛ وهذا 
  .يسمى هذا صبر استراتيجي

هو الذي حمله اليوم الى موقع قوة منسق مع رئيس الواليات المتحدة وعلى ما يبدو ايضا مع 
لقد . روسيا بينما تصمت الدول العربية وابو مازن يسب ويشتم ترامب على افضل تقاليده المعروفةرئيس 

وبسط السيادة في غور االردن سيبتر حصة . سبق لنتنياهو ان اقتطع قطاع غزة من العموم الفلسطيني
  .ف النفسهم في بداية الطريق.ت.اخرى مما خصصه متزمتو م

ذا النحو، يفترض بالجمهور االسرائيلي أن يعرف من حقا قادر حين يكون جدول االعمال على ه
ومع ذلك، توجد شكوك كبرى بأي قدر هو الموضوع السياسي على االطالق لجمهور . على قيادته

  .الناخبين

ان بعضا من المحللين السياسيين المتماثلين مع اليمين واثقون بان االمر السليم من ناحية 
الغور زائد :  الحكومة يبسط السيادة على كل الرزمة الممكنة في هذه اللحظةالليكود هو اتخاذ قرار في

  .المستوطنات في يهودا والسامرة

ثمة من . ال احدوت هعفودا. امس قال اللواء احتياط النائب يئير غوالن ان غانتس هو مبايي
  .هو معتدل. سيقول أن حزبه هو في واقع االمر ميرتس مع فيلدمارشل على رأسه

فهم غير قادرين على : ولكن المعتدلين هم االكثر خطورة.  هو زعيما يتخذ مبادرة جسورةليس
 .تصفية الزعيم، وهم يعرفون كيف يلحقون االذى بالدولة بنزاهة: تحقيق أي خطة، باستثناء خطة واحدة

 ٢٤ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 

***  
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  المسمار األخير بنعش الدولة الفلسطينية
  

 ٢٨/١/٢٠٢٠ زيسرايال  - إسرائيل هيوم

فالخطوة االميركية، . من الصعب التقليل من اهمية اللحظة ومعنى نشر خطة السالم إلدارة ترامب
وخطوات اسرائيل في اعقابها، كفيلة بأن تدخل الى التاريخ كحدث تأسيسي اهميته في ترسيم حدود الدولة 

  .ال تقل عن احداث محملة بالمصائر شهدناه في الماضي

 هذه ليست المرة االولى التي ينشر فيها االميركيون خطة سالم في محاولة النهاء حقيقة هي أن
أوال، ألنه بخالف خطط سابقة، فإن خطة القرن تتعاطى مع الواقع . ولكن هذه المرة ستكون مختلفة. النزاع

شهد الواليات ثانيا، ألن إدارة ترامب تتمتع بمكانة اقليمية لم ت. على االرض وال تستند الى اضغاث احالم
صحيح أن . واخيرا، الن خطة القرن منسقة على االرجح مع اسرائيل. المتحدة مثيال لها لسنوات طويلة

نشر الخطة والخطوات الكفيلة بأن تتخذها إسرائيل في اعقابها ال بد ستثير جوقة تنديدات في أرجاء العالم، 
هذه االدارة منسقة ايضا مع . جانب اسرائيلولكن كل هذه عديمة المعنى في ضوء وقوف ادارة ترامب الى 

  .بعض الدول العربية، وهذه كفيلة بأن تتجند كي تساعدها في دفع خطتها الى االمام

وبالتالي فان الخطوة االميركية كفيلة بأن تمنح اسرائيل القدرة، ألول مرة في تاريخها، ألن تملي 
ومع ذلك، يقف في مركز الغرفة مثل فيل . االسرائيليةلنفسها حدودها وفقا العتبارات االمن ووفقا للمصالح 

اين العروس؟ أين الفلسطينيين؟ فلحظة نشر خطة القرن كان :  او المجهول الكبير–ضخم السؤال الكبير 
فبعد كل شيء، فان خطة ادارة ترامب ال تتجاهلهم، بل تتعاطى مع . يمكن لها أن تكون ساعتهم الكبرى

يها تلبية، وبالتأكيد للمدى البعيد، الحتياجات بل وتوقعات السكان الواقع على االرض ويوجد ف
  .لعموم المطالب الفلسطينية” آمين“الفلسطينيين، حتى لو لم تقل 

هذا رد فعل . ولكن القيادة الفلسطينية سارعت حتى قبل نشر تفاصيل الخطة لرفضها رفضا باتا
وللحقيقة، يوجد اساس معقول جدا لالفتراض . لشرطي، معروف ومتوقع مسبقا، وبالتالي مخيب جدا لآلما

يدور الحديث عن . بأنه حتى لو وعد االميركيون الفلسطينيين بالجبال والتالل، فإن جوابهم سيبقى سلبيا
نمط ثابت في التاريخ الفلسطيني، ويكمن في ضعف وعدم قدرة القيادة الفلسطينية على اجيالها على اتخاذ 

لوقوف امام الرأي العام الفلسطيني واقناعه بالحاجة وبالضرورة للتنازالت قرارات محملة بالمصائر، ل
ف وبين حماس، مثل المعركة في رام اهللا على خالفة ابو .ت.اما الصراع الداخلي بين م. والحلول الوسط

  .مازن، فبالتأكيد ال تساعد في ذلك

الهم منذ االزل على اآلخرين بدال من ان يأخذ الفلسطينيون مصيرهم في ايديهم، فإنهم يعلقون آم
في الماضي كان هؤالء هم الدول العربية في ميدان المعركة . على امل أن يقوم هؤالء بالعمل نيابة عنهم

الضعف والقصور، وربما ببساطة انعدام . مع اسرائيل، واليوم االسرة الدولية في ميدان الصراع السياسي
 كل هذه –العتراف في الواقع وقبوله واالنقطاع عن الحلم العمود الفقري الوطني، وبالطبع، الصعوبة ل



 

٣٨

كانت دوما تالحق الفلسطينيين، واليوم ايضا تحملهم على رفض االقتراح الذي من المشكوك فيه أن يتلقوا 
يمكن للفلسطينيين على عادتهم أن يقرروا رفض الخطة وينتظروا االنتخابات . افضل منه في المستقبل

يمكنهم أيضا ان يتوجهوا الى طرق العنف والمواجهة، حتى .  او في الواليات المتحدةالتالية في اسرائيل
  .االعالن عن حل السلطة الفلسطينية

مهما يكن من أمر، فان قرارا فلسطينيا برفض خطة القرن مثله كمثل مسمار آخر في نعش فكرة 
 .لمثل هذه االمكانيةاما دولة اسرائيل فملزمة بأن تستعد بقوة اكبر . الدولة الفلسطينية

 ٢٤ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 

***  
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  التقرير اليومي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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