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٦

  القدساالردن 

  ً عاما من عمر القائد المديد٥٨

تحتفل األسرة األردنية الواحدة، اليوم الموافق للثالثين من كانون   - مازن النعيمي-  بترا-عمان
الثاني، بالعيد الثامن والخمسين لميالد الحفيد الحادي واألربعين لسيدنا محمد، صلى اهللا عليه وسلم، 
 جاللة الملك عبد اهللا الثاني؛ االبن األكبر للمغفور له بإذن اهللا جاللة الملك الحسين بن طالل، طيب اهللا

ويواصل أبناء وبنات الوطن مسيرة البناء والتقدم على خطى جاللة الملك، .ثراه، وسمو األميرة منى الحسين
ًعاقدين العزم على أن يبقى األردن أنموذجا لإلنجاز والعطاء واألمن واألمان، والوحدة الوطنية والعيش 

مسيرة اإلصالح الشامل والبناء ًالمشترك، كما يمضي األردن بقيادة جاللته ووعي أبنائه قدما في 
ًرغم التحديات التي يواجهها الوطن، يقف األردن، كما هو على الدوام، صامدا ومدافعا عن قضايا .واإلنجاز ً

ًأمتيه العربية واإلسالمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والقدس التي تعتبر رمزا للسالم في المنطقة 
التاريخي في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس من منطلق والعالم، ومواصال القيام بدوره 

ًويزداد األردن منعة وصمودا تجاه مختلف الظروف، وأكثر قدرة .الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات ً
ّعلى تحويل التحديات إلى فرص واعدة، ضمن منظومة عمل إصالحي تراكمي يرسخ نهج الدستور ودولة 

  .ادة القانونالمؤسسات وسي

: ًبنبأ مولد جاللته، خاطب المغفور له بإذن اهللا، الملك الحسين بن طالل الشعب األردني، قائال
ّلقد كان من الباري جل وعال، ومن فضله علي، وهو الرحمن الرحيم، أن وهبني عبد اهللا، قبل بضعة أيام، "

ُواذ كانت عين الوالد في نفسي، قد قرت بهبة اهللا وُأعطية ال ُ سماء، فإن ما أستشعره من سعادة وما أحس ٕ
ًبه من هناء ال يرد، إال أن عضوا جديدا قد ولد ألسرتي األردنية، وابنا جديدا قد جاء ألمتي العربية ً ً ًَ ُّ وتابع ."ُ

مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزة هذه األسرة ومجد تلك األمة كذلك، فإني قد "جاللة المغفور له، 
هللا ألسرته الكبيرة، ووهبت حياته ألمته المجيدة، ولسوف يكبر عبد اهللا ويترعرع، في صفوفكم نذرت عبد ا

وبين إخوته وأخواته، من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد، سيذكر ذلك اللقاء 
اءت محبتكم الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة، التي ش

ووفاؤكم إال أن تفجر أنهارها، في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبد اهللا كيف يكون كأبيه، الخادم 
  ".المخلص لهذه األسرة، والجندي األمين، في جيش العروبة واإلسالم

وحول القضية الفلسطينية، فقد كرس جاللة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد .. >>
على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
ا العادلة على الشرقية، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل لألشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم

ًويبذل جاللته جهودا كبيرة باعتباره وصيا وحاميا وراعيا للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في .ترابهم الوطني ً ً ً



 

٧

القدس الشريف، للحفاظ على عروبتها وهويتها العربية ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، ودعم وتثبيت 
ويؤكد جاللة الملك في مختلف اللقاءات .همسكانها، مسلمين ومسيحيين، وتعزيز وجودهم في مدينت

والمحافل الدولية، أن إنكار الحق اإلسالمي والمسيحي في القدس سيعزز العنف، وان ما يشهده العالم 
العربي والعالم، من انتشار العنف والتطرف، هو نتيجة لغياب حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وما 

جانب تشديد جاللته على أن منطقتنا ال يمكن أن تنعم بالسالم ٕترتب على ذلك من ظلم واحباط، إلى 
وشكل إعالن جاللة الملك بانتهاء العمل بالملحقين ".اإلسرائيلي"الشامل، إال بحل للصراع الفلسطيني 

الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السالم، وفرض السيادة األردنية الكاملة على كل شبر منه، 
ًسياسيا للدبلوماسية األردنية التي تنطلق من ثوابت الدولة األردنية في اتخاذ كل ما يلزم من أجل ًانتصارا 

وعلى المستوى الدولي، رسمت لقاءات ومباحثات جاللة الملك في مختلف المحافل .األردن واألردنيين
ًالدولية نهجا واضحا في التعاطي مع مختلف القضايا واألزمات التي تمر بها المن طقة والعالم، حيث كان ً

ًلمشاركات جاللته عربيا واقليميا وعالميا الصدى البارز، واألثر الواضح في توضيح صورة اإلسالم  ً ًٕ
السمحة، والعمل بتنسيق وتشاور مستمر مع مختلف األطراف الفاعلة لمكافحة اإلرهاب والتصدي له، 

مساعي الحثيثة التي يبذلها جاللته على ًحفظا لألمن والسلم العالميين، إلى جانب مختلف الجهود وال
ويحظى األردن بمكانة متميزة في جميع المحافل الدولية، جاءت نتيجة السياسات .مختلف األصعدة

المعتدلة والرؤية الواقعية إزاء القضايا اإلقليمية والدولية التي يقوم بها جاللة الملك، إضافة إلى دوره 
، وجهوده لتحقيق السالم وتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة المحوري في التعامل مع هذه القضايا

كما يحمل جاللته مواقف ثابتة تجاه أشقائه العرب والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، دون .والعالم
التدخل في شؤونهم الداخلية، ويدعو باستمرار إلى إيجاد حلول سياسية لألزمات التي تمر بها بعض 

وتركز رؤية جاللة الملك، .وبما ينهي معاناة شعوب هذه الدول ويحقق لهم األمن واالستقرارالدول العربية، 
على بذل الجهود اإلقليمية والدولية، ضمن نهج شمولي، للقضاء على خطر اإلرهاب والتصدي لعصاباته، 

الحرب على "ًالذي بات يستهدف األمن والسلم العالميين، ويؤكد جاللته في خطاباته ولقاءاته دوما أن 
ًوتأكيدا على التعاون الدولي لمواجهة مختلف األخطار ".اإلرهاب هي حرب المسلمين بالدرجة األولى

ًوالتصدي لها، ألقى جاللة الملك خطابا في الجمعية العامة لألمم المتحدة العام في أيلول الماضي، خالل 
 نيويورك، أكد فيه أن استمرار اإلحتالل الجلسة العامة الجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية في

اإلسرائيلي مأساة أخالقية عالمية، وال يمكن ألي احتالل أو نزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ 
ُشعب أو آماله أو حقوقه، أو أن تغير التراث الحقيقي للقيم المشتركة بين أتباع الديانات السماوية الثالث، 

لخطاب على أنه ما من شيء يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية كما شدد جاللته في ا
  .بالمساواة والعدالة وتحقيق المصير

  ٧ص/٣٠/١/٢٠٢٠الرأي 
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  األردنيون صف واحد دعما لمواقف الملك
 

اكد رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز ان مجلس االعيان يثمن ويدعم كافة الجهود التي يقودها  -  عمان
الملك عبداهللا الثاني إلحالل السالم العادل والشامل في المنطقة، ويساند مواقف جاللته الحازمة جاللة 

 ال تقوم على اساس حل الدولتين وقرارات الشرعية  والرافضة ألية مشاريع تسوية للقضية الفلسطينية
  .مة بيروتالدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومبادرة السالم العربية التي اطلقت في ق

وقال الفايز، إن اية مبادرات سالم يجب ان تضمن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته   
المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، دولة متصلة وقابلة للحياة تكون القدس الشرقية عاصمتها 

وعدمية، ومن شأنها تأجيج ، وبغير ذلك فإنها ستكون عبثية ١٩٦٧وعلى حدود الرابع من حزيران لعام 
  .الصراع والعنف في المنطقة

جاء ذلك عقب اللقاء التشاوري الذي عقدة اعضاء مجلس االعيان أمس االربعاء، بحثوا فيه   
 .مجمل القضايا الراهنة على الساحة العربية، والتحديات المختلفة التي تواجه االردن

ة العليا لألردن في أي عملية سالم، ويرفض المس بها وبين الفايز ان المجلس يؤكد على الثوابت الوطني
ال للوطن البديل، «او االعتداء عليها، وهي التي اكد عليها جاللة الملك عبداهللا الثاني في الالءات الثالث 

  .وال للتوطين وضرورة عودة كافة الالجئين وتعويضهم، والقدس والوصاية الهاشمية خط احمر

لى هذه الثوابت الوطنية وانسجام أي عملية سالم مع المواقف الثابتة واكد الفايز ان الحفاظ ع  
لألردن إزاء القضية الفلسطينية، هي التي تحكم التعامل مع مختلف المبادرات التي تستهدف حل القضية 

  .الفلسطينية

واضاف، ان المجلس يرفض اية عملية تسوية تتجاوز على قرارات الشرعية الدولية، وتمس   
االردنية والفلسطينية، خاصة ما يتعلق برفض عودة الالجئين وتعويضهم، وتعتبر القدس عاصمة الثوابت 

  .موحدة إلسرائيل

ودعا رئيس مجلس االعيان كافة البرلمانات الدولية والمنظمات البرلمانية المختلفة، الى تحمل   
سرائيل من اجل العودة الى مسؤولياتها االخالقية والقانونية، وذلك بدفع حكومات بالدها للضغط على ا

طاولة المباحثات على اساس الشرعية والمرجعيات المعتمدة، ووقف ممارساتها العدوانية بحق الشعب 
 تعالج  الفلسطيني، واالعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، والقبول بإطالق مفاوضات جادة

  .لشرعية الدولية وحل الدولتينجميع قضايا الوضع النهائي في إطار حل شامل وفق قرارات ا

وحذر الفايز المجتمع الدولي من االجراءات االحادية التي تقوم بها اسرائيل، وخاصة بناء   
المستوطنات ومحاوالت تغيير الوضع التاريخي لمدينة القدس والعبث بهويتها وتهويدها، وانتهاك المقدسات 

لمنطقة نحو المزيد من التصعيد والعنف، كما ان هذه االسالمية والمسيحية فيها، فمن شأن ذلك ان يدفع ا
االجراءات االحادية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي، وقرارات االمم المتحدة المتعلقة بالقضية 



 

٩

وبين ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى بالنسبة لألردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني .الفلسطينية
لقضية المركزية األولى لألمة العربية، ولن يدخر االردن أي جهد ممكن من اجل في سلم االولويات، وا

تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، وسيواصل التنسيق والتشاور مع كافة الدول الشقيقة والصديقة من 
 اجل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، داعيا في الوقت ذاته كافة االشقاء الى الوقوف الى جانب االردن

وقال الفايز، إن مجلس االعيان   .ومساندته، فالقضية الفلسطينية مسؤولية عربية واسالمية ودولية شاملة
يؤكد، ان السالم العادل والدائم الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق هو خيار 

على تحقيقه على األسس استراتيجي، وسيستمر في العمل مع األشقاء واالصدقاء في المجتمع الدولي 
 الصفوف، وتمتين جبهتنا الداخلية،  التي تضمن عدالته وديمومته، داعيا جميع ابناء الوطن، الى رص

وتعزيز نسيجنا االجتماعي، والوقوف صفا واحد خلف جاللة الملك لتمكيننا من مواجهة التحديات والتصدي 
  .ألي محاوالت للعبث بثوابتنا الوطنية

  ٤ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 وخاصة ملف القدس» صفقة القرن«ال يمكن التعايش مع : المومني
 

ّأكد وزير الدولة لشؤون االعالم األسبق محمد المومني، أن ما جاء في الخطة األمريكية  - عمان  
وقال .كشف بشكل واضح أنه ال يمكن التعايش معها، بخاصة فيما يتعلق بملف القدس» صفقة القرن«من 

صباح امس، إن ملف القدس يعتبر من الركائز األساسية لحل الصراع » جيش اف ام«ذاعة في حديث إل
وأضاف . الفلسطيني اإلسرائيلي، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويحقق المصلحة األردنية

تها المومني أن هذا الصراع لن ينتهي إال من خالل إحالل العدالة بتحقيق دولة فلسطينية مستقلة عاصم
ًالقدس، مشيرا إلى أنه وفق تفاصيل الخطة األمريكية والخرائط التي أعلن عنها الرئيس األمريكي يتبين أن 

وشدد المومني، أستاذ العلوم .المدينة القديمة في القدس المحتلة ستكون تحت السيادة اإلسرائيلية
حث حوله في السابق وهو أمر ًالسياسية، على أن هذا األمر مغاير ومختلف تماما عما كان يتم التبا

وأكد أن األردن يمتلك من عناصر القوة الكثير، خاصة فيما يتعلق بوحدة الجبهة الداخلية والتالحم .مرفوض
ًما بين الشعب والقيادة، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة بعد أن تم رفض النسخة األولى من الصفقة 

ّاألمريكية هو البحث عن النسخة المحسنة منها ً خاصة في موضوع القدس وبما يضمن حال عادال للقضية ُ ً
 .الفلسطينية

  ٤ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  



 

١٠

 األوقاف تحذر من فرض واقع جديد على المقدسات الدينية بالقدس الشريف
  

ة من فرض واقع جديد على المسجد حذرت وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمي - عمان  
  .األقصى المبارك والمقدسات اإلسالمية والمسيحية ورعايتها في القدس الشريف

 ممارسات سلطة االحتالل لتعطيل عمل دائرة أوقاف القدس  وقالت الوزارة في بيان أمس االربعاء، إن
تقسيم الزماني والمكاني، مشددة  تهدف لفرض ال الشريف، واالقتحامات اليومية للمسجد األقصى المبارك،

على أن المسجد األقصى المبارك وقف إسالمي ال يقبل الشراكة، وليس لغير الـمسلمين أي حق فيه، وأن 
األردن بقيادته الهاشمية هو صاحب الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وهو يقوم 

  .بهذا الدور نيابة عن األمة اإلسالمية

 الثوابت   أن الالءات الملكية الثالث حول التوطين والوطن البديل والقدس كانت وستبقى منوأكدت  
 الوزارة ،بتوجيهات من  الوطنية التي تؤكد الدور األردني في دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن

 .مبارك والمقدساتجاللة الملك عبداهللا الثاني، مستمرة في أداء واجبها في الدفاع عن المسجد األقصى ال

  ٤ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 البرلمان العربي يؤكد على حق الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

 

أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، على دعم الشعب الفلسطيني في  -  عمان  
م، وقرارات ٢٠٠٢ًفقا لمبادرة السالم العربية لعام إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، و

 .م١٩٦٧األمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين بناء على حدود ما قبل عام 

وقال إن مضمون خطة السالم التي أعلنت عنها اإلدارة األمريكية ال تتسق مع مع قرارات مجلس   
  .في أرضه ووطنهاألمن الدولي التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني 

ُوشدد على أهمية تحقيق السالم العادل والدائم والشامل كخيار استراتيجي يلبي الحقوق المشروعة   
 .ُللشعب الفلسطيني وينهي الصراع ويسهم في دعم االستقرار واألمن في المنطقة

قه العادلة وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي للشعب الفلسطيني في الحفاظ على حقو
ًاستنادا لقرارات الشرعية الدولية، ومساندته في تحقيق تطلعاته المشروعة في قيام دولته المستقلة 

 .وعاصمتها مدينة القدس الشرقية

  ٥ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  



 

١١

  شؤون سياسية
 

 رئيس النواب يؤكد خالل لقائه السفير البريطاني مواقف األردن الثابتة تجاه فلسطين
  

 أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، خالل لقائه في مكتبه السفير -  عمان  
البريطاني لدى المملكة، إدوارد اوكدن، ثبات األردن على مواقفه بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني تجاه 

وعة للشعب وشدد الطراونة على أن أي حل يتجاوز الحقوق التاريخية والمشر.القضية الفلسطينية والقدس
ًالفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة والتعويض لالجئين لن يكون قابال 

إن تجاوز قرارات الشرعية : وقال الطراونة.للحياة، ولن يسهم إال بمزيد من الفوضى والتوتر في المنطقة
ًشأنه إدامة الصراعات في المنطقة، متسائال  أصحاب القضية من  حسابالدولية، واالنحياز لالحتالل على

من جهته، أكد السفير البريطاني تقدير بالده .كيف يكون السالم في ظل تغييب صاحب الحق واألرض
ًعاليا لمساعي وجهود جاللة الملك عبد اهللا الثاني الرامية إلى تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، 

وجرى خالل اللقاء تناول جملة من .التشاور بين البلدين الصديقينًمشددا على ضرورة إدامة التنسيق و
المواضيع ذات االهتمام المشترك، ال سيما المتعلقة بآفاق التعاون البرلماني المشترك، وآفاق التعاون 

 ).بترا.(االقتصادي والتجاري بين البلدين في ضوء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

 ٤ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

 ًأي حل يهضم حق الشعب الفلسطيني لن يكون قابال للحياة: الطراونة خالل لقاء السفير التونسي
  

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن أي حل يهضم حقوق  - الدستور-عمان  
حديث .طقةًالشعب الفلسطيني، لن يكون قابال للحياة، ولن يسهم إال في إدامة االضطراب والتوتر في المن

الطراونة جاء لدى استقباله في مكتبه اليوم بدار مجلس النواب السفير التونسي لدى المملكة خالد 
السهيلي، حيث تباحثا في جملة من الملفات والقضايا ذات االهتمام المشترك، وعلى رأسها إدامة التنسيق 

وخالل اللقاء شدد رئيس مجلس .ينوالتعاون البرلماني، وتعزيز التعاون والتشاور بين البلدين الشقيق
النواب على ثوابت األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني في الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية، 
ًمؤكدا أن األردن سيبقى داعما ومساندا لألشقاء الفلسطينيين، حتى ينالوا حقوقهم وفق قرارات الشرعية  ً ً

من جهته ثمن السفير .١٩٦٧لمستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام الدولية التي تضمن قيام دولتهم ا
ًالتونسي الموقف األردني الصلب بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا ثبات 
الموقف التونسي في دعم األشقاء الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية 

 .يةالدول

  ٤ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 



 

١٢

  خطة ترامب بين الرفض والتساؤل والتمسك بالشرعية الدولية
  

 أعلنت عواصم دولية تمسكها بالشرعية والقرارات الدولية كسبيل لحل النزاع – وكاالت – عواصم
ئم والشامل الفلسطيني االسرائيلي والتمسك بحل الدولتين وفق القانون والمعايير الدولية القامة السالم الدا

  .بينهما

فقد أكدت فرنسا أمس على ضرورة حل الدولتين بشكل يراعي القانون الدولي وذلك غداة إعالن 
  .الرئيس األميركي دونالد ترامب خطته للسالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

يس إن بار“ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها في بيان 
تعرب عن قناعتها بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها، ضروري لقيام 

أن فرنسا ستواصل التحرك في هذا االتجاه “وأضافت المتحدثة . ”سالم عادل ودائم في الشرق األوسط
. ”ساهمة في تحقيق هذا الهدفبالتعاون مع الواليات المتحدة وشركائها األوروبيين وكل الذين يمكنهم الم

ستبقى متنبهة الحترام التطلعات المشروعة لالسرائيليين والفلسطينيين واخذها “وأكدت أن فرنسا 
  .”باالعتبار

من جانبه وصف زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، خطة الرئيس األميركي 
  .”تهدد السالم“دونالد ترامب للسالم، بأنها 

أمس أن خطة ترامب التي وصفها ” تويتر“ كوربين، في تغريدة على حسابه على وكتب
ٕالمخزية ليست خطة سالم، وانما هي ضامن الستمرار السياسة االستعمارية غير القانونية التي تقوم ”بـ

  .”بها إسرائيل، وتنكر حقوق فلسطين، ومن ثم هي تهديد للسالم

سة الضغوط للتوصل إلى اتفاق سالم حقيقي، وحل ممار”ودعا حكومة بالده إلى رفض الخطة و
  .”قائم على أساس حل الدولتين

وأعلن وزير الخارجية األلمانية هايكو ماس اعتزامه دراسة خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
وقالت الخارجية األلمانية في بيان مساء أمس أمس . إلحالل السالم في الشرق األوسط بشكل مكثف

 األميركي يطرح أسئلة سنناقشها مع شركائنا في االتحاد األوروبي، ومن بينها أسئلة عن المقترح”:إن
  .”إشراك طرفي الصراع في عملية تفاوض وعن عالقتها بالمعايير والمواقف القانونية المعترف بها

وأكد ماس، أن حل الدولتين التفاوضي المقبول للطرفين هو وحده فقط الذي يمكنه أن يؤدي إلى 
م دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، وعلى هذا األساس يمكن الترحيب بأي دفعة تعيد الحركة مرة أخرى سال

  .لعملية السالم بالشرق األوسط المتجمدة منذ فترة طويلة

سنتعامل بشكل مركز مع المقترح ونفترض أن كل الشركاء سيفعلون “وأضاف الوزير األلماني، 
ئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس ان خطة الرئيس األميركي دونالد واعتبر الر. ”ًهذا الشيء أيضا



 

١٣

العاصمة التي ال تقسم “ترامب للسالم في الشرق االوسط والتي قدم فيها بشكل خاص القدس على انها 
  .”غير مقبولة على اإلطالق“، ”السرائيل

الخطة . لمسلمينالقدس مقدسة لكل ا“وقال اردوغان كما نقلت عنه وكالة انباء االناضول ان 
أنها خطة تهدف الى تشريع اإلحتالل “، مضيفا ”الهادفة لتقديم القدس السرائيل غير مقبولة على اإلطالق

  .”اإلسرائيلي

  .”ًالخطة تهدف إلى فرض أمرا واقعا جديدا على الفلسطينيين“ّواعتبر اردوغان أن 

، فإننا سنستمر في اللجوء )ينللفلسطيني(حتى لو كانت بعض الدول العربية تدير ظهرها “وأضاف 
  .”إلى المؤسسات الدولية للدفاع عن حق الفلسطينيين وعن القدس

 ٢٠ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 

***  

  في األردن" الوطني الفلسطيني"الزعنون يدعو الجتماع طارئ لـ 
  

 دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعضاء المجلس -  بترا -  عمان
ّاألردن الجتماع طارئ، اليوم الخميس، في مقر رئاسة المجلس بعمان، لبحث خطة السالم المتواجدين في 

  .األميركية التي أعلنها الرئيس األميركي دونالد ترامب أول من أمس

وثمن، في تصريح صحفي أمس، موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورفضه القاطع لما 
إفشال هذه “االلتفاف حول قيادة الشعب الفلسطيني لـ ، داعيا إلى مزيد من ”صفقة القرن”يسمى بـ
  .، كما أشاد بالفاعليات الشعبية التي خرجت رفضا للخطة”المؤامرة

التصدي لتلك المؤامرة التي تستهدف القدس ”وطالب الزعنون، االمتين العربية واالسالمية بـ
، ”ته المستقلة وعاصمتها القدسوالمقدسات وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته واقامة دول

داعيا في الوقت نفسه البرلمانات العربية واالتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات 
  .االسالمية، وبرلمانات العالم الى اعالن رفضها للخطة

ية في ّإلى ذلك، ثمنت الفاعليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في المخيمات الفلسطين
األردن، موقف جاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية، وموقف جاللته من خطة السالم األميركية المسماة 

  .”صفقة القرن“بـ 

إنهم على “وقالت هذه الفاعليات في بيان صادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية امس االربعاء، 
رة الى الءات جاللة الملك عبداهللا الثاني، ، مشي”يقين تام أن الفشل سيكون مصير خطة السالم األميركية

  .”ال للوطن البديل، ال للتوطين، ال للتخلي عن القدس“

، يأتي دعما للمؤامرة االسرائيلية بإقامة ”الصفقة“واشارت إلى أن ما أعلنته اإلدارة األميركية حول 
ى تصفية الحقوق الوطنية ، ويمنح الظلم شرعية قانونية وتاريخية تهدف ال”دولة القومية االسرائيلية“



 

١٤

للشعب الفلسطيني، معربة عن اعتزازها بموقف األردن الصلب الذي ينهض بمسؤوليات جسام تجاه 
  .القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها رغم الضغوط االقتصادية والمالية لتمرير الخطة

ات التي تمارس التمسك بالثوابت الوطنية ورفض كل الضغوط“وشددت هذه الفعاليات على أهمية 
على المملكة، ودعم جاللة الملك في مواجهة المؤامرة على األردن وفلسطين، والوقوف صفا واحدا 

 .” لمواجهة كل من يحاول استهداف األردن وأمنه

  ٧ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  ّ جريمـة حـرب والمقدسات لن تكون إال تحت وصاية الملك"صفقـة القــرن": عريقـات
 

مين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، صفقة وصف أ - عمان
  .القرن بـجريمة حرب

تعتبر جريمة » صفقة القرن«صباح أمس، إن ) جيش إف إم(وقال عريقات، في حديث إلذاعة  
فلسطينية حرب قامت بها اإلدارة األمريكية، وعليه فإن دولة فلسطين بعد أن توحدت جميع الفصائل ال

  .ستتوجه خالل األيام المقبلة لمحكمة الجنايات الدولية ومجلس األمن

وأعلن أن السلطة لن تحضر أي إجتماعات تكون فيها الواليات المتحدة األمريكية طرفا فيها، مؤكدا في 
موقفنا ثابت كما هو موقف األردن والمتمثل بالسالم وفق الشرعية والقانون «الوقت نفسه على أن 

  .دوليينال

ّوشدد على أن المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس لن تكون إال تحت وصاية جاللة الملك   
  .عبداهللا الثاني، وقال إن جاللته من سيحسم أن تكون مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين

وأشاد عريقات بمواقف جاللة الملك المشرفة والشامخة رغم الظروف الصعبة، من خالل تأكيد   
  .رفض جاللته ال لبيع القدس

ما هو إال نسخ تام ألفكار رئيس » صفقة القرن«وقال عريقات إن إعالن للرئيس األمريكي عن   
ٕوزراء دولة االحتالل اإلسرائيلي واعالن رسمي عن إنسحاب الواليات المتحدة األمريكية من الشرعية 

  .والمواثيق الدولية

ي ملف المفاوضات، يمكن التأكيد أن الخطة األمريكية وأضاف أنه من خالل خبرته المتواصلة ف  
ً، الفتا إلى أن الواليات ٢٠١١ما هي اإل نسخ تام ألفكار ومطالب نتنياهو منذ العام » صفقة القرن«

 .المتحدة لم تأت بأي مقترح أو أفكار جديدة

  ٥ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  سيادة المطران عطا اهللا حنا

هة على حساب شعبنا، والفلسطينيون ليسوا مستعدين لالستسالم  صفقات مشبوأيةلن تمر "
 "لما يريده ترامب وحلفاءه

 صـباح اليـوم األرثـوذكس سبسطية للروم أساقفة قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس  
بـل  شـيء جديـد أي لـم تقـدم األبـيضبأن صفقة العار لن تمر والمسرحية الهزلية التي شهدناها فـي البيـت 

 الــسابقة وكــان هــدفها ومــا زال هــو األعــوامهــي تكــرار لمــشاريع ومــؤامرات ومخططــات خبيثــة شــهدناها فــي 
  .  الواقع الذي يرسم لهمباألمرتكريع واستسالم الفلسطينيين وقبولهم 

 علـى أمـا مـن يخططـون لهـا أوراق في عقـول وعلـى إالان صفقة القرن المشؤومة ليست موجودة 
 جهــة فــي هــذا العــالم ان تتجاهــل وجــودهم أليــةموجــودون وهــم رقــم صــعب وال يحــق  فالفلــسطينيون األرض

  .  المقدسةاألرضوحقوقهم وثوابتهم وجذورهم العميقة في تربة هذه 

 األمريكيــة اإلدارة يــدل علــى اســتخفاف إنمــا األبــيضان مــا شــهدناه فــي حفلــة التــصوير فــي البيــت 
ولكن هذه االدعـاءات لـن تنطلـي علـى احـد والغالبيـة الـساحقة وحلفاءها بعقولنا وبعقول ابناء شعبنا وامتنا 

 هم واعون لما يخطط لهم مـن مـؤامرات تدميريـة هـدفها تـصفية القـضية إنما شعبنا وامتنا العربية أبناءمن 
  .الفلسطينية والنيل من وحدة امتنا العربية

ــ ــي اجتم ــذين شــاركوا ف ــسفراء العــرب ال ــك بعــضا مــن ال ــا ان هنال اع واشــنطن ولكــن يؤســفنا ويحزنن
 وأرضـهم عدم وجودهم ال يعني لنا شيئا فالفلسطينيون مصممون على ان يـدافعوا عـن حقـوقهم أووجودهم 

  .وكرامتهم وحريتهم حتى يستعيدوا حقوقهم السليبة كاملة

 يعتبـر مـشروع تـصفية للقـضية الفلـسطينية ولـيس مـشروع سـالم إنمـا ترامب ونتنياهو أعلنهان ما 
  .  واالستقرار في منطقتنا كما يقول البعضألمنلوعدالة وتحقيق 

الفلسطينيون ماضون في مـسيرتهم وهـم ليـسوا مـستعدين للقبـول بأيـة مـشاريع استـسالمية ومهمـا 
 وفلـــسطين ليـــست ملكـــا لترامـــب وحلفـــاءه لكـــي يقـــسمونها ألصـــحابهطـــال الزمـــان فـــال بـــد للحـــق ان يعـــود 

  . ويوزعونها كما يشاؤون

 عـن صـفقة اإلعـالنينيون لم ولن يتنـازلوا عـن انتمـاءهم لـوطنهم ، ان فلسطين لها شعب والفلسط
 السابق حول القدس والجوالن ومواقفه العدائيـة تجـاه امتنـا العربيـة لـن تزيـدنا إعالنهترامب المشؤومة كما 

ذا  قوة عاتية في هـأية تشبثا وانتماء بهذه البقعة المقدسة من العالم التي اسمها فلسطين ، ولن تتمكن إال
  .  حقوقنا التي ال تسقط بالتقادمٕوالغاءالعالم من شطب وجودنا 

  ٣٠/١/٢٠٢٠مكتب سيادة المطران 

*** 
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بالقدس ترفض أي خطة تنتقص من حقوق » األوقاف اإلسالمية والمسيحية«: الخطيب
 الشعب الفلسطيني

  انس صويلح-عمان 

مية والمسيحية في القدس قال مدير عام اوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب االوقاف االسال 
الشريف ترفض أي صفقة او خطة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني واراضيه، مؤكدا ضرورة انهاء 

 . والقدس الشرقية التي هي عاصمة الدولة الفلسطينية١٩٦٧االحتالل االسرائيلي للمناطق المحتلة عام 

طيني واهل القدس ملتفون ، ان الشعب الفلس»الدستور»واضاف الخطيب، في تصريح خاص لـ 
حول جاللة الملك عبداهللا الثاني صاحب الوصاية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 

التي اطلقها » الءات»والـ» كال«الشريف ويثمنون صموده العظيم في وجه مؤامرات االحتالل، الفتا الى ان 
 والمقدسي على وجه الخصوص فهو القائد جاللة الملك هي العنوان العريض لصمود الشعب الفلسطيني

 .االول في الدفاع عن القدس ومقدساتها التاريخية والدينية

وقال ان الجميع يحذو حذو جاللة الملك في موقفه الثابت والراسخ في المحافظة على حقوق  
 .الشعب الفلسطيني وموقفه الثابت في وصايته على المقدسات االسالمية والمسيحية

طيب على ان المسجد االقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم وال يشاركهم به احد وال وشدد الخ 
 .يخضع للتقسيم الزماني والمكاني على امتداد مساحته التاريخية الكاملة وهو ما ال يقبل النقاش فيه

واكد ان القدس خط احمر ال يمكن التنازل عن اي شبر منها، الفتا الى ان الجميع يقف صفا  
خلف قيادة جاللة الملك الحكيمة والشجاعة التي رفضت صفقة القرن ومحتواها المحكوم عليها واحدا 

 .بالفشل المحتوم

  ٥ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

   األوسط للشرق ترمب مقترح ":أوكسفام"و "النرويجي المجلس"
  الدولي القانون وينتهك السالم فرص يقوض

 

 إدارة خطـة إن األربعـاء، اليـوم أوكسفام، ومنظمة الجئين،ل النرويجي المجلس قال – وفا – اهللا رام
 .والدائم العادل السالم فرص من وتقلل الدولي القانون تتجاهل الفلسطيني اإلسرائيلي النزاع لحل ترامب

 تزيـد الخطـة أن مـشترك، بيـان فـي المحتلة، الفلسطينية األراضي في العاملتين المنظمتين وأضافت
 .الغربية الضفة من كبيرة أجزاء لضم بالفعل تخطط إسرائيل أن حيث للفلسطينيين، القسري النقل خطر من

 :ًقــائال هانــسن، كارســتن األوســط الــشرق فــي لالجئــين النرويجــي للمجلــس اإلقليمــي المــدير وعلــق
ــة اإلدارة خطــة" ــى يجــب .حــادة إنــسانية بعواقــب تــسببها مــع دائمــة، حقيقــة االحــتالل ســتجعل األمريكي  عل



 

١٧

 حقــوق لحمايــة بحــزم والتــصرف المــستمر، واالحــتالل األراضــي مــن المزيــد ضــم معارضــة لــدوليا المجتمــع
 ".الدولي القانون على يرتكز الذي الدائم السالم طريق في ًقدما والمضي الفلسطينيين

 محظـور أمـر وهـو األراضـي، ضـم نحو األحادية اإلسرائيلية التحركات تدعم الخطة أن هانسن ورأى
 باألعمـال االعتـراف بعـدم الـدول علـى القـانوني االلتـزام ينتهـك بـذلك وهو الدولي؛ اإلنساني القانون بموجب

 .بذلك القيام على المساعدة أو ًدوليا المشروعة غير

 ال" :لـورينزو مارتـا أوكـسفام، فـي إفريقيـا وشمال األوسط الشرق لمنطقة اإلقليمية المديرة قال فيما
 تواجـدهم بـدون سالم هناك يكون أن يمكن ال .الفلسطينيين عن التحدث ٕواسرائيل المتحدة الواليات تستطيع

ــة علــى ــراح هــذا أن فكــرة .الطاول ــم هــو للفلــسطينيين الرخــاء ســيجلب االقت ــدال فهــي صــعب، حل ــك مــن ًب  ذل
 ".مستقبلهم وتحديد أرضهم على البقاء في وحقهم كرامتهم من ستحرمهم

 منــازلهم مــن طــردهم مــن دائــم خــوف فــي معهــا مــلنع التــي العــائالت تعــيش" :ًقــائال هانــسن وتــابع
 التفتــيش نقــاط عبــور األطفــال علــى يتوجــب .القانونيــة غيــر المــستوطنات مــن المزيــد أمــام المجــال إلفــساح

 بالنـسبة شـيء أي تفعـل لـم الخطة هذه المدرسة إلى الذهاب لمجرد والعنف المضايقات ومواجهة العسكرية
  ".لهم

  ٣٠/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

 االتحاد األوروبي جدد التزامه الثابت بحل الدولتين: هاجيثيودوسيو
 

ّأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة أن حل الدولتين هو الذي يلبي  - عمان 
 وعاصمتها ١٩٦٧الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على خطوط الرابع من حزيران لعام 

 .ق القرارات الشرعية الدولية لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيلالقدس الشرقية وف

: وقال الخزاعلة خالل لقاء اللجنة امس سفيرة االتحاد االوروبي لدى عمان ماريا هاجيثيودوسيو 
 .إن المبادئ والمواقف الثابتة لألردن إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية األردنية ثابتة ال تتغير

صفقة «، ان اعالن الرئيس االميركي دونالد ترمب لخطة السالم األميركية أو ما يسمى بـ واضاف 
تؤسس ألزمات قادمة في المنطقة كما ستقلب كل الموازين في المنطقة، وانتشار «المزعومة، » القرن

 .، مؤكدا ان هذه الخطة سيكون لها تداعيات كبيرة على االردن»التطرف واالرهاب

ستعيد العالم إلى « القرارات احادية الجانب من الواليات المتحدة االميركية واسرائيل وأشار إلى ان 
، وعليهما االلتزام بالقرارات الدولية األممية واحترامها، مشددا على ان ما شاهده »عصور الظالم واالستبداد

 .آلخرالعالم باألمس ما هو اال حملة انتخابية ال عالقة لها بالقيم والعدالة وحقوق ا

وبين الخزاعلة أن األردن قام بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع  
األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية من منطلق إيمان جاللة الملك عبداهللا الثاني بأن ما نقوم به 
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ضميرنا وانتماؤنا لألمة العربية من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه علينا عقيدتنا و
واإلسالمية، وهي حاضرة في وجدان الهاشميين، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 

 .القدس الشريف والمسيحية في

وطالب النواب ابراهيم بني هاني وسعود أبو محفوظ ووصفي حداد، دول االتحاد األوروبي  
لفلسطيني االعزل دعما لحقه في إقامة دولته المستقلة والعيش بسالم بعيدا بالوقوف إلى جانب الشعب ا

عن كل النزاعات والقرارات العنصرية، مؤكدين ان لالتحاد االوروبي قوة مؤثرة وضاغطة على مختلف دول 
 .العالم

، لالستمرار بعمله لتحقيق المبادئ والقيم والتسامح التي تأسس من اجلها» االتحاد«كما دعوا،  
ودعم االردن سياسيا واقتصاديا لمواجهة التحديات السياسية واألمنية جراء االضطراب السائد في االقليم 

بدورها اكدت هاجيثيودوسيو ان االتحاد األوروبي جدد التزامه الثابت بحل الدولتين عن طريق .المحيط به
  .لتفاوضيالتفاوض، داعية إلى تكثيف الجهود بشكل عاجل بهدف تحقيق هذا الحل ا

وأكدت ضرورة مراعاة التطلعات المشروعة لطرفي الصراع مع مراعاة جميع قرارات االمم المتحدة 
واضافت، ان العالقة مع االردن عالقة قوية ومتجذرة، وهناك العديد من .واالتفاقيات الدولية ذات الصلة

الملك عبداهللا الثاني، مؤكدة ان النقاط المشتركة التي تجمع االتحاد مع االردن بفضل حكمة قيادة جاللة 
خطاب جاللته في مقر االتحاد االوروبي أخيرا، تحدث بكثير عن النقاط المهمة والحساسة لإلنسانية بشكل 

 .عام، وهي محط احترام الدول االوروبية ألن جاللته شريك مهم في المنطقة وتم اخذها بعين االعتبار

  ٦ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

   الفلسطينية للقضية والشامل العادل الحل :الكويت
  الدولية الشرعية بقرارات بااللتزام إال يتحقق ال

 

 للقــضية والــشامل العــادل الحــل أن علــى التأكيــد األربعــاء، الكويــت، دولــة جــددت – وفــا – الكويــت
 الخارجية وزارة عن صادر صحفي بيان في وجاء.الدولية الشرعية بقرارات بااللتزام إال يتحقق ال الفلسطينية
 أن مجددا لتؤكد الفلسطيني، الشعب خيارات بدعم والثابت المبدئي الكويت موقف من انطالقا إنه" الكويتية،

ــشامل العــادل الحــل ــق ال الفلــسطينية للقــضية وال ــشرعية بقــرارات بــااللتزام إال يتحق  الــصلة، ذات الدوليــة ال
 علـى الـسيادة ذات المـستقلة دولتـه إقامـة متهامقـد وفـي الـدولي، المجتمـع عليهـا استقر التي وبالمرجعيات

  ".الشرقية القدس وعاصمتها ١٩٦٧ عام حزيران من الرابع حدود

  ٣٠/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  
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  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  بمناسبة عيد ميالد جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا

  م٢٠١٩تجاه ما جرى في القدس عام  ازاتها بيان اللجنة الملكية لشؤون القدس وانج
  

م، ٢٠١٩شهدت القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس العديد من التطورات خالل العام الماضي    
م والصادرة عن العديد من المنظمات ومراكز الدراسات الفلسطينية ٢٠١٩حيث أظهرت احصائيات عام 

 المأساة والخطر، فقد بلغ عدد المعتقلين في  بعمقوأرقام تشعر نسب ً،والدولية واالسرائيلية نفسها أيضا
 طفال قاصرا ٣٣ قاصرات، و٩ٍ من اإلناث بينهن ٩٤حالة اعتقال، بينها ) ٢٠٧٨(مدينة القدس حوالي 

، %٧٥، ونسبة الفقر عن %١١ قاصرا ، في حين زادت نسبة البطالة عن ٤٨٩ً عاما، و ١٢أقل من "
من دخل % ٤٠لشامل جاء نتيجة لزيادة الضرائب االسرائيلية التي تشكل حوالي وهذا التدهور االقتصادي ا

المقدسيين، أما على صعيد التعليم فهو يتعرض لعملية اسرلة ممنهجة تهدف الى فرض المنهاج 
، اضافة الى سياسة %٥٠االسرائيلي لطمس الهوية العربية، في حين ترتفع نسبة التسرب بين الطلبة عن 

ًرس والمؤسسات التعليمية ومؤخرا اغالق مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس، أما عدد اغالق المدا
ً مسكنا، هدم جزء منها بأيدي مالكيها حتى ال تفرض ١٧٣ نحو فكانت  اسرائيلهاالمساكن التي هدمت

الف ) ٢٩ ( أجور اضافية، وقد بلغ عدد المقتحمين للمسجد االقصى المبارك حواليسلطات االحتاللعليهم 
) ٣٥٥(مستوطن، في حين كان عدد قرارات االبعاد عن المسجد االقصى المبارك ومدينة القدس حوالي 

قرارات ابعاد عن مدينة القدس، كما شهدت الدورة ) ١٠(قرار إبعاد عن البلدة القديمة، و) ٤٤(ًقرارا ، و
 موجة ٢٠١٩ كانون الثاني ١  وحتى٢٠١٥ أيار ٧ما بين  العشرون للكنيست اإلسرائيلي والتي امتدت

221 العشرون  الكنيست غير مسبوقة من التشريعات العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان، فقد عالج

 .انونا ضمن هذا اإلطار، وجميعها تستهدف الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ق

   وفيما يخص التفاعل الدولي وموقفه من االوضاع في مدينة القدس، فإنه يمكن مالحظة أنه على الرغم 
ن هيئة األمم المتحدة والمنظمات التابعة لها خالل مدة من صدور العديد من القرارات الدولية المنبثقة ع

االحتالل االسرائيلي لفلسطين واالراضي العربية المحتلة، والتي ترفض هذا االحتالل وتدعو الى وقف 
االنشطة االستعمارية االسرائيلية بما فيها االستيطان واالنتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، اال أنه تجدر 

   )٤٩ () جلسة نتج عنها   ٢٤٢م، عقد ما مجموعه ٢٠١٩جلس األمن خالل عام االشارة الى أن م
  الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة  صدر عن انه ًرارا لم يكن لفلسطين والقدس نصيب منها، في حينق

ًم قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى عدم االعتراف بأي تغيير تقوم به إسرائيل على ٣/١٢/٢٠١٩بتاريخ 
  .م١٩٦٧حدود عام 
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تاريخ  ب38 م ت )207  ( العديد من القرارات منها قرار رقم فقد صدر عنها منظمة اليونسكو  أما 
م، والذي أكد على جميع القرارات السابقة لليونسكو بما فيها االعتراف بالملكية الكاملة  ١٤/١٠/٢٠١٩

وعدم وجود أي حق  (دونم  ١٤٤ لبالغة ابمساحته  )والخالصة للمسلمين على المسجد األقصى المبارك 
، كذلك أقر بالدور األردني المتميز لألردن في دعم أهلنا في مدينة القدس والمحافظة على  )لليهود به

، وجاء في القرار دعوة بضرورة تعيين ممثل دائم لليونسكو ) والمسيحيةاإلسالمية (هويتها الثقافية العربية 
عثة الرصد التفاعلي المعنية برصد وتوثيق االعتداءات واالنتهاكات في القدس، والسرعة في ارسال ب

 . االسرائيلية في القدس

 بتاريخ جامعة الدول العربية وعلى الصعيد العربي واالسالمي فقد كانت القدس حاضرة، حيث عقدت    
ى صعيد م قمة في المملكة العربية السعودية، وعل٣٠/٥/٢٠١٩م قمة في تونس، وبتاريخ  ٣١/٣/٢٠١٩

   م قمة مكة ٣١/٥/٢٠١٩منظمة التعاون االسالمي فقد عقدت بتاريخ 

 عملية كفيلة بدعم إجراءاتاتخاذ من أجل ، وجميعها أكدت على ضرورة الضغط  )ستقبلمًيدا بيد نحو ال ( 
لوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في با كما أشادتومساندة الشعب الفلسطيني، 

  المساند لحقوق الشعب العربي الفلسطيني فقط خرجت الدولي العربي واإلسالمي الموقفرغم هذا. القدس
بعض التصريحات المقلقة والتي تعبر عن عدم حيادية بعض الدول في تعاملها مع ملف القضية 

 وتصريحاتها الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس، وربما كان النموذج االمريكي المتمثل في االدارة االمريكية
ضم لً ومحاولة الشرعنة أيضا اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلةالمتعلقة بشرعية المستوطنات 

ي ضربة بعرض الحائط جميع ً والمضي قدما في توسعها االستعمار والغور األردني  الجوالنأراضي إسرائيل
 . هول الذي ال يمكن التنبؤ بنتائجهالقرارات الدولية مما يقود المنطقة والعالم نحو األزمة والمج

شط في الدفاع عن القضية الفلسطينة وجوهرها مدينة ين فأنه وعلى الصعيد االردني بقيادته الهاشمية 
ًالقدس، وهذا النشاط والفعالية يأتي انطالقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات االسالمية 

اسية والجهود االردنية بقيادة صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني  الدبلوموترتكز ،والمسيحية في القدس
 لذلك صرح جاللته . وطني وقومي دينيبن الحسين في عملها تجاه القدس على اعتبارها قضية ذات بعد

 بما يؤكد هذا المنطلق والذي يدعو الى ضرورة حل القضية الفلسطينية  الدولية في العديد من المحافل
م وعاصمتها ١٩٦٧ عام  الرابع من حزيرانل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على حدودعلى أساس ح

 :م في االجتماع الرابع والسبعين للجمعية العامة قال جاللته ٢٠١٩ أيلول / ٢٤ القدس الشرقية، وبتاريخ

 نزوح أو إجراءات إن استمرار االحتالل إلى يومنا هذا مأساة أخالقية عالمية، فال يمكن الحتالل أو (( 
م وأمام ٢٠٢٠ كانون الثاني ١٥ً، ومؤخرا بتاريخ ))تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب أو آماله أو حقوقه

ماذا لو بقيت القدس، المدينة العزيزة على قلبي شخصيا وذات  ((  :البرلمان االوروبي قال جاللته 
ا تحمل عواقب سلب المسلمين والمسيحيين على األهمية التاريخية الكبيرة لعائلتي، موضع نزاع؟ هل يمكنن
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حد سواء من الروحانية والسالم والعيش المشترك التي ترمز إليها هذه المدينة، والسماح لها بدال من ذلك 
المناخ السياسي الذي القيت فيه و، والمدقق في هذه العبارات ومناسبتها )) باالنحدار إلى صراع سياسي؟
 التأثير في الرأي العاموبعد نظر وحرص جاللة الملك عبد اهللا الثاني على هذه الخطب، يستنتج حكمة 

االلتفات الدولي الحقيقي والمسؤول لحل القضية الفلسطينية وجوهرها القدس ليعم السالم ضرورة العالمي و
  جوائز على جاللتهكان موضع تقدير عالمي حيث حصل، وهذا الموقف المعتدل والحكيم في العالمواألمن 

جهوده في تحقيق السالم واالستقرار لم وذلك تقديرا ٢٠١٩لعام  )رجل الدولة الباحث (عالمية منها جائزة 
والوئام والتسامح في منطقة الشرق األوسط، وبموجب توجيهات جاللته تقوم المؤسسات الرسمية واالهلية 

 .في مدينة القدسأهلنا  صمود وبحسب االمكانيات المتاحة في دعم في االردن ببذل جهودها 

   ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تنطلق في عملها تجاه القدس من مرتكزات الوصاية الهاشمية على 
يوزع المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، حيث تقوم برصد أخبار وواقع القدس في تقرير يومي 

ًمحليا ودوليا ،  الكترونية ًورقيا الى كافة الجهات المعنية، كما يوزع منه ربع مليون نسخة  إلى إضافةً
نشرة توثيقية شهرية، كما يحتوي مقر اللجنة على مكتبة متخصصة بالقضية الفلسطينية والقدس ويتوفر 

ً كتابا عن فلسطين والقدس، ومن منطلق التوعية بالتاريخ والموروث  خمسة آالففيها ما يزيد عن
 ) م كتاب٢٠١٩، منها عام ً إصدارا ) ٦٠(ن اللجنة حوالي الحضاري والهوية الثقافية للقدس فقد صدر ع

 )، وكتاب )موسوعة تراجم النساء المقدسيات، من القدس وألجل القدس  (، وكتاب )القدس وقرار ترامب
، وتشارك اللجنة في االعداد )اليهودية والبؤر االستيطانية في القدس المحتلة "المستوطنات "المستعمرات 

 من المؤتمرات والمهرجانات والندوات العلمية والثقافية المعنية بالقدس حيث قدم االمين والتنسيق للعديد
م، ندوة ٢٠١٩العام أوراق علمية ومداخالت مكتوبة ستعمل اللجنة على اصدارها في كتيبات، منها عام 

نية فلسطينية ، وفعالية أرد)"الواقع والتحديات ..التراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس "(بعنوان 
، )البنيــة الثقافية واالجتماعية في القدس(مشتركة ضمن األيــام الثقافيــة الفلسطينيــة في عمــان، بعنوان 

أقامتها لجنة فلسطين النيابية واللجنة  وفعالية األيام المقدسية التي  والتي أقامتها وزارة الثقافة األردنية
 في عمان وقد تخللها ندوات ومعرض مقدسي ت رسمية أخرىالملكية لشؤون القدس بالتعاون مع جها

على مدار ثالثة أيام وعرض خاللها فيلم عن الوصاية الهاشمية من اعداد وانتاج اللجنة الملكية لشؤون 
في القدس، اضافة الى هذه األنشطة  قامت اللجنة بعقد العديد من المحاضرات التوعوية الخاصة بالقدس 

المراكز والمنتديات الثقافية وفي المتاحف وقاعات الندوات الملحقة بالكنائس، كذلك الجامعات والمدارس و
ّتم توجيه العديد من المراسالت والمخاطبات والمقترحات للجهات المعنية بمواضيع تتصل بالقدس، ويقترن 

 يتعلق بها ًالجهد السابق بحرص اللجنة أيضا على اصدار البيانات والمقاالت حول ما يجري في القدس أو
 .من القرارات الدولية أو المواقف الوطنية الداعمة
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 حيث تؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس في جميع أنشطتها وأعمالها على أهمية ودور الوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، التي تشكل صمام األمان وخط الدفاع القوي 

تتسائل فيها عن غاية االحتالل االسرائيلية الممنهجة ضد أهلنا في القدس، كما في وجه عملية التهويد 
  )٨٠٠ (االسرائيلي من مسلسل االنتهاكات واالعتداءات اليومية الذي تستفز المشاعر الدينية لمليار و

ًمليون مسلم وتنتهك شعائرهم ومقدساتهم فهل القصد اشعال حرب دينية وزحفا على المسجد األقصى؟، 
والى متى ستبقى اسرائيل فوق الشرعية والقانون واألعراف الدولية؟ ألم يأن اآلوان أن تطبق عليها القرارات 

قيم التي اتفقت جميع دول العالم ومجتمعاته الالدولية والعقوبات الرادعة الكفيلة بتطبيقها للمبادىء و
  .عليها؟

اني ابن الحسين الثامن والخمسون  فإننا في اللجنة والمملكة إذ تحتفل بعيد ميالد جاللة الملك عبداهللا الث
الملكية لشؤون القدس  لندعو اهللا للوصي على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس بطول 

 األردن في لألجيال لغد أفضل األملشعاع العمر فهو المدافع عن القدس وفلسطين والحق والعدل وهو 
  . فهكذا عودنا الهاشميون،عوالقدس وفلسطين والعالم اجم

  ٣٠/١/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

***  

  اعتداءات

  ٕفلسطين تنتفض رفضا لصفقة ترامب واغالق األقصى والقدس القديمة
  

 أغلقت قوات االحتالل، عصر أمس األربعاء، المسجد األقصى المبارك والقدس - فلسطين المحتلة   
 األوقاف اإلسالمية لوكالة معا اإلخبارية أن شرطة االحتالل أغلقت وأفاد مصدر مسؤول من دائرة. القديمة

  .كافة أبواب المسجد األقصى، ومنعت الدخول أو الخروج منه

وأوضح شهود عيان أن قوات االحتالل احتجزت شابين داخل مخفر الشرطة على سطح مسجد قبة   
وأضاف الشهود أن .  شرطة باب السلسلةالصخرة، وقامت باعتقالهما بعد تكبيلهما، واقتادتهما إلى مخفر

وأغلقت قوات . قوات االحتالل اعتدت بالضرب المبرح على الشابين خالل سيرهما في المسجد األقصى
. االحتالل كافة أبواب القدس القديمة، ونصبت الحواجز والسواتر الحديدية ومنعت الدخول أو الخروج منها

  .د فيهاكما أخلت ساحة باب العمود ومنعت التواج

ًوسلمت سلطات االحتالل، أمس قرارا للشيخ نور الدين الرجبي، من بلدة بيت حنينا شمال القدس   
تسلم «وأوضح الرجبي أنه .  شهور٦المحتلة، باإلبعاد عن المسجد األقصى والطرق المؤدية إليه، لمدة 

طة االحتالل، األسبوع الماضي، ًقرارا باإلبعاد عن األقصى، لمدة أسبوع، بعد استدعائه للتحقيق من قبل شر
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ًوبعد انتهاء القرار الحالي، تم تسليمه قرار اإلبعاد لستة شهور موقعا من قائد لواء القدس في شرطة 
  .االحتالل

شرطة االحتالل تزعم أن قرار اإلبعاد، جاء على خلفية تحريضه للتظاهر في «وقال الرجبي، إن   
شدة، حيث أنه يدعو فقط للصالة في المسجد، ويرفض التهم المسجد األقصى، وهو األمر الذي ينفيه ب

ًتعرض لإلبعاد عن المسجد األقصى، مرتين سابقا، «وأشار الرجبي إلى أنه . »التي وجهها االحتالل له
ًوفي سياق متصل، أصدر االحتالل قرارا . »واعتقلته قوات االحتالل عدة مرات، اخرها في شهر رمضان

 شهور، وأسعد عجاج عن البلدة ٦عقوب أبو عصب، عن المسجد األقصى، لمدة بإبعاد األسير المحرر ي
فيما أفادت مصادر محلية، أن االحتالل استدعى للتحقيق أمين سر حركة . ً يوما١٥القديمة واألقصى ل

فتح بالبلدة القديمة في القدس ناصر قوس، وأمين سر الحركة بالعيساوية ياسر درويش، والنشطاء أسعد 
  .رائد سلهب، وحمزه نمر، وفريد الباسطي، من البلدة القديمةعجاج، و

وتواصلت لليوم الثاني المواجهات بين شبان في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين   
وجيش االحتالل اإلسرائيلي الذي استنفر قواته تحسبا ألي طارئ، عقب إعالن الرئيس األميركي، دونالد 

  .فقة القرنترامب، عن تفاصيل ص

ويأتي ذلك، فيما انطلقت، أمس األربعاء، سلسلة مظاهرات فعاليات منددة ورافضة لصفقة ترامب   
في جميع األراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة الذي يشهد إضرابا شامال، فيما دفعت سلطات االحتالل 

  .بكتيبتين إضافيتين إلى الضفة خشية التصعيد والمواجهات

ت الفلسطينيين، أمس األربعاء، بينهم أربعة بالرصاص الحي، جراء قمع قوات وأصيب، عشرا  
االحتالل اإلسرائيلي لمسيرات بالضفة الغربية المحتلة، منددة بخطة الرئيس األمريكي للسالم بالشرق 

وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطينية، في بيان . المزعومة» صفقة القرن«األوسط والتي تعرف بـ 
وذكرت أن من بين الحاالت، إصابتين بالرصاص الحي خالل .  إصابة٤١، إن طواقمها تعاملت مع صحفي

شمال القدس (بمدينة البيرة » جبل الطويل«المواجهات الدائرة بين الفلسطينيين وجيش االحتالل بحي 
حيث جرى وأوضح البيان أن أحد المصابين أصيب في الكتف، فيما أصيب الثاني في القدم، ). المحتلة

من جانبها، قالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، في .مجمع فلسطين الطبي«نقلهم للعالج في 
برام اهللا، مصابا بالرصاص الحي، إثر تعرضه » مجمع فلسطين الطبي«بيان صحفي، إن مواطنا وصل 

عت، أمس ، مواجهات متفرقة واندل. غربي اهللا» ييت سيرا«إلطالق نار من قبل مستوطن إسرائيلي في بلدة 
  .في الضفة الغربية بين فلسطينيين منددين بصفقة القرن المزعومة، والجيش اإلسرائيلي

واستخدم الجيش اإلسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق   
الشهيد ثابت «ن أمام ميدان ، انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة، م)شماال(ففي مدينة طولكرم . الفلسطينيين

وشارك في المسيرة التي دعت إليها فصائل العمل الوطني في . المزعومة» صفقة القرن«، رفضا لـ »ثابت



 

٢٤

طولكرم، كافة فعاليات المحافظة من مؤسسات رسمية وشعبية، وطلبة المدارس والجامعات، واألطر 
الشعارات الرافضة والمنددة بالصفقة الهادفة إلى ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، واليافطات و. النسوية

  .تصفية قضيتنا الفلسطينية

، وبجرائم االحتالل »صفقة القرن»، انطلقت مسيرة جماهيرية، منددة بـ)شماال(وفي مدينة قلقيلية   
أبو علي «وجابت المسيرة شوارع المدينة الرئيسة وصوال الى ميدان الشهيد . بحق الشعب الفلسطيني

، أصيب )جنوبا(وفي مدينة الخليل . حيث ردد المشاركون خاللها، الهتافات الرافضة لخطة ترمب،»إياد
شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه، إلى جانب العشرات بحاالت اختناق، لدى قمع قوات االحتالل 

ئين في لالج» الفوار»و» العروب«، على مدخلي مخيمي »صفقة القرن»اإلسرائيلي، مسيرة منددة بـ
وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب بعيار مطاطي في الرأس خالل مواجهات اندلعت في مخيم . الخليل

كما أصيب العشرات من المواطنين وطلبة . »المستقرة«شمالي المدينة، وصفت حالته بـ » العروب«
وفي .الفوار«دخل مخيم المدارس بحاالت اختناق، بعد ان اطلق جنود االحتالل قنابل الغاز باتجاههم عند م

، أصيب مواطنون باالختناق بالغاز المسيل للدموع، في )شرق القدس المحتلة(بمنطقة األغوار الشمالية 
المزعومة، حيث توجه مواطنون وممثلو »صفقة القرن«إطار فعاليات ومسيرات األغوار الرافضة لـ 

ث أطلق عليهم جنود االحتالل وابال من العسكري، مرورا لألغوار الشمالية حي» تياسير«مؤسسات لحاجز 
وأضافت أن مواجهات اندلعت على الحاجز المذكور أوقعت إصابات باالختناق وسط . الغاز المسيل للدموع

كما عم اإلضراب الشامل مختلف مناطق قطاع غزة ورفعت األعالم .حاالت استفزاز من قبل جنود االحتالل
 القوى الوطنية واإلسالمية التي أكدت أن اإلضراب يشمل كافة وجاء اإلضراب تلبية لدعوة من. السوداء

وجددت القوى تأكيدها على استمرار الفعاليات واألنشطة .القطاعات بغزة، باستثناء المؤسسات الصحية
واعتبرت بأن اإلعالن األمريكي . وحالة االشتباك المفتوح مع الحكومة اإلسرائيلية من أجل إسقاط الصفقة

حلقة جديدة من حلقات المخططات األمريكية الهادفة إلى تصفية القضية «يمثل » رنصفقة الق«عن 
في السياق، أعلن .الفلسطينية، بل وتصفية الوجود الفلسطيني على أرضه والهوية الوطنية الفلسطينية

وزير الدفاع اإلسرائيلي، عن تشكيل طاقم خاص يناط به مهمة اتخاذ التدابير الالزمة لفرض السيادة 
وأعلن وزير الدفاع أن .اإلسرائيلية على غور األردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية

نحن نواجه أياما مصيرية «: وأضاف بينيت. الطاقم يضم مسؤولين من الدوائر األمنية اإلسرائيلية المختلفة
، »)الضفة الغربية المحتلة(ة تتعلق برسم الحدود وتطبيق السيادة على المستوطنات في يهودا والسامر

أسمع تهديدات من الجانب الفلسطيني لن يردعنا شيء، والجيش اإلسرائيلي مستعد لكل «: مضيفا
 ).وكاالت.(»سيناريو

  ٢٠ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

  
 



 

٢٥

  ُالحكم على طفلين بالسجن عامين بعد إدانتهما بحرق مخفر االحتالل في األقصى

 

 ة وسـط مدينـة القـدس، ظهـر يـوم األربعـاء، حكمـا بحـق الطفلـيناالحـتالل المركزيـ محكمـة أصدرت

بالـسجن لمـدة ) ونـصف  عامـا١٥(ومحمـد فـؤاد أبـو سـنينة )  عامـا١٨( قـيس معتـز الباسـطى: ّالمقدسـيين
وكان قيس ومحمد قد اعـتقال بتـاريخ .منهما عامين وفرضت غرامة مالية بقيمة خمسة آالف شيقل على كل

المبــارك، وقــد  المــسجد األقــصى  االحــتالل بحــرق مخفــر الــشرطة داخــل واتهمتهمــا محكمــة١٢/٣/٢٠١٩
  .تعرضا حينها للضرب والتنكيل

  ٢٩/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  االحتالل يغلق األقصى والقدس القديمة 

  ويعتقل شابين بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن باألقصى
 

المبـارك، بـزعم محاولـة  المـسجد األقـصى اعتقلت قوات االحتالل، مساء اليـوم األربعـاء، شـابين مـن
ٍوقال مراسلنا فـي القـدس ان اعتقـال الـشابين تمـت، وسـط اسـتنفار أمنـي واغـالق ألبـواب .عملية طعن تنفيذ ٕ

العبـري إن جنـود االحـتالل اعتقلـوا شـابين بعـد أن " ٠٤٠٤"فيما قال موقـع .المسجد األقصى والبلدة القديمة
الـشابين  وفـي تطـور الحـق أفـاد شـهود عيـان أن أحـد .لمـسجد األقـصىحاوال تنفيذ عملية طعـن فـي باحـة ا

قـراوي مـن ذوي االحتياجـات الخاصـة  اللذين اعتقلهما االحتالل من المسجد األقصى هو خليـل محمـد هاشـم
  .ومن سكان البلدة القديمة

  ٢٩/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  المحتلة القدس وسط "القرن صفقة" ضد وقفة قمع خالل مقدسيين ٥ اعتقال
 

 أشــهر( العــامود بــاب مــن الزعــانين، عــرين والناشـط مقدســي، ًفتــى اعتقلــت االحــتالل قــوات اعتقلـت
 االحـتالل قـوات وكانـت".القـرن صفقة" ترمب خطة ضد احتجاجية وقفة قمعها خالل ،)القديمة القدس أبواب

 بقــوات "المــستعربين" حــدةو لعناصــر انتــشار وســط الوقفــة، فــي المــشاركين علــى اعتــدت الخيالــة وعناصــر
 فـي المـشاركين والحقـت المنطقـة، فـي االحـتالل، لقـوات التابعـة الخيالـة فـرق وانتشرت.المكان في االحتالل
  .والصفقة لالحتالل ًورفضا القدس عروبة على للتأكيد منهم هتافات وسط الوقفة،

 بعـد منهم ٣ واعتقلت ة،الساهر باب في الفلسطينيين على كذلك االحتالل قوات اعتدت السياق، في
 .ًمجددا تفتحها أن قبل القديمة، البلدة أبواب إغالقها

  ٢٩/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 



 

٢٦

  شؤون مقدسية

ًصامدون صمودا أسطوريا عربيا إسالميا ومسيحيا أمام المرحلة الصعبة: الهدمي ً ً ً ً  
  

المحتلـــة  هـــالي القـــدسإن أ: وزيـــر شـــؤون القـــدس، فـــادي الهـــدمي قـــال – الـــوطن  دنيـــا–رام اهللا 
ًأسـطوريا عربيـا إسـالميا ومـسيحيا أمـام المرحلـة الـصعبة، التـي نمـر بهـا، ًصـامدون صـمودا ً ً ًمـشيرا إلـى أن  ً

  .القدس عصية على كل الهجمات

أن القــدس  الرســمية، ظهــر اليــوم األربعــاء،) صــوت فلــسطين(وأضــاف الهــدمي فــي حــديث إلذاعــة 
الحكومـة، تـضع القـدس علـى سـلم  ًكـل المهـاترات، مـشيرا إلـى أنعاصمة فلـسطين األبديـة علـى الـرغم مـن 

واإلنـساني والعاجـل، ولـدينا خطتنـا التنمويـة، التـي تعـزز  أولوياتها من خالل توفير كل سبل الدعم القـانوني
  .صمود المقدسيين

ولفت الهدمي إلى أن خطوات الحكومة تجـاه القـدس بهـذا اإلطـار مدعومـة، بتواجـد مقدسـي شـعبي 
  .حاشد

  ٢٩/١/٢٠٢٠دنيا الوطن 

*** 

  تقارير

  اإلعالم األمريكي يشكك في جدوى صفقة القرن
 

المزعومة التي » صفقة القرن« شككت وسائل اإلعالم األمريكية، في إمكانية مساهمة   -واشنطن  
 .أعلن عنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في إحالل السالم بالشرق األوسط

بير من جانب اإلعالم األمريكي، رغم استمرار قضية عزل ترامب في مجلس وحظيت خطة ترامب باهتمام ك
  .الشيوخ

، إن الخطة تلبي كافة متطلبات إسرائيل، وأن »واشنطن بوست«وفي هذا السياق قالت صحيفة   
 .ترامب أعلن عنها رغم استمرار التشكيك في مدى إمكانيتها جلب السالم للشرق األوسط

ن عن صفقته المزعومة في وقت يصارع فيه مع إجراءات عزله من منصبه، وأشارت إلى أن ترامب أعل
 .وكذلك بالتزامن مع األيام العصيبة التي يمر بها نتنياهو جراء قضايا الفساد التي تالحقه

الفلسطيني (كما أوضحت الصحيفة في مقال تحليلي، أن صفقة القرن المزعومة، لم تستطع جمع الطرفين 
  .اولة واحدةعلى ط) واإلسرائيلي



 

٢٧

ترامب كشف عن «: خبر الصفقة المزعومة بالقول» نيويورك تايمز«من جهتها، عنونت صحيفة   
وأكدت الصحيفة أن خطة ترامب لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مؤهلة . »خطته المنحازة إلسرائيل بشدة

  .على المدى البعيد

بي احتياجات إسرائيل ويرفضها ٍ، إن ترامب كشف عن خطة تل»سي إن إن«بدورها قالت قناة   
ِوأضافت أن إسرائيل تحظى بدعم قوي من قبل إدارة ترامب، وأن طريقة كشف الخطة . الفلسطينيون

  .وموعدها، تعزز موقف نتنياهو في بالده

ًاالتفاقية أتاحت للجانب الفلسطيني إمكانية أن يصبح دولة وفقا «: ، فقالت»إن بي سي«ّأما قناة   
  .ينما اعترفت بالحقوق السيادية الكاملة إلسرائيللشروط معينة، ب

المقربة من ترامب، الفلسطينيين إلى عدم التفريط بهذه » فوكس نيوز«وبالمقابل دعت قناة   
 ).األناضول. (»تتضمن نقاطا إيجابية للفلسطينيين واإلسرائيليين«ًالفرصة، زاعمة أن الخطة 

  ٨ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  األردن مع العالقات يهدد األغوار ضم رائيليةإس أمنية تحذيرات

 

 العالقـات مـستقبل مـن قلقهـم عـن األخيـرة األيـام في اإلسرائيلية األمنية األجهزة في مسؤولون عبر
 البحـر وشـمال واألغـوار الغربيـة الـضفة فـي مستوطنات ضم اإلسرائيلية الحكومة اعتزام ظل في األردن، مع

 العالقـات علـى ًسـلبا تـنعكس أن شـأنها مـن التـي واحـد طـرف من كهذه ءاتبإجرا القيام من وحذروا الميت،
 .األردن مع

 اسـتقرار يعـرض قـد ًتحديـدا األغـوار ضـم عـن واحـد طـرف مـن اإلعـالن أن المـصادر هذه وأوضحت
 .التقديرات بعض وفق البلدين، بين السالم اتفاقية

 مــن ،"القــرن صــفقة "عــن عــالناإل بعــد حــذر قــد الــصفدي، أيمــن األردنــي، الخارجيــة وزيــر وكــان
 ضــم مثــل األرض، علــى جديــدة حقــائق فــرض تــستهدف إســرائيلية أحاديــة إجــراءات ألي الخطيــرة التبعــات"

 وشـدد ،"القـدس فـي المقدسـات وانتهـاك المحتلـة، الفلـسطينية األراضـي فـي المـستوطنات وتوسـعة األراضـي
 .اإلجراءات لهذه األردن إدانة على

 الملـك بـأن تقـديراتها" األمنيـة األجهـزة قيـادة "عـن الخمـيس، اليـوم صباح ،"هآرتس "صحيفة ونقلت
 اإلخـوان ومعارضة المملكة، في االقتصادية األوضاع تراجع ظل في داخلية ضغوطات يواجه الثاني اهللا عبد

 .إسرائيل مع الوثيقة األمنية للعالقات المملكة في أخرى وأطراف المسلمين

 االنتخابــات عــشية أعلــن نتنيــاهو، بنيــامين اإلســرائيلية، الحكومــة رئــيس أن إلــى الــصحيفة ولفتــت
 األغوار سيضم أنه وأعلن قراره عن تراجع لكنه األغوار، ضم اعتزامه الماضي سبتمبر/ أيلول في البرلمانية



 

٢٨

 ًتقريــرا نــشرت" معــاريف "صــحيفة أن وذكــرت. حكــومي ائــتالف تــشكيل مــن تمكنــه لــم التــي االنتخابــات بعــد
 قــادة مــع" عاصــفة هاتفيــة استــشارات "بعــد جــاء األغــوار بــضم قــراره عــن نتنيــاهو تراجــع أن كــشف حينــذاك
 العـام األمـن جهاز ورئيس كوخافي، أفيف اإلسرائيلي، الجيش أركان هيئة رئيس وتحذيرات األمنية، األجهزة

ــان، نــداف ،)شــاباك( ــات مــن أرغم ــة الخطيــرة التبع ــدت. األغــوار ضــم لقــرار المتوقع  هــذه أن "هــآرتس "وأك
 .يبدو ما على ًمؤخرا تكررت التحذيرات

 األمنيــة األجهــزة فــي الفــوري القلــق أن هرئيــل، عــاموس الــصحيفة، فــي العــسكري المحلــل وأوضــح
 فــي عينيــة إنــذارات توجــد ال الحاليــة التقــديرات وفــق وأنــه األردن، مــع العالقــات بمــستقبل باألســاس يتعلــق

 الــسلطة إدانــة مــن الــرغم علــى أنــه وكتــب". القــرن صــفقة "عــن اإلعــالن أعقــاب فــي الفلــسطينية الــساحة
 الـذي" الغضب يوم "فإن المستوطنات، لضم اإلسرائيلية والنوايا األميركي لإلعالن حماس وحركة الفلسطينية

 الفلـسطيني الـرد أن أضـاف لكنـه ًنـسبيا، هامـشية ومظاهرات قليلة مواجهات شهد األربعاء أمس عنه أعلن
 مــن يزيــد أن شــأنه مــن الــضم إعــالن وأن الفعليــة، اإلســرائيلية اإلجــراءات مــن ســيتأثر األبعــد المــدى علــى

 .أوسع بشكل عنيفة مواجهات وحصول التصعيد إمكانية

 الطريـق إن األردنـي الخارجيـة وزيـر قـال الماضـي، الثالثـاء يـوم" القـرن صـفقة "عن اإلعالن وفور
 إلـى الـشرقية، القـدس وعاصـمتها مـستقلة سطينيةفلـ دولـة إقامـة عبـر يمـر األوسـط الشرق في السالم إلى

 للــشعب المــشروعة الحقــوق يلبــي الــذي الــدولتين حــل "أن وأضــاف. الــدولتين حــل وفــق إســرائيل، جانــب
 ١٩٦٧ يونيــو/ حزيــران مــن الرابــع خطــوط علــى والدولــة الحريــة فــي حقــه وخــصوصا الــشقيق، الفلــسطيني
 وقــرارات المعتمــدة المرجعيــات وفــق إســرائيل، جانــب إلــى وســالم بــأمن لتعــيش الــشرقية القــدس وعاصــمتها

 ".والدائم الشامل السالم لتحقيق الوحيد السبيل هو الدولية الشرعية

 والمــصالح الفلــسطينية القــضية إزاء للمملكــة الثابتــة المواقــف إن بيــان، فــي الــصفدي الــوزير وقــال
 وأكد". حلها المستهدفة والطروحات مبادراتال كل مع الحكومة تعامل تحكم التي هي "العليا األردنية الوطنية
 علـى والحفـاظ والمـسيحية، اإلسـالمية ومقدسـاتها القـدس لحمايـة إمكاناتهـا كـل بتكـريس "ستستمر المملكة
 ".والمسيحية اإلسالمية العربية هويتها وحماية القائم والقانوني التاريخي الوضع

 تقبلــه الــذي والــشامل العــادل الــسالم تحقيــق يــستهدف حقيقــي جهــد كــل يــدعم "األردن إن وأضــاف
 حـل إطـار فـي النهائي، الوضع قضايا جميع تعالج ومباشرة جادة مفاوضات إطالق ضرورة ويؤكد الشعوب،

 وقــرارات العربيــة الــسالم ومبــادرة المعتمــدة المرجعيــات وفــق وأمنهــا، المنطقــة الســتقرار ضــرورة هــو شــامل
  ".الدولية الشرعية

   ٣٠/١/٢٠٢٠ – ٤٨موقع عرب 

*** 
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  محكومة بالفشل وخيارات الفلسطينيين تتضاءل" صفقة ترامب: "محللون
  

ّ على الرغم من أن غالبية المحللين يعتبرون أن الخطة التي عرضها -) ب.ف.أ (– واشنطن ّّ ّ
الرئيس األميركي دونالد ترامب أول من أمس لتحقيق السالم بين إسرائيل والفلسطينيين محكومة بالفشل 

ّب بقوة في مصلحة اسرائيل وتفرض شروطا تعجيزية على والدة دولة فلسطينية، إال أنهم يرون ّألنها تص ً ّ ّ
ّبالمقابل أن خيارات الفلسطينيين ال تنفك تتضاءل ّ.  

ّلوكالة فرانس برس إن ” مجلس العالقات الخارجية“وقال ستيفن كوك، الخبير في مركز أبحاث 
ًالفلسطينيين رفضوا الخطة رفضا قاطعا“ ّ وكذلك فعل المستوطنون اإلسرائيليون الذين يعارضون أي شكل ً

ّ، معتبرا أن ”من أشكال السيادة الفلسطينية   .”ّهذا ال يدعم قضية السالم بأي حال من األحوال“ً

ّال شيء يدل على أن “ّإن ” مركز كارنيغي للسالم الدولي“بدورها قالت ميشيل دون، الخبيرة في  ّ
ّواذا كانت األنظار تركزت على فحوى . ”ي إلى مفاوضاتّهذه الخطة يمكن أن تؤد هذه ” رؤية السالم“ٕ

 صفحة والتي أحاطتها إدارة ترامب خالل فترة إعدادها على مدى السنوات الثالث الماضية ٨٠الواقعة في 
ذه ّبأكبر قدر من الكتمان، فإن أكثر ما لفت انتباه عدد من المراقبين هو الطريقة التي اعتمدت لتقديم ه

الرئيس األميركي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يتناوبان على المنبر : الخطة للرأي العام
ّلكشف الخطوط العريضة للخطة السلمية، كما لو أنهما يعلنان أبوتهما المشتركة لها، في غياب أي ممثل  ّ ّ

  .عن الفلسطينيين

ًع طرف واحد، ويبدو أن له هدفا سياسيا أوحدّالتنسيق تم م“ّوقالت ميشيل دون لفرانس برس إن  ً ّ :
وتعزيز الدعم لترامب في صفوف الناخبين ) …(القضائية  -  مساعدة نتنياهو في معركته السياسية

التي ” الرؤية“ّاإلسرائيلي، فإن هذه  - ّوبالنسبة إلى المتخصصين في النزاع العربي. ”ّالمؤيدين إلسرائيل
ّنتانياهو أكد : ترامب وصهره، فيها بعض النقاط اإليجابية للفلسطينيينوضعها جاريد كوشنر، مستشار 

ّاستعداده لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقبلية وتجميد أي توسع استيطاني لمدة أربع سنوات، وترامب  ّ ّ
ّ، وأن تكون أراضيها متصلة بفضل شبكة نقل ”أجزاء من القدس الشرقية“وعد بأن تكون عاصمتها في 

وبالنسبة إلى . ، بما في ذلك قطار فائق السرعة يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة”ّيثة وفعالةحد“
ّتتضمن على المستوى التكتيكي بعض األفكار الجيدة“ّستيفن كوك فإن الخطة  ّ”.  

فوصل به األمر إلى ” معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى“ّأما روبرت ساتلوف، الخبير في 
  .”على إضفاء القليل من الواقعية على القراءة التقليدية لهذا النزاع“هذه الرؤية أصحاب ” تهنئة“

ّمن الواقعي القول إن غور األردن يجب أن يكون الحاجز األمني “وأضاف في تغريدة على تويتر 
  .”ةّومن الواقعي القول إنه ال ينبغي إجبار آالف اإلسرائيليين في الضفة الغربية على المغادر. إلسرائيل

ّلكن ساتلوف اعتبر أن إدارة ترامب انطلقت من هذه المبادئ  ّلتلبي كل المطالب ” الواقعية“ّ ّ
ّفي ما يتعلق بغور األردن، لم تعد مجرد مسألة سيطرة أمنية بل سيادة إسرائيلية، وفي ما : اإلسرائيلية
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ّخص المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة فإن الخطة تنص على ضمها كله ّ ّ ا إلى إسرائيل مقابل تبادل ّّ
  .أراض مع الفلسطينيين

  .ّوهذه الشروط كلها تعتبر في نظر الفلسطينيين أكثر من تعجيزية

ّإذا كان هناك شيء واحد فقط يجب تذكره، فهو أن هذه الخطة تجعل “ّوفي رأي ميشيل دون فإنه  ّ
ّكل ما تقدمه الخطة . فاصيلّكل األمور المتبقية هي ت. الحدود الشرقية إلسرائيل في غور األردن ّ ّ

  .”ًللفلسطينيين هو مؤقت ومشروط وبعيد زمنيا وبالتالي ال يمكن تحقيقه على األرجح

ومساحة الدولة الفلسطينية الموعودة في خطة ترامب هي أصغر بكثير من مساحة األراضي التي 
ّها، في حين أن العاصمة  والتي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم علي١٩٦٧ّاحتلتها إسرائيل في حرب 

ّالفلسطينية ستكون بموجب الخطة في إحدى ضواحي القدس الشرقية في حين أنهم يريدون القدس 
رؤية “ّكذلك فإن الدولة الفلسطينية الموعودة يجب أن تكون، بموجب . الشرقية بأسرها عاصمة لهم

عترف الفلسطينيون بيهودية الدولة األميركية، منزوعة السالح وهي لن ترى النور إال بعد أن ي” السالم
ّوالدولة المنزوعة السالح تعني تخلي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن أسلحتها . اإلسرائيلية

 .ّوهو شرط يصعب تحقيقه في ظل سيطرة حماس على غزة

  ٢٠ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  ؟"ين اإلنجيليينللمتدين"هل ترامب حصان طروادة .. صفقة القرن ودوافعها التوراتية
 

 العربــي الــصراع تجــاه األميركيــة الــسياسة أســس تغيــرت – واشــنطن – المنــشاوي محمــد – الجزيــرة
 صـفقة تفاصـيل إعالنـه حتـى الحكـم، لـسدة ترامـب دونالـد الـرئيس وصـول منذ دراماتيكية بصورة اإلسرائيلي

 .األوسط الشرق في عقودا عمل سابق أميركي دبلوماسي تحدث الكلمات بهذه ".القرن

 عمل بأنه االستيطاني النشاط تصف تعد لم واشنطن أن نت للجزيرة حديثه في الدبلوماسي وأضاف
 الموقــف فــي لتغيــر ذلــك يرجــع وال إلســرائيل، الغربيــة الــضفة مــن أجــزاء ضــم تــرفض تعــد ولــم شــرعي، غيــر

 .دينية العتبارات بل السياسي،

 األسـاس، فـي إسـتراتيجية-جيو أسس على رائيلياإلس للجانب األميركي الدعم اعتمد طويلة ولعقود
 لمبـررات عائـدا إسـرائيل دعـم أسـاس أصـبح للحكـم ترامـب وصـول مع لكن الباردة، الحرب فترة خالل خاصة
 .ٕوانجيلية توراتية دينية

 صوتوا ممن المسيحيين األيفانجاليكان من الكثير" أن الدينية الشؤون خبيرة زونزين ماريف وتعتقد
  ".للمسيح الثانية للعودة سيمهد المقدسة لألراضي بالعودة لليهود الرب وعد أن دونيعتق لترامب

  اإلنجيليون الناخبون
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 الســتطالعات طبقــا اإلنجيليــين، النــاخبين مــن %٨١ أصــوات ٢٠١٦ انتخابــات فــي ترامــب وحــصد
 اإلنجيليـين صـواتأ إلـى األبيض بالبيت وفوزه االنتخابي ترامب انتصار يعود هنا ومن لألبحاث، "بيو" مركز

 .أساسا

 الطائفـة مـن شـديد إقبـال أمـام واسـعا البـاب ليفـتح بـنس مايـك نائبـه اختـار ترامب أن البعض ويرى
 المؤيــد المــسيحي اليمــين أقــصى مــن فهــو متــشددا، إنجيليــا خطابــا بــنس ويتبنــى لــه، للتــصويت اإلنجيليــة
  .إلسرائيل

 وديفيـد كوشـنر، جاريـد مثل دينيا، تشددينم يهودا يضم األوسط الشرق لسالم ترامب فريق أن كما
 الخارجية وزير يعد بنس، إلى ٕواضافة السالم، عملية مبعوث غرينبالت وجيسون بإسرائيل، السفير فريمان

 .ترامب إدارة داخل المتشددين اإلنجيليين من بومبيو مايك

 التـاريخي الوعـد بـسبب إسـرائيل نـدعم نحـن" األميركـي الـرئيس نائـب قـال مؤخرا عقد مؤتمر وخالل
  ".الرب بركة سينال اآلن يدعمهم من أن المقدس

  الشرقية القاعة داخل

 فــي جلــس القــرن، صــفقة أمــس ترامــب الــرئيس أعلــن حيــث األبــيض، بالبيــت الــشرقية القاعــة فــي
  .ماريام زوجته وبجواره أديلسون شيلدون الملياردير األول الصف

 امتالكهمـا مـن جمعاهـا دوالر مليـار ثالثـين تفـوق روةبثـ العـالم فـي األزواج أغنى بين من واالثنان
  .األميركية نيفادا بوالية فيجاس الس بمدينة القمار وصاالت الكازينوهات من إمبراطورية ٕوادارتهما

 وفي وعائلته، ترامب والرئيس نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي الوزراء برئيس وطيدة عالقات وللزوجين
 الواليـات فـي مـدني وسـام أعلـى أديلـسون ماريـام للـسيدة ترامـب الـرئيس قدم ٢٠١٨ الثاني تشرين/نوفمبر
  .إلسرائيل المؤيدة ومشروعاتها الخيرية ألعمالها "الرئاسي الحرية وسام" المتحدة

 مـستغربا يكـن لـم هنـا مـن إسـرائيل، تـدعم إنجيلية كنائس لدعم أموالهما من الكثير الزوجان وينفق
 ترامــب خطــة إطــالق شــهدت التــي الــشرقية القاعــة داخــل نفــوذا اإلنجيليــين القــساوسة أكثــر مــن عــدد وجـود

 .القرن بصفقة المعروفة

 البيت في كبيرا نفوذا اكتسبت اإلنجيلية المحافظة المسيحية التيارات أن إلى إعالمية تقارير وتشير
 لـــصالةا ألداء أســـبوعية جلـــسة يعقـــد التيـــارات هـــذه بعـــض إن إذ للـــسلطة، ترامـــب وصـــول عقـــب األبـــيض

 .األبيض البيت داخل ترامب الرئيس مع المسيحية

 أكثـــر مـــن وهـــم جيفـــريس، وروبـــرت والدور هـــاجي جـــون القـــساوسة جـــاء الحاضـــرين بـــين ومـــن
  .المقدسة واألراضي إسرائيل حول اإلنجيلية األساطير دعمهم في وعنصرية تطرفا اإلنجيليين القساوسة

  ومواقف أفكار
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 المـشروط وغيـر المحـدود غيـر بدعمـه المعـروف التيـار، هـذا أنـصار حولهـا يجتمع عريضة خطوط
 حتـى عليهـا والمتفـق والمـشروعة، المنطقيـة الفلـسطينيين حقـوق من بأي فيه يكترث ال وقت في إلسرائيل،

 .اإلسرائيليين أغلبية بين

 تقـدرهم اسـتطالعات هنـاك( أنـصاره مـن العظمـى األغلبيـة تتبـع الـذي المهـم التيـار هذا رؤية ولفهم
 نـتج إذ باليهوديـة، البروتـستانتية تـأثر فهـم يجب البروتستانتية؛ العقيدة )أميركي مليون خمسين من بأكثر
 بـين خـصوصية أكثـر عالقـة وأوجـدت عامـة، بـصورة بينهمـا المقـدس التحالف يشبه تعايش التأثر هذا عن

 .األصولية والبروتستانتية اليهودية الصهيونية

 الــشعب عــودة بــضرورة" وتــؤمن األصــولي، االتجــاه بــسيطرة يونيةالــصه المــسيحية الحركــة وتتميــز
 الثانيـة للعـودة يمهـد فيهـا يهـودي كيـان ٕواقامـة فلـسطين، كـل فلـسطين، فـي الموعـودة أرضـه إلـى اليهودي
 .نت للجزيرة حديثه في السابق الدبلوماسي يضيف كما ،"عام األلف مملكة وتأسيسه للمسيح

 إحـدى وهـي ،"إسـرائيل أجـل مـن متحـدون مـسيحيون" ركـةح ١٩٨١ عـام أسـس هاجي القس وكان
 وعـدد إيـران، مـع دائـم ولعـداء الغربيـة الـضفة ولـضم إلسرائيل العسكرية للمساعدات الداعمة المنظمات أهم

 .ماليين ثمانية يتخطى أعضائها

  واحتفاالت صلوات

 بــتالوة هــاجي سالقــ شــارك عــامين قبــل بالقــدس المتحــدة الواليــات ســفارة افتتــاح احتفاليــة وخــالل
 الـسفارة داخـل االحتفـال صـلوات بـه بـدأت فقـد جيفـريس روبـرت القـس أمـا االحتفال، في الختامية الصلوات
 .القدس في األميركية

 "القـدس سـالم" تحـالف ومؤسـس روزينبـرج جويـل اإلنجيلي القس ّعبر خطته، ترامب إعالن وعقب
 أن أعتقد لكنني ممتازة، من أكثر" بأنها إلعالنا مراسم ووصف سعادته، عن "اليوم المسيحية "صحيفة في

 .للفلسطينيين دولة منح فكرة ضد بقوة فتحدث هاجي القس أما ،"الفلسطينيين مع كريمة كانت ترامب خطة

 اعترفـت إنهـا وقـال الخطة، كالين مورتون األميركية الصهيونية المنظمة رئيس امتدح ناحيته، من
 كمـا اليهـودي، الشعب أجداد وأراضي وطن بين تاريخية وروابط يةخصوص لها أراض ضم في إسرائيل بحق
 .نت للجزيرة وصل للمنظمة بيان في جاء

 غيــر الموحــدة القــدس بمدينــة المقدســة اليهــودي الــشعب روابــط" إلــى الخطــة إشــارة كاليــن وامتــدح
  ".إسرائيل خارج الالجئين توطين إلى بوضوح أشارت الخطة وأن المقسمة،

  ادةطرو حصان ترامب

 كـل بعـده ومـن – بـيغن منـاحيم األسـبق اإلسرائيلي الوزراء رئيس بدأ الماضي القرن ثمانينيات منذ
 .واإليفانجاليكان اإلنجيليين مع والتحالف التواصل أهمية إدراك – إسرائيل وزراء رؤساء
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 نـائسالك مرتـادي لعب بضرورة آمن الذي فالويل، جيري الواسع النفوذ ذي القس مع البداية وكانت
 .أكبر سياسيا دورا

 تجمـع التـي الخاصـة العالقـات لتأكيـد واسـعة حركـة فالويـل دعـم حراهـام، بيلي القس مع وبالتعاون
 .المتحدة الواليات وتوجه لهوية كأساس )جوديوكرستيان( واليهود المسيحيين

 وهـو ،"ترامـب أجـل مـن إنجيليـين" حركـة تدشين فلوريدا بوالية ميامي مدينة شهدت أسبوعين وقبل
 .ترامب انتخاب إعادة دعم إلى يهدف بروتستانتية مسيحية جماعات من تحالف

 حــصان هــو المتــدين غيــر ترامــب أن "تــايمز نيويــورك" صــحيفة مــن جولــدبرغ ميــشيل الكاتبــة وتــرى
 .األميركية السياسة على السيطرة يريد الذي اإلنجيلي المسيحي لليمين طروادة

  ٣٠/١/٢٠٢٠ الجزيرة

*** 

 ترامب يقدم الجبنة إلسرائيل وفراغاتها للفلسطينيين": بتسيلم
 

الحقوقية االسرائيلية خطة واشنطن إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، " بتسيلم"انتقدت منظمة   
 .فصل عنصري" أبارتهايد"المطروحة من واشنطن بأنها ليست خطة للسالم بل " صفقة القرن"واصفة 

إذا شبهنا الخطة التي أعدتها اإلدارة األمريكية تحت مسمى : "ي بيانوقالت المنظمة الحقوقية، ف  
صفقة القرن، بالجبنة السويسرية المتميزة بفراغاتها، يمكننا القول إن الرئيس ترامب يعرض تقديم الجبنة 

 هناك طرق كثيرة إلنهاء االحتالل لكن البدائل الشرعية الوحيدة، تلك. إلسرائيل وفراغاتها للفلسطينيين
الخطة الحالية ال يقبلها عقل، إذ أنها تشرعن وتثبت بل وتعمق . القائمة على المساواة وحقوق اإلنسان

فإن " بتسيلم"وبحسب ".  الماضية٥٢انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها إسرائيل خالل السنوات الـ 
فاظ على المستوطنات، بل مواصلة سلب األراضي والموارد الفلسطينية والح"خطة ترامب تسمح إلسرائيل 

تفتيت الحيز الفلسطيني إلى معازل عائمة في "، لكنها، في المقابل، تثبت "وحتى ضم المزيد من األراضي
وأوضحت ". بحر السيطرة اإلسرائيلية، مثلما كانت بانتوستانات جنوب إفريقيا في حقبة نظام األبارتهايد

. طيع الفلسطينيون ممارسة حقهم في تقرير المصيرفي غياب التواصل الجغرافي، لن يست: "المنظمة
سيظلون خاضعين تماما لرغبات إسرائيل وحسن نواياها في إدارة حياتهم اليومية، كونهم مجردين من 

تعكس تصورا "وذكر البيان أن الخطة األمريكية ". الحقوق السياسية والقدرة على التأثير على مستقبلهم
ال يمكن أن يكون شرعيا " الحل"، وأن هذا " ال أشخاصا أحرارا وذوات مستقلةيرى الفلسطينيين رعايا أبديين

ألنه ال يكفل حقوق اإلنسان والحرية والمساواة لجميع المقيمين بين النهر والبحر، بل يكرس قمع وسلب 
ن ٕفي الواقع هو ليس حال أبدا وانما وصفة إلنتاج المزيد من العنف وأجيال م. طرف على يد الطرف اآلخر

 ."المضطهدين والمظلومين

  ٨ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 
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  فعاليات

  ًالملك دوما يحمل هموم األردن وفلسطين في كل مكان: نقابيون
  

 عبر نقباء ونقابيون، عن اعتزازهم بالدور الذي يوليه جاللة الملك –عمان  - محمد الكيالي
ن أجل ترسيخ المملكة كواحة أمن وأمان عبداهللا الثاني من أجل رفع األردن واألردنيين، ولجهده الكبير م

  .في اإلقليم

 لجاللة الملك، على أن جاللته يحمل ٥٨، بمناسبة العيد الـ”الغد” وشددوا في أحاديث منفصلة، لـ
هموم األردن وفلسطين في كل مكان، ويتحدث باسم الشعبين األردني والفلسطيني أمام المجتمع الدولي 

  .ب بالعيش في سالم على الرغم من التحديات التي تحيط بالمنطقةبكل ثقة، ويراهن على حق الشعو

وقال نقيب المهندسين الزراعيين، عبدالهادي الفالحات، إن جاللة الملك يحمل دوما هموم الملف 
  .الداخلي األردني وملفي فلسطين واألمة العربية

 سلطاته الدستورية، شأنها وشدد على أن جاللته يولي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا منذ توليه
شأن الملف الداخلي والمحلي حيث دوما ما يحاكي هموم المواطنين سواء ما يتعلق بالجانب االقتصادي أو 

ولفت الفالحات إلى أن جاللة الملك قدم على . االجتماعي وخاصة موضوع اإلصالح السياسي واإلداري
تلفة أن تلتقط هذه األوراق بشكل كامل وتضع نقاطها مدار أعوام، أوراقا نقاشية، كان على الحكومات المخ

  .على طاولة التنفيذ، بعد أن أشبعت من النقاش والحوار

وأكد أن جاللة الملك، يدعو دوما إلى إصالح سياسي حقيقي في هذه الظروف التي يمر بها 
ة األردنية من األردن والمنطقة، وهو مطلب من الشعب ومختلف القوى الحية في المجتمع لتحصين الدول

  .التحديات التي تواجهها

وحول القضية الفلسطينية، أوضح الفالحات أن جاللة الملك يعتبر هذه القضية ذات خصوصية 
عالية له ولألردنيين جميعا، وقاد جاللته خالل مختلف الفترات الماضية حملة دبلوماسية دولية للمحافظة 

الفلسطيني في إقامة دولته، ومواجهة الكثير من على المقدسات في القدس واالنحياز لحق الشعب 
وبين أنه من أجل تعظيم . الضغوطات التي يواجهها األردن نتيجة مواقفه الراسخة حول القضية الفلسطينية

الجهد الذي يقوم به جاللته والدولة األردنية في هذا الخصوص، فإنه من الضروري مواجهة ما يسمى 
  .وحيد الموقفين الرسمي والشعبي على قاعدة المصالح األردنية الحقيقيةبكل حزم عبر ت” صفقة القرن”بـ

وأكد الفالحات، أن األردن اتخذ موقفا سياسيا متوازنا تجاه العديد من القضايا العربية التي عصفت 
 باإلقليم واألمة، منها الملف السوري واليمني واألزمة الخليجية، الفتا إلى أن األردن وقف مع الحفاظ على

  .مصالح الشعوب العربية ووحدة الصف العربي
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بدوره، أكد نقيب أطباء األسنان، الدكتور عازم القدومي، أن العيد الثامن والخمسين لجاللة الملك، 
يأتي على األردنيين وهم يعيشون في أمن وأمان لطالما عمل على ترسيخه جاللته ليكون األردن واحة 

  .هدوء وسالم في المنطقة

مي، على أن جاللته، ومنذ نحو عشرين عاما، عمل على توجيه الحكومات لتنفيذ وشدد القدو
توجيهاته التي نصت عليها األوراق النقاشية الملكية، وأنه على الرغم من تقصير الحكومات المختلفة في 

ه تنفيذها، إال أن األردنيين يدينون بالكثير لجاللته الذي لطالما حمل هم الشعب في جوالته وزيارات
  .العالمية

واعتبر أن جاللته عمل على تحقيق العديد من اإلنجازات الكبيرة في األردن التي يشار لها بالبنان 
على الصعيدين السياسي واالقتصادي، الفتا إلى أن األردن يسير نحو األمام بتوجيهات جاللته رغم 

فه المشرفة في العديد من القضايا التحديات السياسية واالقتصادية التي تتعرض لها المملكة نتيجة لمواق
وبين القدومي، أن ما يتمتع به جاللة الملك من حنكة سياسية . اإلقليمية والتي أهمها القضية الفلسطينية

ودبلوماسية وشخصية قوية، أجبرت جميع القادة في المنطقة والعالم لألخذ برأيه، خاصة وأنه يتحدث 
  .الستبداد ويعمل على ترسيخ العدالة واألمن في األردن والعالمبصوت المواطن األردني ويقف ضد الظلم وا

من جانبه، عبر أمين عام مجمع النقابات المهنية، المحامي رامي الشواورة، عن عمق اعتزاز 
النقابات المهنية وجميع األردنيين بقيادة جاللة الملك لألردن، معتبرا أن المملكة خطت خطوات متقدمة 

نذ تسلم جاللته سلطاته الدستورية على الرغم من الهزات العنيفة التي هزت اإلقليم وواسعة إلى األمام م
  .الذي يقع األردن في وسطه

ولفت الشواورة، إلى أن جاللته كان وما يزال قريبا من هموم المواطنين، تمثل ذلك في الزيارات 
ستماع لمشاكلهم وهمومهم والعمل الدائمة والجوالت الدورية على المحافظات، ولقاءه بأبناء المملكة واال

  .على حلها

واعتبر أن جاللته، وعلى الرغم من الضغوطات الكثيرة التي يتحملها من جهات خارجية للقبول بما 
، إال أنه يبدي تماسكا وموقفا صلبا تجاه عدم التفريط بالقضية الفلسطينية الذي ”صفقة القرن”يسمى بـ

  .يعتبرها قضية أردنية أيضا

شواورة، أن األردن تحت قيادة جاللة الملك، يمر بفترة ازدهار رغم التحديات، داعيا وأوضح ال
المؤسسات التنفيذية بأجهزتها المختلفة للعمل يجد في تنفيذ الرؤى الملكية للوصول إلى خطوات على 

صفقة “أرض الواقع تكفل استقرار الدولة في مواجهة الظروف العاصفة بالمنطقة وخاصة تداعيات 
 .”قرنال

  ٥ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 

***  
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  تصفية للقضية ومقدمة إلعادة تشكيل المنطقة" صفقة القرن: "حزبيون
  

بإدانة حزبية واسعة وسط دعوات للتجمهر غدا ” صفقة القرن“ جوبه إعالن ما يسمى بـ - ّعمان
ان، والثالثة من أمام الجمعة في فعاليات مركزية إحداهما في وسط البلد والثانية أمام السفارة األميركية بعم

  .المسجد الهاشمي في إربد، احتجاجا على الصفقة ورفضا لها

نسخا منها أمس األربعاء على رفض الصفقة، لتداعياتها ” الغد“وأجمعت أحزاب في بيانات تلقت 
الخطيرة على مصير الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية برمتها، معتبرة أن الصفقة مشروع خطير 

 إعادة تشكيل المنطقة واإلقليم وفقا لمصالح الواليات المتحدة االميركية المتطابقة مع رؤية قادة يهدف إلى
  .العدو الصهيوني

المؤامرة الخطيرة والخبيثة “الى ذلك، أكد حزب جبهة العمل االسالمي، موقفه الرافض لما وصفه بـ 
طيني في خندق واحد ضد هذه المؤامرة التي الشعبين األردني والفلس“، قائال إن ”وكل ما ورد فيها من بنود

  .”تستهدف األردن وفلسطين، وسيسقطون الصفقة

الصفقة ستتحطم على صخرة الصمود الشعبي ومقاومتهم للمشروع الصهيوني، وأن “وقال إن 
الشعوب العربية واإلسالمية ستلفظ أعداءها وكل من يحاول المساس بثوابت األمة وفي مقدمتها القضية 

  .”ينيةالفلسط

من جهته، وصف ائتالف االحزاب القومية واليسارية الذي يضم احزاب الشيوعي، الحركة القومية، 
، الوحدة الشعبية، البعث التقدمي، والبعث العربي االشتراكي، الصفقة بـ ”حشد“الشعب الديمقراطية 

لى أن الرئيس األميركي دونالد ، مشيرا ا”المؤامرة الخطيرة لتداعياتها الخطيرة على األردن واألمة العربية“
إعادة تشكيل المنطقة واإلقليم وفقا لمصالح الواليات المتحدة “ترامب يهدف من طرح هذه الصفقة، إلى 

  .”األميركية المتطابقة مع رؤية قادة العدو الصهيوني

اطها النضال العملي الجاد العاجل والسريع وصوال الى إسق“ودعا االئتالف إلى التصدي للصفقة بـ 
، كما دعا الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الوطنية الى إنهاء االنقسام ”ٕوافشالها ودرء اخطارها العديدة

  .”وتوحيد الجهود لمقاومة هذه المؤامرة ضد مصير الشعب وقضيته وحقوقه المشروعة في وطنه

عية إلى وعبرت أحزاب االئتالف عن ثقتها العالية باألردن واألردنيين في رفض الصفقة، دا
  .المشاركة في وقفة غضب أمام سفارة الواليات المتحدة األميركية ظهر غد الجمعة

بدوره عبر التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن، المشكل من أحزاب سياسية وسطية ويسارية 
ن المؤامرة، بكل ما تحمله م“ٕوقومية واسالمية وقيادات نقابية ونشطاء، عن رفضه القاطع لما أسماه بـ 

تفاصيل وعناوين استعمارية تعطي المحتل شرعية في احتالله، وتستهدف شعبا مناضال مدافعا عن أرضه 
  .”وتاريخه وحقوقه الشرعية الثابتة وفي مقدمتها حق العودة



 

٣٧

الحكومة الى اتخاذ اجراءات سياسية عاجلة تترجم الءات جاللة الملك عبداهللا الثاني إلى “ودعا 
ان تعطل الصفقة وحماية المملكة من األطماع الصهيونية وفي مقدمة ذلك خطوات عملية من شأنها 

ٕتجميد اتفاقية وادي عربة والغاء صفقة الغاز مع الكيان المحتل وسحب السفير االردني من دولة االحتالل، 
  .”وطرد السفير االسرائيلي

لية بدءا بوقف خطوات عم“كما دعا السلطة الوطنية الفلسطينية الى ترجمة رفضها للصفقة بـ 
  .”التنسيق األمني مع المحتل وفتح كافة فضاءات المقاومة الشعبية في كل فلسطين

المقاومة هو األنجح في مواجهة االحتالل ومشاريعه التوسعية دفاعا عن “وأكد التحالف ان خيار 
اشدة تنطلق ، في وقت دعا للمشاركة في مسيرة شعبية ح”األرض والمقدسات كونه ال يفهم إال لغة القوة

  .من المسجد الحسيني بوسط البلد في عمان بعد صالة ظهر غد الجمعة

من جهته، أكد حزب العدالة واإلصالح في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل 
، دعمه للموقف الملكي حيال القضية الفلسطينية، فيما نددت اللجنة العليا للدفاع ”فيسبوك“االجتماعي 

  . بالصفقةعن حق العودة

وقالت اللجنة إن تسلسل الوقائع وردود الفعل على المستوى الوطني واالقليمي والدولي تؤكد أن 
ستمنح الضوء االخضر للكيان الصهيوني المحتل للمضي “صفقة ترامب، والتسريبات التي ترشح عنها 

 الفلسطيني وشمال قدما بتنفيذ مخططاته التوسعية من ضم واستيالء على االراضي بما في ذلك الغور
وتهويد القدس وطمس معالمها الوطنية ) ج(البحر الميت وجزء كبير من اراضي ما يسمى بالمنطقة 

  .”والدينية

، ”اصبحت في مهب الريح“حول إقامة الدولة الفلسطينية ) الواهمة(ورأت أن كل الحلول الثنائية 
عض الكانتونات يخلو من أي صالحية أو الصفقة تمنح الجانب الفلسطيني حكما ذاتيا على ب“موضحة أن 

  .”استقالل، يكون الحكم الفعلي فيها إلسرائيل

هو ) ترامب نتنياهو(واعتبرت اللجنة، أن االعالن في هذا الوقت عن الشق السياسي لصفقة 
انحياز واضح من البيت االبيض لصالح المحتل الصهيوني وتحقيق اهدافه بإسرائيل الكبرى وتجاوز لكل “

، الفتة الى ”ت الشرعية الدولية واالمم المتحدة والجمعية العامة وحقوق االنسان واتفاقية جنيف الرابعةقرارا
أهداف الصفقة تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حق عودة الالجئين واستكمال “أن من 

  .”المشروع التوسعي الصهيوني باتجاه الوطن العربي بأكمله

جمعية جماعة اإلخوان المسلمين، إلى االلتفاف حول الموقف الرسمي األردني، من ناحيتها، دعت 
ّ، والذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية األردنية، مؤكدة على ”خطة السالم االميركية“الرافض لكل بنود 

  .الالءات الثالثة لجاللة الملك



 

٣٨

رض لعباده المؤمنين، وال وقال بيان للجمعية، ان فلسطين وقف عربي إسالمي ووعد اهللا في اال
  .يحق ألي كائن ان يتصرف بشبر منها

ان التاريخ يثبت ان فلسطين هي أكبر من كل دول االستكبار والظلم، وأن من يظن “واشار الى 
نفسه يحدد مصيرها ما هو إال واهم خاسر، وأن كل الذين ظنوا أنفسهم أيضا ينهون الصراع بخططهم 

 الذين يزيدون فتيل الصراع ويعطون دفعة جديدة ألصحاب الحق ليزدادوا وصفقاتهم ما كانوا إال أولئك
  .”تمسكا بأرضهم وقضيتهم، وألحرار العالم ليتضامنوا مع أكثر قضية تعرضت للظلم عبر التاريخ

وطالبت الجمعية، الفصائل الفلسطينية بنبذ كل عناصر الفرقة والخالف، واستئناف المشروع 
ة الدول العربية واإلسالمية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الجهادي في فلسطين، داعي

 .الفلسطيني المجاهد والمرابط على ثرى فلسطين الطهور

 ٧ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 

***  

  آراء عربية

  الهاشميون وقضية فلسطين
  

 * المهندس رفيق خرفان

ها العظماء الذين صنعوا ٕتحتفل األمم والشعوب بأيامها المجيدة، وانجازاتها الخالدة ورجاالت
  .بتضحياتهم المستقبل المشرق بالكرامة والحرية والتقدم لشعوبهم

ونحن في األردن نعيش هذه األيام غمرة االحتفاالت الوطنية الغالية على قلوب األردنيين بعيد 
لة الملك الراحل ميالد قائد الركب جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا ورعاه، الذي نذره جال

ًالحسين ابن طالل لخدمة وطنه وأمته، فأوفى النذر وصدق الوعد، فكان ملكا وانسانا أعز اهللا به وطنه  ًٕ
  .ًكيف ال وهو سليل أشرف بيوتات العرب وأعالهم نسبا، وعميد آل البيت األطهار. وأمته

ل لألردنيين شملت ٕوفي عهد جاللته الميمون حقق األردن إنجازات كبيرة هي موضع فخر واجال
كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، ومسيرة اإلصالح والبناء نحو غد أفضل وأردن أقوى 
ومزدهر، في ظل ما يعصف في المنطقة من تغيرات وتبدالت، حيث استطاع األردن بحكمة قيادته 

  .الهاشمية تجاوز كافة األزمات والعواصف

د اهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا القضية الفلسطينية أعلى درجات لقد أولى جاللة الملك عب
العناية والرعاية واالهتمام، وظلت فلسطين وقضيتها األلم والجرح والمعاناة التي حملها جاللته إلى مختلف 

ًالمنابر الدولية واالقليمية، وكان صوت جاللته مدويا ومستصرخا لمداواة هذا الجرح واأللم والظلم  الذي ً
ًتعرض له الشعب الفلسطيني عبر السنين الماضية، لتشكل مرتكزا أساسيا للسياسة األردنية الداخلية  ً
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والخارجية، ال بل إن األردن ينظر إلى فلسطين وقضيتها على أنها قضية وطنية أردنية تحتل سلم 
  .األولويات واالهتمامات

ًهكذا، نرى أن فلسطين كانت وما زالت حاضرة دائما ف ي لقاءات واجتماعات جاللته مع زعماء ً
ًوقادة العالم، وكافة المنابر والفعاليات االقليمية والدولية، ودائما ما يؤكد جاللة الملك في هذه اللقاءات 
والمباحثات على أن السالم العادل والدائم لن يتحقق في المنطقة إال إذا رفعت المظالم التي تعرض لها 

 عقود طويلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، ومبدأ حل الشعب الفلسطيني على مدى
ٕالدولتين، بما يمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه ووطنه واقامة الدولة الفلسطينية  ّ
ٕالمستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وايجاد حل عادل لقضية الالجئيين 

 ١٩٤ًين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وبشكل خاص قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم الفلسطيني
  .الذي يكفل حق العودة والتعويض

ًكما وتؤكد السياسة االردنية بقيادة جاللة الملك في كل مناسبة على تلك الرابطة القوية دينيا 
ًوقوميا وتاريخيا للهاشميين والعرب والمسلمين عموما  ً بالقدس، وعلى مكانة هذه المدينة المقدسة لديهم، ً

ًوهو ارتباط وثيق العرى توارثه الهاشميون كابرا عن كابر، كما توارثته األجيال العربية والمسلمة منذ آالف 
ّالسنين، كما يؤكد األردن على موقفه الثابت والراسخ تجاه القدس الشريف، ورفض جميع القرارات 

ّالتي تستهدف عروبة المدينة وقدسيتها؛ فالقدس مدينة محتلة بموجب قرارات الشرعية ّواإلجراءات األحادية  ّّ
ًالدولية وأحكام القانون الدولي، وأي عبث أو مساس بالوضع القائم فيها يعني استفزازا لمشاعر المسلمين  ّ ّ

ّالمقدسات وسيواصل جهوده لحماية المسجد األقصى المبارك، و. والمسيحيين في جميع أنحاء العالم
ًاإلسالمية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية، ووفقا لرؤية جاللة الملك عبداهللا  ّ ّ ّ ّ
ٌالثاني ابن الحسين، التي تؤكد دوما أن المسجد األقصى المبارك كامال، وقف للمسلمين وحدهم، ال يقبل  ً ًّ ّ

  .ّالتقسيم، وال الشراكة، وال التفاوض

دن على أن القدس هي من قضايا الوضع النهائي، ويجب حسم مستقبلها في إطار حل ويؤكد األر
شامل بما يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، سبيال وحيدا لتحقيق األمن واالستقرار 

أن والسالم في المنطقة، ويشدد على رفضه لقرار الرئيس األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، و
ًهذا القرار ال ينشأ أي أثر قانوني في وضع مدينة القدس كأرض محتلة، كما أنه يمثل خرقا لقرارات 
الشرعية الدولية وميثاق األمم المتحدة، التي أكدت ضرورة إنهاء االحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية 

  . بما فيها القدس١٩٦٧المحتلة عام 

ًلرعاية لكل االردنيين في هذا البلد الطاهر، متلمسا احتياجاتهم لقد أولى جاللته كل االهتمام وا
ومتطلباتهم األساسية لبناء أردن قوي ومزدهر، وفي هذه المناسبة العزيزة نستذكر العطاء الذي ال ينضب، 

م والمكارم الملكية التي ال تنقطع، ألبناء المخيمات من الالجئين الفلسطينيين وزيارات جاللته المتواصلة له
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لتفقد أحوالهم وأوضاعهم، حيث شملت مكارم جاللته كافة شرائح مجتمع الالجئين من مقاعد جامعية 
للطلبة وطرود الخير الهاشمية للفقراء، إلى جانب مشاريع المبادرات الملكية التنموية والخدمية، بما فيه 

سهم في تحسين األحوال مشاريع إنشاء أو تحسين البنية التحتية، والتي شملت كافة المخيمات، ما أ
  .المعيشية والخدمية فيها، ووفرت سبل حياة كريمة لشريحة مهمة من أبناء هذا الوطن الغالي

يحق لألردنيين أن يفخروا ويفاخروا بهذه المناسبة الغالية، وبقيادتهم الهاشمية الحكيمة وعزمها 
واإلعجاب لما تحقق في ظل قيادة حضرة ٕوارادتها لبناء الدولة العصرية الحديثة، وأن ينظروا بعين الرضى 

  .صاحب الجاللة المعظم بالنسبة لمسيرة إصالح وتطوير وتحديث أردننا الغالي

وبهذه المناسبة العزيزة، نبتهل إلى الباري جلت قدرته أن يحفظ عميد آل البيت جاللة الملك 
ً ويبقيه، عزا، وذخرا وسندا عبداهللا الثاني ابن الحسين المعظم، ويسدد على طريق الحق والخير خطاه، ً ً

  .لشعبه األردني األبي، وألمته العربية واإلسالمية

ونتشرف في هذه المناسبة أن نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم أسمى آيات 
وكل عام وجاللة سيدنا، واألردن الغالي، والشعب األردني بألف . المحبة واإلخالص والوالء للعرش الهاشمي

 .يرخ

 مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية* 

  ٢١ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

 صفقة القرن واالعتراف بإسرائيل دولة يهودية

 علي ابو حبلة

 إطار قرارات الشرعية الدولية لن يكتب لها النجاح، وأن الصفقة التي أي خطة للسالم تخرج عن 
أعلن ترمب عنها في مؤتمره الصحفي بحضور نتنياهو، ال تتعدى كونها مسرحيه انتخابيه يهدف منها 
ترمب ونتنياهو تحقيق مكاسب شخصيه، حيث يحاكم ترمب أمام مجلس الشيوخ بتهمة استغالل منصبه، 

هم فساد ويسعى لتحسين صورته وحزبه طمعا في فوز حزبه وائتالفه اليميني ويالحق نتنياهو بت
  .باالنتخابات للكنيست المقرر إجراؤها في الثاني من آذار المقبل

ترمب الذي عدد أهم انجازات ما حققته إدارته إلسرائيل، االعتراف في القدس عاصمة إلسرائيل، نقل 
يادة اإلسرائيلية على الجوالن السوري المحتل، االعتراف بيهودية السفارة االمريكيه للقدس، االعتراف بالس

الدوله، االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي مع إيران، اغتيال قاسم سليماني وأبو المهدي المهندس 
لتغذيتهم الكراهية ضد إسرائيل وتعبئتهم لقوات القدس، وتصريحه أن إيران معزولة ومهاجمة حماس 

اومة الفلسطينية وتهديد الرئيس محمود عباس وجميعها يتم توظيفها لتحقيق مكاسب والجهاد والمق
يفتقد لبعده الديني والتاريخي والقانوني ومجرد من الشرعية » صفقة القرن«انتخابيه ما ذكره ترمب في 
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العرب الدولية، وأن تجاهل الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، والتطاول والتعدي على حقوق 
والفلسطينيين وانتزاع الصفة االسالميه والعربية والفلسطينية عن القدس والتنكر للوصاية  والمسلمين

الهاشمية وتجاهل الوصية العمرية، يفقد صفقة القرن لمصداقيتها، والسمة الطاغية لصفقة القرن بعد 
 .اقتصادي وانساني وعوده لسيمفونية الشرق األوسط الجديد

االعتراف بإسرائيل دوله يهودية هو بمثابة تغذية لألصولية الدينية، ففي الوقت الذي صفقة القرن و  
« صفقة القرن « تتنادى أمريكا وحلفاؤها لمحاربة االصوليه الدينية االسالميه المتطرفة، تتضمن خطة 

عالم إلى بندا لالعتراف بإسرائيل دوله يهودية، إن زرع كيان أصولي متطرف في الشرق األوسط، يعيد ال
القرون الماضية قرون عصر البابوية والتطرف الديني لالصوليه المسيحية اليهودية التي أدت للحروب 
الصليبية، إن االصوليه الدينية اليهودية المتطرفة خطر يتهدد األمن والسلم العالمي وان الفكر اليهودي 

لفاؤها من إعادة تسويقها من جديد الصهيوني المتطرف ينم عن عنصريه بغيضة ومقيتة تحاول أمريكا وح
  .ضمن حمله صليبيه تستهدف العرب والمسلمين

زرع كيان أصولي ديني متطرف لالصوليه اليهودية تحمل التطرف والتعصب الديني وان األفكار   
والمعتقدات التي احتواها مضمون كتاب العدل اإللهي المسيحي هي مرجعية السياسة االمريكيه التي خطها 

ك الصهيوني لالصوليه المتصهينه المتحكمة في القرار األمريكي، التطرف اليهودي يتمثل في فكر االيبا
المستوطنين اليهود المتزمتين والمتطرفين باعتداءاتهم على األماكن الدينية للمسلمين والمسيحيين ويتمثل 

إلقامة الهيكل الثالث، في محاوالت االعتداء على المسجد األقصى ومحاوالت هدم بنيان المسجد األقصى 
 ٤٨إن جميع الممارسات االسرائيليه في األراضي الفلسطينية المحتلة وفي أراضي فلسطين المحتلة 

جميعها تؤكد على عنصرية الكيان اإلسرائيلي وما يحمله من أفكار عنصريه مقيتة وبغيضة تستند على 
  .ت بالتطرف األصولي الدينيالعدوان والقتل والتدمير ضمن منهجيه إسرائيليه وعقلية اتسم

إن اإلصرار األمريكي على االعتراف بيهودية الدوله إنما يستند إلى نزع االعتراف بيهودية الكيان   
العنصري اإلسرائيلي، والتوسع اإلسرائيلي والسيطرة والهيمنة االسرائيليه على مقدرات االمه العربية 

م العادل المقر بالحقوق الوطنية الفلسطينية والشرعية واالسالميه، صفقة القرن تفتقد لتحقيق أسس السال
للشعب الفلسطيني، وان شهية هذا الكيان ما زالت مفتوحة إلى مزيد من التنازالت من الجانب العربي 
وصفقة القرن بمضمون ما تتضمنته من بنود ال تعدوا كونها فقاعات هواء وهي أشبه بمسرحيه عنوانها 

 .قيق ومن باب األمنيات والتمني لكل من ترمب ونتنياهووعود انتخابيه برسم التح

  ١٤ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

  هذه ليست خطة سالم بل ضم
  

 ٢٩/١/٢٠٢٠ ناحوم برنياع: بقلم - يديعوت أحرنوت

فالخطة التي تحمل اسم ترامب تنهي فصال وتبدأ فصال . هذا حقا مساء تاريخي: نتنياهو محق
، يفقد مع ١٩٩٣حل الدولتين، الذي تحكم بالخطاب الدولي منذ .  الفلسطيني–ي النزاع اإلسرائيلي جديدا ف

: هذه ليست خطة سالم. دولة واحدة ستحكم بين النهر والبحر، برعاية اميركا. الخطة ما تبقى له من صلة
  .ناما اذا كان هذا جيدا إلسرائيل أم سيئ لها؟ فهذا منوط بمن تسألو. هذه خطة ضم

كل هذه المبادرات . ١٩٨٢خطط ومخططات اميركية كانت لنا بوفرة، منذ خطة الرئيس ريغان في 
وعلى الرغم من ذلك، فانها خلفت وراءها توقعات جعلت تحقيق . أثارت ضجيجا كبيرا في حينه وتبددت

  .االتفاق صعبا

طوات من طرف تعطي حكومة نتنياهو اسنادا لسلسلة خ: اما خطة ترامب فتفعل اكثر من هذا
في المرحلة االولى ستضم الكتل االستيطانية وغور االردن؛ في المرحلة . واحد، ابتداء من يوم االحد القادم

  .الثانية ستضم المستوطنات المنعزلة والطرق المؤدية اليها

فاليوم ايضا ينطبق القانون اإلسرائيلي على سكان .  ليس فورا–على االرض لن يحصل شيء 
فهي ستخلق بالضرورة واقع منظومتين قانونيتين : والحقائق ستتقرر على االرض بعد ذلك. المستوطنات

بتعبير آخر، دولة .  واحدة مسيطرة، والثانية خاضعة لالحتالل–لفئتين سكانيتين في ذات قطعة االرض 
  .أبرتهايد

ي البحث في ينبغي البحث في الخطة االميركية دون صلة بلوائح االتهام ضد نتنياهو، كما ينبغ
صحيح أن هناك صلة، سواء بالتوقيت ام بالمضمون، ولكن المسألتين . لوائح االتهام دون صلة بالخطة

  .مهمتان بما يكفي للبحث فيهما كل على انفراد

فالخطاب الذي ألقاه ترامب أول من امس كان . لعله من االفضل التركيز على نصف الكأس المليء
اما الخطة المفصلة فتفعل اكثر . ئيل يلقيه رئيس اميركي في أي مرة كانتالخطاب االكثر عطفا على إسرا

فقد حقق نتنياهو من محادثيه . ما تستطيع كي تلبي االحتياجات االمنية إلسرائيل وللمستوطنين في الضفة
 االعتراف بسيادة إسرائيل في شرقي القدس حتى جدار الفصل؛: االميركيين ما لم يتمكن اسالفه من تحقيقه

: وكذا االعتراف بالسيطرة االمنية في كل الضفة؛ وكذا تبادل االراضي على اساس غير متساو؛ وباالساس
اما الدولة الفلسطينية المستقلة التي . سلسلة شروط مسبقة ال يمكن ألي قيادة فلسطينية أن تقبل بها

  .يتحدث عنها ترامب فبائسة اكثر من اندورا، منقسمة اكثر من جزر العذراء



 

٤٣

فهو يؤدي : نجاز نتنياهو، بالمساعدة المتحمسة من كوشنير وفريدمان، هو في نظري هدية غما
ولكن يمكنني أن افهم فرح اولئك الذين .  الديمقراطية، الى نهاية الصهيونية–الى نهاية الدولة اليهودية 

الكبر إلسرائيل في فهم يؤمنون حقا بأن ترامب هو الصديق ا. برأيهم، االنجاز عظيم. يعتقدون خالف ذلك
  .البيت االبيض

لقد كانت إسرائيل منذ قيامها مسألة سياسية داخلية في اميركا، ليست مسألة في السياسة 
ولكن في السنوات االخيرة طرأ . كلما تعاظم نفوذ يهود الواليات المتحدة، تعاظم االلتزام إلسرائيل. الخارجية

ترامب بحاجة اليهم، الى اموالهم، الى تواجدهم في . يينانتقل تشديد من اليهود الى االفنجيل: تغيير
فهم في غالبيتهم الساحقة يمقتون ترامب : اليهود معقدون. مهرجاناته والى مشاركتهم في االنتخابات

كانت هذه مساهمة . وخطابا ترامب ونتنياهو كانا موجهين الى آذان االفنجيليين. ويبتعدون عن إسرائيل
  . انتخابات ترامبنتنياهو المتواضعة في

ال أدري كم من . لقد كان التوقيت هو المساهمة غير المتواضعة من ترامب في انتخابات نتنياهو
ولكن نية ترامب، للتدخل في االنتخابات هنا، . االصوات اضاف نتنياهو لنفسه أمس، هذا اذا اضاف

، يتهمونه بمحاولة تجنيد وحقيقة أن محاكمة عزله، التي تجري اآلن في مجلس الشيوخ. واضحة تماما
هو . نتنياهو يساعده؛ وهو سيساعد نتنياهو: دولة اجنبية ضد خصم سياسي ال تمنعه من تكرار المناورة

إسرائيل هي : سبق أن قلنا. ليس الرئيس االميركي االول الذي يعمل هكذا مع إسرائيل، وليس االخير
  .سياسة اميركية داخلية

لو لم تكن لوائح االتهام، لمشكوك فيه أن . ا فيها لوائح االتهامكل شيء يدخل في هذا المرق، بم
لو لم يخدع نتنياهو الجهاز القضائي . تكون خطة ترامب صدرت الى النور، وبالتأكيد ليس في هذا التوقيت

، اتهم نتنياهو ”هو مهووس“. على طول الطريق، لكان مشكوكا فيه أن يسارع المستشار بهذه السرعة
  .ال يمكن عدم التأثر بتمسكه بالمهمة. ا المهووس فهو نتنياهوام. مندلبليت

عند الحاجة، سيأخذ الطائرة التي تمول من ضرائبنا، فيطير كل الطريق من واشنطن الى موسكو 
الكثير من االمور الغريبة يفعلها رؤساء الدول في الطريق الى . ويأخذ فيها شابة تسمى نوعاما يسسخار

ل لي ان هذه هي المرة االولى التي تحظى فيها مجرمة مدانة، وان كانت بجريمة االنتخابات، ولكن يخي
يوجد بعض االبرياء الذين كانوا سيفرحون بالصعود . خفيفة، بأن تطير بالمجان في طائرة رئيس الوزراء

 .الى الطائرة، ولكن االبرياء ال يساوون كثيرا في صناديق االقتراع

 ١٨ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 

***  

  

  



 

٤٤

  شيك بال رصيد" قة القرنصف"
  

 ٢٩/١/٢٠٢٠ ران ادليست: بقلم - معاريف

الذي قدمه ترامب لنتنياهو هو شيك بال غطاء من مفلس، هذه خطة شريرة، ” االتفاق التاريخي“ 
  .انقاذ بيبي من السجن وتثبيته كالمصمم التاريخي لدولة إسرائيل: مدعية وسخيفة لها هدفان محددان

 الفور بان الحديث يدور عن هراء فيه امكانية كامنة لتدهور الوضع كل شخص عاقل يفهم على
من أجل أن نفهم بأن كل هذا الخداع هو ليس حقا رفيف أجنحة الفراشة في واشنطن والتي ستؤدي . القائم

إلى عاصفة في الشرق األوسط، ينبغي أن نتابع مداوالت العزل مع وصمة العار الجارية لترامب في 
وهذا ما يفعله األميركيون الذين تهمهم شؤون الشرق األوسط كما تهمهم قشرة . ألميركيمجلس الشيوخ ا

صحيح أن ترامب يتجول كعادته منفوخا .الثوم حين يكون كوبي براينت تحطم وفيروس الكورونا يقلع
جلس لديه حزام أمني مؤقت في م. كالديك، ولكنه في هذه األيام على منقل مداوالت العزل مع وصمة العار

الشيوخ ولكن آثار المداوالت وملحقات مثل شهادة رجل مافيا صغير يدعى ليف فرانس، تكشف االبعاد 
ادام شيف، الذي يدير مداوالت العزل عن . الجنائية لصفقة القرن الثانية لترامب، وهذه المرة في اوكرانيا

ضه كخائن عرض الواليات وعر) بالمعنى الصحيح لعرض القضية(الكونغرس، حاكى للرئيس ملفا مغلقا 
. المتحدة ويعرضها للخطر من ناحية أمنية تجاه الخارج ومن ناحية ديمقراطية تجاه الداخل، خائن تماما

توقعت من شيف بعد هذا االتهام الجسيم الذي اثبت باالف االدلة محاكمة بالخيانة ولكنه اكتفى بطلب 
األغلبية .بالطبع لن ينجح، وعلى أي حال ليس فوراهذا . العزل مع وصمة العار من البيت االبيض، وفورا

وقالوا هذه . الجمهورية في مجلس الشيوخ، كما كان متوقعا، تثاءبت سأما لسماح االدعاءات ضده
ويدعي محامو الرئيس بان الحديث يدور عن إدارة سليمة للسياسة، والصديق . محاكمة تبعث على التثاؤب

فهل . مثلما في حالة نتنياهو، الكل يعرف بان ترامب كذاب. ابير قانونيةالن درشوفيتس تبرع بتع) لنتنياهو(
، كل الديمقراطيين الثالثة االوائل في ٢٠٢٠خائن؟ ماذا في ذلك؟ وفي هذه االثناء، في جبهة انتخابات 

والى ذلك، في إسرائيل يقيسون بالمجهر .السباق للرئاسة يتفوقون على ترامب ولكن أيا منهم ليس كند جيد
كي نفهم . الفوارق بين لقاءات غانتس ونتنياهو مع الرئيس على مستوى من منهما تلقى شرفا أكبر

. التوازن يجدر بنا أن نأخذ تلسكوب لنفحص من هو اليوم هذا الترامب الذي يعمل هنا مثابة المخلص
 في المجتمع يدور الحديث هنا عن جثة سياسية عفنة رائحتها واضرارها تهدد بتدمير االنسجة السليمة

مثل نتنياهو، يدير ترامب اليوم . األميركي ومنظومة العالقات الدولية التي قادها اوباما نحو تفاهمات افضل
في نهاية اليوم، االدلة التي “جاء انه ” واشنطن بوست“في مقال افتتاحي لـ . معركة أخيرة على حياته

 الجمهوري، حتى لو تجاهلوها ام لم عرضت في مجلس الشيوخ ستصيب سواء ترامب أم مجلس الشيوخ
 .، وهذا بالضبط ما ينتظر نتنياهو”يتجاهلوها

  ١٨ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 



 

٤٥

  شعر

  لنا يا قدس

  حيدر محمود

  

لنا يا قدس فيك دم زكي ِ َِ ٌ َ ُ 

ْوان يغلو َ ْ ْفليس عليك يغلو.. ٕ َ ِ َ 

ِكم استسقيته فسقاك ِ َِ ْ َ ْ َْ  حتى.. َ

ُارتوى من فيضه جبل وسهل ٌْ َ َ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ 

ٍَأي دمَو  سوى دمنا يلبي َّ ِ َ 

ِإذا ناديت ْ أي دم يطل؟.. َ َ ُ ٍَ  

ٍلنا يا قدس فيك سيوف عز ِ ُِ ُ ْ 

ُوخيل.. ٌوفرسان.. ٌورايات ْ َ 

ٌلنا نخل ْ ٍيطاول كل نخل.. َ ْ َ  ُ ُ ِ ُ 

ُوفيك لنا، على األهداب كحل ْ ُ ِ ْ ِ 

َفدى لهواك ما بذل  َ َ ِ ِ َِ  «ّالنشامى«ً

ُوما ألعز منك يكون بذل َ َُ ِ  

ٌفي األقصى مقيم» ّو الثوارأب» ُ 

ٌتحف به مالئكة ِ ِ  ُورســل.. َ ْ ُ َ 

ِعبد اهللا »و ِبين يدي أبيه« ُ ْ َ َ 

ُوحولهمـا من الشهداء رتل ْ َ ِ َ ُ َ ْ َ  

 ١٩ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤٦

  اخبار باالنجليزية
  

Consensus against US deal resounds across Kingdom 
 

By JT - Jan 29,2020 - AMMAN — Several national institutions and departments on 

Wednesday expressed their rejection of the “Deal of the Century” announced by US 

President Donald Trump on Tuesday. 

They also expressed their denunciation of any projects looking to settle the Palestinian 

issue that are not based on the two-state solution, relevant international resolutions and the 

Arab Peace Initiative, the Jordan News Agency, Petra, reported. 

Senate President Faisal Fayez stressed that the Upper Chamber supports His Majesty King 

Abdullah's efforts to realise just and comprehensive peace in the region. 

Fayez added that any peace initiative must guarantee the unaltered rights of the 

Palestinian people to establish a viable, contiguous and independent state on their national 

soil, with East Jerusalem as its capital on the pre-1967 borders. 

The president expressed the Chamber's emphasis on the higher Jordanian national 

constants for any peace process, referring to His Majesty's three noes: "No alternative 

homeland, no settlement and no meddling with the Hashemite Custodianship of 

Jerusalem". 

The Ministry of Awqaf warned against imposing a new status quo on Al Aqsa Mosque and 

Islamic and Christian holy sites in Jerusalem. 

The ministry, in a statement carried by Petra, stressed that Al Aqsa Mosque is an Islamic 

waqf that cannot be shared with others and that non-Muslims have no right to enter the 

mosque, stressing that it will continue its role in defending the mosque and holy sites. 

The Lower House's Foreign Committee said that the US’ biased stances towards Israel 

“will definitely affect the peace process in the region and the world”, requiring the 

international community to pressure the US administration to reconsider these decisions 

that will increase tensions and violence in the region.  

MP RaedKhazaleh, head of the committee, said that such plans to resolve the Palestinian 

issue will fail and collapse as long as there is a free will supporting the Palestinians' 

struggle to obtain their legitimate rights of an independent state with East Jerusalem as its 

capital based on the two-state solution and relevant international resolutions.  

The Lower House's Palestine Committee condemned the US peace plan and called on Arab 

peoples to unify stances and support Palestinians in their endeavours to establish their 

sovereign independent state with East Jerusalem as its capital, according to Petra.  

The Muslim Brotherhood Society called for supporting the official Jordanian stance 

rejecting all items of the US peace plan. 

The society also called on all Palestinian factions to disregard all disputes and on Arab and 

Islamic nations to offer material and in-kind support to the Palestinian people. 

Chief Islamic Justice Abdul Hafez Rabtah referred to Jordanians' consensus with their 

leadership in offering all types of possible protection to Al Aqsa Mosque/Al Haram Al 

Sharif, maintaining the Arab and Islamic identity of Jerusalem and defending Islamic and 

Christian holy sites, Petra reported.  

President of the Jordan and Amman chambers of industry FathiJaghbir said that 

industrialists support King Abdullah's efforts in his position on the US peace plan, calling 

on Palestinians to stand fast against such plans.  

Representatives of popular movements and civil society institutions at camps of Palestinian 

refugees in the Kingdom commended His Majesty's stances on the Palestinian issue, voicing 

their certainty that the US peace plan will fail, Petra reported.  



 

٤٧

Lower House Speaker AtefTarawneh on Wednesday said that any solution that 

undermines the rights of the Palestinian people is not viable and will only contribute to 

perpetuating turmoil and tension in the region. 

Tarawneh’s speech came during his reception of Tunisian Ambassador to Jordan Khaled 

Suhaili. 

Tarawneh and Suhaili discussed a number of issues of common concern, foremost of which 

is maintaining parliamentary coordination and enhancing cooperation and consultation 

between the two countries, Petra reported. 

During the meeting, Tarawneh stressed the principles of Jordan under the leadership of 

His Majesty King Abdullah in defending Jerusalem and the Palestinian cause. 

Jordan will remain supportive of its Palestinian brothers until they obtain their rights in 

accordance with international legitimacy resolutions that guarantee the establishment of 

their independent state on the borders of June 4, 1967, he said. 

For his part, the Tunisian ambassador appreciated the solid Jordanian stance led by His 

Majesty King Abdullah towards the Palestinian issue, stressing the strength of Tunisia's 

stance in supporting Palestinians to obtain their legitimate rights in accordance with 

international resolutions. 

Jordan Times Jan 29,2020  

***  

Trump’s ‘deal of the century’ won’t bring peace – that was the plan 
 

The proposal deliberately includes a host of unrealisable preconditions before what 

remains of Palestine can be recognised 

The National – 29 January 2020 

Much of Donald Trump’s long-trailed “deal of the century” came as no surprise. Over the 

past 18 months, Israeli officials had leaked many of its details. 

The so-called “Vision for Peace” unveiled on Tuesday simply confirmed that the US 

government has publicly adopted the long-running consensus in Israel: that it is entitled to 

keep permanently the swaths of territory it seized illegally over the past half-century that 

deny the Palestinians any hope of a state. 

The White House has discarded the traditional US pose as an “honest broker” between 

Israel and the Palestinians. Palestinian leaders were not invited to the ceremony, and would 

not have come had they been. This was a deal designed in Tel Aviv more than in 

Washington – and its point was to ensure there would be no Palestinian partner. 

Importantly for Israel, it will get Washington’s permission to annex all of its illegal 

settlements, now littered across the West Bank, as well as the vast agricultural basin of the 

Jordan Valley. Israel will continue to have military control over the entire West Bank. 

Prime Minister Benjamin Netanyahu has announced his intention to bring just such an 

annexation plan before his cabinet as soon as possible. It will doubtless provide the central 

plank in his efforts to win a hotly contested general election due on March 2. 

The Trump deal also approves Israel’s existing annexation of East Jerusalem. The 

Palestinians will be expected to pretend that a West Bank village outside the city is their 

capital of “Al Quds”. There are incendiary indications that Israel will be allowed to 

forcibly divide the Al Aqsa mosque compound to create a prayer space for extremist Jews, 

as has occurred in Hebron. 

Further, the Trump administration appears to be considering giving a green light to the 

Israeli right’s long-held hopes of redrawing the current borders in such a way as to 

transfer potentially hundreds of thousands of Palestinians currently living in Israel as 

citizens into the West Bank. That would almost certainly amount to a war crime. 



 

٤٨

The plan envisages no right of return, and it seems the Arab world will be expected to foot 

the bill for compensating millions of Palestinian refugees. 

A US map handed out on Tuesday showed Palestinian enclaves connected by a warren of 

bridges and tunnels, including one between the West Bank and Gaza. The only leavening 

accorded to the Palestinians are US pledges to strengthen their economy. Given the 

Palestinians’ parlous finances after decades of resource theft by Israel, that is not much of 

a promise. 

All of this has been dressed up as a “realistic two-state solution”, offering the Palestinians 

nearly 70 per cent of the occupied territories – which in turn comprise 22 per cent of their 

original homeland. Put another way, the Palestinians are being required to accept a state 

on 15 per cent of historic Palestine after Israel has seized all the best agricultural land and 

the water sources. 

Like all one-time deals, this patchwork “state” – lacking an army, and where Israel 

controls its security, borders, coastal waters and airspace – has an expiry date. It needs to 

be accepted within four years. Otherwise, Israel will have a free hand to start plundering 

yet more Palestinian territory. But the truth is that neither Israel nor the US expects or 

wants the Palestinians to play ball. 

That is why the plan includes – as well as annexation of the settlements – a host of 

unrealisable preconditions before what remains of Palestine can be recognised: the 

Palestinian factions must disarm, with Hamas dismantled; the Palestinian Authority led by 

Mahmoud Abbas must strip the families of political prisoners of their stipends; and the 

Palestinian territories must be reinvented as the Middle East’s Switzerland, a flourishing 

democracy and open society, all while under Israel’s boot. 

Instead, the Trump plan kills the charade that the 26-year-old Oslo process aimed for 

anything other than Palestinian capitulation. It fully aligns the US with Israeli efforts – 

pursued by all its main political parties over many decades – to lay the groundwork for 

permanent apartheid in the occupied territories. 

Trump invited both Netanyahu, Israel’s caretaker prime minister, and his chief political 

rival, former general Benny Gantz, for the launch. Both were keen to express their 

unbridled support. 

Between them, they represent four-fifths of Israel’s parliament. The chief battleground in 

the March election will be which one can claim to be better placed to implement the plan 

and thereby deal a death blow to Palestinian dreams of statehood. 

On the Israeli right, there were voices of dissent. Settler groups described the plan as “far 

from perfect” – a view almost certainly shared privately by Netanyahu. Israel’s extreme 

right objects to any talk of Palestinian statehood, however illusory. 

Nonetheless, Netanyahu and his right-wing coalition will happily seize the goodies offered 

by the Trump administration. Meanwhile the plan’s inevitable rejection by the Palestinian 

leadership will serve down the road as justification for Israel to grab yet more land. 

There are other, more immediate bonuses from the “deal of the century”. 

By allowing Israel to keep its ill-gotten gains from its 1967 conquest of Palestinian 

territories, Washington has officially endorsed one of the modern era’s great colonial 

aggressions. The US administration has thereby declared open war on the already feeble 

constraints imposed by international law. 

Trump benefits personally, too. This will provide a distraction from his impeachment 

hearings as well as offering a potent bribe to his Israel-obsessed evangelical base and major 

funders such as US casino magnate Sheldon Adelson in the run-up to a presidential 

election. 



 

٤٩

And the US president is coming to the aid of a useful political ally. Netanyahu hopes this 

boost from the White House will propel his ultra-nationalist coalition into power in March, 

and cow the Israeli courts as they weigh criminal charges against him. 

How he plans to extract personal gains from the Trump plan were evident on Tuesday. He 

scolded Israel’s attorney-general over the filing of the corruption indictments, claiming a 

“historic moment” for the state of Israel was being endangered. 

Meanwhile, Abbas greeted the plan with “a thousand nos”. Trump has left him completely 

exposed. Either the PA abandons its security contractor role on behalf of Israel and 

dissolves itself, or it carries on as before but now explicitly deprived of the illusion that 

statehood is being pursued. 

Abbas will try to cling on, hoping that Trump is ousted in this year’s election and a new US 

administration reverts to the pretence of advancing the long-expired Oslo peace process. 

But if Trump wins, the PA’s difficulties will rapidly mount. 

No one, least of all the Trump administration, believes that this plan will lead to peace. A 

more realistic concern is how quickly it will pave the way to greater bloodshed. 

jonathan-cook 29 January 2020   

*** 

Rights group says US plan flouts international law 
  

RAMALLAH, Tuesday, January 28, 2020 (WAFA) - The proposed US plan for a Middle 

East settlement not only flouts international law, but also normalizes and imposes the 

principle of “might over right”, sustaining Israel’s colonization of Palestine, today said the 

Ramallah-based Al-Haq human rights organization. 

It called on the international community “to take immediate and effective measures to 

ensure the primacy of international law and the enforcement of relevant United Nations 

resolutions and decisions on the inalienable rights of Palestinians.” 

It said in a statement: “The international community must stop rewarding Israel’s regime 

of oppression and domination and its prolonged occupation and colonization for the 

continued commission of grave breaches and suspected international crimes against the 

Palestinian people. To this end, all accountability mechanisms must be activated to ensure 

an end to the pervasive cycle of impunity for widespread and systemic human rights 

violations.” 

It said “third States must finally take decisive action to guarantee international justice and 

accountability, including by imposing sanctions on Israel until it complies with its 

obligations under international law.” 

Al-Haq reiterated its calls on the Palestinian Authority and all relevant Palestinian officials 

to continue to reject any form of plan or agreement that is not founded on international 

law, in particular the right of the Palestinian people to self-determination and permanent 

sovereignty, and the right of return of Palestinian refugees. 

It repeated its calls for “an end to the state of internal political division; to strengthen the 

ability of Palestinians to oppose and effectively challenge Israel’s suspected crimes, and to 

guarantee the space for peoples’ participation in a free and democratic society.” 

The United States administration released today the so-called “Deal of the Century” or 

“Peace Plan” for a settlement to the Palestinian-Israeli conflict. 

Al-Haq said that “any plan or project aiming towards an effective and sustainable solution 

must be grounded in international law and justice – principles that must be confirmed in: 

an end to Israel’s prolonged occupation; the genuine realization of the inalienable right of 

the Palestinian people to self-determination, including the right of Palestinian refugees to 

return to their homes, lands, and property; addressing the illegality of Israeli settlements in 
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the occupied Palestinian territory and countering annexation; as well as putting an end to 

Israel’s institutionalized regime of systematic racial domination and oppression over the 

Palestinian people as a whole, as amounting to apartheid.” 

M.K. 

wafa 28/1/2020  

*** 

Russia in response to the Trump declaration: Washington is not the 

one to make the settlement decision 

  

MOSCOW, Tuesday, January 28, 2020 (WAFA) - The Russian Foreign Ministry said today 

that the United States proposals for a settlement in the Middle East are one of the 

initiatives, and it is not Washington who makes the settlement decision. 

Russian Deputy Foreign Minister Mikhail Bogdanov stressed that Russia will study the 

"deal of the century", but what is more important is the position of the Palestinians from it. 

M.K. 

wafa 28/1/2020  

***  
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