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  ١٥  .الوصاية الهاشمية خط الدفاع األول: الطيبي •

  ١٥  .ّالداوود ينقل تحيات الملك للشعب الفلسطيني وعباس يشيد بمواقف األردن الداعمة •

  ١٦  .األردن يدين اعتداء االحتالل على المصلين في األقصى •

  ١٦  .سرائيليةال شرعية للمستوطنات اال: الخارجية •

  ١٦  .األردن ملتزم بدوره التاريخي والديني في حماية المقدسات في القدس: الملك •

  ١٧  .اعادة اطالق الحوار بين الفلسطينيين واالسرائيليين ضرورة: الملك •

  ١٩  .الملك يجدد التأكيد على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي •

ي منطقة الشرق األوسط دون تحقيق السالم بين الفلسطينيين ال يمكن تحقيق االستقرار ف: الملك •
  ١٩  .واإلسرائيليين

  ٢٠  .إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين: الملك •

  ٢١  .ماذا لو بقيت القدس المدينة العزيزة على قلبي شخصيا موضع نزاع: الملك •

  ٢٣  .سطينمن إجراءات تقوض حل الدولتين في فل  الملك يحذر •

جاللته يؤكد .. بذل كل الجهود للحيلولة دون التصعيد وزيادة التوتر بالمنطقة: الملك والرئيس الفرنسي •
  ٢٣  .ضرورة انهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي على اساس حل الدولتين

  ٢٤  .اعتداء قوات االحتالل على المصلين محاولة بائسة لتفريغ األقصى: وزير األوقاف •

  ٢٤  .خيارات الستعادة الملكية: األردنيين في فلسطينأراضي  •

  ٢٥  .كنائس الشرق األوسط تشيد بالرعاية الهاشمية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس •

  ٢٦  .فلسطين النيابية تدعو لتوسيع المشاركة الوطنية بحملة العودة حقي وقراري •

  ٢٦  . فاعل لحل الدولتينالملك يقود جهودا مكثفة إلطالق تحرك دولي: الصفدي •

مصدر ...  غير صحيح"فك االرتباط"ٕ حسب مصدر حكومي والغاء "صفـقـة القــرن"األردن لـم يطلـع على  •
  ٢٨  .ـا لألردنية علـ مصلح"الـدولة"ة مٕة واقاية الفلسطينيموقفنا ثابت مـن القض: "الدستـور" حكومي لـ

  ٢٩  .قة القرنالملك الصوت العربي األقوى الرافض لصف: الفايز •

  ٣٠  .مواقفنا ثابتة ومبدئية بخصوص السالم والقضية الفلسطينية: الملك •

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

  ٣١  .ل الدولتين يضمن استقـرار المنطقةحتـمـسك الـملك ب: طـراونةال •

  ٣٢  .د خطيب األقصى عكرمة صبـري عن المسجدجهود دبلوماسية إللغاء إبـعا •
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  ٣٣  .ةتكريس كل االمكانيات لحماية المدينة المقدس: الملك •

  ٣٤  .ال يمكن فرض صفقة القرن على شعوب المنطقة: نواب •

  ٣٥  .األردن على عهده مع فلسطين والقدس •

  ٣٦  .ً عاما من عمر القائد المديد٥٨ •

  ٣٨  .األردنيون صف واحد دعما لمواقف الملك •

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

  ٣٩  .األوقاف تحذر من فرض واقع جديد على المقدسات الدينية بالقدس الشريف •

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

  ٤٠  .د ثوابت األردن تجاه القضية الفلسطينيةالرزاز يهنئ الملك بعيد مولده ويؤك •

  ٤١  .وزير االوقاف يدعو العالم للعدالة واالنصاف في قضايا المسلمين •
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  ٤٣  .صورة للتمسك بالهوية والنضال.. المسيحيون وأعياد الميالد المجيدة في القدس •

  ٤٥  .القدس في خطاب الملك أمام البرلمان األوروبي •

  ٤٦  .االمير الحسن بن طالل ومصطلح المستوطنات •

بيان اللجنة الملكية لشؤون .. بمناسبة عيد ميالد جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا •
  ٤٨  .م٢٠١٩تجاه ما جرى في القدس عام  القدس وانجازاتها 
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  ٥١  .ن باالقتراعمن المقدسيي% ٤أوسلو تسمح ألقل من : دراسة قانونية •

  ٥٢  . القضاء على وكالة األونروا في القدس٢٠٢٠مخطط االحتالل في : دائرة الالجئين •

  ٥٣  .ً هو األكثر تدنيسا للمسجد األقصى من قبل الصهاينة٢٠١٩عام : األزهر •

  ٥٣  .اجتماع لبحث ضم وتطبيق السيادة اإلسرائيلية على مناطق غور األردن •

  ٥٥  ".األونروا"يمية إسرائيلية بالقدس المحتلة بديال عن مدارس االحتالل يقيم منطقة تعل •

  ٥٦  .باب الرحمة غير مغلـق لكنه يتعرض لمحاوالت التضييق: الصفدي •

  ٥٧  .ننسق مع األردن لنصرة األقصى وحمايته: الخارجية الفلسطينية •

  ٥٨  .لجنة أممية تستمتع إلى شكوى فلسطينية حول عنصرية إسرائيل •

عمليات الترميم في سور األقصى تندرج ضمن محاولة االحتالل : عبي لفلسطينيي الخارجالمؤتمر الش •
  ٥٨  .للسيطرة الكاملة على محيط المسجد

  ٥٩  .الوصاية الهاشمية أبعدت خطر التهويد واالقتسام المكاني والزماني لمقدساتنا: عمرو •
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  ٦١  .ىًباب الرحمة جزءا أصيال من المسجد األقص: الخارجية الفلسطينية •

  ٦١  .االتحاد األوروبي يدعو إسرائيل إلنهاء األنشطة اإلستيطانية في األراضي المحتلة •

  ٦٢  .فلسطين النيابية تدين تصريحات السفير األميركي في إسرائيل •

  ٦٢  .تقارب واضح تجاه قضايا المنطقة وفي مقدمتها الفلسطينية.. العالقـة األردنية العمانية •

  ٦٣  .ت المجهرإسرائيل تح).. الهاي( •

  ٦٤  .الليكود يقدم التماسا قضائيا لمنع قرار مرتقب حول حصانة نتنياهو •

  ٦٥  .حق العودة مقدس وال يسقط بالتقادم أو عبر االتفاقيات: فلسطين النيابية •

  ٦٦  .بتوجيه الملك لحماية األقصى) مجلس األوقاف(السفير المجالي يضع  •

  ٦٦  .ون تنفيذ خطط ضم الضفةمنصور يدعو المجتمع الدولي للحيلولة د •

  ٦٧  .البيت األبيض يعتزم نشر صفقة القرن قبل االنتخابات اإلسرائيلية •

  ٦٨  ".األقصى" تطالب بلجنة تقصي حقائق بحفريات "الخارجية الفلسطينية" •

  ٦٨  .ريكا بشأن صفقة القرنمال نتفق مع أ: السفير البريطاني •

تدفع اميركا لتشريع " الجنائية الدولية ً يوما٩٠ في غضون قرارات اعتقال دولية لمسؤولين إسرائيليين •
  ٦٩  .انتقاد ممارسات االحتالل" يحرم"قانوني 

  ٧٠  .أوروبا تعرب عن قلقها إزاء التطورات المقلقة والعنف في بلدة العيسوية بالقدس •

  ٧١  .تصاعد في انتهاكات االحتالل بالقدس والمسجد األقصى المبارك":  الفلسطينياإلعالم" •

  ٧٢  .البرلمان العربي يثمن جهود الملك الداعمة لفلسطين •

  ٧٢  .البرلمان العربي يثمن موقف الملك تجاه القضية الفلسطينية •

  ٧٣  .البرلماني العربي يدين اعالن االحتالل اإلسرائيلي انشاء محميات في فلسطين •

  ٧٣  .حكمة ورؤيا ثاقبةخطاب الملك أمام البرلمان االوروبي فيه شجاعة و: السفير الفلسطيني •

  ٧٤  .قمع االحتالل لرواد األقصى سلوك وحشي وحرب حقيقة: الفصائل •

  ٧٥  .حملة الفجر العظيم مرحلة جديدة ضد االحتالل: أبو عرفة •

  ٧٦  .اقتحامات االحتالل اليومية للحرم القدسي تهدف لفرض التقسيم الزماني والمكاني: سياسيون •

  ٧٧  .حتالل إلخراجها من القدس المحتلة تحذر من مساعي اال"األونروا" •

  ٧٨  . الشيخ صبري تدعو لحراك عربي إسالمي لحماية األقصىإبعاد تدين  الفلسطينيةالخارجية •

  ٧٩  . بفلسطين والتدخل السياسي للحفاظ على فرص السالماالعترافعلى االتحاد األوروبي : عريقات •

  ٨٠  .ساالتحاد األوروبي يرفض إجراءات االحتالل في القد •

  ٨٠  .نواب بريطانيون يدعون حكومة بالدهم إلى االعتراف بدولة فلسطين •

  ٨١  . لتصنيف المحاكم اإلسرائيلية كأدوات احتالل"الجنائية الدولية"دعوة فلسطينية لـ •

  ٨٢  .تستمر ألسبوع" ثكنة عسكرية" القدس المحتلة تتحول لـ .. رئيس دولة وزعيم٤١لزيارة  •

  ٨٣  .نهاء حصار غزة وتخفيف المعاناة بالضفة والقدساألمم المتحدة تدعو إل •
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  ٨٣  .صبيح يرحب بدعوة األساقفة زيارة األماكن المقدسة في فلسطين •

  ٨٤  .ترفض الحكم بالوالية الجغرافية لألراضي الفلسطينية) الهاي( •

  ٨٦  . للتغطية على جرائمها"الهولوكوست"إسرائيل توظف : فلسطين •

  ٨٦  . بين اإلسرائيليين والفلسطينيينماكرون يدعو لبناء الثقة •

إلنقاذ العملية السياسية من   يستقبل ماكرون ويؤكد أهمية الدور الفرنسي واألوروبي الفلسطينيالرئيس •
  ٨٧  .مأزقها

  ٨٨ .السلطة الفلسطينية تجدد رفضها خطة السالم األمريكية •

  ٨٨  ).د اإلعالميالمشه(مشادة ماكرون مع شرطة االحتالل في القدس المحتلة تتصدر  •

  ٩٠  .ّكنائس الشرق األوسط تشيد بالرعاية الهاشمية للمقدسات في القدس •

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

  ٩١  ".صفقة القرن" دونالد ترامب إطالق خطته األميركي الرئيس إعالنالفلسطينيون يتجاهلون  •

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

  ٩٢  .السالم في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين هدف غائب عن خطة ترامب •

  ٩٤  .مبادرة السالم العربية هي أساس حل القضية الفلسطينية: عريقات •

  ٩٤  .سالم األميركية في حال إعالن خطة ال"أوسلو"الفلسطينيون يهددون باالنسحاب من  •

  ٩٥  .الوطني الفلسطيني يرفض اية صفقات تمس الحقوق الفلسطينية •

  ٩٦  .ما قبل اإلعالن".. صفقة القرن" •

ًالقضية الفلسطينية لم تكن أبدا قضية اقتصادية وحلها يجب أن يكون سياسيا: الجامعة العربية • ً.  ٩٩  

  ٩٩  .للسالم" فرصة"ترامب يعلن خطته اليوم ويعتقد بوجود  •

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

  ١٠١  .ترمب ينشر خريطة فلسطين المستقبلية •

  ١٠١  ."صفقة القرن"النص الحرفي للبند المتعلق بالقدس في  •

  ١٠٤  .القدس ليست للبيع ومؤامرة صفقة القرن لن تمر: عباس •

  ١٠٦  ."صفقة القرن"من تصعيد إرهاب المستوطنين في ظل اإلعالن عن تحذر "  الفلسطينيةالخارجية" •

  ١٠٧  .األمم المتحدة تعلن تمسكها بحل الدولتين •

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

  ١٠٨  .صفقة القرنالموقف الفلسطيني العامل الحاسم بتشكيل الموقف العربي من : الجامعة العربية •

  ١٠٨  .والقدس خط أحمر" ولدت ميتة"خطة ترمب : تركيا •

  ١٠٨  .روسيا تؤكد أن موقفها من النزاع العربي اإلسرائيلي لم يتغير •

  ١١٠  .ماليزيا تدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس: كوميندينج •

  ١١٠  .قطر تعرب عن موقفها من صفقة القرن •



  
  ٦ 

  ١١١  .دعم ثابت إلسرائيل: ترامب والنزاع في الشرق األوسط •

  ١١٢  .فلسطين النيابية تدعو للتوحد في مواجهة خطة ترامب •

  ١١٢  .فلسطين والقدس من ثوابت األمة واألقصى عقيدة إسالمية لن تفرط بها: قاضي القضاة •

  ١١٣  .ركيةالشؤون الخارجية النيابية تعبر عن رفضها المطلق لخطة السالم األمي •

  ١١٤  .الزعنون يدعو الجتماع طارئ للمجلس الوطني الفلسطيني •

  ١١٤  .لدعم األردن في مساعيه تجاه القضية الفلسطينية" البرلمانية لمجلس أوروبا"القيسي يدعو أعضاء  •

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

  ١١٦  .ًأي حل يهضم حق الشعب الفلسطيني لن يكون قابال للحياة: الل لقاء السفير التونسيالطراونة خ •

  ١١٦  .خطة ترامب بين الرفض والتساؤل والتمسك بالشرعية الدولية •

  ١١٧  .في األردن" الوطني الفلسطيني"الزعنون يدعو الجتماع طارئ لـ  •

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

 صفقات مشبوهة على حساب شعبنا، والفلسطينيون ليسوا مستعدين لالستسالم لما يريده أيةلن تمر " •
  ١١٩  ."ترامب وحلفاءه

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

مقترح ترمب للشرق األوسط يقوض فرص السالم وينتهك القانون ": وكسفامأ"و" المجلس النرويجي" •
  ١٢٠  .الدولي

  ١٢١  .االتحاد األوروبي جدد التزامه الثابت بحل الدولتين: هاجيثيودوسيو •

  ١٢٢  .الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية ال يتحقق إال بااللتزام بقرارات الشرعية الدولية: الكويت •
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  ١٢٢  .٢٠١٩ألف مستوطن اقتحموا األقصى في  ٢٩: ف القدسأوقا •

  ١٢٢  .وتداعيات قانونية ستالحق االحتالل.. في القدس مهددة" لألونروا"ست مدارس  •

  ١٢٤  .٢٠١٩عام % ٧٠ارتفاع وتيرة االستيطان  •

  ١٢٥  .االستيطان ومشاريع الضم أوراق يراهن عليها نتنياهو في االنتخابات المقبلة •

  ١٢٨  .االحتالل يسعى لتحويل منازل المقدسيين لسجون: ُمبعد عطونالنائب ال •

ّأهم معركة ترحل لعام .. حسم هوية القدس • ُ١٢٩  .٢٠٢٠  

  ١٣١  . منعا لألذان في اإلبراهيمي الشهر الماضي٤٩ اقتحاما لألقصى و٢٣أكثر من :  الفلسطينيةاألوقاف •

  ١٣٢  .٢٠١٩انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين في  •

  ١٣٢  ؟٢٠١٩ا تراجعت نسبة الزيادة بأعداد المقتحمين لألقصى عام لماذ •

  ١٣٤  .تقرير حول االستيطان •



  
  ٧ 

  ١٣٥  . ألفا١٣٧ الفلسطينيعدد المسيحيين العرب في الداخل  •

  ١٣٦  .جدارية المفاتيح والقواشين الفلسطينية •

  ١٣٧  .احتمال كبير بحرب على عدة جبهات: تقييم استراتيجي لالحتالل •

  ١٣٨  .قدس تحمل االحتالل مسؤولية األوضاع في باب الرحمةأوقاف ال •

  ١٣٩  .الفلسطينيون يدينون فرض سياسة األمر الواقع على األرض الفلسطينية المحتلة •

  ١٤٠  .باب الرحمة في عين العاصفة من جديد •

  ١٤٢  . طفال١٩٠ مواطن العام الماضي بينهم ٥٥٠٠االحتالل يعتقل : النجار •

  ١٤٣  .ارتفاع وتيرة هدم منازل الفلسطينيين.. يمغرافية بالقدسلتغيير الهوية الد •

  ١٤٣  . شجرة زيتون خالل أسبوعين١٤٧ٍ مبان واقتلع ٨االحتالل هدم : تقرير أممي •

  ١٤٤  .إصرار جماهيري مقدسي على حماية مصلى باب الرحمة •

  ١٤٥  .ةيالمـرار األزمة الم عام صعـب واست٢٠٢٠: "األونروا" •

  ١٤٧  .رحلة رمزية تحاكي القدس..  غزةقطار العودة في •

  ١٤٧  .من أراضي األغوار ومياهها % ٨٠االحتالل يسيطر على  •

  ١٤٩  . أسير فلسطيني بال محاكمة٥٠٠االعتقال اإلداري اإلسرائيلي يحتجز  •

  ١٥٠  .في فلسطين أم في إسرائيل؟» كنيسة المهد«:  في امريكاً يثير جدال برنامج مسابقات أمريكي •

  ١٥١  . والتكنولوجيا والممارسات المكانية إلنهاء االستعمار في فلسطينالخرائط •

  ١٥٢  .في القدس؟" إسرائيل"ماذا تفعل .. ّالخطة الخمسية •

لحماية مقدسات األمة " حملة الفجر العظيم"الفلسطينيون داخل وخارج فلسطين يستعدون للمشاركة في  •
  ١٥٨  .في فلسطين

  ١٥٨  .رغم إجراءات االحتالل في القدس" األقصى"برحاب " الجمعة"ً ألفا يؤدون ٤٠أكثر من  •

  ١٥٩  .االحتالل تفاجأ بعدد المصلين في األقصى فجر اليوم •

  ١٥٩  .أعداد مصلي الفجر بالمسجد األقصى أغاظت االحتالل: ناشط فلسطيني •

  ١٦٠  . فلسطيني منذ بداية العام٢٠٠االحتالل اعتقل .. ً طفال٢١من بينهم  •

  ١٦٠  .ات الطبيعية بالضفة مطمع للتوسع االستيطاني وسرقة األراضيالمحمي: تقرير •

  ١٦٢  .في مواجهة كارثة عمرانية تهدد حياة السكان" حوش النيرسات" •

  ١٦٤  .عملة واحدة.. والليكود) أبيض -  أزرق( •

  ١٦٥  .رئيس فرنسا يوبخ ضباط االحتالل بالقدس ويطردهم من أمام الكنيسة الصالحية •

  ١٦٦  . على األغوار"السيادة"ًاهو طلب من ترمب ضوءا أخضر لـ نتاني: الليكود •

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

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

  ١٧٢  .صاء المسلمين وفرض للتقسيميهدف إلق.. اإلبعاد عن األقصى •
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  ١٧٢  .ًتمتين الجبهة الداخلية سياسيا ومكاشفتها بالحقائق متطلبات حاسمة لمواجهة صفقة القرن •

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

  ١٧٥  .داف المدنيين لحسم أي حرباسته..  بينيت يصادق على خطة تنوفا- فلسطين •

  ١٧٥  .عدد فلسطينيي الداخل المحتل مليون ونصف المليون نسمة •

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

لن يفرض على األردن ما يخالف ثوابته : سياسيون..  حول صفقة القرن"الدستور" قراءة تحليلية لـ •
  ١٧٩  .ومصالحه العليا

  ١٨١  .عام على النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ١٠٠ •

  ١٨٣  .األراضي الفلسطينية بين االحتالل والحصار •

  ١٨٤  .أصول قديمة وحاضر مشوه.. بلدة شعفاط الفلسطينية في أتون صفقة القرن •

  ١٨٦  .مستمرون في تقديم خدماتنا والدعوة إلنهاء المنظمة باطلة: أونروا •

  ١٨٦  .ما بين الترحيب والتنديد"  نتانياهو–ترمب "صفقة  •

  ١٩٠  .اإلعالم األمريكي يشكك في جدوى صفقة القرن •

  ١٩١  .األردن مع العالقات يهدد األغوار ضم إسرائيلية أمنية تحذيرات •

  ١٩٢  .محكومة بالفشل وخيارات الفلسطينيين تتضاءل" صفقة ترامب: "محللون •

  ١٩٣  .؟"للمتدينين اإلنجيليين"ن طروادة هل ترامب حصا.. صفقة القرن ودوافعها التوراتية •

  ١٩٥  .ترامب يقدم الجبنة إلسرائيل وفراغاتها للفلسطينيين": بتسيلم •
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  ١٩٦  .عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون األقصى واالحتالل يهدم قرية العراقيب بالنقب •

  ١٩٧  .االحتالل يخطط إلقامة مجمع تعليمي شرق القدس •

  ١٩٨  .م منزله في القدس بضغط من االحتاللفلسطيني يهد •

  ١٩٩  ."أونروا"ًبلدية االحتالل تقر إنشاء مدارس في القدس بديال عن مدارس  •

  ١٩٩  . منشأة الشهر المنصرم١٦ً مستوطنا اقتحموا األقصى واالحتالل هدم ٢٨٧٠: تقرير •

  ١٩٩  ).باب الرحمة(االحتالل يمنع المصلين من دخول  •

  ٢٠٠  .رق االلتفافية المحيطة بمستوطنة شرق قلقيليةاالحتالل يوسع الط •

  ٢٠٠  .االحتالل يعتدي على المصلين في األقصى •

  ٢٠١  .٢٠١٩ منزل شرق القدس خالل ٢٠٠االحتالل هدم  •

  ٢٠٢  . مواطنين١٠العيسوية تطال "االحتالل يشن حملة اعتقاالت جديدة وواسعة في : القدس •

  ٢٠٢  .لقدس وحدة استيطانية في ا٥٠٠مخطط لبناء  •
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  ٢٠٢  .االحتالل يعتقل خمسة مقدسيين بدعوى تهريب أسلحة •

  ٢٠٣  .اعتقال مقدسي عقب اقتحام قوات االحتالل لباحات األقصى •

  ٢٠٣   ألف دونم من األغوار الفلسطينية١٠٠االحتالل يصادر  •

  ٢٠٣  المستوطنون يشرعون باقتحام باحات المسجد األقصى •

  ٢٠٥  .قصى بحراسات مشددةًمستوطنا يقتحمون المسجد األ ٤٢ •

  ٢٠٥  ً.جمعيات استيطانية تدعو القتحامات واسعة لألقصى غدا •

  ٢٠٦  .اعتقال مقدسي عقب اقتحام قوات االحتالل لباحات األقصى •

  ٢٠٦  .أوقاف القدس تطالب بوقف ترميم أسوار األقصى •

  ٢٠٧  . شبان من العيسوية لرفضهم الحبس المنزلي الليلي٥تمديد اعتقال : القدس •

  ٢٠٧  .عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى •

  ٢٠٩  .االحتالل يعتقل أربعة مقدسيين بينهم فتاة: القدس •

  ٢١٠  .تمهيـدا لتهويده» باب الرحمة«االحتالل يواصل محاوالت استصدار قرار إلغالق  •

  ٢١١  .ُاالحتالل يخطر بهدم جديد بالقدس المحتلة •

  ٢١٢  . في الضفة"ج" االحتالل يشكل هيئة حكومية لضم المنطقة •

  ٢١٣  .أحدث صيحات العقاب الجماعي بالقدس.. الحبس المنزلي الليلي •

  ٢١٥  . منازل ألسرى يتهمهم بتنفيذ عمليات٣جيش االحتالل يخطر بهدم  •

  ٢١٥  .مواجهات عنيفة بمخيم شعفاط واعتقال شاب: القدس •

  ٢١٥  .االحتالل يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس •

  ٢١٦  .عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى •

  ٢١٦  .االحتالل يعتقل شابا من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق •

  ٢١٦  .األقصىاالحتالل يصدر قرار بإبعاد شاب مقدسي عن المسجد  •

  ٢١٧  االحتالل يستدعي فتاة مقدسية للتحقيق •

  ٢١٧  االحتاللمواطن يجرف أرضه في القدس بضغط من سلطات  •

  ٢١٧  االحتالل يفتش منزلين قرب المسجد األقصى بالقدس القديمة •

  ٢١٧  .اعتقال طفل من البلدة القديمة في القدس •

  ٢١٧  . شبان من القدس٣ُاالحتالل يمدد اعتقال  •

  ٢١٨  ."القانون"جنود ينكلون ويضربون فتى مقدسيا بغطاء من : لجنة أهالي أسرى القدس •

  ٢١٨  .ية متطرفة تستعد لتنفيذ اقتحامات كبيـرة لألقصىمنظمات استيطان •

  ٢١٩  .االحتالل يقرر إقامة منطقة تعليمية متكاملة بالقدس المحتلة ضمن مساعيه لتهويد المدينة •

  ٢٢١  .اعتقال تاجر ومصادرة بضائعه من محله في القدس القديمة •

  ٢٢١  .االحتالل يعتقل شابا من شمال غرب القدس •
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  ٢٢١  .الل تغلق مدرستين في القدسسلطات االحت •

  ٢٢١  .االحتالل يهدم ورشة حدادة في بلدة حزما بالقدس المحتلة •

  ٢٢٢  .ً شخصا من مبنى جراء الحفريات أسفله٢٥إجالء : سلوان •

  ٢٢٢  .االحتالل يشن حملة اعتقاالت واستدعاءات •

  ٢٢٢  . منذ احتاللها من خطر االنهيارات تزيد الحفريات في القدس١٠٤ •

  ٢٢٤  .ويوزع إخطارات هدم جديدة لنشطاء" العيسوية"االحتالل يواصل حملته في : لقدسا •

  ٢٢٤  .االحتالل يجبر مقدسيين على هدم منزليهما بأيديهما في جبل المكبر •

  ٢٢٤  . بينهم عناصر من مخابرات االحتالل يقتحمون األقصىًمستوطنا ١٥٥ •

  ٢٢٤  .ي الضفة الغربية محميات طبيعية استيطانية ف٧االحتالل يعلن عن  •

  ٢٢٦  . شبان عن األقصى٣االحتالل يبعد  •

  ٢٢٦  .شرطة االحتالل تدنس مصلى باب الرحمة في القدس •

  ٢٢٧  .االحتالل يبعد فتى من القدس عن المسجد األقصى •

ًاالحتالل يستدعي شابا مقدسيا مصابا بالشلل للتحقيق معه • ً ًُ.  ٢٢٧  

  ٢٢٧  .١٧٢مؤبد ويهدم العراقيب للمرة ُاالحتالل يرفع حكم طفل أسير إلى ال •

  ٢٢٨  .إصابات في اقتحام الشرطة اإلسرائيلية للمسجد األقصى •

  ٢٢٩  .االحتالل يعتقل سيدة قرب باب العامود في القدس المحتلة •

  ٢٢٩  .بالقدس" باب السلسلة" منازل في ٧االحتالل يخطر بإخالء  •

  ٢٣٠  .ء بناية عائلة الرجبي بحي بطن الهوى في سلوانبإخال" إسرائيلي"قرار .. لمصلحة جمعية استيطانية •

  ٢٣٠  .االحتالل يحول مدرسة عبد اهللا بن الحسين بالقدس إلى مدرسة حرفية •

القرار اإلسرائيلي : "الدستور"خطيب األقصى لـ  ..ًاالحتالل يبعد الشيخ عكرمة صبري عن األقصى أسبوعا •
  ٢٣١  .ّلجس نبض الشارع

  ٢٣٢  .منازل في حي واد الحمص جنوب القدس ٤قرار إسرائيلي بهدم  •

  ٢٣٢  .األقصىجنود االحتالل يقتحمون مصلى باب الرحمة في المسجد  •

  ٢٣٢  ".األرنونا"االحتالل يعتقل مقدسيا إلجباره على دفع مبلغ لضريبة  •

  ٢٣٣  . منزال في القدس٣٠إخطارات بإخالء وهدم :  ساعة٢٤خالل  •

  ٢٣٣  ".األقصى"مستوطن يقتحمون  ١٠٠ •

  ٢٣٤  .االحتالل يباشر عملية تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية •

  ٢٣٦  .يسعى لتهويد القدس إخالء منازل قرب األقصى تهديد خطير •

  ٢٣٦  .ًاالحتالل يفرض شروطا على عائلة أسير مقدسي •

  ٢٣٧  . ومستوطنون يدنسون األقصى"باب الرحمة"قوات االحتالل تقتحم مصلى  •

  ٢٣٨  .ل يبعد المقدسيين رائد الزغير ومحمد الشلبي عن األقصى لمدة أسبوعاالحتال •
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  ٢٣٩  .شرطة االحتالل تواصل إبعاد الفلسطينيين عن األقصى •

  ٢٤٠  . سبع مرات خالل ثالثة أسابيع"مصلى باب الرحمة"اقتحام  •

  ٢٤١  ..تضييق ممنهج بحق المقدسيين •

  ٢٤٣  . من القدس والداخل أسرى١٠لـ » الكنتينا«االحتالل يصادر مبالغ  •

  ٢٤٣  . شهور٤ عنه لمدة باإلبعاداالحتالل يقتحم منزل خطيب األقصى ويسلمه قرار  •

  ٢٤٤  .٢٠١٩ منزل فلسطيني بالقدس العام ٢٠٠االحتالل يهدم زهاء  •

ًاالحتالل يواصل مالحقة ناشط مقدسي ويسلمه قرارا بهدم منزله • ُ.  ٢٤٦  

  ٢٤٦  .ّعن طفلين مقدسييناالحتالل يتراجع عن قرار اإلفراج  •

  ٢٤٦  .ًاالحتالل يستدعي حارسا بالمسجد األقصى للتحقيق •

ًمستوطنون يحرقون مسجدا ثانيا بالقدس المحتلة ويقتحمون األقصى بحماية قوات االحتالل • ً.  ٢٤٦  

  ٢٤٩  .يةرة الثانم خطيب األقـصى وتبعده للع االحتالل تحقـق مةشــرط •

  ٢٤٩  .سعة في أسواق القدس القديمةاالحتالل يشن حملة ضريبية وا •

  ٢٤٩  . كنيسة على يد عصابات إسرائيلية١٢ مسجدا و٤٦إحراق  •

  ٢٥٠  .ًاالحتالل يهدم محال تجاريا في القدس •

  ٢٥١  ".حمزة نمر"االحتالل يعتقل حارس المسجد األقصى  •

  ٢٥١  . مقدسيات عن األقصى٥االحتالل يبعد  •

  ٢٥١  .حتالل احتجاجا على صفقة القرنمواجهات بالضفة بين الفلسطينيين واال •

  ٢٥٢  .ّاالحتالل يصعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين •

  ٢٥٣  .ٕفلسطين تنتفض رفضا لصفقة ترامب واغالق األقصى والقدس القديمة •

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

  ٢٥٣  .القديمة ويعتقل شابين بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن باألقصىاالحتالل يغلق األقصى والقدس  •

  ٢٥٤  .وسط القدس المحتلة" صفقة القرن" مقدسيين خالل قمع وقفة ضد ٥اعتقال  •
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  ٢٥٦  .لتصويت الكنيست) الغور طرح(مشروع ضم  •

  ٢٥٦  .االحتالل يتجه نحو إصدار قرار يمنع وجود ممثلين لألطفال األسرى •
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  ٢٥٧  .لصالح الجمعيات االستيطانية) العليا(ثبتت قرار ) المركزية( •

  ٢٥٧  .ترفض التماسا قدمته منظمة متطرفة لمنع الوقف األردني من امتالك باب الرحمة" العليا اإلسرائيلية" •
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  ٢٥٨  ."أم طوبا"إعادة افتتاح مسجد بالل بعد ترميمه في : القدس •

  ٢٥٩  .المسجد أسمى من أن يخضع للمحاكم: خطيب األقصى •

  ٢٦٠  . بشأن مصلى باب الرحمةًامحكمة االحتالل ترفض التماس •

  ٢٦٠  .التربية تولي اهتماما بقطاع التعليم في القدس: عورتاني •

  ٢٦١  .بإعادة العام الدراسي  طالب مقدسي من حي شعفاط مهددون ٣٠٠ •

  ٢٦٢  .ألقصى واإلبراهيمي الجمعة المقبلةدعوات لصالة الفجر با... حملة الفجر العظيم •

  ٢٦٢  .تتسلم مشروعي صيانة مجموعة من المدارس بالقدس المحتلة" التربية" •

  ٢٦٣  .ّمانويل مسلم يوجه رسالة للشيخ عكرمة صبري •

  ٢٦٣  .وقفة احتجاجية في القدس رفضا لقرار االحتالل إغالق مدرسة عبداهللا بن الحسين •

  ٢٦٤  . تضامنية واسعة مع خطيب األقصىحملة.. كلنا الشيخ عكرمة •

  ٢٦٤  .الدعوة للوقوف ضد أسرلة التعليم بالقدس •

  ٢٦٥  .مقايضة أراض في القدس مقابل اإلفراج عن إسرائيلية معتقلة في روسيا •

  ٢٦٦  .المقدسيون أثبتوا جدارتهم بالدفاع عن األقصى: خديجة خويص •

د وهذا يحتاج الى ترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي القدس في خطر شدي: "سيادة المطران عطا اهللا حنا •
  ٢٦٦  ."فوحدتنا الوطنية هي قوة لنا في دفاعنا عن قضيتنا الفلسطينية العادلة

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

  ٢٦٧  .أبو رميلةبلدية االحتالل تتحمل مسؤولية وفاة الطفل قيس : الهدمي •

  ٢٦٨  ."أبو رميلة"صيام يحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الطفل  •

ًصامدون صمودا أسطوريا عربيا إسالميا ومسيحيا أمام المرحلة الصعبة: الهدمي • ً ً ً ً.  ٢٦٨  
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  ٢٦٩  .لهاشميةفتـح باب الرحمـة قرار دينـي بموجب الفاعلية للوصاية ا: إمام األقصى •
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  ٢٧٠  .عين على القدس يستطلع تداعيات زيارة الرئيس الفرنسي للقدس •
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  ٢٧٠  ).األقصى(ال صالحيات للمحاكم اإلسرائيلية على : سلهب لـ الرأي  •

  ٢٧٢  ".حل الدولتين"فرضية نهاية ": الغد"البخيت يكتب لـ  •

  ٢٧٧  .دوني عن األقصىلهذه األسباب أبع  الشيخ عكرمة صبري للجزيرة نت •

  ٢٧٨  .استهداف إسرائيلي مبرمج للرموز الدينية في القدس :الشيخ صبري •

  ٢٧٩  .مواقف األردن شجاعة وواضحة بالدفاع عن األقصى والمقدسات: أبو شريف •

  ٢٨٥  االحتالل اإلسرائيلي يلهث وراء اقتالع عيون الصحفيين الفلسطينيين لقتل الحقيقة: عمارنة •
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  ٢٨٧  .الرياالت يستقبل وفد المبادرة الوطنية لنصرة األقصى وفلسطين •

  ٢٨٧  .ندوة تعرض لمخاطر االحتالل في القدس وجهود األردن في الدفاع عن فلسطين •

  ٢٨٨  .العظيم_الفجر#تصاميم حملة  •

  ٢٨٩  .حملة اشرب قهوتك كأنك في األقصى •

ًمنظمات أهلية تركية تنتصر فجرا لخطي.. إسطنبول •   ٢٨٩  .ب األقصىَ

  ٢٩٠  .٢٠٢٠يعلن عن جائزة العام " مركز دراسات القدس" •

  ٢٩١  .الفجوة بين األردن واليمين اإلسرائيلي ليست وليدة اللحظة الراهنة بل تاريخية: منتدون •

  ٢٩٦  ".ُلتكسر األقفال"ملتقى القدس يعقد دورة علوم بيت المقدس تحت شعار  •

  ٢٩٧  .لمواجهة صفقة القرن» موحدةإستراتيجية « خطيب األقصى يدعو لـ •

  ٢٩٨  .الدفاع الوطني تنظم ندوة عن دور الهاشميين في الدفاع عن المقدسات •

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

  ٢٩٩  ".لخطة ترمب"ًوقفة احتجاجية في مخيم البقعة رفضا  •

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

  ٣٠١  .جبهة النهضة يؤكد وقوفه خلف الملك في مواجهة صفقة القرن وتداعياتها •

  ٣٠١  .ًفعاليات الكرك تنظم وقفة احتجاجية رفضا لخطة السالم األمريكية •

  ٣٠٢  .لسطينيةنقف خلف قيادة الملك ومواقفه الثابتة تجاه القضية الف: مجلس محافظة معان •

  ٣٠٢  .ًتشكل ظلما للفلسطينيين" صفقة القرن"ردود فعل عربية تؤكد أن  •

  ٣٠٤  ".صفقة القرن"تدعو التخاذ خطوات جادة وعملية لمواجهة " النقابات المهنية" •

  ٣٠٥  .فعاليات المخيمات الفلسطينية في األردن تثمن موقف الملك في خطة السالم األميركية •
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  ٣٠٦  .سلمين تدعو لالتفاف حول الموقف الوطنيجمعية األخوان الم •

  ٣٠٦  .مجرد حبر على ورق" صفقة القرن: "نقابات مهنية •

  ٣٠٨  .ترفض طروحات ترمب وتحذر من المساس بالمقدساتفعاليات  •

  ٣١٦  .ًالملك دوما يحمل هموم األردن وفلسطين في كل مكان: نقابيون •

  ٣١٧  .عادة تشكيل المنطقةتصفية للقضية ومقدمة إل" صفقة القرن: "حزبيون •
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  ٣٢٠  ".بوح القلم"عدد جديد من  •

  ٣٢٠  .رؤية أحزاب اليمين اإلسرائيلي للسالم •

  ٣٢٠  .رسائل شعرية تفيض بالوجد والحنين.. "ّسلم على األقصى" •

  ٣٢٢  .الشؤون الفلسطينية تثمن مواقف األردن بقيادة الملك الداعمة للشعب الفلسطيني •
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ْوهم يصلون الفجر؟.. ىّحت • ََ  َ   ٣٢٣  ."يا رب األقصى! "ُ

  ٣٢٣  .لنا يا قدس •

  

  

  

  

  



  
  ١٥ 

  

  

  

  

 

 

 

 

  والقدس ألردنا

 الوصاية الهاشمية خط الدفاع األول: الطيبي
  

رئيس وأعضاء لجنة فلسطين  التقى – عمان
، وفدا نيابيا من أعضاء القائمة العربية أمسالنيابية، 

، برئاسة "الكنيست"يلي المشتركة في البرلمان اإلسرائ
  .أحمد الطيبي

إنه : وقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود
جرى خالل اللقاء استعراض مختلف القضايا التي تهم 
الداخل الفلسطيني، أبرزها موضوع األراضي المملوكة 

، وموضوع ١٩٤٨ألردنيين من أصول فلسطينية قبل عام 
يين من خالل تسهيل إقامة الحجاج والمعتمرين الفلسطين

  . على أراضي المملكةإقامتهمزيادة مدة 

مواقف القائمة العربية المشتركة "وأضاف أن 
محط فخر واعتزاز لنا، وهي بمثابة شوكة في وجه 

 أتم، الفتا إلى أن مجلس النواب على "االحتالل اإلسرائيلي
  .االستعداد لتقديم ما بوسعه لألشقاء الفلسطينيين

دور األردن بدعم من جهته، ثمن الطيبي 
ًالفلسطينيين في مختلف المجاالت وخصوصا السياسية 
وكذلك في التعليم والصحة والحج والعمرة، فضال عن 
المنح والمكارم الملكية للطلبة الفلسطينيين للدارسة في 
الجامعات األردنية والذي يعد فرصة لهم للتعليم في بيئة 

س منها التي يتنف" الرئة"عربية، واصفا المملكة بـ
  .الفلسطينيون

وأوضح أن الوصاية الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس تعد خط الدفاع األول، 

.  القدسأسوارداعيا إلى تعزيزها لمساندة المرابطين على 
وأشار إلى المحاوالت اإلسرائيلية لتغيير الواقع في المدينة 

  .المقدسة

لعائدة لألردنيين، وفيما يتعلق بموضوع األراضي ا
بين أعضاء القائمة العربية المشتركة أن هناك قانونا 
إسرائيليا يقضي باالستيالء على أراضي الغائبين 

  .وتسجيلها باسم الدولة

  ٢ ص٦/١/٢٠٢٠الدستور 



  
  ١٦ 

* * * * *  

ّالداوود ينقل تحيات الملك للشعب الفلسطيني 
 وعباس يشيد بمواقف األردن الداعمة

  

 نقل ممثل جاللة الملك عبد –ا  بتر–رام اهللا  
اهللا الثاني، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي 
الداوود، تحيات جاللة الملك والحكومة والشعب األردني 

  .لألشقاء الفلسطينيين المحتفلين بأعياد الميالد المجيدة

وأكد الداوود خالل مشاركته مساء اليوم االثنين، 
 للكنائس المسيحية التي في عشاء عيد الميالد المجيد

تسير حسب التقويم الشرقي، بحضور الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في مدينة بيت لحم، موقف األردن الداعم 
على الدوام لألشقاء الفلسطينيين حتى تحقيق أهدافهم 

  .ٕالمشروعة بالحرية واالستقالل واقامة الدولة الفلسطينية

ًدا منيعا لقد ظل الفلسطينيون س: وقال الداوود ً
في وجه المد االستيطاني، يسجلون أروع صفحات 
البطولة في التاريخ، ويستمدون صمودهم من إرث اآلباء 
واألجداد، وعلى خطى الهاشميين الذين يحملون أمانة 
الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات ويذودون عن 
حمى القدس في كل المحافل والمنابر، ويولون القضية 

  .قضيتنا الفلسطينية كل االهتمامالمركزية 

وأشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بالمشاركة األردنية المتواصلة في األعياد المسيحية في 

  .فلسطين

وثمن الرئيس عباس في كلمته خالل عشاء 
الميالد، دور جاللة الملك عبد اهللا الثاني ومواقف األردن 

ة الصعد الثابتة في دعم القضية الفلسطينية على كاف
وفي مختلف المجاالت السيما في حماية ورعاية 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين

 ٢٤ ص٧/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 يدين اعتداء االحتالل على المصلين األردن

 في األقصى

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين  دانت – عمان
سجد  الشرطة اإلسرائيلية على المصلين في الماعتداء

الحرم القدسي الشريف اليوم واعتقال / األقصى المبارك
   عدد منهم

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف 
ٕاهللا الفايز رفض االعتداءات على المصلين وادانتها 

 باإلحالل إسرائيل بصفتها القوة القائمة اللتزامات ًانتهاكا
لية باحترام ًوفقا للقانون الدولي، وطالب السلطات اإلسرائي

  .حرمة المكان وحرية المصلين وسالمتهم

كما دان الفايز قيام السلطات اإلسرائيلية بنصب 
 خشبية ومعدنية عند الحائط الجنوبي للمسجد أعمدة

األقصى المبارك، والذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من الحرم 
  .  فورابإزالتهاالشريف، وطالب السلطات اإلسرائيلية 

قاف القدس وشؤون المسجد وأكد أن إدارة أو
األقصى المبارك هي السلطة صاحبة االختصاص في 
إدارة جميع شؤون المسجد األقصى بموجب القانون 

صيانة والترميم في المسجد  الأعمالالدولي، وأن كافة 
الحرم الشريف هي صالحية حصرية إلدارة / األقصى

  .أوقاف القدس

 االنتهاكات استمراروحذر الفايز من مغبة 
المستمرة بحق الحرم الشريف والمصلين، وطالب بوقفها، 

  . الوضع القائم التاريخي والقانونيوباحترام

 ١ص ٨/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  ال شرعية للمستوطنات االسرائيلية: الخارجية
 

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين  - عمان
 وحدة ١٩٣٦اليوم إعالن السلطات اإلسرائيلية بناء 

 .طانية جديدة في الضفة الغربية المحتلةاستي
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واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين السفير ضيف اهللا الفايز في بيان 
الشرعية المستوطنات اإلسرائيلية التي تشكل خرقا 

 .للقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي

وشدد الفايز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي 
ولياته والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف سياسة مسؤ

االستيطان اإلسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع 
ٕوتحقيق السالم الشامل والزام إسرائيل بتنفيذ قرارات 
الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس األمن رقم 

٢٣٣٤.  

  ١ ص٩/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

لتاريخي والديني األردن ملتزم بدوره ا: الملك
  في حماية المقدسات في القدس

  

استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني، في مركز 
ّمؤتمرات المغطس بموقع عماد السيد المسيح عليه 
السالم اليوم االثنين، غبطة رئيس أساقفة كانتربري 
ورئيس كنائس األنجليكان في العالم المطران جستين 

كانية في العالم الذين ويلبي، ورؤساء الكنائس األنجلي
  . يعقدون اجتماعاتهم في المملكة

وأكد جاللته خالل اللقاء الذي حضره سمو 
األمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جاللة الملك 
للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجاللته، 
أن األردن ملتزم بدوره التاريخي والديني في حماية 

لمسيحية في القدس من منطلق المقدسات اإلسالمية وا
  . الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات

وشدد جاللته على ضرورة التصدي ألي 
محاوالت من شأنها تغيير الوضع التاريخي والقانوني في 

وجرى استعراض . المدينة المقدسة أو المساس بهويتها
الدور الذي يقوم به األردن في تعزيز قيم الحوار 

 بين األديان، حيث أكد جاللة الملك أن والتسامح والتآخي
المسيحيين مكون أصيل، وجزء ال يتجزأ من نسيج 

  . المنطقة

بدوره، أعرب غبطة رئيس أساقفة كانتربري 
ورئيس كنائس األنجليكان في العالم المطران جستين 
ويلبي، عن تقديره لمساعي جاللة الملك من أجل تحقيق 

عزيز الحوار والتسامح السالم واالستقرار في المنطقة، وت
  . بين األديان

وأكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات 
في القدس الشريف، مشيدا بجهود جاللة الملك في 
حماية ورعاية هذه المقدسات، والحفاظ على الوجود 

  . المسيحي في األراضي المقدسة والمنطقة

وثمن غبطته جهود األردن، بقيادة جاللة الملك، 
فة الالجئين، الفتا في هذا السياق إلى أن في استضا

يشار إلى أن رؤساء . المملكة تعد مثاال يحتذى به
الكنائس األنجليكانية في العالم يعقدون اجتماعاتهم 
لوضع األهداف العامة واستراتيجية عملهم للعقد القادم 

، والتأكيد على رسائل نشر المحبة ٢٠٣٠ إلى ٢٠٢٠
عيش المشترك، حيث يتم عقد والسالم والتمسك بأهمية ال

  .هذه االجتماعات مرة واحدة كل عشر سنوات

وتأتي اجتماعات رؤساء الكنائس األنجليكانية 
في العالم باألردن، بتنسيق من الكنيسة األنجليكانية 

  . األسقفية العربية في األراضي المقدسة واألردن

وحضر اللقاء مستشار جاللة الملك لالتصال 
 بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال والتنسيق، وغبطة

األردن وفلسطين، والنائب البطرياركي لالتين الكاثوليك 
في األردن، والنائب البطرياركي للروم األرثوذكس في 

  .األردن، والسفير البريطاني في عمان

  ٣ ص١٤/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  



  
  ١٨ 

اعادة اطالق الحوار بين الفلسطينيين : الملك

   ضرورةواالسرائيليين
  

 مقابلة مع جاللة الملك ٢٤أجرت قناة فرانس 
عبداهللا الثاني، أمس األحد، ركزت على جملة من القضايا 
المرتبطة بالشأن المحلي والتطورات اإلقليمية والدولية 

  .الراهنة

 نص المقابلة التي أجراها اإلعالمي مارك  جزء منوتاليا
  :بيرلمان

القضية أريد أن أنتقل إلى : بيرلمان... <<
الفلسطينية اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو قال إنه يريد ضم 

الحكومة اإلسرائيلية . الضفة الغربية أو أجزاء كبيرة منها
تتخذ خطوات لتحقيق ذلك، والحكومة األمريكية غيرت 
سياستها قبل شهرين حول المستوطنات، وتقول إنها ال 

 التبعات لقد حذرتم من. تشكل خرقا للقانون الدولي اآلن
الوخيمة إذا تمت عملية الضم، ماذا تعني بالتبعات 
الوخيمة؟ هل تعني خفض التمثيل الدبلوماسي أو قطع 

  العالقات؟

األردن ملتزم بالسالم كخيار : جاللة الملك
نحن، . استراتيجي، وهو عامل مهم الستقرار المنطقة

ولألسف، ندرك حقيقة استمرار أجواء االنتخابات منذ عام 
با، األمر الذي يعني أن إسرائيل تنظر إلى الداخل تقري

وتركز على قضاياها الداخلية، وبالتالي فإن عالقتنا اآلن 
نريد للشعب اإلسرائيلي االتفاق . في حالة توقف مؤقت

على حكومة في القريب العاجل لكي نتمكن جميعا من 
أعلم أن حل الدولتين . النظر إلى كيفية المضي قدما

معظم الدول األوروبية هو الطريق الوحيد برأيي وبرأي 
أما بالنسبة لمن يدعم أجندة حل الدولة . إلى األمام

الواحدة، فهذا أمر غير منطقي بالنسبة لي، وهناك 
ازدواجية في المعايير، وفئتان من القوانين لشعبين اثنين، 

الطريق الوحيد . إن هذا سيخلق المزيد من عدم االستقرار

مضي من خالله قدما هو االستقرار في الذي بإمكاننا ال
الشرق األوسط، ولتحقيق ذلك علينا أوال تحقيق االستقرار 

  .بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

ماذا لو قررت إسرائيل ضم الضفة : بيرلمان
  الغربية، ما هي الخطوات التي قد تأخذها في االعتبار؟

مرة أخرى، هذا ما أقوله، هناك : جاللة الملك
عين صادر عن إسرائيل سببه السياسات المتعلقة خطاب م

باالنتخابات، األمر الذي رفع من مستوى القلق في 
المنطقة، حيث أنهم يسيرون في معظم الوقت باتجاه غير 
ّمسبوق لنا جميعا، وهذا من شأنه أن يولد المزيد من 

أما من وجهة النظر . عدم االستقرار وسوء التفاهم
قة مهمة، ومن الضروري إعادة األردنية، فإن هذه العال

إطالق الحوار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والحوار 
ٕبين األردن واسرائيل كذلك، الذي توقف منذ عامين 

  .تقريبا، ولذلك علينا أن ننتظر قرار الشعب اإلسرائيلي

هل العالقة الممتدة منذ خمسة : بيرلمان
  وعشرين عاما في أدنى مستوياتها اآلن؟

بسبب موسم الدعاية االنتخابية : ة الملكجالل 
الذي استمر لفترة طويلة، لم يكن هناك أي تواصل ثنائي 
أو خطوات ذات أثر، ولذلك عندما تكون هناك بعض 
َالقرارات والتصريحات، كما ذكرت سابقا ضم الضفة 
الغربية، فإنها تولد الشك لدى الكثير منا عن الوجهة 

  .ين اإلسرائيليينالتي يسعى إليها بعض السياسي

  ...بداية برئيس الوزراء: بيرلمان

مرة أخرى، إن موضوع الضفة : جاللة الملك
الغربية يحمل الكثير من السلبية في العالقات األردنية 

لننتظر . اإلسرائيلية، وعلينا أن نفهم إلى أين تتجه األمور
نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، وحالما يتم تشكيل واستقرار 

مة، عندئذ بإمكاننا أن نرى كيف سنمضي إلى الحكو
  .األمام



  
  ١٩ 

ماذا عن صفقة القرن التي وعد بها : بيرلمان
دونالد ترمب؟ فقد نقل السفارة إلى القدس، ورأينا تحول 
الموقف تجاه المستوطنات، والسلطة الفلسطينية ال 
تتحدث مع إدارة ترمب، وأقولها بصراحة إن الفلسطينيين 

 العمل بصفقة القرن، فإن دونالد يجزمون أنه بدال من
ترمب يعمل مع بينيامين نتنياهو للقضاء على حل 

  هل تؤمن بصفقة القرن؟. الدولتين

لقد دارت بيني وبين الرئيس ترمب : جاللة الملك
أعتقد أنه يدرك ما . مباحثات عديدة حول هذا الموضوع

  .هو مطلوب للجمع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  ...كنه لم يتخذ أي إجراء بشأن ذلكول: بيرلمان

نحن بانتظار الفريق للكشف عن : جاللة الملك
الخطة، وبالتالي أمامنا جميعا منطقة رمادية، ألننا إن لم 

 وهنا يأتي دور ليس األردن ودول -نعرف محتوى الخطة 
 كيف لنا أن - المنطقة فحسب، بل الدول األوروبية كذلك 

عنها، وأعتقد أنه سيتم ننظر إلى الخطة عند اإلعالن 
  .اإلعالن عنها

  قبل االنتخابات األمريكية؟: بيرلمان

ال أعرف متى سيقومون بذلك، : جاللة الملك
. ولكن كثيرا ما نسمع أنه سيتم اإلعالن عن الخطة قريبا

مهمتنا وقتها هي النظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، 
لقيام كيف بإمكاننا البناء على الخطة، وكيف يمكننا ا

ولذا، فإن . بذلك للجمع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
المشكلة هنا أنه من الصعب أن نتخذ أية قرارات تخص 

وهذه مشكلة ال تواجه . الخطة عندما ال نعرف محتواها
وسنبحث . األردن فحسب، بل أصدقاءنا األوروبيين كذلك

نحن ندعم فكرة الجمع بين . ذلك في أوروبا هذا األسبوع
لفلسطينيين واإلسرائيليين، ولكن علينا أن نرى الخطة ا

أوال إذا أردنا النظر إليها نظرة النصف الممتلئ من 
  .>>...الكأس

  ٢ ص١٤/١/٢٠٢٠الرأي  

* * * * *  

الملك يجدد التأكيد على ضرورة إنهاء الصراع 

  الفلسطيني اإلسرائيلي
  

ركز لقاء جاللة الملك عبد  - بترا -بروكسل 
ي مع جاللة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا في اهللا الثان

بروكسل أمس الثالثاء على العالقات الوطيدة بين البلدين 
الصديقين وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف 

  .المجاالت

وتم التأكيد، خالل اللقاء الذي عقد في القصر 
الملكي، على أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين 

 القضايا على الساحتين اإلقليمية والدولية، تجاه مختلف
وبما يخدم مصالحهما المشتركة، ويسهم في تعزيز األمن 

 .والسلم العالميين

وتناول اللقاء األوضاع في المنطقة، وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية، حيث جدد جاللة الملك التأكيد 
على ضرورة تكثيف الجهود الدولية إلنهاء الصراع 

 اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما الفلسطيني
يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 
 .الشرقية

كما جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول 
سياسية لألزمات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط، 

 اإلرهاب وفق نهج وأهمية مواصلة جهود الحرب على
 .شمولي

  ٢ ص١٥/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ال يمكن تحقيق االستقرار في منطقة : الملك
الشرق األوسط دون تحقيق السالم بين 

  الفلسطينيين واإلسرائيليين
  



  
  ٢٠ 

بحث جاللة الملك عبداهللا  - بترا –بروكسل 
الثاني، في بروكسل اليوم الثالثاء، مع أعضاء مجلس 

، المكون من سفراء دول )الناتو(طلسي حلف شمال األ
الحلف، الشراكة االستراتيجية وسبل توسيع التعاون 
المشترك في المجاالت العسكرية واألمنية والتدريب 
ومكافحة اإلرهاب، والمستجدات في منطقة الشرق 

 .األوسط

وأكد جاللة الملك، خالل اللقاء الذي عقد 
طلسي بحضور األمين العام لمنظمة حلف شمال األ

، ينس ستولتنبرغ، ضرورة تحقيق السالم العادل )الناتو(
والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن 
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حزيران عام 

 

وشدد جاللته على أنه ال يمكن تحقيق االستقرار 
ألوسط دون تحقيق السالم بين في منطقة الشرق ا

 .الفلسطينيين واإلسرائيليين

وتناول اللقاء مساعي التوصل إلى حلول 
سياسية لألزمات في المنطقة، إضافة إلى الجهود 
اإلقليمية والدولية في الحرب على اإلرهاب، وفق نهج 

 .شمولي

بدورهم، أشاد أعضاء مجلس حلف الناتو بحكمة 
ن أن أمن األردن محوري ألمن وقيادة جاللة الملك، مؤكدي

 .أوروبا

وأعربوا عن حرص حلف الناتو والدول األعضاء 
في مجلس الحلف على دعم المملكة في جهودها في 
تحقيق السالم وتعزيز األمن واالستقرار في منطقة الشرق 

 .األوسط والعالم

كما عبروا عن تقديرهم للدور القيادي لألردن 
إلرهاب، الفتين إلى أهمية وجاللة الملك في الحرب على ا

 .بهذا الخصوص" مبادرة اجتماعات العقبة"

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، والسفير 

 .األردني في بروكسل

كما التقى جاللة الملك وزير الدفاع الكندي 
جيش هارجيت ساجان، ورئيس هيئة األركان المشتركة لل

األميركي الفريق أول مارك ميلي، ورئيس أركان الدفاع 
البريطاني الفريق األول الركن السير نيكوالس كارتر، كال 
على حدة، حيث جرى استعراض العالقات الثنائية، وأوجه 

  .التعاون الدفاعي بين األردن وبلدانهم

  ٢ص ١٥/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

سرائيلي إنهاء الصراع الفلسطيني اإل: الملك

  على أساس حل الدولتين
  

 استهل جاللة الملك عبداهللا -  بترا- بروكسل
الثاني، زيارته إلى بروكسل امس الثالثاء، بلقاء رئيس 
المجلس األوروبي شارل ميشيل، حيث جرى بحث آفاق 

  .التعاون والشراكة بين األردن ودول االتحاد األوروبي

قديره وأعرب جاللة الملك، خالل اللقاء، عن ت
للدعم المتواصل الذي تقدمه دول االتحاد األوروبي 

  .لألردن، لتنفيذ العديد من المشاريع

وأكد جاللة الملك أهمية دور االتحاد األوروبي 
في دعم مساعي تحقيق السالم في منطقة الشرق 

  .األوسط، والحفاظ على األمن واالستقرار فيها

وشدد جاللته على ضرورة إنهاء الصراع 
طيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما الفلس

يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 

  .الشرقية

وحول األزمة السورية، جدد جاللة الملك التأكيد 
على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لألزمة، يحفظ 



  
  ٢١ 

ن عودة طوعية وآمنة وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضم
  .لالجئين

وفيما يتصل بتطورات األوضاع على الساحة 
العراقية، أكد جاللة الملك ضرورة الحفاظ على أمن العراق 
واستقراره، وحماية شعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة 

  .أي تهديد ألمنها واستقرارها

اللقاء تطرق أيضا إلى الجهود اإلقليمية والدولية 
لى اإلرهاب، وفق نهج شمولي، والتعاون في الحرب ع

بين األردن ودول االتحاد األوروبي بهذا الخصوص، من 
بدوره، أكد رئيس .«مبادرة اجتماعات العقبة«خالل 

المجلس األوروبي شارل ميشيل، خالل اللقاء، أنه يتطلع 
دوما إلى االستماع إلى رؤية جاللة الملك حيال تطورات 

األوسط، وجهود الحرب على األوضاع في منطقة الشرق 
وأعرب عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به .اإلرهاب

األردن، بقيادة جاللة الملك، من أجل تحقيق السالم 
  .واالستقرار في المنطقة

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، والسفير 

 .األردني في بروكسل

  ٣ ص١٥/١/٢٠٢٠تور الدس

* * * * *  

  

  

  

ماذا لو بقيت القدس المدينة العزيزة : الملك
  على قلبي شخصيا موضع نزاع

 

جاللة الملك عبداهللا   ألقى–  بترا-  ستراسبورغ
الثاني، امس األربعاء، خطابا أمام البرلمان األوروبي في 

مدينة ستراسبورغ الفرنسية، تناول جاللته فيه قضايا 
  .مية ودوليةٕمحلية واقلي

  :نص الخطابجزء من وتاليا 

 السيد الرئيس، السادة  بسم اهللا الرحمن الرحيم
أعضاء البرلمان األوروبي، أصحاب السعادة، أصدقائي، 

  .أشكركم جميعا

يسعدني أن أتحدث أمام البرلمان األوروبي مرة 
وأنا أتأمل هذه القاعة التاريخية، أراها تضم المئات  أخرى

لكن، في الحقيقة، معنا اليوم ماليين و .من األشخاص
آخرون، من مختلف الدول التي تمثلونها، كل بتاريخها 

ونحن المجتمعين هنا  .الخاص، وتنوع وجهات النظر فيها
  ...يجمعنا عامالن مشتركان

أوال، مسؤوليتنا تجاه هؤالء الماليين، الذين 
  .ائتمنونا على آمالهم ومخاوفهم

ياة التي نقضيها في ثانيا، نحن محظوظون، فالح
خدمة اآلخرين هي أفضل حياة، إذا ما كنا عند مستوى 
توقعات ماليين الناس، الذين هم معنا في هذه القاعة 

  ....اليوم

ولكن إذا تعثرنا، فإن الفئات األكثر عرضة للتأثر 
هي التي ستدفع الثمن، مثل الشباب والشابات الذين 

امهم، واألمهات يتطلعون للمستقبل ولكنهم ال يجدونه أم
الالجئات الحائرات اللواتي يحملن أطفالهن وال يجدن منزال 
آمنا، واآلباء القلقون الذين ال يستطيعون العثور على 
وظائف لتوفير لقمة العيش لعائالتهم، والكثيرون الذين 

  .يشعرون بالتهميش وبتهديد هويتهم

إن السمة التي ميزت العقد الماضي، هي أن 
من إسماع صوتها، فالماليين تدفقوا إلى الشعوب تمكنت 

الشوارع في جميع أنحاء العالم، وعبروا عن مطالبهم 
بصوت واضح في مسيرات واحتجاجات واعتصامات 
   وتغريدات وتسجيالت البودكاست الصوتية ووسوم

  . وسائل التواصل االجتماعي هاشتاغ
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جميعهم يريدون الشيء ذاته، وهو فرصة 
  .ريقهم إلى النجاحعادلة، فرصة ليشقوا ط

أصدقائي، لقد عبر الناس حول العالم عن 
رغباتهم وعن الوجهة التي يريدون الوصول إليها، لكنهم 

  .يتطلعون إلينا إلرشادهم إلى سبيل تحقيقها

فهم يتطلعون إلينا للتنبؤ بالعقبات المقبلة 
  .واالستعداد لها

وهذا يدعو لطرح عدة أسئلة افتراضية مبنية 
  ؟ذا لوعلى سؤال ما

هذه األسئلة ليست مجرد تمرين عبثي أو نظري، 
خاصة في منطقتي، حيث أسوأ االفتراضات ليست ترفا 
نظريا، بل هي أقرب ما تكون إلى مالمسة واقعنا في 

  .الكثير من األحيان

كما أن ما يحدث في الشرق األوسط يترك أثره 
  .على كل مكان حول العالم

جرح في لذلك، اسمحوا لي أن أبدأ بأعمق 
ماذا لو تخلى العالم عن حل الدولتين إلنهاء : منطقتنا

 إن أكثر من سبعين عاما  الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي؟
  .من الصراع قد أودت بآمال تحقيق العدالة

واليوم، يسعى مناصرو حل الدولة الواحدة إلى 
دولة : فرض حل ال يمكن تصوره على المنطقة والعالم

س غير عادلة، تضع الفلسطينيين واحدة مبنية على أس
  .في مرتبة مواطنين من الدرجة الثانية

دولة واحدة، تدير ظهرها لمنطقتها، وتديم 
 .االنقسامات بين الشعوب واألديان في جميع أنحاء العالم

قبل خمس سنوات، وقفت في هذه القاعة وتحدثت عن 
 .مخاطر الفشل في المضي قدما نحو تحقيق السالم

إن المخاطر قد تفاقمت :  أن أقولها بصراحةواليوم، يجب
إذ يستمر العنف، ويستمر بناء المستوطنات، ويستمر 

  .عدم احترام القانون الدولي

لكنني سأقوله  .لقد قلت هذا مرارا، وبطرق عديدة
ال يمكن الوصول إلى : مرة أخرى، وأكرره مرات ومرات

  .عالم أكثر سالما دون شرق أوسط مستقر

 الشرق األوسط غير ممكن دون واالستقرار في
  .سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

ماذا لو بقيت القدس، المدينة العزيزة على قلبي 
شخصيا وذات األهمية التاريخية الكبيرة لعائلتي، موضع 
نزاع؟ هل يمكننا تحمل عواقب سلب المسلمين 
والمسيحيين على حد سواء من الروحانية والسالم 

ك التي ترمز إليها هذه المدينة، والسماح والعيش المشتر
  ....لها بدال من ذلك باالنحدار إلى صراع سياسي؟

هل نملك ترف ترك شباب المنطقة يعيشون بال 
أمل؟ أصدقائي، فلنجعل من التأمل في هذه األسئلة 
االفتراضية تمرينا مثمرا، يمكننا من استباق حدوث مآس 

هم نحو ال حصر لها، وحماية شعوبنا في مسيرت
  .المستقبل

إيماني باهللا يعزز تفاؤلي ويزيد من ثقتي في قوة 
  .ومنعة البشرية

أمامنا دوما اإلمكانية ألن نكون أفضل وأكثر 
  .وحدة

يعلمنا القرآن الكريم أن األجر األكبر في الدنيا 
ّالذين صبروا وعلى ربهم «واآلخرة، هو من نصيب  َ َُ َ ََ َ َ 

َيتوكلون ُ  ََ َ.  

في عالم متسارع ال يتوقف، إن الصبر صعب 
يتخذ فيه الناس قرارات في أجزاء من الثانية ويتوقعون 

  .نتائج فورية

ولكن القيادة تتطلب عكس ذلك تماما، فأساسها 
  .التفكير العميق والحكمة واالستشراف

وأكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى 
سياسة مبنية على الصبر والتأني إذ تقع على عاتقنا 



  
  ٢٣ 

 حماية مصالح شعوبنا ورفاهيتهم، واالستجابة مسؤولية
  .لألحداث المتسارعة بحذر وروية، ال بتهور وعجالة

  .ألن السياسة ليست لعبة يفوز بها األسرع

ففي بعض األحيان، كلما سارعنا، زاد بعدنا عن 
  .خط النهاية

علمني والدي المغفور له، بإذن اهللا، الملك 
طريق األصعب، الحسين أن صنع السالم هو دائما ال

  .ولكنه الطريق األسمى

والسير على الطريق الصعب أفضل مع 
األصدقاء، أصدقاء مثلكم ومثل الشعوب األوروبية، حتى 
نتمكن معا من الوصول إلى المستقبل الذي تطمح له 

  .وتستحقه شعوبنا ويستحقه عالمنا بأكمله

  .شكرا جزيال لكم

د من جهته، عبر رئيس البرلمان األوروبي ديفي
ساسولي عن شكره لجاللة الملك، ووصفه بالصديق 

  .والشريك لالتحاد األوروبي والبرلمان األوروبي

  .لقد استمعنا إلى ما قلته«وأضاف 

أشكركم على نهجكم في السعي بصبر نحو 
أمامنا طريقا طويال «، مؤكدا أن »السالم من خالل الحوار

 هذا علينا أن نسلكه معا، وأعتقد أن األحداث في بداية
  .العام قد أكدت أهمية ما علينا العمل عليه معا

وحضر الخطاب وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 

  .والسفير األردني لدى بلجيكا واالتحاد األوروبي

وكان جرى لجاللته لدى وصوله مبنى البرلمان 
قى السالم األوروبي، استقبال رسمي حيث عزفت الموسي

  .الملكي األردني والنشيد األوروبي

ودون جاللة الملك، كلمة في سجل كبار الزوار 
  .رلمان األوروبيفي الب

  ١ ص١٦/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

من إجراءات تقوض حل الدولتين   الملك يحذر

  في فلسطين
 

التقى جاللة الملك عبداهللا الثاني، في مقر 
راسبورغ الفرنسية، األربعاء، البرلمان األوروبي بمدينة ست

 .رئيس البرلمان األوروبي ديفيد ساسولي

وتم التأكيد، خالل اللقاء، على متانة العالقة 
التي تجمع األردن مع مؤسسات االتحاد األوروبي، وسبل 
تعزيزها في المجاالت كافة، ال سيما االقتصادية والتنموية 

 .منها

راكة وأكد جاللة الملك الحرص على توسيع الش
بين األردن ودول االتحاد األوروبي، وضرورة دعم 
المساعي المبذولة لتحقيق السالم، وتعزيز األمن 

 .واالستقرار في المنطقة والعالم

وأعرب جاللته عن تقديره للدعم الذي تقدمه 
دول االتحاد األوروبي لألردن في العديد من المجاالت، 

 .وكذلك فيما يتعلق باستضافة الالجئين

 تناول اللقاء التطورات اإلقليمية، وفي كما
مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك ضرورة 
إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل 
الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 

 ١٩٦٧يونيو عام / على خطوط الرابع من حزيران
 .وعاصمتها القدس الشرقية

 الملك من أية إجراءات أحادية الجانب في وحذر
األراضي الفلسطينية، والتي من شأنها تقويض حل 

 .الدولتين وفرص تحقيق السالم في المنطقة

وأشار الملك إلى ضرورة خفض التوتر في 
منطقة الشرق األوسط، وبذل الجهود من أجل الحفاظ 

 .على أمنها واستقرارها
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الحرب على كما تم بحث الجهود المبذولة في 
اإلرهاب، وفق نهج شمولي، ومساعي التوصل إلى حلول 

  .سياسية ألزمات المنطقة

ودعا الملك، رئيس البرلمان األوروبي ديفيد 
 .ساسولي لزيارة األردن

بدوره، عبر رئيس البرلمان األوروبي ديفيد 
ساسولي، خالل اللقاء، عن تقديره للدور المحوري لألردن 

 المنطقة، وأهمية استمرار التنسيق بقيادة جاللة الملك في
  .المشترك حول مختلف القضايا

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، والسفير 

 .األردني لدى بلجيكا واالتحاد األوروبي

  ٤ ص١٦/١/٢٠٢٠ المملكة

* * * * *  

لحيلولة بذل كل الجهود ل: الملك والرئيس الفرنسي

جاللته .. دون التصعيد وزيادة التوتر بالمنطقة

يؤكد ضرورة انهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي 

  على اساس حل الدولتين
 

  

 ركزت مباحثات جاللة الملك - بترا - باريس
عبداهللا الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 

البلدين باريس، امس األربعاء، على تعزيز الشراكة بين 
ًالصديقين، والمستجدات الراهنة إقليميا ودوليا ً.  

وخالل مباحثات ثنائية، تبعتها موسعة، جرت في 
قصر اإلليزيه، بحضور سمو األمير علي بن الحسين، تم 
التأكيد على أهمية االرتقاء بمستويات التعاون الثنائي في 
المجاالت االقتصادية والعسكرية واألمنية، ومواصلة 

ر والتنسيق بين األردن وفرنسا تجاه مختلف التشاو
  .القضايا ذات االهتمام المشترك

وأعرب جاللة الملك عن تقديره للدعم الذي 
  .تقدمه فرنسا لألردن في العديد من البرامج التنموية

وتناولت المباحثات الموسعة التي تخللها عشاء 
عمل، مجمل القضايا واألزمات في المنطقة، ومساعي 

لى حلول سياسية لها، حيث شدد جاللة الملك التوصل إ
والرئيس الفرنسي على ضرورة بذل كل الجهود الالزمة 

  .للحيلولة دون حدوث أي تصعيد أو زيادة في التوتر

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، شدد جاللة 
الملك على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 

قيام الدولة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن 
الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

ً، وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا جاللته موقف ١٩٦٧
  ... فرنسا الثابت تجاه حل الدولتين

بدوره، ثمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
خالل المباحثات، جهود األردن، بقيادة جاللة الملك، في 

  . السوريين، والحرب على اإلرهاباستضافة الالجئين

وحضر المباحثات وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 
والسفير األردني في فرنسا، والسفيرة الفرنسية في األردن، 

  ).بترا. (وعدد من المسؤولين الفرنسيين

  ٣ ص١٦/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

اء قوات االحتالل على اعتد: وزير األوقاف
 المصلين محاولة بائسة لتفريغ األقصى

  

األوقاف   استنكر وزير -   انس صويلح-عمان 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية محمد الخاليلة اعتداء 
قوات االحتالل اإلسرائيلي على المصلين في المسجد 

  .األقصى بعد صالة الفجر أمس الجمعة

 بقلق شديد ما وأكد الخاليلة أن الوزارة تابعت
قامت به شرطة االحتالل اإلسرائيلي في المسجد األقصى 
من اقتحام بعد صالة فجر الجمعة، واعتداء على 

  .ٕالمصلين، وارغام آالف المصلين على مغادرة المسجد
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، »تويتر«عبر حساب الوزارة على  وقال الخاليلة
إن المسجد األقصى المبارك غير قابل للتقسيم الزماني أو 

  .اني، وهو حق مقدس للمسلمين وحدهمالمك

وأضاف أن ما قامت به شرطة االحتالل في 
لتفريغ المسجد من » بائسة«المسجد األقصى هو محاولة 

على ضرورة عمارة المسجد   نؤكد«وتابع  .المصلين
 .األقصى بالتواجد فيه، وشد الرحال إليه

  ٢ ص١٨/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

خيارات : نأراضي األردنيين في فلسطي
 الستعادة الملكية

  

بحثت لجنة فلسطين النيابية في  –  بترا– عمان
اجتماعها أمس، الخيارات المتاحة للتعامل مع ملف 

ً األردنيين الذين هجرهم االحتالل اإلسرائيلي قسرا أراضي ّ
  .١٩٤٨عام 

وأشار النائب يحيى السعود إلى الممارسات 
اإلسرائيلية بشأن بيع األراضي ما يتطلب الدراسة والبحث 

  .من النواحي القانونية

بدوره، بين نقيب المحامين األردنيين مازن 
إلى أن ارشيدات، أن الموضوع له أبعاد خطيرة، مشيرا 

اإلسرائيليين يعتبرون مصادقة المحامي على معامالت 
البيع وثيقة رسمية يتم بموجبها بيع األراضي، محذرا من 
ّمخاطر سن الحكومة اإلسرائيلية قانونا لشراء صفة  َ
المنفعة، ما يتيح في حال رفض المالك البيع، شراء حق 

  .المنفعة من المستأجر

ية سواء بعد وأوضح أن قيود األراضي الفلسطين
، هي قيود توثيقية محفوظة، وال ١٩٦٧ أو ١٩٤٨عام 

  .تستخدم لغايات البيع أو الرهن

من جهته، قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون 
 ١٩٥٠ّالقدس عبداهللا كنعان إن إسرائيل سنت عام 

قانونا أسمته ملكية الغائب، استولت من خالله على 
تلكات في المدن أمالك الغائبين وآالف البيوت والمم

الفلسطينية بالرغم من أن كثيرا من أصحابها رفضوا 
  .مغادرة أراضيهم

  ١ ص٢١/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

كنائس الشرق األوسط تشيد بالرعاية الهاشمية 

 للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
 

 أشادت كنائس الشرق األوسط - عمان 
مية والمسيحية بالرعاية الهاشمية على المقدسات اإلسال

 .في مدينة القدس

جاء ذلك في البيان الصادر عقب اختتام أعمال 
اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق األوسط، والتي 

 الحالي، ٢٢ إلى ٢١جرت في مدينة الرنكا القبرصية من 
بضيافة رئيس أساقفة الكنيسة األرثوذكسية في قبرص 

ة خريسوستوموس الثاني، وحضور أعضاء اللجن
التنفيذية من قبرص، مصر، سوريا، لبنان، العراق، 

  .األردن وفلسطين

ّوثمنت كنائس الشرق األوسط جهود المملكة 
األردنية الهاشمية بما أؤتمنت عليه من رعاية على 
ّالمقدسات المسيحية واإلسالمية في القدس الشريف، في 
تدعيم صون الوجود المسيحي بالتعاون مع الكنائس، كما 

  .ًالحوار المسيحي االسالمي والعيش معا بالمواطنة نتثمي

ودعت إلى استمرار دعم الكنائس في فلسطين، 
وتثمين صمود الشعب الفلسطيني على الرغم من معاناته 
ّفي ظل اإلحتالل وسياسة الفصل العنصري واإلستيطان، 
ّمع الدعوة إلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية  ّ

ن مسيحيين ومسلمين، واحترام لجميع الفلسطينيين، م
من منطلق ) ستاتيكو(الوضع القانوني والتاريخي القائم 
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ّأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية 
  .المستقلة والقابلة للحياة

وحول األوضاع في عدد من البلدان العربية، 
أوضحت كنائس الشرق األوسط إلى أن ما يشهده العراق 

ي المساهمة الحثيثة في تحقيق ّمن تحرك شعبي يستدع
العدالة اإلجتماعية، والنزاهة اإلقتصادية، والحوكمة 
السليمة والسيادة الوطنية، وتمتين مبادئ المحاسبة 

  .والمساءلة ومكافحة الفساد من خالل قضاء نزيه

وحول معاناة الشعب السوري المتفاقمة، أشارت 
ت، ّإلى أنها تستدعي بذل كل الجهود وفي كل المجاال

لرفع الحصار عنه ودعم مسار استتباب األمن وبنيان 
السالم، كما العمل الجاد لتوفير مقومات عودة المهجرين 

  .والالجئين الى أرضهم

وأكدت الكنائس مواكبتها حراك الشعب اللبناني 
السلمي الستعادة عيشه الكريم من خالل محاربة الفساد 

عيد إلى وطن ّوالمطالبة بإدارة سليمة لمقدراته، بما ي
ًالرسالة دوره الحضاري نموذجا في التالقي على الخير 

   .ًالعام، ومثاال في الحرية المسؤولة

ّكما أيد المشاركون تطلع الشعب المصري الى 
ّترسيخ مسار المواطنة بمنأى عن التطرف واالنعزال، وهو 
ًيعايش في هذه المرحلة تمتينا للعيش معا بما يدفع  ً

لى الوعي الجماعي لما تختزنه مصر من باتجاه التأكيد ع
  .ًذاكرة مليئة باشراقات العيش معا

رفعت بدر، بصفته عضو اللجنة . وقال األب د
التنفيذية لمجلس الكنائس، بأن هذا االجتماع قد كان 
ّعلى درجة عالية من األهمية، كونه يحضر للجمعية 
العمومية المقبلة التي ستنعقد في لبنان في شهر أيلول 

  .مقبلال

وأوضح بأن الممثلين عن كنائس الشرق، 
ّبحضور العديد من رؤساء الكنائس والعائالت الكنسية، 
قد أقروا البيان الختامي الذي بموجبه هنالك إشادة 

للرعاية الهاشمية على المقدسات، كذلك أشادوا باحتضان 
ّالمملكة األردنية الهاشمية للعديد من إخوتنا المهجرين، 

  .اق وسورياخاصة من العر

ويضم الوفد األردني المشارك في اللجنة 
التنفيذية كال من األب بدر بطريركية القدس لالتين في 
هذه االجتماعات، كما حضرت اآلنسة وفاء القسوس 
ممثلة عن بطريركية القدس للروم األرثوذكس، وكذلك 
ّالدكتور عودة قواس بصفته األمين العام لدائرة شؤون 

  .يين في مجلس كنائس الشرق األوسطالالجئين الفسطين

  ٢٣/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

فلسطين النيابية تدعو لتوسيع المشاركة 

  الوطنية بحملة العودة حقي وقراري
 

أكد رئيس وأعضاء لجنة فلسطين   - عمان
النيابية أن حق العودة من الحقوق الثابتة والراسخة 

، وال والتي ال يمكن التنازل عنها أو التفاوض عليها
ّتسقط أو تعدل أو يتغير مفهومها في أي معاهدة أو 

  .اتفاق سياسي

جاء ذلك خالل لقاء عقدته اللجنة، أمس 
، »حقي وقراري«األربعاء، لبحث موضوع حملة العودة 

بحضور رئيس لجنة فلسطين برابطة الكتاب واألدباء 
األردنيين الدكتور رياض ياسين، واألمناء العامين 

  .ية، وعدد من ممثلي النقابات المهنيةلألحزاب السياس

يحيى » فلسطين النيابية«وقال رئيس لجنة 
إن الهدف من هذه الحملة تكثيف الجهود مع : السعود

كل المؤسسات الوطنية لجمع أكبر عدد من التواقيع على 
ًنص محدد باللغتين العربية واإلنجليزية، رفضا لتصفية 

القانوني المكفول قضية الالجئين، والتأكيد على الوضع 
  .ًدوليا لحق العودة
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بدورهم، أكد النواب سعود أبو محفوظ، ومحمود 
هو حق مقدس،  الفراهيد، وقيس زيادين، أن حق العودة

يجب غرسه في نفوس أبنائنا، ويجب دعمه عبر الدفع 
ٕباتجاه الصمود الفلسطيني وتعزيزه، واشاعة ثقافة حق 

 من خالل إعداد العودة، ورفض الوطن البديل والتجنيس،
  .استراتيجية تشارك فيها جميع الفعاليات الوطنية

من جانبه أكد ياسين على أهمية توسيع دائرة 
حقي «المشاركة الوطنية والشعبية لضمان إنجاح حملة 

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

لى ورحب الحضور بفكرة هذه الحملة، داعين إ
تعميمها في مختلف أماكن النقاش واالجتماعات المتعلقة 
ًبالقضية الفلسطينية عربيا ودوليا وتحويلها إلى قضية  ً

  .رأي عام دولي

  ٣ ص٢٣/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الملك يقود جهودا مكثفة إلطالق : الصفدي

 تحرك دولي فاعل لحل الدولتين
  

قال وزير الخارجية وشؤون  -  بترا–عمان 
المغتربين أيمن الصفدي اليوم الخميس، إن طريق السالم 
الذي يجب أن تتكاتف كل الجهود اإلقليمية والدولية 
لتحقيقه هو تنفيذ حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على 

 لتعيش بأمن وسالم إلى ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران 
ل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم جانب إسرائي

 .العربية

وقال الصفدي في مقابلة مع وكالة األنباء 
إن تقويض إسرائيل هذا الحل عبر " بترا"األردنية 

إجراءاتها الالشرعية التي تستهدف فرض حقائق جديدة 

على األرض يقتل كل فرص تحقيق السالم الدائم الذي 
  . يمكن أن تقبله الشعوب

ولفت الصفدي إلى أن جاللة الملك عبداهللا 
الثاني ما انفك يقود جهودا مكثفة ومستمرة إلطالق حراك 
دولي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين، 
ولتأكيد مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية األولى 
التي لن تنعم المنطقة بالسالم العادل والشامل الذي 

ون حلها بما يحفظ جميع الحقوق تستحقه شعوبها من د
المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وبمقدمها حقه في 

  . الحرية والدولة

وقال الصفدي، إن السالم العادل والشامل خيار 
استراتيجي أردني فلسطيني عربي سيظل األردن يعمل مع 
المجتمع الدولي وبالتنسيق مع الدول العربية لتحقيقه 

ديمومته وقبوله من قبل على األسس التي تضمن 
  . الشعوب

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

من وأضاف إن اإلجراءات اإلسرائيلية . تحقيق السالم
توسعة للمستوطنات ومصادرة لألراضي الفلسطينية 
ٕواعالن التوجه لضم وادي األردن وشمال البحر الميت 
هي إجراءات غير شرعية القانونية تخرق القانون الدولي 

  . وتقتل األمل بإمكانية تحقيق السالم

وزاد، إن قتل األمل بالسالم يعني تجذر اليأس 
دفع المنطقة نحو واندحار االعتدال وغلبة التطرف و

  . المزيد من الصراع وتفجر العنف

وشدد الصفدي على أن طريق السالم بين 
زوال االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة : واضح

على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية 
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ومبادرة السالم العربية التي تمثل اإلجماع العربي حول 
  .  الشامل والدائممتطلبات تحقيق السالم

وحذر الصفدي من تبعات االنتهاكات اإلسرائيلية 
  .للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة

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

  .أجلها

وشدد على أن حماية المقدسات والتصدي لكل 
محاوالت االعتداءات عليها هو عمل مستدام عبر 
االشتباك المباشر ومع المجتمع الدولي وفي المنظمات 

  . الدولية مثل األمم المتحدة ومنظمة اليونسكو

وقال الصفدي، إنه كما أكدت المملكة في كلمتها 
لشريف، كما القدس ا"أمام مجلس األمن العام الماضي 

يؤكد جاللة الملك عبداهللا الثاني خط أحمر، هي عاصمة 
الدولة الفلسطينية المستقلة، نريد القدس، المقدسة عند 
أتباع الديانات السماوية الثالثة، رمزا للسالم ال ساحة 

  ."للقهر

ولفت الصفدي إلى أن المملكة مستمرة في العمل 
دعم وكالة مع األشقاء والشركاء مع المجتمع الدولي ل

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
وضمان استمرارها في القيام بواجبها إزاء ) األنروا(

  . الالجئين الفلسطينيين وفق تكليفها األمم

وقال، إن الدعم الذي قدمه األشقاء والشركاء في 
المجتمع الدولي لسد عجز موازنة الوكالة وقرار الجمعية 

يد واليتها بأكثرية ساحقة نهاية العام الماضي العامة تجد
دليل على أن المجتمع الدولي يدرك أهمية استمرار 
الوكالة بدورها إلى حين حل قضية الالجئين في سياق 

  . حل شامل للصراع

وأكد الصفدي، أن األردن يعمل وفق خطة 
واضحة مع الشركاء في المجتمع الدولي لضمان استمرار 

  . ي للوكالةتدفق الدعم المال

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

  .. يضالسالم العربية وبما يلبي الحق في العودة والتعو

وقال الصفدي في رد على سؤال، إن التنسيق 
األردني الفلسطيني على جميع المستويات مؤسسي ال 

  .ينقطع

وأكد أن التشاور مع الدول العربية مستمر وأن 
الموقف العربي واحد ملتزم مبادرة السالم العربية كما 
أكدت كل القمم العربية وقرارات اجتماعات مجلس الجامعة 

 .مستوى وزراء الخارجيةالعربية على 

  ١ ص٢٤/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 حسب "صفـقـة القــرن"األردن لـم يطلـع على 

 غير "فك االرتباط"ٕمصدر حكومي والغاء 
موقفنا : "الدستـور" صدر حكومي لـ م..صحيح

 "ةلالـدو" مةٕواقاة ـة الفلسـطينييثابت مـن القض

 ا لألردنيمصلحة عل
  

قال مصدر حكومي  -دي نيفين عبد الها- عمان
مأذون، إن الحديث عن اإلعالن عن صفقة القرن ال يزال 
يطرح من خالل االعالم، نسمع به بين الحين واآلخر، 

ولكن على ما يبدو أن هذه المرة الطرح «مستطردا بقوله 
األميركي به جدية في قرب االعالن وفقا للوقت الذي 

 .«تحدث به الرئيس األميركي
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» الدستور» تصريح خاص لـوجدد المصدر في
التأكيد على أن األردن لم يطلع حتى اآلن على بنود 

 .صفقة القرن

وأعاد ذات المصدر التأكيد موقف األردن الثابت 
من القضية الفلسطينية، وضرورة اقامة الدولة 

 ١٩٦٧الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 
لوية وعاصمتها القدس المحتلة، مشددا على أنها أو

 .ومصلحة عليا للدولة األردنية

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

 .الجاري

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

 .يطرح بالمطلق

وبين ذات المصدر أن هذا األمر لم يبحث أو يتم 
طرحه سواء كان سرا أو عالنية، فال يوجد اطالقا حديث 

الصحة جملة بهذا الشأن، وما يثار بشأنه عار عن 
وتفصيال، ومن يملك معلومات بهذا الشأن أن يعلن عنها 
باألسماء والمصادر والتفاصيل، ذلك أن األمر غير 

 .صحيح، ولم يطرح ال من قريب وال من بعيد

من جهة اخرى، دانت وزارة الخارجية وشؤون 
المغتربين اعتداء الشرطة اإلسرائيلية على المصلين في 

 الحرم القدسي الشريف عقب -  كالمسجد األقصى المبار
 .انتهاء صالة فجر أمس الجمعة

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

استفزازية مدانة وانتهاك اللتزامات إسرائيل بصفتها القوة 
  .ًالقائمة باالحتالل وفقا للقانون الدولي

وشدد على ضرورة احترام السلطات اإلسرائيلية 
لحرمة المسجد وحرية المصلين وسالمتهم واحترام الوضع 
القائم التاريخي والقانوني ووقف انتهاكاتها المتواصلة 

 .لألماكن المقدسة وتجنب االستفزاز والتصعيد

 ١ ص٢٥/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الملك الصوت العربي األقوى الرافض : الفايز

  لصفقة القرن
  

قال رئيس مجلس األعيان  -  بترا - عمان
فيصل الفايز، إن األردن بقيادته الهاشمية صاحبة 
الشرعية الدينية والتاريخية، سيبقى وطن العز والشموخ 
والكبرياء، مدافعا قويا عن قضايا امته، وعلى رأسها 

دلة، وحق شعبها في الحياة الحرة فلسطين وقضيتها العا
  .ٕالكريمة، واقامة دولتهم المستقلة على التراب الفلسطيني

واشار في بيان صحفي امس، ضد المشككين 
بمواقف األردن وثوابته الوطنية تجاه القضية الفلسطينية، 
انه ورغم التضحيات الكبيرة، التي قدمها شعبنا األردني 

فة وجيشنا المصطفوي األبي وقيادتنا الهاشمية الشري
واجهزتنا األمنية، ألجل فلسطين ودعم شعبها في رحلة 
كفاحه ونضاله من أجل التحرر، ودفاعا عن ثراها 
الطهور وقدسنا ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية فيها، 
التي ال يستطيع ان ينكرها اال كل جاحد وحاقد، يخرج 

ته، علينا من يشكك بالمواقف التاريخية لألردن وقياد
مدعين أن قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية، هو 
مؤامرة على القضية الفلسطينية، متناسين أنه قرار رفضه 
األردن ووقف ضده جاللة المغفور له بأذن اهللا الملك 
الحسين بن طالل طيب اهللا ثراه، حفاظا على فلسطين 
وقضيتها، ولم يستجب له إال تحت الضغط العربي، 
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ئرة االتهام بالسيطرة على القرار وللخروج من دا
  .الفلسطيني

واستهجن رئيس مجلس االعيان، حديث البعض 
هذه األيام حول قرار فك االرتباط ومدى دستوريته، بأنه 
يأتي بأوامر وتوجيهات مراجع عليا بهدف تسهيل تمرير 
صفقة القرن، معبرا عن األسف النسجام بعض هذه 

ئيلي المتطرف، وهو التحليالت مع خطاب اليمين االسرا
انسجام تدور حوله التساؤالت، وان كان شعبينا األردني 
والفلسطيني يعرف حق المعرفة أسباب ودوافع خطاب 

على الجميع ان يدرك : وقال. اليمين االسرائيلي المتطرف
بأن األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، هو 

ذي يرفض الصوت العربي األقوى، ويكاد يكون الوحيد ال
صفقة القرن، ان كانت تمس ثوابتنا الوطنية وثوابت 
الشعب الفلسطيني رغم أن ال أحد يعرف ماهية هذه 

  .الصفقة حتى اللحظة

ليعلم الجميع أن جاللة الملك الذي : وأضاف
حمل القضية الفلسطينية، وجعلها في مقدمة أولوياته في 

ول من مختلف المحافل الدولية ولقاءاته الرسمية ، كان أ
رفض قرار اإلدارة األمريكية االعتراف بالقدس عاصمة 
السرائيل، وهي تدرك تماما بأن جاللته قاد حملة دولية 

وبين ان جاللة الملك استطاع بحكمته . رافضة لهذا القرار
وحنكته السياسية، انتزاع قرار لالمم المتحدة يرفض قرار 

ية، كما أن اإلدارة األمريكية اعتبار القدس عاصمة اسرائيل
ال للوطن البديل، وال للتوطين، « الءات جاللته الثالث 

واضحة وال تقبل التأويل أو التحوير  «والقدس خط أحمر
  .أو المزايدة

إن األردن لم يساوم يوما على مواقفه : وأضاف
الوطنية والعروبية مهما كان الثمن، بل أرخص الدم 

اشمية، لم الطهورألجلها ودفاعا عنها، وان قيادتنا اله
تهادن يوما على قضية وطنية أو قومية، بل نذرت نفسها 

من أجل الوطن واألمة، واستمرت مسيرتها طاهرة يكللها 
  .الفخار والعز والكبرياء

اننا نؤكد للجميع بأننا في األردن : وتابع
    ضرورة  وبقيادتنا الهاشمية سنبقى نسعى ونؤكد على

ى التراب الوطني قيام الدولة الفلسطينية المستقلة عل
الفلسطيني وعاصمتها القدس، ولن يستطيع أحد التفريط 

 .بهذا الحق العربي الفلسطيني األبدي بفلسطين

  ٤ ص٢٦/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

مواقفنا ثابتة ومبدئية بخصوص السالم : الملك
  والقضية الفلسطينية

  

 التقى جاللة الملك عبداهللا - بترا– العقبة 
و األمير الحسين بن عبداهللا الثاني الثاني، بحضور سم

ولي العهد، في العقبة اليوم األحد، مع ممثلي المجتمع 
المحلي في محافظة العقبة، من أعيان ونواب ورئيس 

وقال .وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء البلديات فيها
جاللة الملك، خالل اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء 

هلي وربعي في محافظة تحياتي أل"الدكتور عمر الرزاز، 
، مشيرا جاللته إلى أنه سيجتمع مع أهل الجنوب "العقبة

خالل الشهور المقبلة، للوقوف على المشاكل في 
وفي تعليق لجاللته حول مداخلة بخصوص .المنطقة

السالم والقضية الفلسطينية، شدد جاللة الملك على 
  .مواقف األردن الثابتة والمبدئية في هذا الصدد

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

  .يا العربية واإلسالميةجاللته في الدفاع عن القضا
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وأعربوا عن تقديرهم لجاللة الملك على .. >>
حرصه على التواصل مع أبناء وبنات الوطن، واالستماع 
إليهم وتلمس احتياجاتهم، واالرتقاء بمستوى معيشة 
ًالمواطنين، مشددين على وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة  ً
الهاشمية الحكيمة في الدفاع عن الوطن وصون 

  .جزاتهمن

وثمن النائب إبراهيم أبو العز في كلمته ..>>
التي ألقاها نيابة عن نواب مدينة العقبة، الزيارة الملكية 
التي تعكس مدى التواصل والتالحم بين القائد وشعبه، 
ًمشيدا بمواقف جاللة الملك وجهوده الدؤوبة في تعزيز 
مسيرة بناء الوطن، واالرتقاء بمستوى معيشة المواطنين، 
والدفاع عن قضايا األمة وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية، وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه 

  .المقدسات

ًوأكد خالل حديثه وقوف األردنيين صفا .. >>
ًواحدا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في الدفاع عن 

ًددا على أن األردن سيبقى الوطن وصون منجزاته، مش
ًقويا منيعا أمام مختلف التحديات اإلقليمية والدولية ً.  

حضر اللقاء رئيس الديوان الملكي ..  <<
الهاشمي، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 
ومستشار جاللة الملك لشؤون العشائر، ومستشار جاللة 

س هيئة الملك للسياسات واإلعالم، ووزير الداخلية، ورئي
األركان المشتركة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة 

وأقام جاللة الملك مأدبة . العقبة االقتصادية الخاصة
غداء تكريما للحضور ووجهاء وممثلين عن محافظة 

  .العقبة

 ٣ ص٢٧/١/٢٠٢٠الرأي 
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الثوابت الوطنية والالءات الملكية تمثل : الرزاز

  لسطينيةموقف األردن من القضية الف
 

 أكد رئيس الوزراء، الدكتور عمر -عمان  
الرزاز، أن ثوابت األردن واضحة تجاه القضية 

حول » الالءات الملكية الثالث«الفلسطينية، وتترجمها 
التوطين والوطن البديل والقدس، مشددا على رفض 
المملكة ألي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع 

  .ة المحتلةالقائم في األراضي الفلسطيني

وقال الرزاز، خالل مداخلة هاتفية على برنامج 
صباح، امس، إن هناك » راديو هال«على » الوكيل«

إجماعا وطنيا أردنيا بين القيادة والشعب على الثوابت 
من المهم «الوطنية التي ال يستطيع أحد اختراقها، مؤكدا 

أن نحصن أنفسنا سياسيا واقتصاديا، ونبني منعتنا 
 ونكون سدا منيعا في وجه أي محاولة للمساس الوطنية،

  .«بوضعنا السياسي واالقتصادي واالجتماعي

وشدد على أن ما يطرح من صفقات ومخططات 
لن يؤثر على صمود األردن واألردنيين، مؤكدا ضرورة أن 
تحرص وسائل اإلعالم على نقل الحقيقة وااللتزام 

قبل بالضوابط المهنية وعدم االلتفات لإلشاعات من 
أصحاب األجندات الخارجية الذين يحاولون المساس 
بالثوابت الوطنية والتأثير على النسيج المجتمعي 

   .المتماسك

األردن كان من أوائل الدول التي وقعت «وأضاف 
، »اتفاقية للسالم على أساس أن يفضي إلى سالم عادل

مشيرا إلى أن ما حدث خالل السنوات الماضية من 
تحاول فرض أمر واقع في القدس محاوالت أحادية 

المحتلة، واألراضي الفلسطينية، واألغوار، كلها تصب في 
  . تأزيم المنطقة

ال يمكن لدول العالم محاربة اإلرهاب «وتابع 
واالنتصار عليه، إال من خالل إيجاد حل عادل للقضية 
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الفلسطينية، إذ يؤكد جاللة الملك عبداهللا الثاني في جميع 
ة والدولية، أن الحل العادل للقضية المحافل العربي

  » .الفلسطينية هو السبيل إلنهاء األزمات في المنطقة

وأكد أن قضية الالجئين لن تحل إال بالتوصل 
إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين 
ٕواقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 

   . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧عام 

وأشار إلى أنه خالل فعاليات المنتدى االقتصادي 
، التي شارك فيها مندوبا عن جاللة »دافوس«العالمي 

الملك، أشادت العديد من الدول المشاركة والوفود بجهود 
  . جاللته المتعلقة بالقضايا اإلقليمية والعالمية

تحدثنا في دافوس عن ثبات األردن و »وأضاف
ماضية أمام كل التحديات صموده على مدى العقود ال

االقتصادية، وقدرته على تحويل تلك التحديات لفرص، 
ليصبح محط أنظار المستثمرين، بما يسهم في إيجاد 

  . »فرص عمل حقيقية

  ٥ ص٢٧/١/٢٠٢٠الدستور 
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 منن يضدولتيلل احب كلمك السمـت: ةالـطـراون

  منطقةلرار ااستق
 

هندس أكد رئيس مجلس النواب الم - عمان
أي تجاوز على حقوق الشعب «عاطف الطراونة، أن 

الفلسطيني المشروعة، سيبقي المنطقة على صفيح من 
  .«الدم والنار

ودعا الطراونة في بيان تاله في مستهل أعمال 
جلسة المجلس امس، بحضور هيئة الوزارة، إلى 

التمسك بصف واحد، مغلقين أبواب الفتنة على من «
تمسك بثوابتنا الراسخة ومصالحنا يحاول ترويجها عبر ال

، موضحا في البيان، الذي تبناه المجلس، أن »العليا
ًالمنطقة لن تهدأ، ما دام المحتل مزروعا في خاصرتها، «

يبث الكراهية والتطرف ويشرعن القتل والتدمير 
  .«والتهجير

ًها هو المحتل اآلثم، يواصل عدوانا «وقال، 
ل بلغة العنصرية غاشما على شعب مرابط أعزل، ليقو

والكراهية والتطرف، إن منطق القوة أقوى من قرارات 
الشرعية الدولية، ما دام العالم في صمت مطبق، وما دام 

وأضاف .«ًاالنحياز مضمونا من قبل راعي السالم
ٕالمحتل واذ يضرم النار في مسجد البدرية «الطراونة، ان 

جنوب القدس المحتلة، ويواصل التعدي على المسجد 
األقصى المبارك وعلى المصلين اآلمنين، إنما يكرس 
إرهاب الدولة، وينسف كل جهد إلحالل السالم، ويبرهن 
ًميله ككيان مغتصب للغة الدم، فهو واذ جاء مزروعا في  ٕ
ًخاصرة األمة بغلبة الظلم والدم، ال يؤمن إال بسواها نهجا 

  .«وطريقا

ًأمام هذا التعنت، مصحوبا «وشدد على أنه 
الت تصفية القضية الفلسطينية على حساب األردن بمحاو

وفلسطين، فإن تماسك جبهتنا وسدنا لكل أبواب الفتنة 
الداعية لالستكانة والصمت وقبول الواقع، والتفافنا خلف 
قائدنا، وجيشنا وأجهزتنا األمنية، هو سبيلنا لمواجهة 

األشقاء على جبهة «، الفتا الى أن »الصفقات المشبوهة
وج ما يكونون اليوم، إلى إنهاء حالة فلسطين أح

  .«االنقسام، فما انقسامهم إال خدمة مجانية للمحتل

تسابق المعلومات عن اقتراب اإلعالن «وفي ظل 
، »األميركي عن خطة السالم الموسومة بصفقة القرن

وقوفنا خلف مواقف جاللة الملك «شدد الطراونة على 
ف، ليصدح عبد اهللا الثاني التي تقدمت جميع المواق

الصوت الهاشمي عاليا مطالبا بحماية حقوق الشعب 
  .«الفلسطيني ورفع الظلم عنهم

تمسك جاللة الملك بحل «ونوه الطراونة إلى أن 
الدولتين كمدخل يضمن استقرار المنطقة، عبر تطبيق 
قرارات الشرعية الدولية، ودعم خيار قيام دولة فلسطين 
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وعاصمتها القدس كاملة السيادة والكرامة على أرضها 
الشريف، ما هو إال موقف حق يشكل نقطة اجماع عند 

أن استمرار االحتالل «، الفتا إلى »كل ضمير حي
االسرائيلي بممارساته غير القانونية وغير والشرعية اليوم 
ليس سوى شكل من أشكال االنحراف وضرب القرارات 
األممية عرض الحائط، ورسالة لضرب فرص السالم 

 .«لشامل والمتكافئالعادل وا

  ٤ ص٢٧/١/٢٠٢٠الدستور 
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جهود دبلوماسية إللغاء إبـعاد خطيب األقصى 
  عكرمة صبـري عن المسجد

  

دعا رئيس لجنة فلسطين النيابية،  - عمان
المحامي يحيى السعود، إلى تكثيف الجهود الوطنية لدعم 

، والعمل على جمع أكبر »حقي وقراري«حملة حق العودة 
ن التواقيع الرافضة إلسقاط هذا الحق، باعتبارها عدد م

  .ٕقضية سياسية وانسانية

وقال خالل اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة 
أمس االثنين مع وزير األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلسالمية محمد الخاليلة ورئيس االتحاد العام لنقابات 
عمال األردن مازن المعايطة كال على حدة، إن األمر 
يتطلب من الجميع بذل الجهود إلرسال رسالة للعالم 
مفادها أن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع 
العرب والمسلمين، وال يمكن تصفيتها بأي شكل من 

  .األشكال، وال تقبل المساومة أو التنازل

وأضاف السعود أن الهدف من هذه الحملة 
أكبر تكثيف الجهود مع كل المؤسسات الوطنية لجمع 

ًعدد من التواقيع إلكترونيا رفضا لتصفية قضية الالجئين،  ً
ًوالتأكيد على الوضع القانوني المكفول دوليا لحق العودة، 
ّالذي ال يسقط أو يعدل أو يتغير مفهومه في أي معاهدة 

  .أو اتفاق سياسي

إلى ذلك، طالب رئيس وأعضاء اللجنة وزير 
الحالي، األوقاف أن تكون خطبة الجمعة لألسبوع 

مخصصة لحق العودة باعتباره حقا مقدسا، يجب غرسه 
في نفوس األبناء، ويتوجب دعمه عبر الدفع باتجاه 
ٕالصمود الفلسطيني وتعزيزه واشاعة ثقافة حق العودة 

  .ورفض الوطن البديل

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

نبه، أكد الخاليلة أن المسجد األقصى من جا
ًالمبارك سيبقى دائما وأبدا حاضرا لدى الجميع من خالل  ً ً

  .الخطب والمناسبات الدينية

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

  :قال الخاليلة

إن قوات االحتالل قامت بهذه الخطوة، مدعية 
ًام بالتحريض، موضحا أن هناك جهودا دبلوماسية أنه ق

  .الحظر عنه» فك» ُتبذل لـ

وأكد أهمية إيجاد آلية واضحة ومحددة تضمن 
الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها 
حق العودة، باإلضافة إلى توسيع دائرة المشاركة الوطنية 

غالل ، واست»حقي وقراري«والشعبية لضمان نجاح حملة 
  .كل المنابر المتاحة لضمان جمع أكبر عدد من التواقيع

» اتحاد العمال«بدوره، قال المعايطة إن 
والنقابات العمالية تعمل من منطلق عروبي، ألن األردن 
كان وما يزال حاضنة لكل الشعوب المضطهدة، فمن 

ًلهم، مشيرا إلى المؤامرة » الملجأ«الطبيعي أن يكون هو 
لشعب العربي الفلسطيني وحقه في إقامة التي تحاك ضد ا
  .دولته المستقلة

  ٩ ص٢٨/١/٢٠٢٠الدستور 
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تكريس كل االمكانيات لحماية المدينة : الملك

  ةالمقدس
 

أكد األردن أن حل الدولتين الذي يلبي الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة حقه في 

حزيران عام الحرية والدولة على خطوط الرابع من 
، وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسالم ١٩٦٧

إلى جانب إسرائيل وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات 
الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم 

 .الشامل والدائم

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 
س الصفدي، مساء الثالثاء، في بيان، بعد إعالن الرئي

، إن "صفقة القرن"األميركي دونالد ترمب، ما يسمى 
المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة األردنية الهاشمية إزاء 
القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية األردنية العليا، 
هي التي تحكم تعامل الحكومة مع كل المبادرات 

  .والطروحات المستهدفة حلها

نية كانت وأضاف الصفدي ان القضية الفلسطي
وستبقى القضية العربية المركزية األولى، وان األردن 
سينسق مع األشقاء في فلسطين والدول العربية األخرى 
للتعامل مع المرحلة المقبلة في إطار اإلجماع العربي، 
الفتا إلى أهمية االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية 
ا على مستوى وزراء الخارجية السبت المقبل في هذ

  .السياق

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

وأعماال استفزازية تدفع المنطقة تجاه للقانون الدولي 
  .المزيد من التوتر والتصعيد

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

ين التاريخي والقانوني القائمين، وحماية هويتها الوضع
  .العربية اإلسالمية والمسيحية

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

لمجتمع الدولي على تحقيقه على األسس التي تضمن ا
  .عدالته وديمومته وقبول الشعوب به

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

ضرورة الستقرار المنطقة وأمنها، وفق المرجعيات هو 
  .المعتمدة ومبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية

تريد المملكة سالما حقيقيا عادال دائما : "وتابع
شامال على أساس حل الدولتين، ينهي االحتالل الذي بدأ 

 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ١٩٦٧في عام 
طراف، ويحمي مصالح األردن، بما ويضمن أمن جميع األ

  ".فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي

  ٣ ص٢٩/١/٢٠٢٠الرأي 
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ال يمكن فرض صفقة القرن على : نواب
  شعوب المنطقة

  

 أكد نواب رفضهم للخطة –عمان  - موفق كمال
التي أعلنها الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس، للسالم 

، مشيرين ”صفقة القرن“ين والفلسطينيين بين اإلسرائيلي
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إلى أن الموقف النيابي يتماهى مع الموقفين الرسمي 
  .والشعبي، وسيتصدى للصفقة قانونيا وسياسيا

، أنه ال ”الغد”وأكدوا، في أحاديث منفصلة لـ
يمكن تطبيق تلك الخطة وفرضها على شعوب المنطقة، 

تصدي مشيدين في الوقت نفسه بالموقف األردني في ال
ورأوا أن الصفقة برمتها تعد أحادية . لطروحات الصفقة

الجانب، وخرقا صارخا لالتفاقيات الدولية، مشيرين إلى 
أن موقف الفلسطينيين سيكون صلبا ولن يسمح 

  .بتطبيقها

إن العالم بشكل “النائب إبراهيم البدور، قال، 
عام والشرق األوسط بشكل خاص تابع خطاب الرئيس 

ته للشرق األوسط وما سمي باتفاقية ترامب حول خط
القرن، حيث تحدث عن القدس والدولة الفلسطينية وضم 
الغور الشمالي، وأتبعها بنشر خريطة سماها خريطة دولة 

الموقف الرسمي والشعبي “وأضاف، أن . ”فلسطين
والنيابي في األردن يتفق على أن هذه االتفاقية األحادية 

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

فلسطينيين محفوظ بها وحق الوصاية الهاشمية على ال
  .”المقدسات اإلسالمية والمسيحية ثابت ال تغيير عليه

إن “من جهته، قال النائب محمد الظهراوي، 
ترامب دق مسمارا في نعش السالم المزعوم، والشعب 
الفلسطيني سيدق مسمارا في نعش الكيان الصهيوني، 

الردن، شعب واحد فاالردن هو فلسطين وفلسطين هي ا
وقلب واحد، والوصاية الهاشمية على المقدسات ال تنتظر 

  .”شرعية االحتالل

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

الم عدم الكتابة صفقة فاشلة بامتياز، ويجب على اإلع
وأضاف، . ”عنها ألننا في صف واحد وال نعترف بها

االردن هو الدولة العربية الوحيدة ضد قرارات ترامب “
وضد سياساته الرعناء التي تعتبر خروجا عن الشرعية 
الدولية وقرارات مجلس األمن، حيث ان قرار ترامب حول 

م الصفقة إخالل بميثاق األمم المتحدة، واخالل بالسل
  .”واألمن، ويرتب عليه مساءلة أمام المحكمة الجنائية

فان أميركا تعلم أن الشعب “وحسب العرموطي، 
الفلسطيني البطل سيكون موقفه صلبا جدا ضد هذه 
الصفقة، والموقف السياسي األردني جاء متوافقا مع 

، مشيرا ”الموقف الشعبي حول هذه الصفقة المشبوهة
  .صفقة قانونيا وسياسياإلى أن النواب سيقفون ضد ال

النائب حابس الفايز، وصف الموقف األردني 
الشجاع والجريء ”األميركية، بـ” السالم“الرافض لخطة 

. ”والحكيم والثابت والمبدئي، والموقف الراسخ قوال وفعال
أن األردن بقيادة جاللة الملك، يصر على “وأضاف، 

القضية التمسك بالمبادئ والمواقف الثابتة لألردن إزاء 
الفلسطينية والمصالح الوطنية األردنية العليا، فهي التي 
تحكم تعامل المملكة مع كل المبادرات والطروحات 

  .”المستهدفة لحل للصراع العربي اإلسرائيلي

أن مواقف األردن من القضية “وأكد الفايز 
ٕالفلسطينية، يحتذى بها عربيا واسالميا، وبرهنت على 

ألردنية المبدئية بالقول والعمل، صمود وتماسك الثوابت ا
دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، مجسدة حقيقة 
ٕتاريخية يشار إليها بالبنان في نصرة ودعم واسناد 

 .”الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف

  ٦ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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  األردن على عهده مع فلسطين والقدس
 

 وتالحم مواقف ًيبرهن األردن دوما صالبة ثوابته،
ُقيادته وشعبه تجاه القضية الفلسطينية، ففلسطين قضية 
عقيدة وضمير ووجدان، ولن يخذل األردن تاريخ نضال 

 .شعبها وسعيه نحو العيش بكرامة وحرية واستقالل

ولن يقبل األردن بأي حلول تهضم حق 
الفلسطينيين التاريخي والمشروع على أرضهم، فهم 

 انتهج من اإلرهاب والتطرف ٍأصحاب حق، بوجه باطل،
ًطريقا في التوسع واالستيطان، مرتكزا على انحياز  ً
أمريكي، يضع واشنطن أمام اختبار الضمير واإلنسانية 
وأمام مفاهيم طالما تغنت بها وروجت لها في حق 

 .الشعوب بتقرير المصير والعيش بأمن وسالم

إننا نؤكد في األردن بأن حل الدولتين الذي يلبي 
قوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، الح

وخصوصا حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من 
 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن ١٩٦٧حزيران 

وسالم إلى جانب إسرائيل وفق المرجعيات المعتمدة 
وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق 

 .السالم الشامل والدائم

دئ والمواقف الثابتة للمملكة األردنية إن المبا
الهاشمية إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية 
األردنية العليا هي التي تحكم تعامل حكومتنا مع كل 
المبادرات والطروحات المستهدفة حلها، محذرين هنا من 
التبعات الخطيرة ألي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف 

 . األرضفرض حقائق جديدة على

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

 .والمسيحية

ونريده اليوم سالما حقيقيا عادال دائما شامال 
أساس حل الدولتين ينهي االحتالل الذي بدأ في على 
 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن ١٩٦٧العام 

أمن جميع األطراف، ويحمي مصالح األردن، بما فيها تلك 
 .المرتبطة بقضايا الوضع النهائي

ٕوازاء اإلعالن األمريكي لخطة السالم، نجدد 
التأكيد أن أي حل يهضم حقوق الشعب الفلسطيني 

ًمشروعة، لن يكون قابال للحياة، ولن نقبل في األردن ال
بأي حل يصادر حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة 

 .المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

  ١٥ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  ً عاما من عمر القائد المديد٥٨
  

تحتفل األسرة   - مازن النعيمي- بترا- عمان
م الموافق للثالثين من كانون األردنية الواحدة، اليو

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 ثراه، وسمو 

  .األميرة منى الحسين

واصل أبناء وبنات الوطن مسيرة البناء والتقدم وي
على خطى جاللة الملك، عاقدين العزم على أن يبقى 
ًاألردن أنموذجا لإلنجاز والعطاء واألمن واألمان، والوحدة 
الوطنية والعيش المشترك، كما يمضي األردن بقيادة 
ًجاللته ووعي أبنائه قدما في مسيرة اإلصالح الشامل 

  .ازوالبناء واإلنج

رغم التحديات التي يواجهها الوطن، يقف 
ًاألردن، كما هو على الدوام، صامدا ومدافعا عن قضايا  ً
أمتيه العربية واإلسالمية، وفي مقدمتها القضية 
ًالفلسطينية، والقدس التي تعتبر رمزا للسالم في المنطقة 
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والعالم، ومواصال القيام بدوره التاريخي في حماية 
ية والمسيحية في القدس من منطلق المقدسات اإلسالم

  .الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات

ًويزداد األردن منعة وصمودا تجاه مختلف  ً
الظروف، وأكثر قدرة على تحويل التحديات إلى فرص 
ّواعدة، ضمن منظومة عمل إصالحي تراكمي يرسخ نهج 

  .الدستور ودولة المؤسسات وسيادة القانون

طب المغفور له بإذن اهللا، بنبأ مولد جاللته، خا
لقد كان : "ًالملك الحسين بن طالل الشعب األردني، قائال

ّ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 السماء،  ُ

 أحس به من هناء ال فإن ما أستشعره من سعادة وما
ًيرد، إال أن عضوا جديدا قد ولد ألسرتي األردنية، وابنا  ً ًَ ُّ ُ

  ."ًجديدا قد جاء ألمتي العربية

مثلما أنني نذرت "وتابع جاللة المغفور له، 
نفسي، منذ البداية، لعزة هذه األسرة ومجد تلك األمة 
كذلك، فإني قد نذرت عبد اهللا ألسرته الكبيرة، ووهبت 

ألمته المجيدة، ولسوف يكبر عبد اهللا ويترعرع، في حياته 
صفوفكم وبين إخوته وأخواته، من أبنائكم وبناتكم، وحين 
يشتد به العود ويقوى له الساعد، سيذكر ذلك اللقاء 
الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر 
تلك البهجة العميقة، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إال أن 

نهارها، في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف تفجر أ
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 

ية، وضرورة إنهاء الصراع على مركزية القضية الفلسطين
الفلسطيني اإلسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يضمن 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ١٩٦٧حزيران عام 
جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل لألشقاء 

  .يالفلسطينيين لنيل حقوقهما العادلة على ترابهم الوطن

ًويبذل جاللته جهودا كبيرة باعتباره وصيا وحاميا  ً ً
ًوراعيا للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
الشريف، للحفاظ على عروبتها وهويتها العربية 
ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها، 

ويؤكد .مسلمين ومسيحيين، وتعزيز وجودهم في مدينتهم
ختلف اللقاءات والمحافل الدولية، أن جاللة الملك في م

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 ترتب على ذلك من ظلم واحباط، 

منطقتنا ال يمكن أن إلى جانب تشديد جاللته على أن 
تنعم بالسالم الشامل، إال بحل للصراع الفلسطيني 

  ".اإلسرائيلي"

وشكل إعالن جاللة الملك بانتهاء العمل 
بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية 
السالم، وفرض السيادة األردنية الكاملة على كل شبر 

ًمنه، انتصارا سياسيا للدبلوماسية األر دنية التي تنطلق ً
من ثوابت الدولة األردنية في اتخاذ كل ما يلزم من أجل 

وعلى المستوى الدولي، رسمت لقاءات .األردن واألردنيين
ًومباحثات جاللة الملك في مختلف المحافل الدولية نهجا 
ًواضحا في التعاطي مع مختلف القضايا واألزمات التي 

اركات جاللته تمر بها المنطقة والعالم، حيث كان لمش
ًعربيا واقليميا وعالميا الصدى البارز، واألثر الواضح في  ً ًٕ
توضيح صورة اإلسالم السمحة، والعمل بتنسيق وتشاور 
مستمر مع مختلف األطراف الفاعلة لمكافحة اإلرهاب 
ًوالتصدي له، حفظا لألمن والسلم العالميين، إلى جانب 

ا جاللته مختلف الجهود والمساعي الحثيثة التي يبذله
  .على مختلف األصعدة
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ويحظى األردن بمكانة متميزة في جميع المحافل 
الدولية، جاءت نتيجة السياسات المعتدلة والرؤية 
الواقعية إزاء القضايا اإلقليمية والدولية التي يقوم بها 
جاللة الملك، إضافة إلى دوره المحوري في التعامل مع 

وتعزيز األمن هذه القضايا، وجهوده لتحقيق السالم 
كما يحمل جاللته مواقف .واالستقرار في المنطقة والعالم

ثابتة تجاه أشقائه العرب والوقوف إلى جانبهم في مختلف 
الظروف، دون التدخل في شؤونهم الداخلية، ويدعو 
باستمرار إلى إيجاد حلول سياسية لألزمات التي تمر بها 

ذه الدول بعض الدول العربية، وبما ينهي معاناة شعوب ه
  .ويحقق لهم األمن واالستقرار

وتركز رؤية جاللة الملك، على بذل الجهود 
اإلقليمية والدولية، ضمن نهج شمولي، للقضاء على 
خطر اإلرهاب والتصدي لعصاباته، الذي بات يستهدف 
األمن والسلم العالميين، ويؤكد جاللته في خطاباته 

حرب الحرب على اإلرهاب هي "ًولقاءاته دوما أن 
  ".المسلمين بالدرجة األولى

ًوتأكيدا على التعاون الدولي لمواجهة مختلف 
ًاألخطار والتصدي لها، ألقى جاللة الملك خطابا في 
الجمعية العامة لألمم المتحدة العام في أيلول الماضي، 
خالل الجلسة العامة الجتماعات الدورة الرابعة والسبعين 

استمرار اإلحتالل للجمعية في نيويورك، أكد فيه أن 
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، كما شدد 

يء يستطيع أن جاللته في الخطاب على أنه ما من ش
يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة 

  .والعدالة وتحقيق المصير

  ٧ ص٣٠/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  األردنيون صف واحد دعما لمواقف الملك
 

اكد رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز  - عمان
ان مجلس االعيان يثمن ويدعم كافة الجهود التي يقودها 

 الثاني إلحالل السالم العادل والشامل جاللة الملك عبداهللا
في المنطقة، ويساند مواقف جاللته الحازمة والرافضة 

 ال تقوم على   ألية مشاريع تسوية للقضية الفلسطينية
اساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة 
بالقضية الفلسطينية ومبادرة السالم العربية التي اطلقت 

  .في قمة بيروت

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

، وبغير ذلك فإنها ١٩٦٧حدود الرابع من حزيران لعام 
شأنها تأجيج الصراع ستكون عبثية وعدمية، ومن 

  .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

وبين الفايز ان المجلس يؤكد على الثوابت 
دن في أي عملية سالم، ويرفض المس الوطنية العليا لألر

بها او االعتداء عليها، وهي التي اكد عليها جاللة الملك 
ال للوطن البديل، وال «عبداهللا الثاني في الالءات الثالث 

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

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

  .المبادرات التي تستهدف حل القضية الفلسطينية



  
  ٣٩ 

واضاف، ان المجلس يرفض اية عملية تسوية 
تتجاوز على قرارات الشرعية الدولية، وتمس الثوابت 

طينية، خاصة ما يتعلق برفض عودة االردنية والفلس
الالجئين وتعويضهم، وتعتبر القدس عاصمة موحدة 

  .إلسرائيل

ودعا رئيس مجلس االعيان كافة البرلمانات 
الدولية والمنظمات البرلمانية المختلفة، الى تحمل 
مسؤولياتها االخالقية والقانونية، وذلك بدفع حكومات 

عودة الى طاولة بالدها للضغط على اسرائيل من اجل ال
المباحثات على اساس الشرعية والمرجعيات المعتمدة، 
ووقف ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، 
واالعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، والقبول 

 تعالج جميع قضايا الوضع   بإطالق مفاوضات جادة
النهائي في إطار حل شامل وفق قرارات الشرعية الدولية 

  .حل الدولتينو

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 
االسالمية والمسيحية فيها، فمن شأن ذلك ان يدفع 

 من التصعيد والعنف، كما ان هذه المنطقة نحو المزيد
االجراءات االحادية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي، 

  .وقرارات االمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية

وبين ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى 
بالنسبة لألردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني في 

ألولى لألمة العربية، سلم االولويات، والقضية المركزية ا
ولن يدخر االردن أي جهد ممكن من اجل 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 

ية الى الوقوف الى جانب االردن ومساندته، فالقض

وقال   .الفلسطينية مسؤولية عربية واسالمية ودولية شاملة
الفايز، إن مجلس االعيان يؤكد، ان السالم العادل والدائم 
الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
الشقيق هو خيار استراتيجي، وسيستمر في العمل مع 
األشقاء واالصدقاء في المجتمع الدولي على تحقيقه على 

ألسس التي تضمن عدالته وديمومته، داعيا جميع ابناء ا
 الصفوف، وتمتين جبهتنا الداخلية،   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 

* * * * *  

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

  

ّأكد وزير الدولة لشؤون االعالم  - عمان
األسبق محمد المومني، أن ما جاء في الخطة األمريكية 

كشف بشكل واضح أنه ال يمكن » صفقة القرن«من 
  .التعايش معها، بخاصة فيما يتعلق بملف القدس

صباح »  اف امجيش«وقال في حديث إلذاعة 
امس، إن ملف القدس يعتبر من الركائز األساسية لحل 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، بما يضمن إقامة دولة 

  . فلسطينية مستقلة، ويحقق المصلحة األردنية

وأضاف المومني أن هذا الصراع لن ينتهي إال 
من خالل إحالل العدالة بتحقيق دولة فلسطينية مستقلة 

ً، مشيرا إلى أنه وفق تفاصيل الخطة عاصمتها القدس
األمريكية والخرائط التي أعلن عنها الرئيس األمريكي 
يتبين أن المدينة القديمة في القدس المحتلة ستكون 

  .تحت السيادة اإلسرائيلية



  
  ٤٠ 

وشدد المومني، أستاذ العلوم السياسية، على أن 
ًهذا األمر مغاير ومختلف تماما عما كان يتم التباحث 

  .في السابق وهو أمر مرفوضحوله 

وأكد أن األردن يمتلك من عناصر القوة الكثير، 
خاصة فيما يتعلق بوحدة الجبهة الداخلية والتالحم 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 ف ي موضوع ُ
ًالقدس وبما يضمن حال عادال للقضية الفلسطينية ً. 

  ٤ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

األوقاف تحذر من فرض واقع جديد على 

 المقدسات الدينية بالقدس الشريف
  

حذرت وزارة األوقاف والشؤون  - عمان
والمقدسات اإلسالمية من فرض واقع جديد على المسجد 

ات اإلسالمية والمسيحية األقصى المبارك والمقدس
  .ورعايتها في القدس الشريف

   وقالت الوزارة في بيان أمس االربعاء، إن
ممارسات سلطة االحتالل لتعطيل عمل دائرة أوقاف 
القدس الشريف، واالقتحامات اليومية للمسجد األقصى 

 تهدف لفرض التقسيم الزماني والمكاني،  المبارك،
لمبارك وقف إسالمي ال مشددة على أن المسجد األقصى ا

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

وأكدت أن الالءات الملكية الثالث حول التوطين 
 الثوابت  والقدس كانت وستبقى منوالوطن البديل 

الوطنية التي تؤكد الدور األردني في دعم القضية 
بتوجيهات من جاللة   الوزارة، الفلسطينية، مشيرة إلى أن

الملك عبداهللا الثاني، مستمرة في أداء واجبها في الدفاع 
 .عن المسجد األقصى المبارك والمقدسات

  ٤ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

مان العربي يؤكد على حق الفلسطينيين البرل
 بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

  

أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن  - عمان
فهم السلمي، على دعم الشعب الفلسطيني في إقامة 
ًدولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، وفقا 

األمم م، وقرارات ٢٠٠٢لمبادرة السالم العربية لعام 
المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين بناء على 

  .م١٩٦٧حدود ما قبل عام 

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

  .ووطنه

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

  .االستقرار واألمن في المنطقة

وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان 
العربي للشعب الفلسطيني في الحفاظ على حقوقه العادلة 

دته في تحقيق ًاستنادا لقرارات الشرعية الدولية، ومسان
تطلعاته المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها 

 .مدينة القدس الشرقية

  ٥ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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الرزاز يهنئ الملك بعيد مولده ويؤكد ثوابت 

  األردن تجاه القضية الفلسطينية
 

 هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر –  بترا- عمان
هللا الثاني بمناسبة العيد الثامن الرزاز، جاللة الملك عبد ا

والخمسين لميالده الميمون، الذي يصادف اليوم الخميس 
  .الموافق للثالثين من كانون الثاني

ونشر رئيس الوزراء على حسابيه في موقعي 
، عبارات هنأ ”فيس بوك” و” تويتر“التواصل االجتماعي 

دكم في عيد ميال” فيها جاللة الملك عبد اهللا الثاني قائال 
ًالميمون سيدي، يقف األردن اليوم صفا واحدا موحدا  ً ً

ًخلفكم، موقنا باهللا ومتوكال عليه ً”.  

وأكد الرزاز وقوف األردنيين خلف جاللة الملك 
وموقفه الحاسم والثابت تجاه القضية الفلسطينية بالقول 

: سيدنا أبا الحسين، معك وبك نمضي واثقين” 
المسيرة ومتمسكين ّالملك مستمرين خلف قائد _مع#

ال للتوطين وال للوطن البديل وال “بالالءات الحاسمة 
، ولكم منا يا سيدي صادق العهد ”تنازل عن القدس

  .”والوفاء

وعلى الصعيد الوطني، موالي ” وأضاف الرزاز
ًالمعظم، نستحضر دائما توجيهاتكم السامية لخدمة 
، األردن واألردنيين وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين

ٕخصوصا تمكين الشباب واطالق طاقاتهم، فأنتم  ً
  .”بوصلتنا

ًاننا ال نألو جهدا لتحقيق رؤيتكم، وقد “وأكد 
: ًحققنا تقدما في ملفات مهمة في جميع القطاعات مثل

التشغيل والتصدير والسياحة وتكنولوجيا المعلومات 
والزراعة والصناعة، وخدمات المواطنين في الصحة 

ٕومكافحة الفساد واشراك الشباب في والتعليم والنقل، 
  .”الحياة العامة

لكن طموحنا أكبر في ” وختم رئيس الوزراء 
تحقيق رؤيتكم السامية، وطموحكم، سيدي، أكبر مما 
تحقق، وسنستمر في سعينا نحو حياة أفضل للمواطن 
األردني، حمى اهللا أردننا وفلسطين، وأدام ملك الهاشميين 

  .”سيدي بألف خيرّوعزهم، وكل عام وأنت يا 

وفي السياق ذاته، أجرى رئيس الوزراء مداخالت 
هاتفية مع عدد من اإلذاعات األردنية صباح اليوم، هنأ 
فيها األردنيين بالعيد الثامن والخمسين لميالد جاللة 
الملك ، مؤكدا اعتزازه بالتالحم الوطني بين القائد وشعبه، 

قضايا والوقوف صفا واحدا خلف جاللته تجاه كل ال
  .المصيرية والسيما الخارجية واإلقليمية

األردنيون يعبرون باستمرار عن انتمائهم ” وقال 
ووالئهم للقيادة الهاشمية، ولن نسمح ، وبوعي الجميع، 

، مؤكدا ضرورة العمل ”ألحد أن يحاول شق هذا الصف
بجد لتحصين الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إلى 

هات بروح المسؤولية جانب العمل على كل الج
والمكاشفة، داعيا وسائل اإلعالم إلى االلتزام بالمهنية 
ٕوالمسؤولية في نقل المعلومة واغالق األبواب أمام 

  .اإلشاعات التي تحاول زعزعة النسيج الوطني المتماسك

واضاف الرزاز، أن ثوابت األردن واضحة تجاه 
عبد القضية الفلسطينية، والتي عبر عنها جاللة الملك 

اهللا الثاني في جميع المحافل العربية والدولية، بالتأكيد 
على إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا ١٩٦٧حزيران عام 
حول التوطين والوطن ” على أن الءات الملك الثالث 

قفنا الثابت الذي يعرفه الجميع تعد مو” البديل والقدس
  .”راجع وال تنازل وال مساومة عليهوال ت”

وشدد رئيس الوزراء على أن أي اجراءات 
أحادية يفرضها االحتالل في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، لفرض حقائق جديدة على األرض، تعد مرفوضة 

  .”ملكا وحكومة وشعبا“بشكل كامل من األردن 
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وأشار الرزاز خالل حديثه لإلذاعات إلى أن 
ية تستحوذ على متابعة واهتمام كبير من القضايا المحل

جاللة الملك عبد اهللا الثاني، والسيما المتعلقة بتحسين 
الوضع المعيشي للمواطنين، الفتا إلى التزام الحكومة 
بالتوجيهات الملكية في هذا الخصوص، مبينا أن هناك 
تقدما في العديد من القطاعات االقتصادية الحيوية، 

 تحسن ونطمح بأن تكون أفضل وأرقامنا وأداؤنا في“
وتنعكس أثرها بشكل أكبر على المواطن خالل السنوات 

  .”المقبلة

وختم الرزاز حديثه بالتأكيد على أهمية الوقوف 
صفا واحدا مع القيادة الهاشمية في جميع التحديات 

اننا فخورون “والصعوبات التي يمر بها األردن، مؤكدا 
ردن خالل العقود باألسرة الهاشمية التي نهضت باأل

 بالدفاع عن الماضية، وحملت المصلحة الوطنية والتزمت
  .”القضية الفلسطينية

  ٢ ص٣١/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

وزير االوقاف يدعو العالم للعدالة واالنصاف 

  في قضايا المسلمين
  

 أكد وزير األوقاف والشؤون والمقدسات –عمان 
لقيم والمبادئ، اإلسالمية محمد الخاليلة، تمسك األردن با

وعلى رأسها قضية المسجد األقصى المبارك والوصاية 
الهاشمية على القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، 
ًداعيا العالم أجمع إلى أن يكون عادال ومنصفا في قضايا  ً

” األقصى”العالم اإلسالمي، ال سيما قضايا القدس و
 كثير من واألقليات الدينية اإلسالمية وما تتعرض له في

  .بقاع العالم

جاء ذلك خالل رعايته، أمس، مندوبا عن رئيس 
الوزراء عمر الرزاز، االحتفال بمناسبة أسبوع الوئام 

األردن أنموذج الوئام بين “العالمي بين األديان، بعنوان 

، بالتعاون مع دائرتي قاضي ”اتباع المذاهب واألديان
حوث التعايش القضاة واالفتاء العام والمركز األردني لب

الديني، في المركز الثقافي اإلسالمي التابع لمسجد 
   الشهيد الملك المؤسس عبداهللا بن الحسين

وقال الخاليلة إن الدعوة الى الوئام هي من 
صميم الشريعة اإلسالمية ومبادئها العامة التي دلت 
ًعليها وطبقه الخلفاء واالئمة على مر التاريخ تطبيقا  ّ

ام بالشريعة اإلسالمية يدعو المسلم الى عمليا وان االلتز
الوئام والعيش المشترك والتسامح والتمسك به، مشيرا الى 
ان الوئام يعطي الحق للبشر المختلفين بألوانهم 

  .واجناسهم ومعتقداتهم بأن يعيشوا بسالم وأمن وأمان

واضاف ان االسالم ال يدعو فقط الى االعتراف 
 االعتراف وقبول التنوع باآلخر بل يدعو الى احترام هذا

الثري لثقافات عالم اليوم واالنفتاح واالتصال وتعزيز 
حرية الفكر والضمير مشيرا إلى ان الوئام هو الفضيلة 
ُالتي تيسر إحالل السالم وتسهم في إحالل ثقافته محل 

  .ثقافة الحرب

وأوضح الخاليلة ان الوئام والدعوة إليه ال يعني 
لقيم والمبادئ األساسية في التساهل أو التنازل عن ا

ديننا اإلسالمي، وال يعني الضعف أو االنهزام إنما هو 
موقف إيجابي يدعو الى اإلقرار بالحقوق اإلنسانية 
ًالمعترف بها للناس جميعا وهو يدعو االنسان الى ان 
يتمسك بمعتقداته ودينه ويقبل ان يتمسك اآلخرون 

  .بمعتقداتهم ودينهم

ام المملكة عبد الكريم من جهته، قال مفتي ع
خصاونة، ان جاللة الملك عبداهللا الثاني سيد من سادات 
بني هاشم عميد آل البيت نذر نفسه لخدمة االمة 
االسالمية يسير بخطى ثابتة وواثقة وبروية وببصيرة 
حادة متحمال المسؤوليات الجسام ومجنبا األردن كل شر 

منطقة وسوء يقود السفينة وسط عالم مليء بالصعاب و
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ملتهبة بالفتن ونحن جميعا نلتف حوله في دفاعه عن 
   المقدسات الدينية

واضاف ان األردنيين مسلمين ومسيحيين 
يعتزون بالتعايش الذي يعيشونه في األردن وانه نموذج 
للشراكة في الوطن والمصير ويطبق بينهم العدل 
ُوالمساواة ويعطي كل صاحب حق حقه، وان األردن بني 

وبالوئام وننهض ونتطور في مواطن تعايشنا بالتعايش 
  .عائلة واحدة

واكد ان االختالف ليس وسيلة من اجل تمزيق 
االسرة االنسانية واضطهاد بعضها لبعض، وانما وسيلة 
من وسائل التعاون البشري والتعارف والتآلف والتالقي 
على البر والتقوى، مشيرا الى ان المبدأ االنساني الخالد 

 الناس سواسية وال فضل ألحد على أحد يؤكد على ان
  .عند اهللا إال بالتقوى

من جهته، أشار قاضي القضاة عبد الحافظ 
ّالربطة إلى العهدة العمرية التي تذكر بالحق والمسؤولية  ُ
ّالهاشمية في الوصاية على المقدسات في القدس  ِ ِ ّ
الشريف، والتي هي محل إجماع إسالمي مسيحي، والتي 

ُجاعة واقتدار جاللة الملك والتي تذكر يحمل لواءها بش
ِبالمبادئ اإلسالمية لقيم الوئام بين أتباع الديانات، والتي  ِ ِ
ِتعد ُأنموذجا مشرفا لمعاهدة قانونية تقرر مبادئ التعايش  ُ ٍ ً ً

  .السلمي والوئام اإلنساني بين أتباع الديانات

ِواضاف أن االسالم كان سباقا في تقرير مفهوم  ِ
ِقائمة على الحفاظ على الحقوق، واالشتراك ِالمواطنة ال ِ ِ

ِفي أداء الواجبات، مع طيب التعامل بين مكونات  ِ ْ ِ ِ َِ
المجتمع، دون اعتداء على خصوصية أي منها مشيرا  ِ ٍ
ِالى ان العدالة والرحمة هما أساس فكرة الوئام بين أتباع  ِ ِ ُ ُ ُ

  .ِالديانات، وبين أفراد المجتمعات

لمركز األردني للتعايش من ناحيته، قال مدير ا
نبيل بدر اننا في األردن الجغرافيا االكثر حضورا بتاريخ 
القداسة واالحسن بالسيرة والسلوك تعلمنا في مساجده 
وكنائسه ومدارسه الوئام والسالم والحب فيما بيننا 
البعض واننا في مركز التعايش نتشرف بالمشاركة مع 

اء وقاضي القضاة اخوتنا في وزارة االوقاف ودائرة االفت
  .بهذا االحتفال السنوي العاشر

  ٢ ص٣١/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  


	ون�א���س�����א������א�� �

المسيحيون وأعياد الميالد المجيدة في 

 صورة للتمسك بالهوية والنضال.. القدس
  

 *عبداهللا كنعان

تتشكل البنية االجتماعية والثقافية والحضارية 
لمسلمين والمسيحيين، وقد في فلسطين والقدس من ا

جعلت هذه السمة والميزة من األرض العربية المحتلة في 
فلسطين والقدس، نموذجا عالميا إنسانيا، للداللة على 
الوحدة والنضال، من أجل الحفاظ على الهوية والتاريخ 

المشترك، واآلمال والمصائر المنتظرة، ليبقى اإلنسان 
، صامدا في وجه أبشع والجغرافيا الفلسطينية والمقدسية
  .احتالل عرف في التاريخ الحديث

تعتبر القدس مركزا دينيا مهما للمسلمين 
والمسيحيين، فهي قبلة اإلسالم األولى، واليها أسري 
النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، ومنها عرج للسموات 
العلى، وهي بالنسبة للمسيحيين قبلتهم الوحيدة، وفيها 

ه السالم، ومنها انتشرت قبر المسيح عيسى علي
المسيحية على ايدي الرسل والتالميذ الى جميع أنحاء 
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االرض، وتنتشر في القدس العديد من الطوائف 
المسيحية، منها بطريركية الروم االرثوذكس واألرمن 
االرثوذكس والسريان االرثوذكس واألقباط االرثوذكس 

والروم واألحباش االرثوذكس والكنيسة المارونية والالتين 
الكاثوليك والسريان واالرمن الكاثوليك وكنائس 

  .البروتستانت

كما وتنتشر المقدسات المسيحية داخل البلدة 
القديمة وخارجها، مثل كنيسة القيامة ودرب االالم وأديرة 
العذراء والقديسة كاترين والسيدة والموارنة والحبش، 
 وكنائس والمخلص والجثمانية ومريم المجدلية ونياحة

  .العذراء وغيرها

وفيما يتعلق باعداد المسيحيين في القدس، 
فنظرا لالحتالل اإلسرائيلي للمدينة وسياسته التهويدية، 
القائمة على طرد أهلها، تعرضت اعداد المسيحيين 

، والذين كانوا يقدرون بحوالي ١٩٦٧للتناقص منذ العام 
 ألف نسمة، ولكنهم اليوم يقدرون بما يتراوح بين ٢٨

 نسمة، وفق تقديرات متفاوتة لعدة ٨٠٠٠ الى ٥٠٠٠
  .مصادر

وعلى الرغم من سياسة التهجير اإلسرائيلية 
المقترنة بمحاولة التسريع بهجرة الشباب المسيحيين، 
بسبب تدهور األوضاع االقتصادية نتيجة للتضييق 
اإلسرائيلي، لكن المسيحيين جزء ومكون رئيس من 

طين، بل وفي عموم النسيج االجتماعي في القدس وفلس
بالد الشام والبالد العربية واالسالمية، وهناك العديد من 
الشواهد على مشاركتهم الحضارة العربية انجازاتها 
العلمية والثقافية واإلدارية والسياسية، بما في ذلك 

  .مشاركتهم المباشرة في جيوش الفتح اإلسالمي

ويرتبط المسيحيون في القدس وعموم األراضي 
طينية باألردن، بعالقات اجتماعية وروحية وثيقة، الفلس

فالحج المسيحي بين األردن وفلسطين نشط، كذلك زاد 
ًالموقف األردني ممثال بالوصاية الهاشمية للمقدسات 

اإلسالمية والمسيحية في القدس، من متانة وأواصر 
العالقة التاريخية، والتي برزت منذ فترة مبكرة، استمرارا 

ة، والتي حددت جذور الوصاية الهاشمية للعهدة العمري
على المقدسات المسيحية، باعتبارها منطلقا لتطبيق 
العهود والمواثيق عبر مشاريع الترميم والرعاية 

، شارك الملك عبد اهللا ١٩٤٨للمقدسات، ففي العام 
األول بن الحسين في اخماد حريق اشتعل في كنيسة 

طالل بن عبد  في عهد الملك ١٩٥١القيامة، وفي العام 
اهللا، طرح عطاء اعادة تصفيح قبة كنيسة القيامة، وفي 
عهد جاللة الملك الحسين بن طالل، رممت العديد من 
المقدسات المسيحية في القدس، وفي عهد جاللة الملك 
عبد اهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا، استمرت الرعاية 

 ترميم القبر ٢٠١٦الهاشمية، بحيث تم في العام 
مقدس في كنيسة القيامة، وقد خصص جاللته جزءا ال

، ٢٠١٨كبيرا من جائزة تمبلتون التي تسلمها العام 
لتنفق على ترميم المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس، الى جانب اهتمام جاللته بقضية االوقاف 

  .المسيحية

كما تسلم جاللته نظير سعيه، نشر فكر السالم 
لعديد من الجوائز العالمية، منها والوئام بين االديان، ا

  .تمبلتون ومصباح السالم ورجل الدولة الباحث: جوائز

كذلك جرى تبني فكرة اسبوع الوئام بين االديان 
، بعد أقل من شهر ٢٠١٠التي طرحها جاللة الملك العام 

ًمن طرح هيئة األمم المتحدة لها، ومؤخرا واستمرارا  ً
ن طالل باالهتمام لجهود سابقة لسمو االمير الحسن ب

باالوقاف االسالمية والمسيحية، أنشئ مركز الحسن 
للدراسات المقدسية بجامعة القدس للعناية بدراسات 

  .االوقاف وغيرها

كما يولي سمو األمير غازي بن محمد رئيس 
مجلس أمناء الصندوق الهاشمي، العمار المسجد 

  .ًاألقصى وقبة الصخرة المشرفة عناية باالوقاف أيضا
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قف المسيحيون المقدسيون الى جانب اخوتهم ي
واهلهم المسلمين في القدس في وجه سياسة التهويد 
االسرائيلية الممنهجة في القدس وفلسطين، وقد قدموا 
العديد من الشهداء واالسرى والجرحى والمعتقلين، 
وهجرت العديد من قراهم وحاراتهم ودمرت منازلهم، ومع 

رفضهم لالحتالل االسرائيلي ذلك فقد عبروا باستمرار عن 
وسياسته القائمة على محاولة تمزيق المجتمع المقدسي 

  .الموحد المتجانس مسلمين ومسيحيين

 محاولة ٢٠١٤فقد رفض المسيحيون العام 
االحتالل تجنيد المسيحيين الفلسطينيين في الجيش 

، رفضوا قرار إسرائيل منع ٢٠١٦اإلسرائيلي، وفي العام 
ًم يرون ذلك تعديا على مشاعر اخوانهم رفع االذان النه
  .واهلهم المسلمين

ويحضرني هنا قول المؤرخ األرمني جورج 
صحيح اننا أرمن من نواح اثنية، ولكن أمام “هنتليان 

اسرائيل انت فلسطيني، فال فرق ان كنت تتكلم االرمنية 
هو .”او العربية، ففي الحالتين ستحظى بالمعاملة ذاتها

بأن الخطر يداهم الجميع، لذلك ال بد وعي ونضوج فكري، 
  .من وحدة الجميع لقهره

ومما يعبر عن التماسك االسالمي المسيحي في 
القدس وفلسطين، وجود الهيئات والجمعيات التي تعبر 
شخصيتها ونشاطاتها عن هذا التكوين االجتماعي، ومنها 
الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، 

ا الصديق االخ الدكتور حنا عيسى، ولها والتي يرأسه
  .نشاط وجهد يقدر

وعلى الصعيد الشبابي، فانني اجد نشاط وفعالية 
الكشافة في القدس وفرقهم المشتركة، نموذجا شبابيا 
طموحا، يحيي في النفس الطمأنية، بأن هذا الجيل ابدا 
لن ينسى وسيبقى يهتف بالحرية لفلسطين، ويغرد 

  .ما طال االحتاللبالهوية الراسخة مه

وتحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس، وهي 
ترصد أخبار وواقع القدس في تقريرها اليومي الذي يوزع 

 ألف نسخة الكترونية محليا ودوليا، ٢٥٠منه حوالي 
على التنبه لالعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية تجاه اهلنا 

ن المسيحيين في القدس، باإلضافة إلى االشارة للمكو
المسيحي المقدسي االصيل في جميع اصداراتها، ونرفض 
جملة وتفصيال، اعتبار اخواننا المسيحيون في القدس 
وغيرها، على انهم اقلية، بل هم مكون اساسي في 

  .مجتمعنا العربي من محيطه الى خليجه

ان اللجنة الملكية، وبمناسبة االحتفاالت بعيد 
سطين والقدس، الميالد المجيد، تؤكد ان اهلنا في فل

مسلمين ومسيحيين، يحتاجون لتوعية الرأي العام 
العالمي والمنظمات الدولية العربية واالسالمية والعالمية، 
بخطورة االوضاع التي يعيشها أهل فلسطين والقدس 
مسلمين ومسيحيين، فهم يقبعون تحت سياسة تهويد 
اسرائيلية عنجهية، ال تعترف بالشرائع الدينية والدولية، 
ًوال ترى اال قانون وشريعة الغاب عنوانا لها في تصرفاتها 

  .ضد غيرهم من اهل فلسطين والقدس الشرعيين

فكل عام والقدس، من مسلمين ومسيحيين، 
عنوانا للوحدة والنضال في وجه طاغوت العصر، وكل 
عام واجراس الكنائس ومآذن المساجد، هي الصوت الذي 

ن، وكل عام واالمل يقهر الظلم في سماء القدس وفلسطي
: يحدونا بأن يصحو ضمير العالم الحر، ويقول السرائيل

 .كفى ظلما وتهجيرا واحتالال ال بد له أن يزول

 أمين عـام اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

  ٤ ص٤/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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القدس في خطاب الملك أمام البرلمان 

 األوروبي
 

 *عبد اهللا كنعان

لفلسطينية وجوهرها مدينة القدس تعتبر القضية ا
ركيزة تاريخية وسياسية وعقيدة روحية في وجدان الملك 
عبد اهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا، سار في نهجه 
تجاهها منطلقا من مسيرة اآلباء واألجداد من بني هاشم، 
وخلفهم الشعب األردني بكل مكوناته، العتزازهم بالوصاية 

 االسالمية والمسيحية في الهاشمية على المقدسات
القدس واالعتراف العربي واإلسالمي والدولي بدورها في 
الدفاع عن حقوق أهلنا الشرعية والتاريخية في فلسطين 
والقدس، وأهميتها في الحفاظ على الهوية الثقافية 

  .لمدينة القدس) االسالمية والمسيحية(العربية 

يحرص جاللة الملك عبد اهللا الثاني على 
صلة جهوده الدبلوماسية في توعية الرأي العام موا

العالمي ومراكز القوى السياسية واالقتصادية العالمية 
بتداعيات القضية المركزية في المنطقة وهي القضية 
الفلسطينية، وباألمس كان خطابه المهم والعظيم الدالئل 
والمضامين في فرنسا أمام البرلمان األوروبي، حيث 

لقضايا الساخنة في المنطقة والعالم، ناقش العديد من ا
ومن المعروف أن الموقف السياسي األوروبي مهم في 
العالم، خاصة في هيئة األمم المتحدة والمنظمات المنبثقة 
عنها، ولبعضها مواقف ايجابية تقدر، ولشعوبها ثقل مهم 
في الرأي العام العالمي يجب التركيز عليه وتوعية المراكز 

ياسية واإلعالمية والثقافية بطبيعة ما االجتماعية والس
يجري في المنطقة بموضوعية بما في ذلك االحتالل 
االستعماري اإلسرائيلي لفلسطين التاريخية واألراضي 
العربية المحتلة، فكان اختيار جاللته للبرلمان األوروبي 
رمزية مهمة فهم يمثلون الشعوب األوروبية ورأيها العام، 

ا تتشكل الحكومات في أوروبا ومن البرلمانات أيض
  .وبالتالي تدار السياسة الخارجية تجاه العالم وقضاياه

ان جاللته وكعادته يتمسك بمبدأ راسخ وهو أن 
القضية الفلسطينية وجوهرها القدس لها بعدها الوطني 
والقومي بالنسبة لنا في األردن ولها مكانة شخصية عنده 

وصاية التاريخية وتاريخية لعائلته الهاشمية صاحبة ال
كذلك نحن عائلته األردنية المؤمنة بقيادته وسياسته 
الحكيمة، لذلك جاء طرح القدس في الخطاب في مقدمة 
جميع القضايا الدولية األخرى التي ناقشها على الرغم من 
وعيه ألهميتها كلها، لقد بدأ جاللته خطابه باالشارة الى 

شعوب ضرورة السعي العالمي نحو تحقيق آمال ال
وتطلعات الشباب اللذين أراد لهم جاللته المستقبل الواعد 
في بيئة سالم وأمن عالمية شاملة، والمالحظ أن طرحه 
للقضايا جاء بصيغة السؤال، ولذلك داللة لغوية وسياسية 
وجوهرية عميقة، وكأن جاللته يفصح للعالم عن حقيقة 
مهمة وهي أن تداعيات وافرازات قضية فلسطين والقدس 
ستكون خطيرة، فهي مدينة التسامح والعيش المشترك 
والمشاعر الروحانية للمسلمين والمسيحيين يجب حفظ 
االستقرار فيها، واحترام الوضع التاريخي القائم ومنع 
اسرائيل من تغييره بشكل يستفز مشاعر المسلمين 
والمسيحيين واالحرار والمنظمات الشرعية والقانونية في 

اللتزام بعشرات القرارات الدولية المتعلقة العالم، وعليها ا
  .بفلسطين والقدس

انطلق جاللته من مبدأ الوئام والتسامح، وهذه 
منطلقات الفكر الهاشمي األصيلة فقبل أيام كتب سمو 

مئوية (ًاألمير الحسن بن طالل حفظه اهللا مقاال بعنوان 
ناقش سموه فيه أهمية قيم ) االحتفال بالعيش المشترك

 والمواطنة الجامعة والعيش المشترك التي آمن التسامح
ًبها وعمل على تحقيقها عمليا الهاشميون، ومن ذلك 
الدستور الفيصلي في سورية حيث احترم الدستور التنوع 
الديني والثقافي في المجتمع، وصاغ لهم دستورا جامعا 
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يحقق لهم الوئام والعدالة، وتحقيق الكرامة االنسانية 
للجميع، وبالتالي فإنني أجد في الفكر ومبدأ المواطنة 

الهاشمي انسانية وقومية وعدالة اجتماعية يجب االلتفات 
اليها ودراستها كنماذج فعلية للسالم والوئام والوفاق 

  .المجتمعي والعالمي

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تنطلق من 
مبدأ السؤال الملكي المشروع تجاه االزمات والقضايا 

الخطيرة ومنها القضية الفلسطينية والقدس، االقليمية 
ومن حقها ومن حق جميع االحرار ودعاة الشرعية 

الى متى ستبقى إسرائيل ضد : والسالم في العالم، القول 
ارادة الشعوب والمنظمات الشرعية الدولية وال تطبق 
عليها قراراتها؟ والى متى ستبقى فلسطين والقدس تعاني 

م في العصر الحديث؟ وماذا ابشع احتالل عرفه العال
سيكون مصير ومستقبل منطقتنا وعالمنا وشعوبنا 
ومقدساتنا االسالمية والمسيحية في ظل سياسة االنتهاك 

 .والتهويد اإلسرائيلي التي تطال كل شيء؟

  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

  ٣ ص١٨/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 توطناتاالمير الحسن بن طالل ومصطلح المس

 *عبداهللا كنعان

ًيعتبر المصطلح أساسا مهما في فهم الكثير من  ً
الجوانب والموضوعات فهو العنوان الذي يختصر بداللته 
الكثير من الشروح، اضافة الى ان المصطلح في حقيقته 
يمكن ان نستنتج منه الكثير من التطورات، وفي مجال 

ر تعتب. القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس
المصلحات لها قيمة قانونية وسياسية وثقافية واعالمية 
ًيجب االلتفات اليها وعدم اغفالها، وعلينا بالتالي جميعا 
في مجال االعالم واالبحاث والدبلوماسية أن نستخدم 
المصطلح الصحيح والدقيق الذي يعبر عن واقع الحالة 

  .المتصلة بفلسطين والقدس

ملكي األمير ومن المعروف أن صاحب السمو ال
الحسن بن طالل حفظه اهللا يولي العديد من القضايا 
والموضوعات العناية الفكرية التحليلية المعمقة، ويقف 
عند داللة ومضمون المصطلح المستخدم فيها، ومن ذلك 
المصطلحات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجوهرها 

) االستعمار(ومن هذه المصطلحات . مدينة القدس
جوهر المخطط الصهيوني فهو وسيلة استعمارية باعتباره 

البتالع االراضي وتفريغها من محتواها البشري الفلسطيني 
صاحب الحقوق التاريخية ويؤكد سموه على أن السياسة 

تدلل ) االستيطان(االسرائيلية القائمة على االستعمار 
بانها تتجه نحو تنفيذ مخططات احاللية وهو أمر يعززه 

وزير خارجية ) مايكل بومبيو(ثل تصريح بعض المواقف م
الواليات المتحدة االمريكية المتعلق بان االدارة االمريكية 
ال ترى ان المستوطنات االسرائيلية في االراضي 
الفلسطينية المحتلة مسألة غير قانونية، لنخلص لنتيجة 
سياسية منطقية وهي االنحياز االمريكي الواضح السرائيل 

نية وهي ان تصريحات بومبيو ليس لها ونتيجة اخرى قانو
  .وزن قانوني باعتبارها تخالف قرارا ت الشرعية الدولية

ان االعتماد االستعماري االحاللي االسرائيلي 
على انشاء المستعمرات والبؤر االستيطانية ومحاولة 
كسب المواقف المؤيدة لها، تتعارض مع ما اكده سمو 

اءات والمقاالت األمير الحسن وعبر العديد من اللق
والمؤلفات العديدة التي تؤكد ان السياسة االسرائيلية هي 
استعمارية بالدرجة األولى وان هناك حق للشعب 
ًالفلسطيني في تقرير مصيره، وأذكر جيدا وأنا ممن 
يتشرف بالعمل بمعية سمو األمير الحسن بن طالل أنه 
 كان وما زال يتابع بعناية أي تطور في فلسطين والقدس
بشأن سياسة بناء المستعمرات التي باتت اليوم خاليا 
سرطانية فتاكة تفتت وحدة األراضي الفلسطينية، واذكر 
ان سموه كان قد انشأ في مكتبه وحدة خاصة لمتابعة 
ٕبناء المستعمرات واعداد الخرائط الموضحة لها وبيان 
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خطورتها على مستقبل السالم في المنطقة حيث كان 
ط ويستعملها في الشرح واإليضاح يعرض هذه الخرائ

للوفود الرسمية والضيوف الذين يستقبلهم سموه من أجل 
توعيتهم بخطورة ما يجري في فلسطين والقدس من 
اعتداءات إسرائيلية، وليكسب تأييدهم ضد السياسة 

  .اإلسرائيلية االحتاللية التهويدية

ان قراءة وتحليل مصطلح المستعمرات يتطلب 
  :قاط التاليةالوقوف عند الن

أن قرارات المنظمات الدولية ومنها منظمة 
اليونسكو تناقش القضية الفلسطينية والقدس في جدول 

  ).فلسطين المحتلة(أعمالها تحت بند 

ّعرفت الشرعية الدولية ومن خالل العديد من 
أو ) السلطة القائمة باالحتالل(قراراتها إسرائيل بأنها 

  ).القوة المحتلة(

رارات الصادرة عن الجمعية العامة أن معظم الق
لألمم المتحدة والخاصة بالمستوطنات اإلسرائيلية في 
األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية 
وفي الجوالن السوري المحتل تصدر عن اللجنة الرابعة 
ٕواسمها لجنة المسائل السياسية وانهاء االستعمار وهذا 

  .يؤكد أنها مستعمرات

قرار خاص بفلسطين  ) ٨٠٠( كثر من صدر أ
والقدس عن الجمعية العامة ومجلس األمن ومنظمة 
اليونسكو والمنظمات التابعة لهم وجميعها تؤكد أن ال حق 
إلسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة وتطالبها 
بإنهاء االحتالل ووقف االستيطان وااللتزام بالقرارات 

لسابقة والتي ذكرتها بشكل أن النقاط ا. الشرعية الدولية
ًموجز تدلل على أن مصطلح المستعمرات يتطابق قانونيا 

ًوسياسيا وتاريخيا مع واقع الحال ً.  

ًوفي سياق التأكيد على دورنا جميعا في التوعية 
ٕبمضامين وابعاد القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة 
القدس أود اإلشارة إلى أن اللجنة الملكية لشؤون القدس 

 منطلق عملها المستند على الدور األردني والوصاية ومن
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس ترصد أخبار وواقع القدس في الصحافة المحلية 
ًوالعربية والعالمية في تقرير يومي يوزع منه ورقيا 

ًألف نسخه محليا ودوليا، ) ٢٥٠(ًوالكترونيا حوالي  ً
دد من الكتب والكتيبات زادت عن إضافة إلى إصدار ع

ًإصدارا، وتحتوي مكتبة اللجنة أيضا على ) ٦٠(حوالي  ً
االف كتاب حول القدس والقضية ) ٥(أكثر من 

م عن ٢٠١٩ًالفلسطينية، وقد صدر مؤخرا في عام 
المستعمرات (اللجنة الملكية لشؤون القدس كتاب بعنوان 

ي القدس اليهودية والبؤر االستيطانية ف" المستوطنات"
، ناقش السياسة اإلسرائيلية المتعلقة )المحتلة

بالمستعمرات واألساليب والقوانين العنصرية التي تعتمدها 
لتفعيل وزيادة وتيرة االستيطان، كما رصد الكتاب كامل 
أسماء المستعمرات والبؤر االستيطانية في مدينة القدس 
 مع اإلشارة إلى تفاصيل تتعلق بعدد المستعمرين وذكر
أسماء القرى العربية والتي دمرتها إسرائيل وطمست 
هويتها لتبني مكانها مستعمرات غير قانونية وغير 

  .شرعية

ان الموقف االردني الثابت تجاه فلسطين 
والقدس والمنطلق من الوصاية الهاشمية التاريخية على 
المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس والمتمثلة 

 الثاني بن الحسين تتمحور في بجاللة الملك عبداهللا
المطالبة بالزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واقامة 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

  .م١٩٦٧عام 

وجاللته على الدوام يحمل ملف القضية 
الفلسطينية اينما حل ليضع الرأي العام العالمي ومراكز 

قيقة ما يجري في الشرق القرار السياسي الدولية بح
االوسط من تداعيات وابعاد واثرها على تحقيق السالم 
العالمي المنشود باألخص التطورات الجارية على قضية 
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فلسطين والقدس، مؤكدا على ان القدس خط احمر وان ال 
تنازل عنها مهما بلغ الثمن وكانت التضحيات والتحديات 

ذه القضية ًوالضغوط، مطالبا العالم بضروروة حل ه
باعتبار االحتالل مأساة اخالقية عالمية، ليسود االمن 

  .والسالم الدوليين

 امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

  ٢١/١/٢٠٢٠عمون 

* * * * *  

بمناسبة عيد ميالد جاللة الملك عبداهللا الثاني 

بيان اللجنة الملكية .. ابن الحسين حفظه اهللا

اه ما جرى في تج لشؤون القدس وانجازاتها 
  م٢٠١٩القدس عام 

  

شهدت القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة 
القدس العديد من التطورات خالل العام الماضي 

م والصادرة ٢٠١٩م، حيث أظهرت احصائيات عام ٢٠١٩
عن العديد من المنظمات ومراكز الدراسات الفلسطينية 

  نسب وأرقام تشعرً،والدولية واالسرائيلية نفسها أيضا
 المأساة والخطر، فقد بلغ عدد المعتقلين في مدينة عمقب

 من ٩٤حالة اعتقال، بينها ) ٢٠٧٨(القدس حوالي 
 ١٢أقل من " طفال قاصرا ٣٣ قاصرات، و٩ٍاإلناث بينهن 

 قاصرا ، في حين زادت نسبة البطالة عن ٤٨٩ًعاما، و 
، وهذا التدهور %٧٥، ونسبة الفقر عن %١١

جة لزيادة الضرائب االسرائيلية االقتصادي الشامل جاء نتي
من دخل المقدسيين، أما على % ٤٠التي تشكل حوالي 

صعيد التعليم فهو يتعرض لعملية اسرلة ممنهجة تهدف 
الى فرض المنهاج االسرائيلي لطمس الهوية العربية، في 

، اضافة %٥٠حين ترتفع نسبة التسرب بين الطلبة عن 
التعليمية الى سياسة اغالق المدارس والمؤسسات 

ًومؤخرا اغالق مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس، 
 ١٧٣ نحو  فكانت اسرائيلهاأما عدد المساكن التي هدمت

ًمسكنا، هدم جزء منها بأيدي مالكيها حتى ال تفرض 
 أجور اضافية، وقد بلغ عدد سلطات االحتاللعليهم 

الف ) ٢٩(المقتحمين للمسجد االقصى المبارك حوالي 
وطن، في حين كان عدد قرارات االبعاد عن المسجد مست

ًقرارا ، ) ٣٥٥(االقصى المبارك ومدينة القدس حوالي 
قرارات ) ١٠(قرار إبعاد عن البلدة القديمة، و) ٤٤(و

ابعاد عن مدينة القدس، كما شهدت الدورة العشرون 
 ٢٠١٥ أيار ٧ما بين   للكنيست اإلسرائيلي والتي امتدت

 موجة غير مسبوقة من ٢٠١٩ني  كانون الثا١وحتى 
التشريعات العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان، فقد 

انونا ضمن هذا اإلطار،  ق 221العشرون  الكنيست عالج
 .وجميعها تستهدف الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني

وفيما يخص التفاعل الدولي وموقفه من 
االوضاع في مدينة القدس، فإنه يمكن مالحظة أنه على 
الرغم من صدور العديد من القرارات الدولية المنبثقة عن 

تحدة والمنظمات التابعة لها خالل مدة هيئة األمم الم
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 االشارة الى أن 

م، عقد ما مجموعه ٢٠١٩ام مجلس األمن خالل ع
ًرارا لم يكن لفلسطين  ق  )٤٩ (جلسة نتج عنها  ٢٤٢

  الجمعية  صدر عن انه والقدس نصيب منها، في حين
ًم قرارا ٣/١٢/٢٠١٩العامة لهيئة األمم المتحدة بتاريخ 

يدعو المجتمع الدولي إلى عدم االعتراف بأي تغيير تقوم 
  .م١٩٦٧به إسرائيل على حدود عام 

 العديد من  فقد صدر عنها منظمة اليونسكوا أم
تاريخ  ب 38ت.م 207)  (القرارات منها قرار رقم

م، والذي أكد على جميع القرارات السابقة ١٤/١٠/٢٠١٩
لليونسكو بما فيها االعتراف بالملكية الكاملة والخالصة 

  البالغةبمساحته سلمين على المسجد األقصى المباركللم



  
  ٥٠ 

، كذلك أقر )ود أي حق لليهود بهوعدم وج (دونم  ١٤٤
بالدور األردني المتميز لألردن في دعم أهلنا في مدينة 
القدس والمحافظة على هويتها الثقافية العربية 

، وجاء في القرار دعوة بضرورة ) والمسيحيةاإلسالمية(
تعيين ممثل دائم لليونسكو في القدس، والسرعة في 

برصد وتوثيق ارسال بعثة الرصد التفاعلي المعنية 
 . االعتداءات واالنتهاكات االسرائيلية في القدس

وعلى الصعيد العربي واالسالمي فقد كانت 
 بتاريخ جامعة الدول العربيةالقدس حاضرة، حيث عقدت 

م ٣٠/٥/٢٠١٩م قمة في تونس، وبتاريخ ٣١/٣/٢٠١٩
قمة في المملكة العربية السعودية، وعلى صعيد منظمة 

م  ٣١/٥/٢٠١٩د عقدت بتاريخ التعاون االسالمي فق
   قمة مكة

، وجميعها أكدت على )ستقبلمًيدا بيد نحو ال (
 عملية كفيلة إجراءاتاتخاذ من أجل ضرورة الضغط  

لوصاية با كما أشادتبدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 

  الدولي العربي واإلسالمي الموقفرغم هذا. القدس
 المساند لحقوق الشعب العربي الفلسطيني فقط خرجت
بعض التصريحات المقلقة والتي تعبر عن عدم حيادية 
بعض الدول في تعاملها مع ملف القضية الفلسطينية 
وجوهرها مدينة القدس، وربما كان النموذج االمريكي 
المتمثل في االدارة االمريكية وتصريحاتها المتعلقة 

اإلسرائيلية في األراضي العربية وطنات بشرعية المست
 أراضي إسرائيلضم لً ومحاولة الشرعنة أيضا المحتلة
ً والمضي قدما في توسعها  والغور األردني الجوالن

ي ضربة بعرض الحائط جميع القرارات الدولية االستعمار
مما يقود المنطقة والعالم نحو األزمة والمجهول الذي ال 

 . يمكن التنبؤ بنتائجه

 فأنه وعلى الصعيد االردني بقيادته الهاشمية 
شط في الدفاع عن القضية الفلسطينة وجوهرها مدينة ين

ًالقدس، وهذا النشاط والفعالية يأتي انطالقا من الوصاية 
الهاشمية التاريخية على المقدسات االسالمية والمسيحية 

 الدبلوماسية والجهود االردنية بقيادة وترتكز ،في القدس
 الجاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين في صاحب

  دينيعملها تجاه القدس على اعتبارها قضية ذات بعد
  لذلك صرح جاللته في العديد من المحافل.وطني وقومي

 بما يؤكد هذا المنطلق والذي يدعو الى ضرورة الدولية 
حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واقامة 

 عام  الرابع من حزيرانية على حدودالدولة الفلسطين
 أيلول/٢٤ م وعاصمتها القدس الشرقية، وبتاريخ١٩٦٧
م في االجتماع الرابع والسبعين للجمعية العامة ٢٠١٩

إن استمرار االحتالل إلى يومنا هذا مأساة  ((:قال جاللته
أخالقية عالمية، فال يمكن الحتالل أو نزوح أو إجراءات 

، ))اريخ شعب أو آماله أو حقوقهتتخذ بالقوة أن تمحو ت
م وأمام البرلمان ٢٠٢٠ كانون الثاني ١٥ًومؤخرا بتاريخ 

ماذا لو بقيت القدس، المدينة  ((:االوروبي قال جاللته
العزيزة على قلبي شخصيا وذات األهمية التاريخية الكبيرة 
لعائلتي، موضع نزاع؟ هل يمكننا تحمل عواقب سلب 

حد سواء من الروحانية المسلمين والمسيحيين على 
والسالم والعيش المشترك التي ترمز إليها هذه المدينة، 
والسماح لها بدال من ذلك باالنحدار إلى صراع 

، والمدقق في هذه العبارات ومناسبتها )) سياسي؟
المناخ السياسي الذي القيت فيه هذه الخطب، يستنتج و

 حكمة وبعد نظر وحرص جاللة الملك عبد اهللا الثاني
االلتفات ضرورة  العالمي والتأثير في الرأي العامعلى 

الدولي الحقيقي والمسؤول لحل القضية الفلسطينية 
، وهذا في العالموجوهرها القدس ليعم السالم واألمن 

كان موضع تقدير عالمي حيث الموقف المعتدل والحكيم 
رجل الدولة ( جوائز عالمية منها جائزة  على جاللتهحصل

جهوده في تحقيق لم وذلك تقديرا ٢٠١٩ام لع )الباحث
السالم واالستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق 
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األوسط، وبموجب توجيهات جاللته تقوم المؤسسات 
الرسمية واالهلية في االردن ببذل جهودها وبحسب 

أهلنا في مدينة  صمود االمكانيات المتاحة في دعم 
 .القدس

قدس تنطلق في ان اللجنة الملكية لشؤون ال
عملها تجاه القدس من مرتكزات الوصاية الهاشمية على 
المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، حيث تقوم 

ًيوزع ورقيا برصد أخبار وواقع القدس في تقرير يومي 
الى كافة الجهات المعنية، كما يوزع منه ربع مليون 

ًمحليا ودوليا ، نسخة الكترونية  ثيقية  نشرة توإلى إضافةً
شهرية، كما يحتوي مقر اللجنة على مكتبة متخصصة 
 بالقضية الفلسطينية والقدس ويتوفر فيها ما يزيد عن

ً كتابا عن فلسطين والقدس، ومن منطلق خمسة آالف
التوعية بالتاريخ والموروث الحضاري والهوية الثقافية 

، منها ًإصدارا) ٦٠(للقدس فقد صدر عن اللجنة حوالي 
، وكتاب )القدس وقرار ترامب( تابم ك٢٠١٩عام 

موسوعة تراجم النساء المقدسيات، من القدس وألجل (
اليهودية  "المستوطنات "المستعمرات (، وكتاب )القدس

، وتشارك اللجنة )والبؤر االستيطانية في القدس المحتلة
في االعداد والتنسيق للعديد من المؤتمرات والمهرجانات 

ة المعنية بالقدس حيث قدم والندوات العلمية والثقافي
االمين العام أوراق علمية ومداخالت مكتوبة ستعمل 

م، ٢٠١٩اللجنة على اصدارها في كتيبات، منها عام 
ي في مدينة التراث الثقافي والحضار"(ندوة بعنوان 

، وفعالية أردنية فلسطينية )"الواقع والتحديات ..سالقد
يــة في عمــان، مشتركة ضمن األيــام الثقافيــة الفلسطين

، والتي )البنيــة الثقافية واالجتماعية في القدس(بعنوان 
 وفعالية األيام المقدسية التي  أقامتها وزارة الثقافة األردنية

أقامتها لجنة فلسطين النيابية واللجنة الملكية لشؤون 
 في عمان وقد القدس بالتعاون مع جهات رسمية أخرى

ى مدار ثالثة أيام تخللها ندوات ومعرض مقدسي عل

وعرض خاللها فيلم عن الوصاية الهاشمية من اعداد 
وانتاج اللجنة الملكية لشؤون القدس، اضافة الى هذه 
األنشطة  قامت اللجنة بعقد العديد من المحاضرات 

في الجامعات والمدارس التوعوية الخاصة بالقدس 
المراكز والمنتديات الثقافية وفي المتاحف وقاعات و

ّات الملحقة بالكنائس، كذلك تم توجيه العديد من الندو
المراسالت والمخاطبات والمقترحات للجهات المعنية 
بمواضيع تتصل بالقدس، ويقترن الجهد السابق بحرص 
ًاللجنة أيضا على اصدار البيانات والمقاالت حول ما 
يجري في القدس أو يتعلق بها من القرارات الدولية أو 

 .داعمةالمواقف الوطنية ال

 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 في 
وجه عملية التهويد االسرائيلية الممنهجة ضد أهلنا في 

يها عن غاية االحتالل االسرائيلي القدس، كما تتسائل ف
من مسلسل االنتهاكات واالعتداءات اليومية الذي تستفز 

مليون مسلم وتنتهك ) ٨٠٠(المشاعر الدينية لمليار و
ًشعائرهم ومقدساتهم فهل القصد اشعال حرب دينية وزحفا 
على المسجد األقصى؟، والى متى ستبقى اسرائيل فوق 

لدولية؟ ألم يأن اآلوان أن الشرعية والقانون واألعراف ا
تطبق عليها القرارات الدولية والعقوبات الرادعة الكفيلة 

قيم التي اتفقت جميع دول العالم البتطبيقها للمبادىء و
  .ومجتمعاته عليها؟

والمملكة إذ تحتفل بعيد ميالد جاللة الملك 
عبداهللا الثاني ابن الحسين الثامن والخمسون  فإننا في 

ة لشؤون القدس  لندعو اهللا للوصي على اللجنة الملكي
األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس بطول 
العمر فهو المدافع عن القدس وفلسطين والحق والعدل 
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 والقدس األردن في لألجيال لغد أفضل األملشعاع وهو 
  . فهكذا عودنا الهاشميون،وفلسطين والعالم اجمع

  ٣٠/١/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

�	ون�������

% ٤أوسلو تسمح ألقل من : دراسة قانونية

  من المقدسيين باالقتراع
 

ًأصدر المركز الدولي للدراسات القانونية دراسة 
آثار اتفاقية أوسلو على إجراء االنتخابات “بعنوان 

في ضوء ” الفلسطينية العامة في مدينة القدس المحتلة
ها السلطة مع سلطات االحتالل ّاالتفاقيات التي وقعت

 ."اإلسرائيلي"

وخلصت الدراسة التي أصدرها المركز الدولي 
وملحقاتها أفرزت ” أوسلو“للدراسات القانونية أن 

للمقدسيين في العملية االنتخابية داخل ” شكلية“مشاركة 
 ."القدس الشرقية"

وأوضحت أن القدرة االستيعابية لستة مكاتب 
 محطة انتخابية ال تتجاوز )١٢(بريد تحتوي على 

 ١٧٥.٤٠٩مقترع في اليوم الواحد من أصل ) ٦٣٠٠(
ُألف مقدسي تقدر لجنة االنتخابات أنهم مؤهلون 
لالقتراع، أي أن هذه المراكز ال تستطيع استيعاب سوى 

 .من المقدسيين%) ٣.٦(

االتفاقيات الموقعة مع "ّوأكدت الدراسة أن 
ًاالحتالل تضمنت شروطا مجحفة وغ ير عادلة، وخلقت ّ

ًواقعا مضنيا يحرم المقدسيين في القدس الشرقية من  ً
أقدس حق سياسي لهم وهو المشاركة في انتخاب من 

 ."يمثلهم

كما صادرت فهم السيادة الفلسطينية : "وقالت
ًعلى كل مكونات العملية االنتخابية، إضافة لكونها 

أخرجت القدس الغربية من سيادة الفلسطينيين عليها 
ق انتخاب المقدسيين فيها من االنتخاب والترشح، وح

 ."من مساحة القدس التاريخية% ٨٤وهي ما تمثل 

وأشارت الدراسة إلى أن اقتراع المقدسيين في 
” إسرائيلي“تجري تحت وجود أمني ” القدس الشرقية“

مكثف وبدون إجراءات تسمح بسرية االقتراع، وفي ظل 
من موظفي البريد وجود كاميرات تصوير، وتعنت وعرقلة 

، وهو ما يقدح في معايير الحرية والنزاهة "اإلسرائيلي"
 .ّوالشفافية

ولفتت إلى أن االقتراع الذي سمح به الملحق 
من خالل مراكز البريد ال " القدس الشرقية"الثاني في 

يمكن تصنيفه كعملية انتخابية تعبر عن مظهر سيادي 
مجرد رسائل ٕفلسطيني للمقدسيين على أرضهم، وانما هو 

، وال يوفر الحد "إسرائيلي"بريدية تحت إشراف أمني وفني 
 .األدنى النتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة

السلطة الوطنية انتزعت "واستنتجت الدراسة أن 
صالحية لجنة االنتخابات، بالتنسيق مع سلطات االحتالل 
ًوفقا للملحق الثاني، ومنحت تلك الصالحيات لوزارة 

نية، إضافة لكونها لم تضمن حرية عمل الشؤون المد
لجنة االنتخابات حيث تعرضت مكاتبها للمداهمة وأغلقت 
ٍأبوابها بالقوة في مرات مختلفة، وصدرت أوامر من 
سلطات االحتالل بعدم السماح لموظفي لجنة االنتخابات 
المركزية بالعمل داخل مدينة القدس، وتكرر هذا السلوك 

 ."٢٠٠٦ و ٢٠٠٥في انتخابات عام 
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ووصفت الدراسة الشروط التي وافقت عليها 
المنظمة والسلطة والتي وردت في بروتوكول إجراء 

المجحفة وغير "االنتخابات في مدينة القدس المحتلة بـ
، إذ سمحت بإشراف شرطة االحتالل على "العادلة

 .االنتخابات وبإشراف موظف بريد إسرائيلي

لية وبذلك تتحمل السلطة المسئو: "وأضافت
ًسياسيا وتاريخيا عن هذه الشروط وعن التقييدات  ً
واألزمات التي يصطنعها االحتالل بهدف إفشال العملية 

 ."االنتخابية المرتقبة

وقالت الدراسة إن جميع العمليات االنتخابية 
الفلسطينية السابقة صدر مرسوم االنتخابات قبل موافقة 

ة في كل مر” اسرائيل“سلطات االحتالل، واضطرت 
 .للموافقة تحت الضغط الدولي

" ّإمكانية ابتكار حلول خالقة"وأشارت لـ  
التجربة الفلسطينية في "في هذا السياق، مضيفة أن 

االنتخابات الرئاسية الثانية أثبتت ذلك، من خالل حمالت 
تسجيل الناخبين في منازلهم، بشرط توافر اإلرادة 

 ."السياسية إلجرائها

ب من هذه االتفاقية وأوصت الدراسة باالنسحا
ًالتي جاءت كأحد إفرازات أوسلو المنتهية زمنيا بعد خمس 
سنوات من تاريخ توقيعها، كما أوصت بخلق واقع قانوني 
جديد من خالل إعالن حالة االشتباك السياسي والشعبي 
والدولي النتزاع حق المقدسيين باالنتخاب من خالل 

 .ابتداع حلول خالقة

 ١/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ٢٠٢٠مخطط االحتالل في : دائرة الالجئين

  القضاء على وكالة األونروا في القدس
 

كشف رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة 
التحرير الدكتور أحمد أبو هولي أن تسريبات تؤكد أن 

 على القضاء ٢٠٢٠حكومة االحتالل ستعمل خالل العام 
س على أساس أنها على عمل وكالة االونروا في القد

 .تمثل جوهر التحدي إلعالنها عاصمة لالحتالل

وقال أبو هولي، في تصريح صحفي، إن مخطط 
ّبلدية االحتالل إلقامة مجمع مدارس بديل لمدارس 
األونروا في القدس المحتلة هو ضمن هذه الخطة 
ٕللقضاء على عمل وكالة الغوث واخراج المؤسسات 

 استهداف واضح للمدينة التعليمية الفلسطينية منها في
 .المقدسة

وأضاف أبو هولي أن الهدف من هذا التجمع 
يأتي في اطار التشريع القانوني الذي يخطط له رؤساء 
الكتل البرلمانية اإلسرائيلية لحظر عمل الوكالة بالقدس 
ًوضمن صفقة القرن، مشيرا إلى أننا امام معركة قانونية 

نية حول تخصيص منوها إلى انه يتم اعداد ورقة قانو
ميزانية خاصة لدعم الوكالة وأهلنا في مخيمات القدس 

 .لدعم وجودهم

 ٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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ً هو األكثر تدنيسا للمسجد ٢٠١٩عام : األزهر
  األقصى من قبل الصهاينة

 

أكد مرصد بارز تابع لألزهر الشريف في مصر 
 االقصى من ً هو األكثر تدنيسا للمسجد٢٠١٩أن العام 

 .ً عاما٥٢قبل الصهاينة منذ 

وأوضح التقرير السنوي لمرصد األزهر لمكافحة 
حلقة في  األقصى الصهاينة للمسجد اقتحام" التطرف، أن

مسلسل اإلجراءات الصهيونية التي تنتهجها حكومة 
االحتالل؛ إلضفاء ملمح تهويدي 

 ."اإلسالمية المقدسات على

ذلك العام شهد أرقاما "وأوضح المرصد أن 
باحات األقصى؛ حيث بلغ عدد  تدنيس قياسية في
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شددة  صهيونيا، في حراسة أمنية م٣٠٤١٦المقتحمين 
 ."من قبل شرطة االحتالل

أعداد مقتحمي "وأضاف المرصد في تقريره أن 
 هي ٢٠١٩المبارك خالل  المسجد األقصى ساحات

ر منذ االحتالل الصهيوني لمدينة القدس عام األكب
١٩٦٧". 

تشجيع حكومة االحتالل لجماعات "ولفت إلى أن 
الهيكل المزعوم على اقتحام األقصى؛ لتحقيق مكاسب 
سياسية، كان السبب الرئيس في زيادة أعداد 

 ."المقتحمين

تلك االنتهاكات التي تستبيح "وأكد المرصد أن 
مين، حلقة في مسلسل أولى القبلتين وثالث الحر

اإلجراءات الصهيونية التي تنتهجها حكومة االحتالل؛ 
إلضفاء ملمح تهويدي على المقدسات اإلسالمية داخل 

 ."األراضي الفلسطينية المحتلة

وشدد على موقفه الرافض تجاه تلك االقتحامات 
التي تستهدف السيطرة التدريجية على مقدسات 

 .واإلسالميالمسلمين ومحو تاريخها العربي 

  ٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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اجتماع لبحث ضم وتطبيق السيادة اإلسرائيلية 
  على مناطق غور األردن

 

 قال المكتب الوطني -   وكاالت-  فلسطين المحتلة
للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، في تقرير 
االستيطان األسبوعي أمس السبت أن حكومة االحتالل 

، ما زالت تتجاهل مواقف المجتمع الدولي وقرارات االسرائيلي
الشرعية الدولية بشأن االستيطان باعتباره جريمة حرب، 
وتواصل التصرف كدولة فوق القانون، مستندة في ذلك 

  .على دعم االدارة األميركية

واضاف إن آخر المواقف االميركية الداعمة 
ر لالحتالل ومشروعه االستيطان، تمثلت في تجديد وزي

الخارجية االميركي مايك مامبيو، تصريحاته التي ادعى 
فيها أن االستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية 
المحتلة شرعية وال تتعارض مع القانون الدولي، وان بالده 
ستعارض بحزم فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في 
جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في المناطق الفلسطينية 

  .١٩٦٧حتلة منذ عام الم

وأضاف التقرير ان بنيامين نتنياهو جدد بعد فوزه 
، وعوده بتحقيق مزيد )الليكود(باالنتخابات التمهيدية لحزبه 

من اإلنجازات التاريخية في السنوات المقبلة، في حال فوزه 
في االنتخابات المقبلة بالكنيست االسرائيلية، ووضع خطة 

هائية لدولة االحتالل، من ست نقاط تشمل وضع حدود ن
ودفع الواليات المتحدة إلى االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية 
على غور األردن وشمال البحر الميت، وممارسة الضغوط 
من أجل اعتراف الواليات المتحدة بتوسيع السيادة 

أي المستوطنات في » البلدات«اإلسرائيلية على جميع 
  .الضفة الغربية كلها دون استثناء

ار إلى أن الفريق الوزاري اإلسرائيلي المشترك وأش
سيجتمع مطلع االسبوع الجاري، لبحث ضم وتطبيق السيادة 
اإلسرائيلية على مناطق غور األردن، بعد أن كان تم تجميد 
عقد لقاء للفريق في اللحظات األخيرة من موعده قبل 
اسبوعين، وذلك تماشيا مع وعد نتنياهو عشية االنتخابات 

  .األخيرة

وقال التقرير األسبوعي الصادر عن المكتب 
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، إن مواقف 
اإلدارة األميركية المعادية لشعبنا، شجعت حكومة االحتالل 
والمنظمات االستيطانية على تصعيد هجومها في الضفة 

  .الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة

 شهد نشاطا استيطانيا وأضاف ان العام الماضي
محموما، وواصلت الحكومة االسرائيلية اليمينية المتطرفة 
مشروعها التوسعي بدعم أميركي، حيث ارتفعت وتيرة 

عما كانت عليه عام % ٧٠التوسع االستيطاني بنسبة 
وبين ان عدد الوحدات االستيطانية التي تقدمت . ٢٠١٨
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ا أو تمت حكومة االحتالل وأذرعها االستيطانية لبنائه
 آالف ١٠، بلغت نحو ٢٠١٩الموافقة عليها خالل العام 

 عن العام الذي سبقه، في وقت ٦٨٠٠وحدة، مقارنة بنحو 
 مبنى خالل العام ٦١٧هدمت فيه سلطات االحتالل نحو 

  . مواطنا٨٩٨الماضي، ما أدى الى تهجير 

في موضوع آخر، قال المحلل اإلسرائيلي في 
اموس هارئيل، أمس السبت، العبرية، ع» هآرتس«صحيفة 

إن قرارات الكابينيت اإلسرائيلي تجاه غزة لم يتم نشرها، 
ولكن التوجه واضح نحو تسوية طويلة المدى مع «

البعض يستخدم مصطلح «: وأضاف هارئيل. »حماس
وأشار .«الهدوء ألنه أقل انهزامية أمام الجمهور- التهدئة

 عن الضجة ًسينفذ تسهيالت لغزة بعيدا«إلى أن نتنياهو 
وزعم هارئيل، . »اإلعالمية وخشية من األضرار السياسية

ّالجيش اإلسرائيلي ضخم دور القائد البارز في سرايا «بأن 
 تشرين ثاني ١٢اغتيل في (القدس بهاء أبو العطا 

  .«ّليعظم إنجازاته ويسمح بالتفاهمات مع غزة) ٢٠١٩

وحول العقبات في طريق التفاهمات، بين أن 
تخشى من االلتزام وامتناع حماس من تشديد إسرائيل «

ٕفرضها لوقف النار واطالق صواريخ من قبل الجهاد 
  .«اإلسالمي

، أن »هآرتس«من جهة أخرى، أوضحت صحيفة 
 سيشهد انتهاء العائق الحاجز حول ٢٠٢٠العام الحالي 
» يكبح« مليار شيكل، ومن المتوقع أن ٣غزة بتكلفة 

  .األنفاق

متحدة وقطر، مشاورات منذ وتقود مصر واألمم ال
عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية 
بغزة واالحتالل اإلسرائيلي، تستند على تخفيف الحصار 
المفروض على القطاع، مقابل وقف االحتجاجات التي 
ينظمها الفلسطينيون على الحدود مع األراضي الفلسطينية 

  .١٩٤٨المحتلة عام 
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االحتالل يقيم منطقة تعليمية إسرائيلية بالقدس 
 "األونروا"المحتلة بديال عن مدارس 

  

 قررت سلطات -  عمان -  نادية سعد الدين
االحتالل اإلسرائيلي إقامة منطقة تعليمية إسرائيلية في 
ًالقدس المحتلة بديال عن مدارس وكالة األمم المتحدة 

، في سياق "األونروا"ن الفلسطينيين إلغاثة وتشغيل الالجئي
مخطط تهويد المدينة وطمس معالمها العربية اإلسالمية 

  .ٕواغالق المؤسسات التابعة للوكالة

ًوطبقا للمخطط اإلسرائيلي؛ سيتم إنشاء مجمع 
مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية في شرقي 

، بحيث تكون ًالقدس المحتلة، بدءا من مخيم شعفاط وعناتا
، بهدف منع أي تواجد للوكالة "األونروا"بديال عن مدارس 

في المدينة المقدسة، ضمن خطة إسرائيلية تهدف إلى 
إدامة قضية الالجئين "إنهاء دورها؛ بحجة أنها تعمل على 

  ."الفلسطينيين

ونددت القيادة الفلسطينية بالقرار اإلسرائيلي الذي 
حتلة بالكامل، بينما أكدت يستهدف تهويد مدينة القدس الم

 استمرار عملها في المدارس والمؤسسات التابعة "األونروا"
لها في القدس دون أي تغيير رغم محاوالت االحتالل 

  .الدؤوبة لمنعها

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن 
ًقرار االحتالل الخطير يعد امتدادا لحربه المفتوحة ضد " ّ

ها في القدس المحتلة، وخطوة جديدة لفرض الوكالة وعمل
المنهاج اإلسرائيلي على العملية التعليمية في المدينة، 

  ."ًاستكماال لمخطط تهويدها بشكل كامل

القرار االحتاللي غير المسبوق "وأضافت أن 
ترجمة عملية لقرارات الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 

ليها، فيما يتعلق المشؤومة بشأن القدس ونقل سفارة بالده إ
هذه المرة بهوية المدينة وثقافة ووعي األجيال الفلسطينية 
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الناشئة ومستقبل المسيرة التعليمية، بما يخدم رواية 
  ."االحتالل االستعمارية

، "هذه الخطوة التهويدية االستفزازية"وأدانت الوزارة 
ٕالقرار ليس موجها ضد الفلسطينيين فقط وانما "معتبرة أن  ّ ً

لمجتمع الدولي في تحد صارخ لألمم المتحدة، حيث ّضد ا
 مكون أساسي فيها، في ضوء التصويت األخير "األونروا"

الذي تم في الجمعية العامة لألمم المتحدة لصالح تجديد 
واليتها، ما يعني أن الخطوة اإلسرائيلية ضرب للتصويت 

  ."وفتح مواجهة مع جميع الدول التي صوتت لصالحه

ولة فلسطين، بمؤسساتها كافة، د"وقالت إن 
ستواجه هذه الخطوة االستعمارية، أسوة بأبناء الشعب 

، داعية "الفلسطيني، وخاصة المقدسيين والطلبة وعائالتهم
تحرك المجتمع الدولي لمواجهة انتهاكات االحتالل لكل "إلى 

  ."مقومات حياة أبناء الشعب الفلسطيني

لمنظمة من جانبه، دان عضو اللجنة التنفيذية 
يأتي "التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، قرار االحتالل الذي 

ًضمن مخطط مسبق لتصفية أعمال الوكالة، تمهيدا إلنهاء 
عملها وشطب قضية الالجئين الفلسطينيين عن الطاولة، 
ومواصلة تنفيذ مخطط أسرلة القدس المحتلة وتعزيز 

  ."السيادة اإلسرائيلية المفروضة عليها بالقوة

ال خالد إن القرار اإلسرائيلي يتساوق مع وق
خطوات اإلدارة األميركية بشأن االعتراف بالقدس المحتلة 

، والتنكر لحقوق الالجئين "عاصمة للكيان اإلسرائيليط
الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ووقف الدعم المالي 
لألونروا على طريق تصفيتها وتحويل الخدمات التي تقدمها 

  .يفة لالجئين الفلسطينيينللدول المض

ًبدأت حربا "ورأى أن سلطات االحتالل بهذا القرار 
ًمفتوحة على الوكالة، تماشيا مع محاوالت سن وتشريع 

 اإلسرائيلي بهدف حظر نشاط الوكالة "الكنيست"القوانين في 
في مدينة القدس المحتلة، وتصفية المنهاج الفلسطيني، 

وية والتاريخ والثقافة ّفي عدوان إسرائيلي مبيت ضد اله
  ."الفلسطينية

المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته "ودعا خالد 
السياسية واألخالقية والتدخل لجهة الضغط على االحتالل 
ّلوقف مخططاته المضادة للوكالة ولحقوق الالجئين 
ًالفلسطينيين، فضال عن إجراءات وخطوات األسرلة والتهويد 

  ."في القدس المحتلة

اتحادات البلديات للتعاون الدولي في "كما دعا 
مختلف دول العالم، السيما في دول االتحاد األوروبي، 
إلعالن موقف واضح من سياسة التهويد اإلسرائيلية في 
القدس المحتلة، والضغط لجهة التوقف عنها تحت طائلة 
المسؤولية السياسية عن نتائج أفعالها المخالفة للقوانين 

  ."واألعراف الدولية

وكانت األحزاب اليمينية والدينية المتطرفة وقعت 
على مشروع قانون للكنيست لتقييد عمل مؤسسات خدمية 
ًفلسطينية وحظر نشاط األونروا في القدس المحتلة اعتبارا 

  .من العام الجاري

، "لألونروا"من جانبه، قال المستشار االعالمي 
قة عدنان أبو حسنة، إن المخطط اإلسرائيلي إلقامة منط

ال يعني للوكالة الكثير "، "األونروا"ًتعليمية بديال عن مدارس 
  ."ولن يمنعها من مواصلة عملياتها في القدس المحتلة

ّوشدد أبو حسنة، في تصريح أمس، على أن 
 مستمرة في عملها في القدس كإحدى مناطق "األونروا"

عملياتها الخمس، وفقا للتفويض األممي الذي منح في 
  .امة لألمم المتحدةالجمعية الع

لدى األونروا في شرقي القدس "وأشار إلى أن 
ٕالمحتلة عيادات، ومؤسسات ومدارس، واحدى رئاساتها  ٌ ٌ

ً، مبينا أن الوكالة ”الثالث، وستبقى على عملها دون توقف
لم تبلغ من أي جهة بإغالق مدارسها في القدس، أو 

 ".استبدالها

  ١٥ ص٥/١/٢٠٢٠الغد 
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باب الرحمة غير مغلـق لكنه يتعرض : يالصفد

 لمحاوالت التضييق
 

اللجنة المالية النيابية  ناقشت –  بترا- عمان
موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والدوائر التابعة 

  .، بحضور وزير الخارجية أيمن الصفديأمسلها 

 رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد البكار وأشاد
نواب بمواقف جاللة الملك عبداهللا وأعضاء اللجنة وال

الثاني الذي يقود السياسة الخارجية باقتدار، وجنب 
  .الوطن العديد من األزمات

ان الموقف الملكي الذي ترجمته الوزارة "وأضاف 
في التعامل مع الغطرسة اإلسرائيلية، ونحن نقف خلف 
جاللته والحكومة في ذلك، مؤكدا أن حدود الدولة 

  .مصانة

متميزة، ونعبر عن مواقفنا في مرحلة خارجية 
ربما تكون األصعب من المراحل التي مرت بها المنطقة، 

 ال يهادن على مصالحه، وهذا تاريخنا وتاريخ واألردن
  ."مواقفنا

وأشار إلى أن عالقتنا االقتصادية مع المجتمع 
الدولي هي عامل أساسي لنا في مواجهة التحديات 

ة الدولة في دعم القضية االقتصادية، مؤكدا استمراري
 الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ٕواقامةالفلسطينية، 

، مشيرا ١٩٦٧الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 
إلى وجود تنسيق مع األشقاء العرب في مختلف القضايا 

  .المتعلقة بالمنطقة

 أن القضية الفلسطينية هي الحاضر وأوضح
دنية، وال يكاد يخلو حديث الدائم بالنسبة للدولة األر

 ويتحدث عنها، والعالم يعرف أن األردن إاللجاللة الملك 
هو الذي قاد الجهود من أجل المحافظة على وكالة غوث 

  . وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

وفي حديث عن باب الرحمة التابع للمسجد 
األقصى المبارك، أكد الصفدي أنه غير مغلق، لكنه 

لتضييق من سلطات االحتالل، مؤكدا يتعرض لمحاوالت ا
أن موقفنا ثابت من القدس والمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية، وفي كل يوم نحن منخرطون في الدفاع عن 

  . الهوية العربية اإلسالمية المسيحية

وأشار إلى أن موقف األردن من الحديث عن 
ضم غور األردن إلسرائيل كان قويا، ونحمل إسرائيل 

 النتائج عن مثل هذا التوجه، وانفجار مسؤولية كافة
  . المنطقة

دورهم أشاد النواب الحضور بالسياسة الخارجية ب
األردنية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، وما تقوم به 
وزارة الخارجية من عمل واضح يترجم توجيهات الملك 

  .>>...بمختلف القضايا الخارجية

وعرض مدير عام دائرة الشؤون ... <<
 مليون دينار، ٧ر٧الفلسطينية لموازنة الدائرة التي بلغت 

موزعة على نفقات جارية ورأسمالية وأمان اجتماعي 
يتمثل بصيانة وحدات سكنية داخل المخيمات البالغ 

 مخيما، موضحا أن الدائرة تمكنت خالل ١٣عددها 
 آالف وحدة سكنية في المخيمات ٣سنة من صيانة ١٥

  .>>...ملك عبداهللا الثانيترجمة لمكرمة جاللة ال
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ننسق مع األردن لنصرة : الخارجية الفلسطينية

 األقصى وحمايته
 

 قالت وزارة الخارجية -  بترا - رام اهللا
الفلسطينية، إنها تقوم بالتنسيق الدائم مع الجهات 
المعنية في األردن، لتعميق وتفعيل الجهود المبذولة على 

تويات كافة لنصرة المسجد األقصى المبارك وتوفير المس
 .الحماية الدولية له



  
  ٥٨ 

وأكدت في بيان لها اليوم االثنين، انها تتابع 
باهتمام بالغ تطورات االعتداءات االسرائيلية االستفزازية 
ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية عامة، وضد 
المسجد األقصى خاصة، الفتة إلى انها تقوم بحث 

مات الحقوقية واالنسانية المتخصصة على توثيق المنظ
انتهاكات االحتالل المتواصلة توطئة لرفعها للجهات 
الدولية، وفي مقدمتها مجلس حقوق االنسان ومنظمة 
اليونسكو والمجلس العالمي لألديان، لفضح تلك 
ٕاالنتهاكات وحشد أوسع ادانة عربية واسالمية ودولية 

المؤيدة لحقوق شعبنا خاصة لها، وتعزيز الجبهة الدولية 
حقه في حرية العبادة والوصول الى دور العبادة بحرية 

 .كاملة

كما أكدت أن اجراءات االحتالل التهويدية لن 
تنال من إرادة المواطنين المقدسيين في الصمود والدفاع 
عن حرمة المقدسات وفي مقدمتها المسجد االقصى 

 تلك المبارك وحمايته، ولن تثنيهم عن مواجهة
 .ٕالمخططات االستعمارية التهويدية وافشالها

وأدانت الخارجية الفلسطينية استهداف دولة 
االحتالل المتواصل للمسجد األقصى المبارك بجميع 
ّمكوناته، واعتداءاتها المتواصلة على حراسه وخطبائه 
والمصلين الذين يؤمونه وعلى رجاالت األوقاف 

اف مجموعة من اإلسالمية، والتي كان آخرها استئن
العمال االسرائيليين اعتداءاتهم االستفزازية على الحائط 
الجنوبي للمسجد األقصى المبارك، ومنعهم لخطيب 
المسجد االقصى المبارك اسماعيل نواهضة من الدخول 

  . لمدينة القدس والوصول للمسجد

وحذرت، من خطورة ما يقوم به العمال 
ة الحائط كجزء ال االسرائيليون من محاوالت لتغيير هوي

يتجزأ من مخطط اسرائيلي واسع لتغيير المعالم التاريخية 
وهوية القدس، في محاوله لفرض أمر واقع جديد على 
المدينة المقدسة عامة، وعلى المسجد األقصى ومحيطه 

ًخاصة، ليصار الحقا الى المطالبة باالعتراف بتلك  ُ
قع التغييرات التي تجريها سلطات االحتالل كأمر وا

بحسب " الواقعية"وحقائق يجب التسليم بها تحت شعار 
  .تصريحات عدد من المسؤولين األميركيين المتصهينين

  ١ ص٧/١/٢٠٢٠الدستور 
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لجنة أممية تستمتع إلى شكوى فلسطينية 

 حول عنصرية إسرائيل
  

تستمع لجنة تابعة لألمم المتحدة إلى  -  جنيف
شكوى فلسطينية تتهم إسرائيل بالتمييز العنصري، في 

  .قرار انتقدته واشنطن اإلثنين

وقررت لجنة من الخبراء المستقلين لديها 
صالحية الكشف عن أسماء الدول األعضاء في االتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي 
تنتهك هذه االتفاقية، أن تنظر في الشكوى التي تقدم بها 

  . والتي لم يكشف عن تفاصيلها٢٠١٨الفلسطينيون في 

خيبة أملها "لمتحدة أعربت عن إال أن الواليات ا
، وقالت إن إسرائيل لم تعترف بفلسطين كدولة أو "البالغة

طرف في االتفاقية، ونتيجة لذلك فإن هذه اللجنة ليس 
  .لها صالحية النظر في الشكوى

 تحت ٢٠١٤ووقع الفلسطينيون االتفاقية في 
  .مسمى دولة فلسطين

مات وقال اندرو بريمبرغ المبعوث األمريكي للمنظ
تجاهل اللجنة لقانون االتفاقية يثير أسئلة "الدولية إن 

  ."خطيرة بشأن شرعية هذه العملية

ستواصل الواليات المتحدة الدعوة إلى "وأضاف 
المعاملة المنصفة إلسرائيل في هذا المنبر وغيره من 

  ."المنابر الدولية
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واتخذ خمسة من خبراء لجنة القضاء على 
 خطوة غير اعتيادية ١٨عددهم التمييز العنصري البالغ 

  .ًتتمثل في االعتراض علنا على قرار اللجنة

وكانت اللجنة دخلت في نقاش طويل حول 
صالحياتها قبل أن تقرر الشهر الماضي أن بإمكانها 

  .ُاالستماع إلى القضية، وهو قرار لم يعلن في ذلك الوقت

وأظهرت نتائج اللجنة التي تم إرسالها إلى وكالة 
رس اإلثنين أن عشرة خبراء أيدوا القرار وعارضه فرانس ب

  .ثالثة وامتنع اآلخرون عن التصويت أو تغيبوا

  ١٩ ص٧/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

عمليات : المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

الترميم في سور األقصى تندرج ضمن محاولة 
 االحتالل للسيطرة الكاملة على محيط المسجد

  

 المؤتمر الشعبي تتابع لجنة القدس في
لفلسطينيي الخارج ببالغ الخطورة والجدية، األنباء التي 
تتوارد من مدينة القدس المحتلة حول قيام سلطات 

" سلطة اآلثار"ًاالحتالل الصهيوني ممثلة بما يسمى 
بنصب السقاالت أمام السور الجنوبي للمسجد األقصى 

 .المبارك مقابل المدرسة الختنية بحجة الترميم

ى اللجنة أن هذا العمل يندرج ضمن محاولة وتر
سلطات االحتالل السيطرة الكاملة على محيط المسجد 

 .ٕاألقصى المبارك واحكام قبضتها عليه

إن المسجد األقصى المبارك ": وقالت اللجنة
ٌمكان مقدس للمسلمين وحدهم وال يقبل القسمة وال 
المشاركة بأي شكل، وهو ما نصت عليه الشرائع 

ٕين الدولية بما ال يقبل التأويل، وان أي محاولة والقوان
ًصهيونية لتغيير الوضع القائم في المكان يعتبر جريمة 
ضد المقدسات اإلسالمية بل وضد اإلنسانية والتاريخ 

 ".والمستقبل

ودعت لجنة القدس في المؤتمر الشعبي كافة 
المؤسسات الدولية المعنية أن تضطلع بمسؤولياتها في 

حتالل من هذه التصرفات العدوانية، وتؤكد لجم دولة اال
أن الحفاظ على الوضع القائم في المسجد األقصى 
المبارك ومحيطه حسب القانون الدولي ليس من قبيل 
ٕاالختيار، وانما هو من صميم الحفاظ على قدسية المكان 

 .من هذا العبث الصهيوني

إننا إذ نوجه هذا التحذير :" وختمت اللجنة بيانها
 عاليا ثبات المقدسيين وأهلنا في فلسطين لنثمن

وصمودهم لرد العدوان ومحافظتهم على مقدسات 
المسلمين من العبث الصهيوني المستمر، وننتظر تحركا 
ٕعربيا واسالميا ودوليا عاجال لمناصرة الحق الفلسطيني 

  ".الذي أيدته القوانين واألعراف الدولية

 ٧/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية أبعدت خطر التهويد : مروع
 واالقتسام المكاني والزماني لمقدساتنا

  

 

عبدالحميد و   حوار المحامي علي أبو حبلة-الدستور 
  الهمشري

االلتقاء بشخصيات في " الدستور"تواصل 
فلسطين المحتلة حيث التقت في هذه الحلقة من اللقاءات 

حث والكاتب بالسياسي الفلسطيني ورجل الفكر والبا
السياسي المخضرم، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس لشؤون الثقافة واإلعالم، وعضو اتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين نبيل عمرو، وذلك الستخالص 
وجهة نظره حول المواقف اإلقليمية والدولية تجاه القضية 
ًالفلسطينية ومستجداتها راهنا، وتأثيرات المواقف 

ًناقضة حولها ما بين االنتصار لفلسطين دوليا المت
وانحياز أمريكا األعمى لالحتالل والصهيونية وشرعنتها 

 جيش االحتالل ورعاع المستوطنين، في ظل تالنتهاكا
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تذبذب عربي في المواقف وتمسك أردني فلسطيني بثوابت 
  :ومما جاء فيه، ال يمكن التراجع عنها

راهنة كيف تقيمون المرحلة ال: الدستور •
ومستجداتها بالنسبة للقضية الفلسطينية في ظل 
ما نشهده من تحالفات إقليمية ودولية تترك 

 انعكاساتها السلبية على القضية الفلسطينية؟

أعتقد أن القضية الفلسطينية تمر بأسوأ مرحلة  •
من مراحل وجودها، فلقد نشأت قضايا موازية 
وجميعها منافسة من حيث األولويات، حيث 

 القضية المركزية بموجبها عن مكانتها أزيحت
التاريخية والدائمة في الحياة السياسية العربية 
وفي المنطقة، بفعل انصراف معظم الدول 
والكيانات لمواجهة تحديات محدقة بها، تطورت 
في العديد من المناطق إلى حروب مصيرية؛ ما 
غير وبصورة جذرية من التحالفات اإلقليمية 

لشرق األوسط ساحة حرب والدولية وجعل ا
عالمية تدار فيها معارك مباشرة وبالواسطة، 
ومن خالل مراقبة مجريات هذه الحرب نرى أن 
الفلسطينيين هم أكثر الخاسرين بعكس 

 فهم أول الرابحين، فمن كان يتصور اإلسرائيليين
أن إسرائيل ستحظى بدعم مزدوج من القوتين 

ية أمريكا العظميين اللتين تتصدران الحياة الدول
وروسيا، وينفتح المجال أمامها لتضرب في 
قطرين عربيين وقتما تشاء وكيفما تشاء، 

أما القضية ..والمعني هنا سورية والعراق
ًالفلسطينية ونأمل أن يكون ذلك مؤقتا، فقد 
فقدت عمقها االستراتيجي وال أحد يعرف متى 

 .وكيف تستعيده

ماذا عن صفقة القرن؟ مخاطرها، : الدستور •
وكيف يمكن مواجهتها في ظل هيمنة يمينين 

متطرفين إسرائيلي وأمريكي؟ ومدى إمكانية 
  فشلها أو نجاحها؟

صفقة القرن التي تأجل إعالنها الرسمي عدة  •
مرات منذ إعالنها قبل أكثر من عامين هي نمط 
جديد من أنماط العمل األمريكي في المنطقة، 

ًالجديد أنها تطبق أوال ثم تعلن أخيرا،  كل ً
المؤشرات التي انبثقت عن هذه الصفقة تؤكد 
مبدأ اعتمدته إدارة ترامب بأن حل القضية 
الفلسطينية يقوم بتصفيتها وفي هذا السياق 
فعلت إدارة ترامب ما لم تفعل مثله أي إدارة 
سابقة، لقد تجرأت هذه اإلدارة على ما كانت 
تعتبر محرمات في الحياة السياسية الدولية، مثل 

ها بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة اعتراف
األمريكية إليها، ومحاصرة األونروا كمقدمة 
لتصفية قضية الالجئين التي هي صلب القضية 
ٕالفلسطينية، واغالق ممثلية منظمة التحرير في 
واشنطن وتقليص الدعم المالي إلى أدنى حد 
وكذلك إلحاق القنصلية األمريكية التي كانت 

مي أمريكي عند الفلسطينيين، بمثابة ممثل رس
كل ذلك تفردت بفعله إدارة ترمب أي أنها طبقت 
الجزء األهم من صفقة القرن قبل أن تعلنه، 
وحين تضطر إلى اإلعالن سنفتش بصعوبة عن 
مزايا ولو جزئية للفلسطينيين في نصوصها، ما 
تريده إدارة ترمب أن توصل الفلسطينيين 

 حول أسس واإلسرائيليين إلى مفاوضات ليس
تسوية سياسية تستند إلى قرارات الشرعية 
ٕالدولية أو حتى إلى تفاهمات أوسلو وانما تسعى 
إلى إجراء تفاوض حول ترتيبات تنفيذ ما تريده 
ٕأمريكا واسرائيل من صفقة القرن، كذلك فإن 
هنالك مؤشرات أكثر خطورة مما تقدم مثل 
ًتشجيع اليمين اإلسرائيلي على المضي قدما في 
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راءات الضم واالستيطان، وبوسعنا فهم ما إج
وراء تشريع أو شرعنة أمريكا لضم الجوالن 
واقترابها من احتمالية ضم األغوار، هنالك 
احتمال إيجابي ولكنه غير مضمون هو أن 
ٕيغادر ترامب الموقع هو وادارته لتأتي إدارة 
ًجديدة ربما تعيد بعضا من التوازن إلى السياسة 

أوسطية بما في ذلك الجزء األمريكية الشرق 
 .>>...الفلسطيني منها

كيف تقيمون التنسيق األردني : الدستور... << •
الفلسطيني لمواجهة مخططات دولة االحتالل 
وعن التوجه للتكامل االقتصادي مع األردن 
للتحلل واالنفكاك من اتفاقية باريس االقتصادية 
التي تحكم االقتصاد الفلسطيني بأن تكون تبعيته 

 لمباشرة للدولة العبرية؟ا

التنسيق الفلسطيني األردني هو اآلن في أفضل  •
مستوياته، أما فيما يخص اتفاقية باريس فليس 
من السهل إلغاؤها من جانب واحد، لكن المشكلة 
ٕليست فقط في اتفاقية باريس وانما في استمرار 
االحتالل اإلسرائيلي وتطوير تغلغله في الحياة 

وانبها، وهذا يعقد احتماالت الفلسطينية من كل ج
والدة مساحة كافية الستقالل اقتصادي فلسطيني 
غير أن هنالك مساحة لتطوير العالقات 

 األشقاءاالقتصادية الفلسطينية األردنية، ويملك 
في األردن إمكانيات جدية لتطوير العالقة 
االقتصادية من خالل استخدام األردن ألوراقه في 

رائيل وأخال أن هذا عالقاته القائمة مع إس
 .>>...الجانب يمارس بالفعل

هل من كلمة تتوجهون من : الدستور... << •
خاللها لتوضيح رؤيتكم في مجمل الوضع 
الفلسطيني؟ ورؤيتكم آلفاق المستقبل 

  الفلسطيني؟

ًأخيرا أرى أن طغيان الجانب السلبي على الحالة  •
الفلسطينية من معظم جوانبها ال يلغي حقيقة أن 

 هي إستراتيجيةً الفلسطيني يمتلك أوراقا الشعب
في صالحه حين يحسن استخدامها في مواجهة 
االستفراد اإلسرائيلي في ظل عجز عربي عن 
تقديم المساعدة المطلوبة، وأهم هذه األوراق 
الكثافة الشعبية المتزايدة للفلسطينيين على 
ًأرضهم وخصوصا في القدس، وكذلك االستعداد 

 للدفاع عن الحقوق والكرامة الفلسطيني الدائم
وهذا رأيناه وما زلنا نراه في كل مكان على 
األرض الفلسطينية، فماذا بوسع اإلسرائيليين أن 
يفعلوا مع شعب يعد بالماليين ويجمع على 
رفض االحتالل، وخير مثال نسوقه هو األهم 
واألصعب فكم أنفق اإلسرائيليون على القدس 

؟ فماذا كانت لتفريغها من أهلها وتهويدها
إن رهان الفلسطينيين  النتيجة حتى االن؟

ويشاطرهم فيه األردنيون هو أن االحتالل لن 
ًيكون قدرا ال مناص من اإلذعان له بل هو إلى 
زوال، الفلسطينيون يؤمنون بذلك ويعملون قدر 

 .استطاعتهم لجعل ما يؤمنون به حقيقة قائمة

 ٥ ص٨/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ًباب الرحمة جزءا أصيال :  الفلسطينيةالخارجية
  من المسجد األقصى

 

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اعتداءات 
االحتالل المتواصلة على المسجد األقصى المبارك ترمي 
إلى إخفاء الطابع السياسي للصراع واالحتالل وتغليفه 

 .بلبوس دينية

ن وأشادت الوزارة في بيان لها اليوم األربعاء ببيا
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية حول اعتداءات 
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االحتالل على المصلين في األقصى أمس قرب باب 
الرحمة، مؤكدة استمرار التنسيق الفلسطيني األردني في 
كافة المجاالت والساحات لتوفير الحماية الالزمة للمسجد 

  .األقصى

ٕوأضافت أنها تواصل مساعيها لنقل واحالة هذا 
ق الفاضح للقانون الدولي للجهات القانونية الدولية الخر

صاحبة االختصاص، خاصة بعد ما تبين من عقم لدى 
الجهات السياسية الدولية المختصة بسبب إما الهيمنة 
األمريكية كما هو الحال في مجلس األمن، أو بسبب 
مصالح عدد من الدول، أو حالة التنمر واالبتزاز األمريكي 

 .اإلسرائيلي

كدت أن إجراءات االحتالل التهويدية بحق وأ
األقصى باطلة والغية وغير شرعية، وأن المواطنين 
المقدسيين ومن خلفهم أبناء الشعب الفلسطيني قادرون 

وشددت على . بصمودهم على إفشال مخططات االحتالل
  .ًأن باب الرحمة جزءا أصيال من المسجد األقصى المبارك

  ٨/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االتحاد األوروبي يدعو إسرائيل إلنهاء 

  األنشطة اإلستيطانية في األراضي المحتلة
 

دعا االتحاد األوروبي، الحكومة  - بترا-ن عما 
ٕاإلسرائيلية إلى االمتثال الكامل للقانون الدولي، وانهاء 

  .جميع األنشطة االستيطانية في األراضي المحتلة

 بيان صحفي وطالب االتحاد األوروبي في
الخميس، نقلته اتحاد وكاالت انباء دول منظمة التعاون 

ُ، بوقف ومنع عنف المستوطنين ضد )يونا(االسالمي 
  .المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم

وأعاد االتحاد األوروبي التأكيد على موقفه 
الواضح من االستيطان، وهو أن جميع المستوطنات في 

غير قانونية بموجب القانون األراضي الفلسطينية المحتلة 

الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسالم 
العادل والدائم والشامل، كما أعاد تأكيده قرار مجلس 

  .٢٣٣٤األمن الدولي 

وجدد االتحاد موقفه بأنه لن يعترف بأي تغييرات 
، بما في ذلك ما ١٩٦٧تطرأ على حدود ما قبل عام 

  . تلك التي يتفق عليها الطرفانيتعلق بالقدس، بخالف

وأكد أنه سيواصل دعم استئناف عملية ذات 
مغزى نحو حل الدولتين، وهي الطريقة الواقعية والقابلة 

  .للحياة لتحقيق التطلعات المشروعة لكال الشعبين

وكانت سلطات االحتالل وافقت في الخامس 
والسادس من كانون الثاني الحالي، على بناء حوالي 

حدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية  و٢٠٠٠
المحتلة، بما في ذلك الموافقة بأثر رجعي على 

َاإلنشاءات الموجودة بالفعل، والتي بني بعض ها على ُِ
  .أراض فلسطينية خاصة

  ٧ ص١٠/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

فلسطين النيابية تدين تصريحات السفير 

 األميركي في إسرائيل
  

لجنة فلسطين النيابية،  دان رئيس -عمون 
النائب المحامي يحيى السعود، تصريحات السفير األميركي 
في إسرائيل، حول ضم أجزاء من الضفة الغربية باعتبارها 

  .ًانتهاكا صارخا للشرعية الدولية

وعبر السعود، في تصريح صحفي اليوم السبت، 
عن استنكاره لتلك التصريحات، مبينا أن رؤية اإلدارة 

ة التي تستند على حق إسرائيل في ضم األراضي األميركي
  ."المحتلة تعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي

هذا الموقف المعلن يعد تخليا عن مبدأ "وزاد أن 
حل الدولتين الذي يجمع بشأنه المجتمع الدولي، ويمثل 

كامال إلى مواقف اليمين اإلسرائيلي المتطرف الذي  انحيازا
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سطيني وحقوقه الوطنية المشروعة ينكر وجود الشعب الفل
  ."المستندة على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

وحذر السعود المجتمع الدولي من مخاطر تلك 
التصريحات على أمن واستقرار المنطقة، معتبرا أنها تشكل 

نسفا ممنهجا لعملية السالم والجهود التي بذلها واستثمر "
  ."واالستقرار العالميبها الداعون لتعزيز األمن 

مثل هذه التصريحات من شأنها "وأضاف أن 
وأكد ". توجيه ضربة قاضية لالستقرار اإلقليمي والعالمي

األردن انسجم مع قيادته الهاشمية المظفرة "أن  السعود
تجاه دعم الشعب الفلسطيني األبي في كافة مساعيه 

العزوة العادلة، مؤكدا أن األردن بكل أطيافه سيبقى السند و
لألشقاء الفلسطينيين حتى يتسنى لهم نيل حقوقهم، وفي 

  ."مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في 
الضغط على دولة االحتالل الحترام القانون الدولي ووقف 
اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

فيها المسجد األقصى المبارك، محذرا من مخططات بما 
تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي في القدس 

  .المحتلة وتهويدها

كما دعا السعود المنظمات الحقوقية واإلنسانية 
المتخصصة إلى توثيق انتهاكات االحتالل المتواصلة بحق 

ي الشعب الفلسطيني بهدف رفعها للجهات الدولية، وف
  .مقدمتها مجلس حقوق اإلنسان ومنظمة اليونسكو

  ١٢/١/٢٠٢٠بترا 

* * * * *  

تقارب واضح تجاه .. العالقـة األردنية العمانية
 قضايا المنطقة وفي مقدمتها الفلسطينية

  

نصف تفاصيل العالقات  - نيفين عبد الهادي
ّاألردنية العمانية تحكي حالة أخوة عميقة تنعكس على 

عددة األصعدة وتنسيق مشترك في كافة أشكال تعاون مت
القضايا اإلقليمية والدولية، ونصفها اآلخر اجتماعي 

ّيحمل في طياته حالة فريدة من الشراكة العربية العربية 
  .بين قيادة البلدين وكذلك بين الشعبين

وفيما يخص القضية الفلسطينية، دعمت سلطنة 
وما عمان الوصاية الهاشمية على المقدسات، وكانت د

جنبا إلى جنب مع األردن بمواقفه الرامية لتحقيق السالم 
العادل والشامل، حيث كانت وما زالت عمان تساند الشعب 
الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعمل من اجل 
تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعمه لنيل حقوقه 
المشروعة وتدعو بقوة إلى إقامة دولة فلسطينية ذات 

دة قابلة للحياة واالستمرار، وتطالب دوما في كافة سيا
المحافل الدولية المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته حيال 
ٕالشعب الفلسطيني وافساح المجال لتحقيق السالم، سعيا 
لتسوية سلمية للقضية تفي باحتياجات الشعب الفلسطيني 

  ...وحقوقه الوطنية المشروعة

  ٢ ص١٢/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 إسرائيل تحت المجهر) .. الهاي(
  

حذرت جهات قانونية  -القدس المحتلة 
إسرائيلية من أن المحكمة الجنائية الدولية في مدينة 

» سرية«الهاي الهولندية قد تصدر أوامر اعتقال دولية 
ضد مسؤولين إسرائيليين مشتبهين بارتكاب جرائم حرب، 

سات في حال قررت المحكمة فتح تحقيق ضد ممار
 .االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين

امس األحد، أن » اسرائيل اليوم«وذكرت صحيفة 
تحذيرا كهذا استعرض خالل اجتماع المجلس الوزاري 
اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية 

، يوم األربعاء الماضي، إثر إعالن المدعية )الكابينيت(
سودا، عزمها فتح ، فاتو بن)هولندا(في محكمة الهاي 

تحقيق بشبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد 
الفلسطينيين، إلى جانب التحقيق في عمليات نفذتها 
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، وبينها إطالق )حماس(حركة المقاومة االسالمية 
 .صواريخ باتجاه مناطق مأهولة

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء القانونيين 
لمصغر استعرضوا أمام مجلس الوزارء االسرائيلي ا

تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، وقدروا أنه ) الكابينيت(
أن يتبنى قضاة المحكمة الثالثة » احتمال كبير«يوجد 

موقف بنسودا، وسيقررون إجراء تحقيق ضد مسؤولين 
 .إسرائيليين

وحسب الصحيفة، فإن الخبراء القانونيين شددوا 
ذا ، ألن مجرد فتح تحقيق، وه»المخاطر فورية«على أن 

 يوما، ستكون له تبعات خطيرة على ٩٠متوقع خالل 
إسرائيل، وبضمن ذلك إصدار أوامر اعتقال سرية ضد 
مشتبهين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب ضد 

 .الفلسطينيين

وأوامر اعتقال كهذه، وفقا للخبراء، لن تصدر 
فقط ضد مسؤولين شاركوا في عمليات عسكرية أو 

 أيضا ضد جميع الذين شاركوا ٕأصدروا أوامر بشنها، وانما
في دفع أعمال بناء استيطاني في القدس والضفة 

، حسب »والخطر الكبير يكمن في هذه الناحية«الغربية، 
 .الخبراء

وأضاف الخبراء أن قرارات اعتقال كهذه، تعني 
أن المسؤولين اإلسرائيليين الذين يزورون دوال أعضاء 

 لالعتقال من في المحكمة الجنائية يمكن أن يتعرضوا
أجل تسليمهم للمحكمة، وذلك من دون علمهم بصدور 
أوامر اعتقال ضدهم، ويشمل ذلك قادة إسرائيل وضباط 

، ٢٠١٤في جيشها شاركوا في العدوان على غزة عام 
ومن شاركوا في قمع مسيرات العودة عند السياج األمني 

 .المحيط بالقطاع، حيث استشهد مئات الفلسطينيين

الواليات المتحدة وروسيا، فإن وباستثناء 
األغلبية الساحقة من الدول المهمة في العالم أعضاء في 

المحكمة الجنائية الدولية، وبينها دول أوروبا الغربية 
 .وكندا وأستراليا وجميع دول أميركا الالتينية وأفريقيا

إلى ) الكابينيت(كذلك تطرقت مداوالت مجلس 
 في حال قررت »المس بصورة إسرائيل واقتصادها«

) الكابينيت(وتوقعت المداوالت في . المحكمة فتح تحقيق
أن يطالب الفلسطينيون شركات ومؤسسات اقتصادية 
وتجارية في العالم باالمتناع عن القيام بأية أنشطة في 

، »دولة مشتبهة بارتكاب جرائم حرب«إسرائيل كونها 
اع إضافة إلى مطالبة فنانين ومثقفين في العالم باالمتن

 .عن زيارة إسرائيل

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل حاولت القيام 
بحملة، في السنوات األخيرة، من أجل إقناع المدعية في 
محكمة الهاي بعدم فتح تحقيق، إال أن هذه المحاوالت 

 .باءت بالفشل

وتطرقت المداوالت في الكابينيت إلى الصراع بين 
ئيس األميركي، دونالد ٕالمحكمة الجنائية الدولية وادارة الر

وبعد أن قررت المدعية في المحكمة الجنائية . ترمب
التحقيق ضد جنود أميركيين مشتبهين بارتكاب جرائم في 
أفغانستان، قررت إدارة الرئيس ترمب سحب تأشيرات 
الدخول إلى الواليات المتحدة من العاملين في محكمة 

ذلك، ٕواثر . الهاي، وهددت بعقوبات أخرى ضد المحكمة
أعلن قضاة محكمة الهاي أنه ال مبرر إلجراء تحقيقات، 
إال أن بنسودا استأنفت على القرار، وال تزال المحكمة 

 .تنظر باالستئناف

وتسعى إسرائيل، في هذه األثناء، إلى تجنيد 
دول في العالم من أجل ممارسة ضغوط على المحكمة 

 .الجنائية الدولية كي تمتنع عن فتح تحقيق

لصحيفة إن هنغاريا استجابت للدعوة وقالت ا
اإلسرائيلية، وأن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيجرتو، 

، زعم )يسرائيل كاتس(بعث برسالة إلى نظيره اإلسرائيلي، 
المحكمة ال تملك صالحية للنظر في الملف ضد «فيها إن 
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وهنغاريا تشارك إسرائيل في مخاوفها بشأن . إسرائيل
 .«تسييس المحكمة

قلت الصحيفة عن مصادر اطلعت على ون
مضمون مداوالت الكابينيت، قولها إنه تم التوضيح 

ٕالتهديد ليس في األمد البعيد وانما هو خطير «للوزراء أن 
 .«جدا وداهم، والمطلوب التجند بقوة بالغة وخاصة

مجرد فتح تحقيق «وأضاف أحد المصادر أن 
فريقية، سيضعنا إلى جانب الدول األكثر استبدادا في أ

التي جرى فيها تنفيذ جرائم حرب مروعة فعال وقتل 
وهذه . وهذا أمر ال يحتمل. خاللها آالف األشخاص

المحكمة ال تنظر في ما يحدث في سوريا، إيران أو 
وهذا خطر يستوجب ردا . الصين، لكن المحكمة تستهدفنا

 .«سريعا وساحقا

سيكون من «وقال مصدر آخر للصحيفة إنه 
لى إسرائيل أن تمنع وحدها فتح تحقيق، الصعب جدا ع

في الوضع الراهن، والمطلوب هو مساعدة كبيرة جدا من 
  .«جانب الواليات المتحدة

  ١٢ ص١٣/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

الليكود يقدم التماسا قضائيا لمنع قرار مرتقب 
  حول حصانة نتنياهو

 

 قدم حزب -األناضول  - فلسطين المحتلة
ً، أمس األحد، التماسا عاجال للمحكمة الليكود اإلسرائيلي ً

، يطالب بمنع المستشار )أعلى هيئة قضائية(العليا 
أيال يانون من إبداء وجهة ) البرلمان(القضائي للكنيست 

نظره حول تعطيل منح الحصانة لرئيس الوزراء المنتهية 
  .واليته بنيامين نتنياهو من المحاكمة بقضايا فساد

ل ساعات من تقديم وجاءت خطوة الليكود قبي
وجهة النظر القانونية التي ستضمن أن رئيس » يانون«

ال يستطيع منع تشكيل ) ليكود(الكنيست، يولي إدلشتاين 

لجنة الكنيست لمناقشة منح أو رفض منح الحصانة 
  .العبرية» معاريف«لنتنياهو، بحسب صحيفة 

من تقديم وجهة » يانون«وطالب االلتماس بمنع 
» عاميت مرري« أن زوجته المحامية نظره بسبب حقيقة

نائب المستشار القضائي للحكومة، كانت ضمن الطاقم 
الذي قرر تقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو في تشرين ثان 

ويتوقع مراقبون في إسرائيل أن يمهد الموقف . الماضي
المتوقع للمستشار القضائي للكنيست الطريق أمام تشكيل 

طلب نتنياهو الحصول على اللجنة وبدء المناقشات حول 
الحصانة القضائية من المحاكمة بتهم الرشوة واالحتيال 

  . قضايا فساد٣وخيانة األمانة في 

، بزعامة بيني » أبيض- أزرق«ويسعى تحالف 
غانتس، خصم نتنياهو لتشكيل اللجنة وبحث طلب 
الحصانة خالل الكنيست الحالي ودون االنتظار لتشكيل 

.  آذار المقبل٢تخابات المقبلة في لجان الكنيست بعد االن
من تقديرات تشير إلى » غانتس«وتنطلق مساعي حزب 

ُأنه حال شكلت اللجنة فسوف تضم أغلبية رافضة لطلب 
  .الحصانة

ًومؤخرا، أعلن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب 
، أن أعضاء حزبه سيعارضون طلب »إسرائيل بيتنا«

الكنيست بعد يشار إلى أنه حال وافقت لجنة . الحصانة
تشكيلها على طلب نتنياهو، فسوف يتم تمرير الطلب 

 في ١٢٠للتصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الـ 
وبإمكان الكنيست منح نتنياهو الحصانة . جلسة عامة

  .من كل قضايا الفساد المتهم بها أو بعضها

وحتى في حال وافقت لجنة الكنيست وجلسته 
 الوزراء، سيكون العامة على منح الحصانة لرئيس

بإمكان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، 
أعلى هيئة (الطعن على القرار لدى المحكمة العليا 

العبرية » هآرتس«، وفق ما أفادت به صحيفة )قضائية
  . في األول من الشهر الجاري
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وحال رفضت لجنة الكنيست طلب نتنياهو، 
تهم الرشوة فسوف يتم تقديم الئحة االتهام ضده ب

واالحتيال وخيانة األمانة في ثالث قضايا فساد إلى 
ون بإمكانه طلب الحصانة المحكمة بالقدس، ولن يك

  .ًمجددا

  ١٨ ص١٣/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

حق العودة مقدس وال يسقط : فلسطين النيابية

  بالتقادم أو عبر االتفاقيات
 

 أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب - عمان
المحامي يحيى السعود، أن حق العودة مقدس وال يمكن 
أن يسقط بالتقادم أو عبر االتفاقيات المبرمة مع العدو 

  .اإلسرائيلي

ودعا إلى تحشيد كافة الجهود الوطنية لدعم 
، والعمل على جمع مليون »حقي وقراري.. العودة «حملة 

  .توقيع رافض إلسقاط حق العودة

جنة لمدير عام مركز جاء ذلك خالل استقبال الل
العودة الفلسطيني في لندن طارق حمود جرى خالله بحث 
اآلليات والسبل الكفيلة إلنجاح الحملة الهادفة إلى جمع 
أكبر عدد من التواقيع لرفض تصفية قضية الالجئين 

  .الفلسطينيين والتأكيد على حق العودة

وشدد السعود على ضرورة إبراز قضية حق 
ٕباعتبارها قضية سياسية وانسانية العودة الفلسطيني 

وأهمية العمل على الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني 
  .والحيلولة دون ذوبانها

وبين السعود أن اللجنة سترعى هذه الحملة 
بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني، وستبذل قصارى 
جهدها إلرسال رسالة للعالم مفادها أن القضية 

ان جميع العرب والمسلمين، الفلسطينية راسخة في وجد
  .وال يمكن تصفيتها بأي شكل من األشكال

من جهتهما، أكد النائبان سعود أبو محفوظ 
ومحمود الفراهيد الستخدام جميع األوراق الضاغطة 
ٕواطالق الحملة وجمع التواقيع الرافضة لالحتالل واشاعة  ٕ
ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل والتجنيس عبر 

  .اتيجية تشارك فيها جميع الفاعليات الوطنيةإعداد استر

وأشارا إلى أهمية هذه الحملة في نشر الفكرة 
وتوليد قناعات لدى العالم بحجم الرفض الفلسطيني 
للتنازل عن حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية، 
الفتين إلى أن األردن وفلسطين توأمان وروحان في جسد 

  .للدفاع عن القضية الفلسطينية

بدوره، استعرض حمود فكرة الحملة واهدافها، 
ًالفتا إلى أنها حملة دولية تستهدف الوجود الفلسطيني 
في الوطن والشتات بهدف جمع أكبر عدد من التواقيع 
ًعلى نص محدد باللغتين العربية واإلنكليزية رفضا 
لتصفية قضية الالجئين والتأكيد على الوضع القانوني 

  .عودةًالمكفول دوليا لحق ال

وأشار إلى ضرورة تحويل قضية حق العودة إلى 
قضية رأي عام في مختلف أماكن النقاش المتعلق 
بالقضية الفلسطينية عربيا ودوليا وتشكيل أكبر تجمع 

  .فلسطيني شعبي مناهض لتصفية الالجئين

ًإن المركز شكل مصدرا إعالميا : وقال حمود ً
 بالقضية ًوأكاديميا للمعلومات والنشاط العام الخاص

الفلسطينية ويحمل الصفة االستشارية في المجلس 
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، الفتا إلى 

  .أنه سيتم بعد جمع التواقيع إرسالها لألمم المتحدة

وجرى خالل االجتماع بحث برنامج الحملة 
وآليات جمع التواقيع وكيفية تطبيق الخطة على أرض 

الق الحملة، كما تم التأكيد على الواقع وتوقيت انط
ضرورة دعوة جميع الفاعليات الرسمية والشعبية ولجان 
تحسين خدمات المخيمات والهيئات الشبابية ومؤسسات 
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المجتمع المدني ووسائل اإلعالم وكافة المعنيين 
 .للمشاركة في الحملة

  ٨ ص١٤/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 )مجلس األوقاف(السفير المجالي يضع 
  بتوجيه الملك لحماية األقصى

 

غسان  وضع – إبراهيم  كامل–القدس المحتلة   
المجالي سفير المملكة في تل أبيب رئيس وأعضاء 
مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في 
القدس المحتلة أمس في لقاء موسع في صورة الخطوات 

د التي تتخذها الحكومة األردنية إزاء ما يحدث في المسج
األقصى المبارك وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية 

 .والشرقية من األقصى وخاصة في مصلى باب الرحمة

واستمع أعضاء المجلس لشرح مفصل من 
السفير المجالي حول دور المملكة األردنية الهاشمية 
وبتوجيه مباشر من جاللة الملك عبداهللا الثاني صاحب 

ت اإلسالمية والمسيحية الوصاية والرعاية على المقدسا
في مدينة القدس لحفظ ودعم المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية خاصة المسجد األقصى المبارك 

  .>>...وحمايته

  ١٠ ص١٤/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

منصور يدعو المجتمع الدولي للحيلولة دون 
  تنفيذ خطط ضم الضفة

 

المراقب لدولة فلسطين في  دعا – وفا – نيويورك
المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي إلى األمم 

التصدي بقوة واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية للحيلولة دون 
تنفيذ خطط ضم الضفة الغربية، محذرا من خطورة المضي 

 .بمثل هذه الخطط

جاء ذلك في ثالث رسائل متطابقة بعثها السفير 
لشهر منصور، اليوم االثنين، لكل من رئيس مجلس األمن 

واألمين العام لألمم المتحدة، ) فيتنام(يناير /كانون الثاني
ورئيس الجمعية العامة، أطلعهم خاللها على ما جاء في 
التصريحات اإلسرائيلية واألميركية حول الخطط غير 
القانونية لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، بشكل 

 .ليةيتحدى إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدو

وقال منصور في رسائله، إنه منذ بداية عام 
، واصلت الحكومة اإلسرائيلية االتجاهات التدميرية ٢٠٢٠

، حيث صعدت من أنشطة ٢٠١٩نفسها كما في عام 
االستيطان بهدف واضح وهو ضم أجزاء من األرض 
الفلسطينية المحتلة، في انتهاك خطير للقانون الدولي، بما 

لرابعة، وقرارات األمم المتحدة التي في ذلك اتفاقية جنيف ا
 ٢٣٣٤ال حصر لها، بما في ذلك قرار مجلس األمن 

، الذي طالب بوقف فوري وكامل لجميع األنشطة )٢٠١٦(
االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 

 .القدس الشرقية

واستعرض التهديدات اإلسرائيلية بضم األراضي 
قسري للسكان الفلسطينيين، مشيرا الفلسطينية والتهجير ال

إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو، ووزير الجيش 
نفتالي بينيت، اللذين يقودان هذه الحملة االستعمارية غير 
القانونية بدعم من اإلدارة األميركية، واصال إعالن خططهما 
ونيتهما ضم المستوطنات وغور األردن، والتي تصاعدت في 

 . االنتخابية اإلسرائيليةسياق الحملة

وأكد منصور أن تواطؤ اإلدارة األميركية سبب 
رئيسي ومشجع لالحتالل اإلسرائيلي للمضي قدما في تنفيذ 

حيث صرح السفير األميركي "هذه الخطط غير القانونية، 
لدى إسرائيل أنه بعد التخلص من قضية القدس والجوالن، 

بية مطلقا عليها يجب التفرغ اآلن إلنجاز ضم الضفة الغر
، وهو بالتأكيد ما يجعل االحتالل )يهودا والسامرة(اسم 

اإلسرائيلي يعتقد أن لديه الحصانة لإلفالت من العقاب 
 ."والمحاسبة
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وأكد أن واجب مجلس األمن واألطراف السامية 
المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، العمل على دعم سيادة 

حد لهذا السلوك غير القانون وضمان المساءلة، ووضع 
القانوني الذي يحرم شعبنا من أرضه وحقوقه، بما في ذلك 
حقه بتقرير المصير، وتشريدهم بالقوة من أراضيهم، ما 
يسبب في معاناة إنسانية واسعة النطاق واحتياجات 
: إنسانية، وتقويض فرص التوصل إلى حل سلمي، مضيفا

لدولية وعالوة على ذلك، من واجب المحكمة الجنائية ا
 .ضمان المساءلة عن جرائم الحرب

في ظل غياب العواقب، : "وقال السفير منصور
ستستمر إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بارتكاب مثل 
هذه الجرائم، وتفكيك حل الدولتين بشكل ال رجعة فيه 
وتدمير أسس الحل السلمي، لذلك تكرر القيادة الفلسطينية 

لى العمل بشكل عاجل لمعالجة دعوتها للمجتمع الدولي إ
هذا الوضع غير القانوني وفقا للقانون الدولي والقرارات 

 ."التي اعتمدتها

وشدد على أن المساءلة هي وحدها التي يمكنها 
وضع حد لهذا اإلفالت من العقاب وردع االنتهاكات 
ٕالمستقبلية وانقاذ احتماالت سالم عادل، يتيح للشعب 

 بحرية وعلى قدم المساواة في الفلسطيني أن يعيش أخيرا
  .ًوطنه جنبا إلى جنب مع جميع جيرانه في أمن وسالم

 ١٤/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

البيت األبيض يعتزم نشر صفقة القرن قبل 

  االنتخابات اإلسرائيلية
  

صرح  ...<< – وكاالت -فلسطين المحتلة 
 بأن األمريكيروبرت أوبراين مستشار األمن القومي 

البيت األبيض يدرس نشر خطة السالم بين إسرائيل 
 ٢ المقررة في اإلسرائيليةوالفلسطينيين قبل االنتخابات 

  .آذار المقبل

 Axios وقال أوبراين في مقابلة مع موقع

 ال تعتمد على األزمة األمريكيةاإلخباري، أن خطط اإلدارة 
ال أعتقد أن ذلك يعتمد على "السياسية في إسرائيل 

ابات ونحن ال نحدد أي شيء نقوم به على أساس االنتخ
  ".  اإلسرائيليينأوالسياسة الداخلية للفلسطينيين 

من بين السمات المميزة لسياسة "وأضاف 
الرئيس ترامب الخارجية إصراره على تبني الصفقات 

صفقة السالم ستكون مرنة بالنسبة " ، مضيفا!الناجحة
  . والفلسطينيينلإلسرائيليين

بوع الماضي، تحدث بيني وفي األس  
غانتس زعيم تحالف ابيض ازرق عن توقيت نشر خطة 

يمكنني أن أفترض أن هذه : "ً، قائالاألمريكيةالسالم 
ًالمسألة مهمة جدا بالنسبة لألميركيين كي يتوخوا الحذر 

  ..>>...وعدم نشرها أثناء االنتخابات

  ٢٠ ص١٤/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 تطالب بلجنة تقصي "الخارجية الفلسطينية"

  "األقصى"حقائق بحفريات 
 

 دعت وزارة الخارجية – بترا –رام اهللا  
اته الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولي

 على وقف الحفريات التي تقوم بها أسفل إسرائيلإلجبار 
المسجد األقصى المبارك والبلدة القديمة في مدينة القدس 

  .المحتلة وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ذلك

واعتبرت الخارجية في بيان لها أمس أن 
ًحفريات االحتالل في محيط االقصى المبارك جريمة وفقا 

 واتفاقيات جنيف، والبد من محاسبة للقانون الدولي
  . المسؤولين االسرائيليين عنها

ًواضافت، ان تلك الحفريات غالبا ما تظهر 
نتائجها الكارثية في فصل الشتاء عبر تشققات كبيرة في 
منازل المواطنين ومحالتهم التجارية، ما يؤدي عادة إلى 
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 ٕتسرب المياه من األعلى واألسفل واغراق أجزاء منها كما
بدت واضحة باألمس في حي باب السلسلة في البلدة 
القديمة من مدينة القدس، باإلضافة إلى تصدعات في 

  . الطرق والجدران

واشارت الخارجية إلى أن حفريات االحتالل 
المتواصلة في القدس الشرقية تهدف باألساس لتغيير 
الواقع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولة فرض رواية 

 بالقوة من خالل تزوير المعالم األثرية االحتالل
  .>>...الموجودة

  ٢٣ص ١٥/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ريكا بشأن مال نتفق مع أ: السفير البريطاني

  صفقة القرن
  

 التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، - عمان 
امس الثالثاء، في مجلس النواب، السفير البريطاني لدى 

  .عمان ادوارد أوكدن

يس اللجنة النائب رائد الخزاعلة إنه جرى وقال رئ
خالل اللقاء استعراض العالقات األردنية البريطانية، 
إضافة الى المناوشات األخيرة بين الواليات المتحدة 
األميركية وايران، وضرورة إيجاد حل دولي للصراع العربي 
اإلسرائيلي، الفتا الى دور بريطانيا المؤثر في دول 

  . من تلك القضاياالمنطقة ومواقفها

وأضاف الخزاعلة ان القضية الفلسطينية هي 
محور الصراع في العالم؛ نظرا لما يعانيه الشعب 
الفلسطيني من ظلم وقهر، مشيرا إلى ان العالم ليس 
بمنأى عن هذا الصراع الذي يجب معالجته وفقا لقرارات 
الشرعية الدولية احتراما لإلنسانية ورحمة لألجيال 

  .المقبلة

قال اوكدن ان بريطانيا ستخرج من االتحاد و
األوروبي نهاية العام الحالي، وبالتالي فهي ستغادر 

مؤسسة االتحاد األوروبي وليس أوروبا، موضحا أن بلده 
وأشار إلى . ستبقى قريبة من كل دول االتحاد األوروبي

تشابه مبادئ بالده مع تلك الدول إلبقاء ايران ضمن 
  .االتفاق النووي

ا يتعلق بالمناوشات األميركية اإليرانية، دعا وفيم
اوكدن إلى تخفيض التصعيد والحساب بطريقة دقيقة من 
البلدين، داعيا إيران الى التصرف بطريقة حضارية في 

  .دعم العراق كدولة مستقلة ومستقرة

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد اوكدن ان بلده 
 بصفقة القرن، ال تتفق مع اإلدارة االميركية فيما يتعلق

بل تؤيد حل الدولتين ودعم حق الالجئين، وان تكون 
القدس عاصمة مشتركة، الن هذا الحل هو األكثر 
ديمومة، مشيرا الى ان بالده ستعمل مع الشركاء الدوليين 

  .لحماية هذا الخيار

وأضاف ان بالده تدعم موقف األردن وجاللة 
ين، الفتا الى الملك عبداهللا الثاني في الدعوة لحل الدولت

  .موقف األردن المتضامن مع األديان

كما دعا الى دعم الرؤية التي ينتهجها األردن، 
مؤكدا في الوقت نفسه أهمية دور مجلس النواب في 
تبادل األفكار ونقل وجهات النظر المختلفة؛ ألنه يمثل 

 .الشعب بكل أطيافه وتوجهاته

  ٤ ص١٥/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ال دولية لمسؤولين إسرائيليين في قرارات اعتق

تدفع اميركا " الجنائية الدولية.. " يوما٩٠غضون 

 انتقاد ممارسات االحتالل" يحرم"لتشريع قانوني 

من المنتظر أن   –عمان - نادية سعد الدين
تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال دولية، في 

ّ يوما، ضد مسؤوليين إسرائيليين بت٩٠غضون  همة ً
بحق الفلسطينيين في األراضي ” جرائم حرب“ارتكاب 

  .الفلسطينية المحتلة
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اإلسرائيلية، عبر ” معاريف“وأفادت صحيفة 
في الهاي، بدأ اإلعداد إلصدار “موقعها اإللكتروني، بأنه 

  .”أوامر اعتقال دولية ضد المسؤولين اإلسرائيليين

تستعد “وقالت الصحيفة إن سلطات االحتالل 
لمحكمة الجنائية الدولية في الهاي، وذلك عقب لقرار ا

توصية المدعية العامة للمحكمة، باتو بنسودا، بإجراء 
في ” إسرائيل“تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها 

  .”غزة والضفة الغربية

إذا استجاب قضاة المحكمة الجنائية “وأضافت 
الدولية بشكل إيجابي لطلب المدعي العام ووافقوا على 

ً يوما، إصدار أوامر ٩٠تح التحقيق، فسيتم في غضون ف
ّاعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين اإلسرائيليين، 
الذين ستم تعريفهم كمشتبه بهم في ارتكابهم جرائم 

  .”حرب

ًوبموجب ذلك؛ يمكن للمحكمة أيضا إصدار أوامر 
اعتقال ضد كبار المسؤولين اإلسرائيليين الذين كانوا 

يج للبناء االستيطاني في الضفة الغربية، شركاء في الترو
  .بما فيها القدس المحتلة

وتسري أوامر اإلعتقال في جميع الدول األعضاء 
في المحكمة الجنائية الدولية، وفي هذه الحالة قد يتم 
احتجاز المسؤولين اإلسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج 

  .دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم

الحكومة “يفة نفسها إلى أن ونوهت الصح
ًاإلسرائيلية بذلت في السنوات األخيرة جهودا كبيرة إلقناع 
المدعي العام للمحكمة بعدم الشروع في التحقيقات، لكن 

  .”تلك المحاوالت باءت بالفشل

بدأت، بعد “وأوضحت بأن الحكومة اإلسرائيلية 
قرار المدعي العام، في اتخاذ تدابير سياسية ودبلوماسية 
لحشد تأييد أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة في 
العالم، من أجل ممارسة الضغط على المحكمة الدولية 

  .”لتجنب فتح التحقيقات

ًوطبقا لمزاعم الصحيفة اإلسرائيلية فإن سلطات 
تلقت حتى اآلن رسائل إيجابية من عدد من “االحتالل 

دا الدول التي تدعم موقفها، منها الواليات المتحدة وكن
  .، بحسبها”وأستراليا والمجر وألمانيا

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية 
الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت، في كانون األول 

جرائم “الماضي، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب ) ديسمبر(
  .محتملة في األراضي الفلسطينية” حرب

جميع المعايير “في بيان، إن ” بنسودا“وقالت 
قانونية التي ينص عليها ميثاق روما توافرت، وتسمح ال

بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب باألراضي 
  .”الفلسطينية

ّووقعت السلطة الفلسطينية، نهاية كانون أول 
وملحقاته، ” روما“، على ميثاق ٢٠١٤) ديسمبر(

المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وباتت عضوا فيها 
  .٢٠١٥) أبريل(نيسان منذ األول من 

بدورها؛ قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها 
تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بالتنسيق 
مع جميع الجهات المختصة، وتقديم ما يلزم من 
تسهيالت لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة 

  .”الدولية للشعب الفلسطيني

قادة “إن ” ينيةالخارجية الفلسط“وأضافت 
االحتالل اإلسرائيلي يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات 

  ”.المحكمة الجنائية الدولية وخطواتها القانونية

سلطات االحتالل تواصل انتهاكاتها “وأضافت إن 
الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها 
ومبادئ حقوق اإلنسان وتنكيلها بالشعب الفلسطيني، 

عيد إجراءاتها وتدابيرها االستعمارية التوسعية في وتص
  .”األرض الفلسطينية المحتلة

جهات قانونية إسرائيلية حذرت “وأفادت بأن 
المسؤولين اإلسرائيليين من نتائج إقدام المحكمة الجنائية 
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ّالدولية على فتح تحقيق جدي في جرائم سلطات 
األرض االحتالل، بصفتها القوة القائمة باالحتالل في 

  .”الفلسطينية المحتلة

ترتكب جرائم بشعة “وقالت إن سلطات االحتالل 
ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، كهدم 
ّالمنازل ومصادرة األراضي والتوسع االستيطاني وقمع 
األسرى، السيما االعتقال والتعذيب، والتطهير العرقي 

ف المقدسات باألغوار، والعدوان ضد قطاع غزة، واستهدا
الدينية، اإلسالمية والمسيحية، وغيرها من االنتهاكات 

  .”التي تطال مناحي حياة المواطن الفلسطيني

وتزامن ذلك مع مشروع قانون جديد تقدم به 
” لتحريم“ثالثة نواب جمهوريين في الكونغرس األميركي 

انتقاد وممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي وذلك في 
كل أشكال انتقاد االحتالل اإلسرائيلي أو محاولة إلدراج 

  .ممارساته ضد الفلسطينيين تحت مظلة معاداة السامية

وكان الرئيس األميركي، دونالد ترامب، قد وقع 
ً أمرا تنفيذيا يقضي ٢٠١٩) يناير( كانون األول ١١يوم  ً

بقطع المساعدات المالية عن الجامعات التي تقبل قيام 
أو معادية ” معادية للسامية“بر الطلبة فيها بنشاطات تعت

  .لالحتالل اإلسرائيلي أو داعمة للقضية الفلسطينية

  ٢٣ ص١٥/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

أوروبا تعرب عن قلقها إزاء التطورات المقلقة 
  والعنف في بلدة العيسوية بالقدس

 

قال القائم بأعمال ممثل مكتب االتحاد األوروبي 
االتحاد يشعر بالقلق "في القدس، توماس نيكلسون، إن 

وسط القدس (إزاء التطورات المقلقة والعنف في العيسوية 
، وينبغي للجهات المسؤولة على أرض الواقع أن )المحتلة

  ". تتحلى بالهدوء وضبط النفس من أجل منع أي تصعيد

وأكد نيكلسون أن االتحاد األوروبي والدول 
ق األعضاء فيه يؤيدون الحق في التعليم وحددوا حقو

الطفل كأولوية من خالل إستراتيجية االتحاد األوروبي 
   .٢٠٢٠-٢٠١٦لحقوق اإلنسان والديمقراطية للفترة 

االلتزام بحماية حقوق " إسرائيل"على : "وقال
الطفل واحترامها والوفاء بها، وذلك بضمان أن تكون 

جاء ذلك لدى ". المدارس أماكن آمنة مصونة لألطفال
 االتحاد األوروبي في القدس زيارة رؤساء بعثات دول

ورام اهللا، بلدة العيسوية، والتقائهم بالسكان وبممثلي 
المنظمات المدنية الذين أطلعوهم على االقتحامات 
واالشتباكات المستمرة غير المسبوقة التي تتعرض لها 

وتحدثوا عن تزايد التواجد . ٢٠١٩البلدة منذ شهر أيار 
، إضافة ٢٠١٩أيار غير المسبوق لقوات االحتالل منذ 

 وكثير منها يحدث بالقرب من -إلى التوغالت اليومية 
  .المدارس

وأعرب المتحاورون عن أن االقتحامات أسفرت 
عن وقوع عدة حوادث خطيرة وحشية للشرطة، بما في 
ذلك االعتداء على السكان واستخدام الطلقات المطاطية 

مات والغاز المسيل للدموع والقنابل الصاعقة واالقتحا
   .الليلية واالعتقاالت

 شخص ٧٠٠وأشاروا إلى أن االعتقاالت طالت 
 منهم، ٣٠خالل الفترة الماضية، وتم توجيه التهم لحوالي 

واطلع رؤساء بعثات االتحاد األوروبي أيضا على الوضع 
التعليمي والتحديات التي يواجهها الطالب الفلسطينيون 

 .في العيسوية

 موقفه بشأن القدس وأكد االتحاد األوروبي أن
لم يتغير، وأنه ال بد من الوفاء بالتطلعات المشروعة 
للطرفين، والتوصل إلى حل من خالل المفاوضات لحل 

  .وضع القدس بوصفها عاصمة الدولتين في المستقبل

  ١٥/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ٧٢ 

تصاعد في انتهاكات ":  الفلسطينياإلعالم"

  جد األقصى المباركاالحتالل بالقدس والمس
 

 أكد تقرير أصدرته وحدة شؤون – وفا –رام اهللا 
القدس بوزارة اإلعالم، تصاعد واتساع حدة االنتهاكات 
اإلسرائيلية بحق مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك 
خالل العام الماضي، مقارنة باألعوام السابقة، عبر 

لمسجد، استهداف المستوطنين باالقتحامات شبه اليومية ل
ومنع قوات االحتالل المواطنين من أداء الصلوات فيه، 

 .ٕواعتقال حراسه وابعادهم

ووفقا للتقرير الفصلي التوثيقي الذي يرصد 
مجريات األحداث في القدس والمسجد األقصى المبارك 
فقد تمادى االحتالل في العدوان على المسجد األقصى، 

 وزيادة شق من خالل تكثيف االقتحامات اليومية وتسارع
األنفاق والحفريات تحت المسجد األقصى المبارك، لتغيير 
الطابع المكاني والزماني والثقافي للقدس العربية 

كما تطرق التقرير إلى االستيالء على المزيد من .المحتلة
أراضي المقدسيين، واستدراج عروض بناء جديدة 
لمشاريع استيطانية على أراض فلسطينية مستولى 

استمرار سياسة هدم منازل المقدسيين، وتصعيد عليها، و
حمالت االعتقال في صفوف المواطنين، خاصة في بلدة 

 .العيسوية بالقدس

وكشف التقرير عن ارتفاع في عدد الوحدات 
االستيطانية التي تم تشييدها خالل السنوات العشر 

" جفعات زئيف" في حي ١,٢٨٣األخيرة في القدس، إلى 
  . قدساالستيطاني شمال ال

كما سجل العام الماضي أقصى درجات االنتهاك 
اإلسرائيلي بحق القدس، تجسد في االعتقال المستمر لكل 
من وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومحافظ القدس 
ٕعدنان غيث، واغالق المؤسسات الرسمية الفلسطينية في 

محاولة من حكومة االحتالل إلبعاد أي رمز سيادي 
  .فلسطيني عن القدس

  ١٦/١/٢٠٢٠لحياة الجديدة ا

* * * * *  

البرلمان العربي يثمن جهود الملك الداعمة 
  لفلسطين

 

ً ثمن البرلمان العربي عاليا -   بترا-القاهرة 
جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ومواقفه الداعمة 
ًللشعب الفلسطيني، مؤكدا مساندته للوصاية الهاشمية 

 في القدس على المقدسات اإلسالمية والمسيحية
  .المحتلة

وأكد البرلمان العربي في بيان أصدره في ختام 
أعمال جلسته الثانية لدور االنعقاد الرابع للفصل 
التشريعي الثاني، اليوم األربعاء، تضامنه مع األردن 
ًقيادة وشعبا، إزاء الحملة المسعورة التي تشنها األقالم  ً

صهيونية المتطرفة في منابر وصحف األحزاب اليمينية ال
  .ضد األردن

واستنكر البرلمان تصريحات السفير األميركي 
ُلدى إسرائيل المشجعة على ضم األغوار لدولة االحتالل، 
واعتبرها بمثابة تواطؤ جديد مع سلسلة الجرائم 

  .ُاإلسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني

  ٣ص ١٦/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

لملك تجاه يثمن موقف ا" البرلمان العربي"

  القضية الفلسطينية

 ثمن البرلمان العربي -)بترا( تموز٤عمان  
ًعاليا موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الثابت من 
القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية ومن نقل السفارة 
االميركية، وتمسك جاللته بهذا الموقف واإلصرار عليه 

  .في زيارته األخيرة للبيت األبيض



  
  ٧٣ 

ًاعمال جلساته المنعقدة حاليا في وأكد خالل 
القاهرة دعمه للوصاية الهاشمية على المقدسات 
ًاإلسالمية والمسيحية في القدس معتبرا ان الوصاية 

  .ًتشكل صماما وسياج امان لهذه المقدسات

وحذر البرلمان وفق مقترحات عدة قدمها عضو 
اللجنة السياسية النائب خليل عطية من الخطر الداهم 

 المستوطنين الذين يدنسون ساحات األقصى لقطعان
ًيوميا تحت حماية جيش االحتالل ويهددون ويتوعدون 
بهدم أولى القبلتين ومسرى سيدنا محمد صلى اهللا عليه 
وسلم، وثالث الحرمين الشريفين وبناء هيكلهم المزعوم 

  .مكانه

وقدم الوفد األردني الذي ضم اضافة للنائب 
والعين فداء الحمود مقترحات عطية النائب منال الضمور 

عدة تضمنها بيان البرلمان، من بينها تثمين موقف 
األردن من الالجئين السوريين الذين فروا من ديارهم نجاة 
بأنفسهم فوجدوا في األردن االمن واألمان حيث شاركهم 
الشعب األردني لقمة العيش وشربة الماء رغم ضيق 

  .الحال

 خادم الحرمين وأشاد البرلمان العربي بدعوة
ًالشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعقده اجتماعا 
ًطارئا برئاسته باإلضافة لدولتي االمارات والكويت لدعم 

  .األردن والوقوف معه للحفاظ على امنه واستقراره

ًوقدر البرلمان عاليا الروابط األخوية الوثيقة بين 
ية الدول الثالث واستشعارها للمبادئ والقيم العرب

واإلسالمية، وقيامها بتقديم حزمة من المساعدات 
. االقتصادية لالردن مثلما قدر الدعم القطري لالردن

وناشد البرلمان العربي الدول العربية كافة لدعم استقرار 
األردن وحماية امنه وسالمته ودعم مقدراته االقتصادية 

  .وانسجامه االجتماعي

 ١٧/١/٢٠٢٠ بترا

* * * * *  

 العربي يدين اعالن االحتالل البرلماني

  اإلسرائيلي انشاء محميات في فلسطين
 

دان رئيس االتحاد البرلماني العربي  - عمان
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إعالن 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي عبر وزير دفاعها نفتالي 
ّبينيت، أمس والقاضي بإنشاء محميات طبيعية جديدة، 

  .ات قائمة في األراضي الفلسطينية المحتلةّوتوسيع محمي

حديث الطراونة جاء في بيان أصدره االتحاد 
ًالبرلماني العربي امس، الفتا الى ان القرار اإلسرائيلي يعد 
ًتكريسا لسياسة األمر الواقع الذي تحاول سلطات 

 على أراضي ١٩٤٨االحتالل اإلسرائيلي فرضه منذ عام 
 لهيمنة القوة وشريعة الغاب، ًفلسطين العربية، وتغليبا

التي تستمد قوتها وتعنتها من السياسات اإلسرائيلية 
السافرة والممنهجة، لفرض مشروع إسرائيل الكبرى على 

  .فلسطين التاريخية

ٕوحذر من مغبة قرارات واجراءات سلطات 
االحتالل اإلسرائيلية وممارساتها غير القانونية، والمخالفة 

راف الدولية واصفا القرار بالشائن لجميع القوانين واألع
ًشكال ومضمونا مذكرا العالم أجمع أن سلطات االحتالل  ً
اإلسرائيلي رفضت منذ احتاللها أرض فلسطين عام 

، االستجابة إلرادة المجتمع الدولي وقرارات ١٩٤٨
  .الشرعية الدولية ذات الصلة

وناشد الطراونة في البيان األسرة الدولية 
العالم أجمع التمسك بمبادئ القانون وبرلمانات ودول 

ًالدولي وقرارات الشرعية الدولية، سبيال وحيدا لكبح جماح  ً
 .ٕإسرائيل والزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

 ٣ ص١٧/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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خطاب الملك أمام البرلمان : السفير الفلسطيني

 االوروبي فيه شجاعة وحكمة ورؤيا ثاقبة
  

أشاد سفير دولة فلسطين في  -   بترا–عمان 
عمان عطااهللا خيري بخطاب جاللة الملك عبداهللا الثاني 
أمام البرلمان األوروبي، والذي تجلت فيه الحكمة 
والشجاعة وبعد النظر والرؤيا الثاقبة واستشراف المستقبل 

 .والحرص على مستقبل االنسانية جمعاء

خطر التي كذلك اإلشارة إلى مواطن القلق وبؤر ال
يمكن أن تؤثر على العالم خالل السنوات القادمة إن لم 

 .تتم معالجتها في الوقت والشكل المناسب

وقال خيري في تصريح صحافي اليوم الخميس، 
إن جاللة الملك ركز في خطابه كالعادة على القضية 
الفلسطينية والصراع الفلسطيني االسرائيلي والقدس 

يحية وربط بين تحقيق والمقدسات االسالمية والمس
السالم بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي واستقرار 

 . المنطقة والعالم

وأضاف أن صوت جاللة الملك الذي يحظى 
باحترام وثقة أوروبا والعالم ، مسموع ومؤثر ويتمتع 
بمصداقية عالية جدا، وأن تحذير جاللته من أن فقدان 

 هادئة ومستقرة شعوب ودول الشرق االوسط األمل بحياة
وآمنة سوف يؤثر على األمن العالمي أيضا ألن شرق 

 . أوسط مستقر يعني عالم مستقر

وأشار إلى التحذير المهم جدا الذي أطلقه جاللة 
الملك ايضا ، والمتعلق بمدينة القدس المحتلة ،التي 
وصفها جاللته بأنها غالية وعزيزة على قلبه شخصيا 

لعائلته ، وكأن جاللته يتحدث وذات أهمية تاريخية كبيرة 
ّعن أقرب وأعز األماكن والناس على قلبه ،منبها إلى أن 
العالم يجب أن يتدارك ويدرك بأن استمرار بقاء القدس 
المحتلة موضع نزاع ،سوف يترتب عليه مخاطر كثيرة في 

 . المنطقة والعالم

وقال خيري إن جاللة الملك أطلق خالل خطابه 
لتي ال تقبل الشك، االلتزام الشخصي السامي التأكيدات ا

والمسؤولية الخاصة تجاه القدس والمقدسات االسالمية 
والمسيحية فيها ،وما تعنيه أهمية الروحانية والسالم 
والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين على حد 

 لهذه   سواء والعواقب الناجمة عن أي زعزعة أو انتزاع
ر المجتمع الدولي أن يتحمل العوامل وفيما إذا كان بمقدو

 . ذلك

وأضاف خيري أن جاللته اشار في خطابه 
السامي إلى أن طول انتظار الشعب الفلسطيني للحل 
المنشود لالحتالل االسرائيلي المستمر منذ سبعين عاما، 
وتواصل الصراع الفلسطيني االسرائيلي بسبب هذا 

مل قضى على أي أ االحتالل األطول واألخير في العالم،
 .يمكن أن يحقق العدالة االنسانية للشعب الفلسطيني

وزاد خيري أن جاللته كان واضحا جدا في 
تشخيص بعض معيقات وموانع حل الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي التي تتمثل في محاولة البعض فرض حل 
الدولة الواحدة الذي ال تقبله المنطقة وال العالم وال يمكن 

االستمرار في التوسع االستيطاني مجرد التفكير به،وكذلك 
وتجاهل القانون الدولي بكل تأكيد يزيد من مخاطر العنف 

 .وتفاقم الكثير من المخاطر االخرى الناجمة عن ذلك

وبين أن تأكيد جاللته على أن صنع السالم هو 
الطريق األصعب لكنه األسمى كما تعلم من والده المغفور 

لمجتمع الدولي له الحسين بن طالل ،يحمل رسالة ل
مفادها أن الجهود من أجل تحقيق السالم يجب أن 
تتواصل وتستمر وأن ال يصل العالم إلى اليأس واالحباط 

 . مهما بلغت الصعوبات

وقال خيري إن القيادة الفلسطينية والشعب 
الفلسطيني يقدرون ويثمنون عاليا مواقف جاللة الملك 

 التي ال تتغير من القضية الفلسطينية الثابتة والمبدئية
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ودفاعه المستمر عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في 
 . حله وترحاله وفي جميع المناسبات والمحافل الدولية

  ٢ ص١٧/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

قمع االحتالل لرواد األقصى سلوك : الفصائل
 وحشي وحرب حقيقة

  

 أدانت الفصائل الفلسطينية –فلسطين المحتلة 
ية، اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي ووزارة الخارج

المسجد األقصى المبارك فجر اليوم، وقمع المصلين بعد 
 .أدائهم صالة الفجر

ووصفت حركة فتح ما يجري بأنه حرب حقيقية، 
وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، 

لن تنجح في سلب شعبنا إرادته بالبقاء،   ًمؤكدة أنها
 .هوالصمود فوق أرض

وأضافت على لسان الناطق باسمها إياد نصر 
سنحمي أقصانا ومقدساتنا، ولن نسمح باستباحتهما "

وتمرير مخططات االحتالل الهادفة إلى تقسيم المدينة 
  ".المقدسة زمانيا أو مكانيا مهما كان الثمن

واعتبرت حركة حماس اعتداء شرطة االحتالل 
شي على رواد الفجر في األقصى، بأنه سلوك وح

عنصري، وانتهاك فاضح لكل األعراف والقوانين اإلنسانية 
  .التي تكفل للناس الحق في العبادة

وأكد الناطق بلسان الحركة حازم قاسم على أن 
وحشية شرطة االحتالل لن تمنع أهل القدس من مواصلة 
صالتهم ورباطهم في المسجد األقصى، وأضاف بأن هذه 

ا عن هوية القدس ًالمعركة الجماهيرية متواصلة دفاع
ومستقبلها، وشعبنا لن يقبل في هذه المعركة إال 

  .االنتصار

من جهتها، أدانت الخارجية الفلسطينية، اقتحام 
األقصى واالعتداء على المصلين فجر اليوم، وقالت 

هذا تصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر  إن
  .الماليين من العرب والمسلمين

أنها ستتابع هذا االعتداء مع وأشارت الوزارة إلى 
بالتنسيق مع األشقاء "الجهات الدولية المختصة كافة، 

  ".بالمملكة األردنية الهاشمية

  ١٧/١/٢٠٢٠قدس اإلخبارية 

* * * * *  

حملة الفجر العظيم مرحلة جديدة : أبو عرفة

  ضد االحتالل
 

خالد أبو عرفة، وزير شؤون  قال – رام اهللا
من  انطلقت الفجر العظيم التيإن حملة : القدس السابق

المسجد األقصى المبارك والمسجد اإلبراهيمي ومساجد 
جديدة من الصراع مع االحتالل  تدشن مرحلة قطاع غزة،

اإلسالمية  اإلسرائيلي في الدفاع عن المقدسات
  .والمسيحية

أبو عرفة أن هذه الحملة تأتي في سياق  وأكد
ءاتها المتكررة اعتدا في مواجهة تمادي سلطات االحتالل

 اعتبار ّوالمسعورة خالل المدة والسنوات الماضية دون

  .لمشاعر المسلمين وحقوقهم في العبادة

االحتالل تمادى في االعتداء على : "وأضاف
حقهم في أقدس  واعتدى على النساء واألطفال والعجائز،

 حقوق اإلنسان وهو العبادة بأمان في مسجدهم األقصى

لى معاناة المسيحيين مدينة القدس من ًمشيرا إ ،"المبارك
  .اإلسرائيلية بحقهم االعتداءات

الوزير السابق بحملة صالة الفجر، التي  وأشاد
القدس، حيث يتنادى  تؤجج الشعور الحقيقي تجاه

المقدسيون والمسلمون للدفاع عن مسجدهم المقدس 
القدس، ومصليات المسجد األقصى المبارك،  وتراب

  . وبواباتهومرافقه، وساحاته،

  مرحلة جديدة
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القيادي الفلسطيني بالتحية إلى  وتوجه
ًالماضية، مؤكدا  األسابيع المشاركين في صالة الفجر في

 أن هذه الحضور والتعاظم سيشكل مرحلة جديدة في

  .الحقوق الفلسطينية الدفاع عن

أبو عرفة حملة الفجر العظيم بارقة أمل  وعد
الفلسطيني للمضي  كلال يجب استثمارها من العقالء ومن

 ًقدما نحو الدفاع عن المقدسات وتطهيرها من دنس

  .العسكري االحتالل

هذه التجمعات على صلوات الفجر كان : "وأضاف
والشيوخ، وهذه  الشباب يتقدمها األطفال سوية مع

 الشرائح لها كل االحترام، وكنا نسمع عند الهتاف أن

  ".ألطفالتهتف ثم يتبعها شبان وشيب وكذلك ا المرأة

هناك أسر بأكملها تأتي وترتاد المسجد : "وتابع
منتصف الليل، وهذا  بيوتها في ألقصى والمقدسات مغادرة

 يدلل على خير كثير في نفوس األسر والبيوت

وأعتقد أنه آن األوان أن نرعى هذه الظاهرة  الفلسطينية،
  ".ودعاء، واهللا يتكفل الباقي بكل اهتمام وتأييد

  رسائل واضحة

الوزير أبو عرفة أن هذه الحمالت توجه  أكدو
والرسمي  العربي رسالة واضحة للنظام الرسمي

من كل  عزل – والمقدسيين المسلمين – الفلسطيني أننا
يجب دعم القدس المحتلة "العادلة، بأنه  قضيتنا سالح إال

ًنفسيا ومعنويا وماديا كحق ً فلسطيني عربي يواجه سياسة  ً
  ".إسرائيلية عنصرية

هذه األنظمة بمؤسساتها المختلفة : "قالو
أمرها، وأال تتردد  تحسم الدبلوماسية والسياسية عليها أن

 في خطوة واحدة في والوقوف مع المقدسيين، والتوجه

محكمة الجنايات الدولية من أجل الدفاع عن الحقوق  إلى
  ".الفلسطينية

رسالته الثانية، توجه أبو عرفة إلى  وفي
الشعب  والقادر من اإلسالميةالشعوب العربية و

 الفلسطيني بأهمية مد يد العون والدعم النفسي والمادي

واإلنفاق لما فيه مصلحة المسجد األقصى  واالقتصادي
  .والمؤسسات المقدسية ومرافقه وأوقاف القدس

القدس ومؤسساتها "الوزير السابق أن  وأكد
على يد االحتالل  ومرافقها تسحق ساعة بعد ساعة

 ًئيلي مستهدفا إياها على كل المستويات الدينيةاإلسرا

  ".والصحية واالقتصادية وغيرها

الذي ال يزال "أبو عرفة المجتمع الدولي  ودعا
والقرارات األممية التي  الدولية يتشدق بالعناوين الشرعية

 لضرورة" لم ينفذ منها شيء لمصلحة الحقوق المقدسية

  .الوقوف مع الحق الفلسطيني العادل

 ١٨/١/٢٠٢٠ ا الوطندني

* * * * *  

اقتحامات االحتالل اليومية للحرم : سياسيون
القدسي تهدف لفرض التقسيم الزماني 

  والمكاني
 

يواصل المستوطنون  -   ماجدة ابو طير–ّعمان 
المتطرفون اقتحاماتهم اليومية للمسجد األقصى المبارك 
وقبة الصخرة المشرفة بحماية مباشرة من جيش االحتالل 

ألجهزة األمنية المختلفة بهدف فرض السيادة المكانية وا
والزمانية والدينية واإلدارية على هذه المقدسات، وسط 
تصدي المقدسيين والمرابطين لهذه االعتداءات واالنتهاكات 
بصدورهم العارية دفاعا عن هوية المقدسات العربية 

  .اإلسالمية

داء وقامت شرطة االحتالل االسرائيلي مؤخرا باالعت
على آالف المصلين وارغمتهم على مغادرة المسجد، خالفا 
للقانون الدولي ومسؤوليات السلطات القائمة باالحتالل 

  .كحلقة مستمرة في مسلسل مستمر غرضه التقسيم

ّرئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود اكد أن 
االنتهاكات مستفزة لالمة العربية، وهدفها تهويد القدس 

ضع التاريخي القائم فيها، مضيفا ان االردن وتغيير الو
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وبحسب اتفاقية وادي عربة المعني االول برعاية وحماية 
المقدسات االسالمية والمسيحية، وهنالك قرارات دولية تقف 
الى جانب االردن مضمونها ان المسجد االقصى بمساحته 

  .دونما للمسلمين وال صلة لليهود به ) ١٤٤(الكلية 

نة الملكية لشؤون القدس عبداهللا أمين عام اللج
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد : كنعان قال

كل ما يجري في مدينة القدس، تجد أن السياسة االسرائيلية 
الضاربة بعرض الحائط بالشرائع واألعراف المجمع عليها 
ًدوليا، هي سياسة وممارسة واحدة مستمرة في فلسطين 

 ٢٠١٩ئيل لها، فالعام الفائت والقدس منذ احتالل اسرا
حالة ) ٢٠٧٨(شهدت مدينة القدس وحدها ما يزيد على 

اعتقال شملت النساء والشيوخ واالطفال، كما بلغ عدد 
الف ) ٢٩(المقتحمين للمسجد االقصى المبارك حوالي 

مستوطن، في حين كان عدد قرارات االبعاد عن المسجد 
ًقرارا ، ) ٣٥٥(االقصى المبارك ومدينة القدس حوالي 

قرارات ابعاد ) ١٠(قرار إبعاد عن البلدة القديمة، و) ٤٤(و
عن مدينة القدس، إضافة الى قرارات تقضي بمنع السفر 
لشبان ومنعهم دخول الضفة الغربية، وقد تراوحت قرارات 

 أشهر، كما شملت االعتداءات ٦ – أيام ٣االبعاد بين 
سات المسيحية واالنتهاكات االسرائيلية التعدي على المقد

في فلسطين والقدس واالستيالء على العديد من االراضي 
الوقفية التابعة لها، واعتدت بوحشية على العديد من 
الكنائس وحتى المقابر وضيقت على اهلنا المسيحين في 
أداء عباداتهم وحتى منعهم من زيارة بعض الكنائس في 

ل القدس وبيت لحم وكامل أراضي الضفة الغربية من اج
االحتفال باعياد الميالد المجيد، فهي لم تفرق بين مسلم 
ومسيحي بل ان الجميع في نظر اسرائيل مستباح وعرضة 

  .لسلب أرضه واقامة المستعمرات عليها

  كريس واقع يهوديت

ّالباحث في الشأن الفلسطيني نواف الزرو بين أن  
المتابع لما يجري في المشهد المقدسي يدرك ان هنالك 

متالحقة من الهجمات االستيطانية االرهابية التي موجات 

تقوم بها الجماعات اليهودية المتطرفة على القدس والبلدة 
القديمة واالماكن المقدسة وبالذات المسجد االقصى، وهي 
هجمات ليست عفوية وانما مبيتة مع سبق االصرار 
والتخطيط، فهذه الجماعات تنسق مع الحكومة االسرائيلية 

  .اراتهابكافة وز

هم يعتبرون ان الحرم القدسي الشريف : واضاف 
ويسعون الى » الهيكل الثالث« هو مقام ما يسمى بـ 

ًتكريس واقع يهودي تهويدي في المسجد وتقسيمه زمانيا 
ًومكانيا، والفلسطينيون واهل القدس بالتحديد في صراع 

  .وجودي وجذري مع هذا المشروع االستيطاني

  تهويد ممنهج

منذر حوارات .  اشار المحلل السياسي دمن جهته
ّأن القدس هي قلب المشروع االستيطاني التوسعي وال تكون 
القدس قدسا، اال اذا اصبح المسجد االقصى والمقدسات 
تابعة للكيان االسرائيلي بحسب معتقداتهم، وهذا يحتاج الى 
عملية تهويد ممنهجة لكل مكان مقدس في هذه المدينة 

  .انها فقط بل تعني جميع المسلمين والعربالتي ال تعني سك

منذ االحتالل الى غاية االن واسرائيل تبتكر : وتابع
طرقا وتزور الثبات ان المسجد كيان يهودي ويجب 
استعادته، وتسعى جاهدة للتقسيم الزماني والمكاني الذي 
يعد من اخطر الخطوات فهو اعتراف حقيقي بأن لهم 

ئيلي تعمل على تكريس قناعة وفي الداخل االسرا. االولوية
ان المسلمين ليس لهم اال جزء ضئيل من المسجد وغير 

 .مرتبط بتراثهم

 ١٩/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 تحذر من مساعي االحتالل إلخراجها "األونروا"
 من القدس المحتلة

حذرت وكالة األمم   –عمان - نادية سعد الدين
” األونروا“ينيين المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسط

من مساعي سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلخراج الوكالة 
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ٕمن مدينة القدس المحتلة، وانهاء عملها، نافية في نفس 
الوقت أنباء قيامها بإلغاء الشعار األممي من شهادات 

  .طلبة مدارسها

، سامي ”األونروا“وقال المتحدث الرسمي باسم 
 مستمرة إلخراج المحاوالت اإلسرائيلية“مشعشع، إن 

ًالوكالة من مدينة القدس، وتوجت أخيرا بخطة سيبدأ 
ًتنفيذها قريبا بالبدء ببناء مجمع مدارس قرب مخيم 
شعفاط، لتشجيع األهالي على تسجيل األبناء في مدارس 

  .”ما يسمى بلدية االحتالل في القدس

وأضاف في تصريح له أمس، إن هذه 
يف مدارس األونروا، المحاوالت المستمرة تهدف إلى تجف“

ً، مؤكدا بأن ”ومن ثم العمل إلخراج الوكالة من القدس
األونروا تواجه هذه المحاوالت بتعزيز الوجود في “

  .”القدس

خطورة قيام الطرف اإلسرائيلي بالعمل “ّونبه إلى 
مع البرلمانات األوروبية، كي ال ترصد األموال للوكالة، 

 الوكالة العادية ًوهذا خطير جدا، ألنه سيصيب عمليات
األردن وسورية (والطارئة في مناطق عملياتها الخمس 

، وسيضعها في )ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة
  .”ًموقف حرج جدا

وحول إمكانية تجاوب البرلمانات األوروبية مع 
هناك “المحاوالت اإلسرائيلية؛ أوضح مشعشع بأن 
رلمانات مجموعات جديدة دخلت البرلمات األوروبية، والب

التابعة للدول األعضاء في االتحاد األوروبي، وهناك 
أحزاب يمينية في الطابع وشعبوية، وهذه األحزاب، من 

  .”السهولة التأثير عليها في هذا الشأن

وجود أصوات داخل أوروبا، “واعتبر مشعشع أن 
تنادي بعدم تجديد الدعم للوكالة، حتى لو كانت قليلة، 

ًيعد أمرا مقلقا، أل ً ن االتحاد حتى اللحظة يشكل المتبرع ّ
ًاألكبر للوكالة، فيما تعتبر الدول األعضاء دول مؤثرة جدا 

ً، معربا ″٢٠٢٠في دعم الوكالة، وهذا سيستمر في عام 
  .عن أمله في استمراريته

األنباء “إن ” األونروا“وفي سياق متصل؛ قالت 
التي تحدثت عن إزالة الوكالة لشعارها األممي عن 

ت الفصل األول في مدارسها في قطاع غزة، غير شهادا
ما يصدر عن دائرة التعليم في “، مضيفة إن ”صحيحة

المنظمة الدولية للفصل األول هو كشف درجات وليس 
  .”شهادات

شعار األونروا مطبوع على “ولفتت إلى أن 
، مؤكدة ”الشهادة النهائية وليس كشف الدرجات الفصلي

ع أن يغير في طبيعة عمل ال أحد في العالم يستطي“أن 
أو مكانة الالجئ وتعريفه بإستثناء الجمعية ” األونروا“

العامة في األمم المتحدة وليس أشخاص أو مجرد رغبات 
  ”.دول معينة هنا أو هناك

وسائل اإلعالم إلى توخي الدقة والحذر “ودعت 
في تعاطيها مع أنباء ملفقة، وعدم التسرع باتهام 

ي عملية تصفية قضية الالجئين، بالضلوع ف” األونروا“
في الوقت الذي تقاتل فيه من أجل استمرار خدماتها 
ألكثر من خمسة ماليين ونصف الجئ فلسطيني في 

  .”مناطق عملياتها الخمسة

ٍالوكالة ستكون أمام تحد كبير خالل “وقالت إن 
، حيث يتوقع الكثير من العاملين في ٢٠٢٠العام الحالي 

اجع الدعم اإلنساني، فيما ستعمل المؤسسات األممية تر
على تجنيد مصادر دخل متنوعة لضمان ” األونروا“

  ”.استمرار عملياتها

خدماتها التعليمية والصحية ” األونروا“وتقدم 
واإلغاثة اإلجتماعية ألكثر من خمسة ماليين الجئ 

  .فلسطيني، منهم زهاء مليوني الجئ في المملكة

  ٢٦ ص١٩/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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 الشيخ صبري إبعاد تدين  الفلسطينيةلخارجيةا
  تدعو لحراك عربي إسالمي لحماية األقصى

وزارة الخارجية والمغتربين،   قالت–  وفا– رام اهللا
إن المطلوب وقفة عربية إسالمية جادة لحماية المسجد 
األقصى لضمان حرية الوصول إليه والصالة فيه، عبر 

فية بما فيها األمم حراك جاد على المستويات الدولية كا
  .المتحدة ومنظماتها المتخصصة

وأدانت وزارة الخارجية في بيان لها، مساء اليوم 
األحد، قرار االحتالل إبعاد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا 
خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري عن 
األقصى لمدة أسبوع قابلة لتجديد، كما أدانت إجراءات 

لتضييقية بحق المقدسيين في عدة أحياء االحتالل ا
بالمدينة المقدسة، بما يشمل نقاط التفتيش المنتشرة في 
كل مكان والتي تعيق حركة المواطنين، واقتحام عدة 

 كما حدث في  محالت تجارية وتفتيش مركبات المواطنين
  .سلوان

واعتبرت هذا القرار التعسفي تدخال سافرا في 
المسؤولة عنها بما فيها شؤون المقدسات والهيئات 

األوقاف اإلسالمية، وجزءا ال يتجزأ، من استهداف 
االحتالل المتواصل للمسجد األقصى المبارك، عبر 

 وعقوبات احتاللية الهدف منها تفريغ المسجد إجراءات
األقصى المبارك من رجاالته والخطباء والمصلين حتى 

 . تسهل عملية السيطرة عليه تهويدية

إن قرارات االحتالل القمعية : جيةوقالت الخار
ٕبحق رجال الدين من ابعادات واعتقاالت واقامات جبرية 
منزلية هي عدوان سافر على حرمة المسجد األقصى 
المبارك، وتشكل انتهاكا صارخا للحريات العامة بما فيها 
حرية الوصول إلى دور العبادة، وخرقا جسيما لمبادئ 

  .حقوق اإلنسان

  ٢٠/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 االعترافعلى االتحاد األوروبي : عريقات
بفلسطين والتدخل السياسي للحفاظ على فرص 

  السالم

 

أمين سر اللجنة التنفيذية  أكد – وفا – رام اهللا
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن لدى 
أوروبا الفرصة لتعزيز دورها في صنع السالم من خالل 

دولة فلسطين، باعتبار ذلك ليس مسؤولية االعتراف ب
أوروبية فحسب، بل خطوة ملموسة للتحرك نحو سالم 

 .عادل ودائم

وشدد عريقات، على تقدير دولة فلسطين 
للمساهمات األوروبية في عملية بناء المؤسسات في 

 أن المطلوب اآلن هو االعتبارفلسطين، مع األخذ بعين 
اظ على احتماالت التدخل السياسي والدبلوماسي للحف

سالم عادل ودائم، والتحرك نحو إنفاذ حقوق الشعب 
الفلسطيني لما له من مصلحة في تحقيق األمن 
واالستقرار في منطقتنا وحماية الركائز األساسية لميثاق 

 .األمم المتحدة والقانون الدولي

جاء ذلك في مقال نشره عريقات اليوم األحد، 
 االعترافألوروبي من واجب اإلتحاد ا"تحت عنوان 

 وزراء خارجية اإلتحاد اجتماع، ويأتي عشية "بفلسطين
األوروبي المزمع عقده يوم غد في العاصمة البلجيكية 
بروكسل، وسيتضمن جدول األعمال قضية فلسطين 
ًرسميا بعد ما يقارب عامين، وسيناقش الرسالة التي 
ّوقعها وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، 

 . إلى االعتراف األوروبي بدولة فلسطينالداعية 

تأمل حكومة نتنياهو أال تتخذ : "وقال عريقات
أوروبا أي إجراء في هذا الصدد، وتعتمد على فشل 
الحكومات األوروبية فرادى في التوصل إلى إجماع بشأن 

 الممنهجة للقانون انتهاكاتهامحاسبة إسرائيل على 
وأشار ". ار عقودالدولي وقرارات األمم المتحدة على مد
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إلى أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات واضحة لن يؤدي 
إلى إدامة إنكار حقوق الشعب الفلسطيني فحسب، بل 
ًسيؤدي أيضا إلى جعل أدوات النظام الدولي أدوات بالية 
عفا عليها الزمن، بما في ذلك الدبلوماسية والقانون 

ٕادارة هذا ما تسعى إليه كل من إسرائيل و: "الدولي وأضاف
 .ترمب

وأوضح عريقات في مقاله أن الدول 
ًوقعت على إعالن البندقية منذ أربعين عاما،   األوروبية ّ

العمل بطريقة أكثر واقعية "اإلعالن الذي دعا أوروبا إلى 
، والذي أكد من جديد عدم شرعية "نحو السالم

المستوطنات اإلسرائيلية وضرورة الوفاء بحق 
ًمشددا على أن حق . صيرالفلسطينيين في تقرير الم

إن   ًفلسطين في تقرير المصير ليس خاضعا للتفاوض،
ربط االعتراف بفلسطين وتقييده باستئناف عملية السالم 
يعني إخضاع حقنا في الحرية إلرادة إسرائيل، وهذا لن 

 .يحصل

لقد نجحت أوروبا بالفعل في مقاومة : "وأردف
ل بين محاوالت إدارة ترمب تغيير مرجعيات إيجاد ح

إسرائيل وفلسطين، لكنها عاشت في حالة شلل دبلوماسي 
فيما يتعلق بقضية فلسطين على مدار أكثر من ثالث 
سنوات، إذ حاولت واشنطن وضع سوابق خطيرة للعالقات 
الدولية في الوقت الذي استمرت به العالقات اإلسرائيلية 
األوروبية في التطور على نحو يكافئ إسرائيل رغم 

 ".ألخيرة إنتهاكها لحقوق اإلنسانمواصلة ا

ما زلنا ننتظر قيام أعضاء : "وتابع عريقات
 بقرار محكمة العدل األوروبية بااللتزاماإلتحاد األوروبي 

بشأن وسم منتجات المستوطنات، ومع ذلك فإن أقل ما 
نتوقعه، وما زلنا نطالب به، هو فرض حظر كامل على 

 غير الستعماريةاالتجارة مع المستوطنات اإلسرائيلية 
 ".القانونية

وأبدى استهجانه من الرسائل التي وصلت 
إسرائيل من بعض الدول األوروبية حول فتح تحقيق 

رغم بعض التطورات الهامة، بما في ذلك : "جنائي، وقال
احتماالت إجراء تحقيق جنائي دولي في الجرائم المرتكبة 

رائيل في فلسطين، فإن الرسالة الرئيسية التي تلقتها إس
من معظم الحكومات األوروبية تفيد بأنها ال توافق على 

 ".سياساتها لكنها لن تتخذ أي إجراء

ولفت عريقات إلى أنه على الرغم من مواصلة 
حكومة االحتالل ضم أرض فلسطين المحتلة، إال أن 
بعض الحكومات األوروبية كانت تضغط من أجل عدم 

لك قرار مجلس تنفيذ قرارات األمم المتحدة، بما في ذ
 الذي يدعو إلى إصدار ٢٠١٦ لعام اإلنسانحقوق 

قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات 
 .االحتاللوالمتورطة مع 

إن توقعاتنا واقعية : "وختم عريقات مقاله بالقول
ًجدا، لن ينتهي هذا االحتالل االستعماري االستيطاني 

لطريق الملموسة با"إلسرائيل، بل " النوايا الحسنة"بحكم 
، ١٩٨٠ُ، كما ذكر في إعالن البندقية لعام "نحو السالم

واقع تحترم : والذي يجب ترجمته إلى واقع سياسي جديد
فيه أوروبا حق فلسطين في الوجود، ويضع تدابير 
ملموسة إلخضاع إسرائيل للمساءلة عن انتهاكاتها 

 .الممنهجة للقانون الدولي

ي حد ذاته لن إن االعتراف بفلسطين ف: وقال
ينهي االحتالل اإلسرائيلي لكنه خطوة حاسمة تحترم حق 
فلسطين في تقرير المصير، إنها خطوة تقدم احتماالت 
عملية سالم هادفة تستند إلى القانون الدولي وقرارات 
األمم المتحدة، وتؤكد من جديد أهمية المبادئ األساسية 

  .للمجتمع الدولي

  ٢٠/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  
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االتحاد األوروبي يرفض إجراءات االحتالل في 
  القدس

 

 أعلن المتحدث باسم االتحاد –القدس المحتلة 
األوروبي في فلسطين شادي عثمان، رفض االتحاد 
إلجراءات االحتالل باألراضي الفلسطينية، خاصة في 
مدينة القدس المحتلة، ودعاه إلى االلتزام بالقانون 

 .اتهالدولي ووقف انتهاك

وقال عثمان في حديث صحفي، اليوم االثنين، 
إن االتحاد يتابع ما يجري في القدس وضواحيها بقلق 
شديد، مشيرا إلى أنه يدعم الوجود الفلسطيني في القدس 
الشرقية، من خالل تمكين المواطنين وتقديم الدعم 
القانوني لهم خاصة أصحاب المنازل واألراضي المهددة 

 .ةبالهدم أو المصادر

وأضاف أن زيارة رؤساء بعثات دول االتحاد 
األوروبي في القدس ورام اهللا لبلدة العيسوية في القدس 
المحتلة مؤخرا، كشفت عن حجم انتهاكات االحتالل 
لحقوق اإلنسان في البلدة، خاصة األطفال وحرمانهم من 

 .حقهم في الحياة والتعليم

  ٢٠/١/٢٠٢٠ فلسطين اآلن

* * * * *  

نيون يدعون حكومة بالدهم إلى نواب بريطا
  االعتراف بدولة فلسطين

 

 دعا نواب من مجلس العموم – وفا –لندن 
  .البريطاني، حكومة بالدهم إلى االعتراف بدولة فلسطين

مجموعة "جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها 
الممثلة لكل األحزاب في البرلمان "  فلسطين–بريطانيا 

اللندنية، يوم " لتايمزا"البريطاني، ونشرتها جريدة 
 .االثنين

اعتراف بريطانيا "وجاء في الرسالة، إن 
بفلسطين أمر آن أوانه، وأن سياسات الحكومة 

اإلسرائيلية الحالية من استيطان ودعوات علنية لضم 
األراضي الفلسطينية تهدد حل الدولتين وتجعل منه أمرا 

بدوره، رحب سفير فلسطين لدى المملكة ".بعيد المنال
المتحدة حسام زملط بهذه الدعوة، ووجه رسالة شكر 
للنواب البريطانيين الذين وقعوا على الرسالة ويمثلون 
جميع األحزاب البريطانية، بما فيها حزب المحافظين 

 .الحاكم

وقال زملط إن مسألة اعتراف بريطانيا بدولة 
فلسطين تأخرت كثيرا، وهي حق للشعب الفلسطيني 

 .ع على عاتق بريطانياومسؤولية تاريخية تق

وأضاف أن اعتراف بريطانيا بفلسطين لن يكون 
بديال عن التسوية السياسية، بل سيأتي كخطوة رسمية 
وقانونية للدفاع عن رؤية حل الدولتين المبنية على 

ٕ واقامة ١٩٦٧إنهاء االحتالل اإلسرائيلي القائم منذ عام 
حل ٕدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وايجاد 

 .عادل لقضية الالجئين حسب القانون الدولي

وقال زملط إن االعتراف بدولة فلسطين هو جزء 
ال يتجزأ من سياسة حل الدولتين التي تبنتها وتتبناها 
الحكومات البريطانية المتعاقبة ومن ضمنها الحكومة 
الحالية بقيادة رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

رسات وسياسات دولة في ظل مما"جونسون، مضيفا أنه 
االحتالل الهادفة لقتل فرص التسوية السياسية من خالل 
االستعمار والحصار والضم لألرض المحتلة، لم يبق وقت 
لألقوال بل األفعال والخطوات العملية وعلى رأسها 
االعتراف بدولة فلسطين، ومنع دخول بضائع 

  ".المستوطنات إلى السوق البريطانية

  ٢١/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  
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 لتصنيف "الجنائية الدولية"دعوة فلسطينية لـ
  المحاكم اإلسرائيلية كأدوات احتالل

 

 طالبت وزارة الخارجية –بترا  - رام اهللا
الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بتصنيف المحاكم 
اإلسرائيلية، كأدوات احتالل إرهابية تستعمل ضد 

  .المواطنين الفلسطينيين

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي 
أمس إن دولة االحتالل وأذرعها المختلفة، ومنها 
المحاكم، تواصل مشاريعها الهادفة إلى تعميق عمليات 
التهويد في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها 

  .ومحيطها

ودانت الوزارة عمليات هدم المنازل الفلسطينية 
ت بائسة لتبرير هذه الجريمة النكراء محاوال“معتبرة أنها 

التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد 
  . ”االنسانية

بتشكيل لجنة متابعة دولية ” اليونسكو“وطالبت 
تأتي إلى القدس المحتلة للوقوف على تلك الحفريات 
ونتائجها الكارثية وتقييم األضرار الناشئة عنها، ورفع 

 الالزمة بشأنها، ومحاسبة تقرير من أجل اتخاذ القرارات
إسرائيل كقوة قائمة باالحتالل على هذه اإلجراءات غير 
القانونية، مؤكدة أن المحاكم االسرائيلية هي جزء ال يتجزأ 

  .من منظومة االحتالل

دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ 
محمد حسين، أمس المواطنين المقدسيين إلى تكثيف 

ٕمسجد األقصى واقامة الصلوات تواجدهم في باحات ال
فيه، للرد على اجراءات االحتالل التعسفية، مؤكدا انه 
حق خالص للمسلمين في كل األرض الفلسطينية وهذا 

  .ثابت ولن يتغير

وأدان الشيخ حسين في بيان أمس، قرار سلطات 
االحتالل االسرائيلي القاضي بإبعاد خطيب المسجد 

 عن المسجد االقصى الشيخ عكرمة صبري أسبوعا
  .األقصى المبارك واستدعائه للتحقيق

واعتبر أن القرار االحتاللي الغاشم هو تكريس 
لسياسة االحتالل في افراغ المسجد األقصى من الخطباء 

  .والعاملين فيه وترهيبهم، وبالتالي الوصول الى تهويده

دعوة حسين تزامنت مع إقتحام أكثر من مئة 
، باحات المسجد مستوطن يهودي متطرف صباح أمس

 الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس –األقصى المبارك 
  .المحتلة

وفي هذا السياق قال مدير عام دائرة االوقاف 
االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس 

في رام اهللا، ان ) بترا(الشيخ عزام الخطيب لمراسل 
دة ّاالقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشد

  .من شرطة االحتالل االسرائيلي

وأوضح أن أكثر من المستوطنين اقتحموا 
االقصى ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، إلى أن 
غادروه من جهة باب السلسلة وسط حالة من الغضب 
والغليان سادت في المكان إلى ذلك استشهد مواطن 
فلسطيني متأثرا بجروح اصيب بها خالل مشاركته في 

  .ت العودة شرقي غزةمسيرا

 ٣٠إن شابا يبلغ : وقالت وزارة الصحة في غزة
ًعاما من العمر، استشهد متأثرا بجروح أصيب بها جراء  ً
اطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي النار أثناء مسيرات 

  . العودة وكسر الحصار شرقي غزة

وأصدرت محكمة االحتالل االسرائيلي، مساء أول 
بعة منازل في حي وادي الحمص من أمس، قرارا بهدم أر

ببلدة صور باهر جنوب مدينة شرق القدس 
وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار .المحتلة

واالستيطان في وادي الحمص ببيان، إن المحكمة 
إضافة الى  االحتاللية صادقت على هدم المنازل األربعة،

  .مبنى عظم مؤلف من ثالثة طوابق
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 ٢٢رائيلي هدمت في وكانت قوات االحتالل االس
 بناية تضم أكثر من ١١من العام الماضي ) يونيو(تموز 

وأعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، . شقة في المنطقة٧٠
فجر أمس، ستة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة 
  .بالضفة الغربية المحتلة بعد عمليات دهم وتفتيش واسعة

وقال نادي االسير الفلسطيني، في بيان، ان 
ات االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن قو

بيت لحم والخليل والبيرة ورام اهللا وجنين وأحياء عدة 
، واعتقلت المواطنين الستة بالقدس الشرقية المحتلة

  .عشر

  ١٩ ص٢١/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

القدس المحتلة ..  رئيس دولة وزعيم٤١لزيارة 
  سبوعتستمر أل" ثكنة عسكرية" تتحول لـ

 

 تحولت مدينة القدس المحتلة – المحتلة القدس
، لثكنة عسكرية، بعد نشر ٢١/١/٢٠٢٠اليوم الثالثاء 

لتأمين وصول مواكب " إسرائيلي" جندي ٦٠٠٠أكثر من 
 زعيم دولة من بينهم الرئيس الروسي ٤١ما يقارب من 

فالديمير بوتين واألمير تشارلز على مدار األسبوع 
 .المقبل

ول زعماء الدول والمسؤولون وقد بدأ وص
السياسيون، منذ مساء أمس، ومن أبرزهم نائب الرئيس 
األميركي مايك بنس، والرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
ورؤساء دول فرنسا وألمانيا وهولندا، بحسب ما ذكرت 

   .قناة مكان اإلسرائيلية الناطقة بالعربية

، فقد أجري "يديعوت أحرنوت"ًووفقا لصحيفة 
يب أمنى كبير في مقر إقامة الرئيس اإلسرائيلي في تدر

 رئيس دولة، ٤١القدس المحتلة، استعدادا لوصول 
ُالستقبالهم الرسمي، قبل مشاركتهم في مؤتمر المنتدى 

وسيبزر من بين الحضور الرئيس . الدولي للهولوكوست

الروسي فالديمير بوتين، ونائب الرئيس األمريكي مايك 
لماني والفرنسي، وكذلك ولى العهد بينس، والرؤساء األ

  .البريطاني األمير تشارلز

وتم إجراء التدريب األمني، بالتعاون مع وحدة 
، علما أنه تم "الشاباك" تأمين الشخصيات، التابعة لـ

ّالتدرب على تأمين المواكب، ودخول آمن لكبار 
  .الشخصيات إلى مقر إقامة الرئيس اإلسرائيلي

رئيس اإلسرائيلي أثناء ّسيتحول مقر إقامة الو
الحدث، إلى منطقة مغلقة، حيث سيتمركز القناصة على 
األسطح، وجنود االحتالل على مداخل الشوارع المؤدية 

  .إلى المنطقة

  ٢١/١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

األمم المتحدة تدعو إلنهاء حصار غزة 
  وتخفيف المعاناة بالضفة والقدس

  

 المتحدة، اليوم دعت األمم –القدس المحتلة 
الثالثاء، إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، 
وتخفيف المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون بالضفة 

  .الغربية والقدس المحتلتين

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث 
باسم األمين العام لألمم المتحدة استيفان دوغريك بمقر 

  .المنظمة الدولية في نيويورك

ح دوغريك أن الدعوة جاءت على لسان وأوض
مساعدة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية 
أورسوال مولر التي أنهت االثنين زيارة استغرقت ستة 

  .أيام، شملت األراضي الفلسطينية المحتلة

لحين "وأشار المتحدث األممي إلى أن مولر قالت 
لمجتمع التوصل إلى حل سياسي قابل للتطبيق، فعلى ا

الدولي أن يواصل تقديم الدعم بطريقة متسقة ومستدامة 
  ".لتلبية احتياجات الفلسطينيين األكثر ضعفا
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جددت التزام "ولفت إلى أن المسؤولة األممية 
األمم المتحدة بمعالجة االحتياجات اإلنسانية في جميع 
أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة، والدعوة إلى حلول 

  ".بما في ذلك رفع الحصار عن غزةطويلة األمد، 

كما أكدت ضرورة التزام المجتمع الدولي بضمان 
استمرار تقديم التمويل للمساعدة في تخفيف التحديات 
التي يواجهها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، بما 

  .في ذلك شرقي القدس

ويفرض االحتالل اإلسرائيلي، على قطاع غزة 
ًحصارا مشددا منذ عام  ، حيث تغلق كافة المعابر ٢٠٠٦ً

والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر 
، ١٩٤٨مصر أو األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع 
  .والمسافرين

وأطلقت األمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة 
آالت ما يحدث العديد من النداءات التي تحذر فيها من م

في غزة، وترك الوضع اإلنساني لالنفجار، كما دعت 
ّالمجتمع الدولي إلى المسارعة لغوث الفلسطينيين وسد 
العجز الذي نتج عن إخالل بعض الدول بالتزاماتها 

  .الرسمية واإلنسانية تجاه الشعب الفلسطيني

  ٢١/١/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

 األساقفة زيارة األماكن صبيح يرحب بدعوة
  المقدسة في فلسطين

 

 رحب أمين سر المجلس الوطني - وفا-القاهرة 
الفلسطيني السفير محمد صبيح، بزيارة عدد من األساقفة 
إلى األراضي الفلسطينية، ودعوتهم إلى زيارة األماكن 

 .المقدسة في فلسطين

وجاءت زيارة األساقفة بدعوة من الكرسي 
م المجتمعات المسيحية في األراضي الرسولي بهدف دع

الفلسطينية، والتي وضعت مطالب هامة أمام حكومات 
 .الدول والمجتمع الدولي

وقال صبيح في تصريحات له اليوم الثالثاء، إن 
 أسقفا ١٥هذه المجموعة الكبيرة من األساقفة وعددهم 

والذين زاروا القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة 
ي، ممثلين عن إنجلترا، وويلز، منتصف الشهر الجار

ٕوألمانيا، والدنمارك، وفنلندا، والنرويج، والسويد، وايطاليا، 
 ةاألساقفأسقف مجلس  إلىباإلضافة وكندا، وسويسرا، 

في أوروبا، مشيرا إنهم استمعوا للمواطنين الفلسطينيين 
 .من كافة الديانات

وأوضح، أن هذه المجموعة تزور األراضي 
 عاما، كونها تبحث وتدقق ٢٠عام منذ الفلسطينية كل 

وتشعر بالمسؤولية الكبيرة وال تطلق أي بيانات أو مواقف 
 بعد دراسة مستوفاة، ففي هذه الزيارة وفي إطار أعياد إال

مولد السيد المسيح أطلقت بيانها الذي يعكس اهتماما 
كبيرا باألراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتبدي 

خر عملية السالم في المنطقة، وتوسع خوفا عميقا من تب
 .اإلنسان حقوق انتهاك في اإلسرائيلياالحتالل 

ونوه صبيح، إلى بعض النقاط التي وردت في 
بيان المجموعة والتي ال يستطيع أحد أن يشكك في 
مصداقيتها، حيث دعت حكومات دولها باإلصرار على 
 تطبيق القانون الدولي في األراضي الفلسطينية، وأكدت
دعمها الكامل للكنائس المحلية في األراضي الفلسطينية، 

 االقتصادي أوورفضت أيضا الدعم السياسي 
للمستوطنات، والمعارضة الحازمة ألعمال العنف 

 من أي طرف اإلنسانواالنتهاكات التي تتعلق بحقوق 
 .كان

إن األساقفة دعوا إلى ضرورة زيارة : وقال صبيح
 مؤكدين ضرورة عدم األماكن المقدسة في فلسطين،

التجاهل لصوت الناس في األراضي الفلسطينية، وذلك 
لتعزيز صمودهم، معربين عن أسفهم لفشل المجتمع 
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الدولي في تحقيق العدالة والسالم على أرض ميالد السيد 
المسيح، مضيفا إنهم أقاموا صالة خالل الزيارة من أجل 

 اإلنسانالقدس، كما أكدوا ضرورة حماية حقوق 
فلسطيني، وحقه في العيش الكريم، والتنقل والعبادة ال

 لجميع المواطنين اإلسرائيليالتي تعيقها حكومة االحتالل 
  .في األراضي المحتلة

 ٢٢/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ترفض الحكم بالوالية الجغرافية ) الهاي (
 لألراضي الفلسطينية

  

 رفضت المحكمة الدولية في –القدس المحتلة 
الهاي، امس الثالثاء، طلب المدعية العامة للمحكمة 

الوالية  الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إصدار حكم بشأن
ًاإلقليمية لألراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدا لفتح 
تحقيق جنائي في الجرائم اإلسرائيلية على األراضي 

  .الفلسطينية

ولفت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن قرار 
لدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، جاء ا

ًبدعوى أن الطلب الذي قدمته المدعية العامة طويل جدا 
  .) صفحات١١٠(وتجاوزت عدد الصفحات المسموح بها 

وأورود كل من هيئة البث اإلسرائيلي والموقع 
، أنه )واينت(» يديعوت أحرونوت«اإللكتروني لصحيفة 

ة العامة تقديم طلب جديد يفي سيكون بإمكانها المدعي
بالشروط القانونية التي تنص عليها لوائح الدائرة 

  .التمهيدية

وفي هذه األثناء، يواصل رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، اتصاالته بزعماء دول من 
أجل التدخل لمنع أي إجراءات ومالحقات قضائية 

اب قرار لسياسيين ولعسكريين إسرائيليين، في أعق

المدعية الدولية فتح تحقيق في حرب إسرائيلية ضد 
  .الفلسطينيين

ويعتزم نتانياهو استغالل فرصة وصول حوالي 
المنتدى « من القادة من جميع أنحاء العالم إلى ٤٠

بالقدس » ياد فاشيم«الذي سيعقد في » العالمي للمحرقة
المحتلة يوم الخميس المقبل، لحثهم وتجنيدهم في صراع 

رائيل حول العالم ضد قرار المدعية في المحكمة إس
  .الجنائية الدولية في الهاي، فاتو بنسودا

ًوكانت بنسودا، قد قدمت طلبا للدائرة التمهيدية 
 كانون األول الماضي، ٢٠في المحكمة الجنائية، في 

تطلب فيه تقديم حكم بشأن الوالية الجغرافية لألراضي 
  .الفلسطينية، وسط ترحيب فلسطيني

وأعلنت المدعية العامة، خالل مقطع مصور 
أنه وبناء على تحليل مستقل وموضوعي «: بثته

للمعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة 
الجنائية بشأن الحالة في فلسطين، فقد قررت أن المعايير 
لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها جاهزة 

  .«لفتح تحقيق

لكن بناء على ميزة الحالة في «: تواستدرك
فلسطين والتعقيدات القانونية الكبيرة المرافقة لها، فقد 
قررت اللجوء إلى الدائرة التمهيدية األولى لطلب حكم 

  .«منها بشأن الوالية اإلقليمية على األراضي الفلسطينية

طلبت من الدائرة التمهيدية األولى «: وتابعت
مارسة اختصاصها على كل من تأكيد أنها تمتلك والية لم

الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، 
وهذا االستنتاج هو ألغراض حصرية من أجل تحديد والية 
المحكمة من أجل ممارسة اختصاصها القضائي ونطاق 

  .«تطبيق ميثاق روما

، أودعت دولة فلسطين ٢٠١٤وفي كانون األول 
 الجنائية الدولية ًإعالنا منحت بموجبه المحكمة

ًاختصاصا قضائيا رجعيا حتى  ً  لتمنح ٢٠١٤ حزيران ١٤ً
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المدعية العامة صالحية النظر في العدوان اإلسرائيلي 
  .٢٠١٤على غزة عام 

، أودعت ٢٠١٥وفي الثاني من كانون الثاني 
ّدولة فلسطين صك االنضمام إلى المحكمة الجنائية 

فيذ في األول الدولية كدولة طرف، ودخل ذلك حيز التن
  .٢٠١٥من نيسان 

ّيشار إلى أن دولة فلسطين، سلمت مكتب 
: المدعية العامة شكاوى أساسية في ثالثة ملفات هي

االستيطان واعتداءات المستوطنين، األسرى، والعدوان 
  .٢٠١٤على غزة عام 

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت 
لدولية، اعتبار اإلثنين، أنها طلبت من المحكمة الجنائية ا

ومحاسبة قضاتها » أدوات لالحتالل«المحاكم اإلسرائيلية 
  .«جرائم الحرب«كون قراراتهم ترتقي إلى مستوى 

ويأتي إعالن الوزارة في ضوء السياسة 
استفرادها العنيف بالقدس الشرقية المحتلة «اإلسرائيلية و

  .«وأحيائها وبلداتها ومحيطها

ا المحكمة الجنائية طالبن«وقالت الوزارة في بيان 
الدولية بالنظر للمحاكم اإلسرائيلية كأسلحة احتالل وأدوات 
إرهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، كون 
قراراتها تستوي مع جرائم الحرب ومحاسبة القضاة 

  .«المتورطين في اتخاذ تلك القرارات

وقال مسؤول ملف المنظمات الدولية في 
نعتبر «: لسفير عمر عوض اهللالخارجية الفلسطينية، ا

أن المحاكم اإلسرائيلية التي تحكم غالبا لصالح االحتالل 
  .«والمستوطنين وضد الفلسطينيين، أدوات لالحتالل

وأشار بيان الوزارة إلى أنها رفعت إلى المحكمة 
الجنائية الدولية قرار هدم األبنية في وادي الحمص خالل 

المدعية العامة «لى أن وأشارت الوزارة إ. العام المنصرم
  .«فاتو بنسودا أصدرت بيانا تحذيريا بهذا الخصوص

وأكدت الوزارة استمرار متابعة إخطارات الهدم 
الجديدة في وادي الحمص، وخصوصا أن استمرار 

يعكس تحديا مباشرا للمحكمة الجنائية «عمليات الهدم 
  .«ٕوامعانا في ارتكاب جرائم حرب

، ١٩٦٧قية عام واحتلت إسرائيل القدس الشر
ًوضمتها الحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي ّ.  

وهدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي في تموز 
الماضي، منازل فلسطينيين تقع جنوب القدس على 
مقربة من السياج الفاصل بين المدينة المقدسة والضفة 

  .الغربية المحتلة، في عملية أثارت تنديدا أمميا وأوروبيا

تهدف «افت الخارجية الفلسطينية في بيانها وأض
إلى تغيير هوية (...) مشاريع أذرع االحتالل المختلفة 

المدينة المقدسة وطابعها العربي اإلسالمي المسيحي عبر 
  .«سلسلة من اإلجراءات االستعمارية

أسفل » التهويدية«وتطرق البيان إلى الحفريات 
ات اإلسرائيلية البلدة القديمة والمسجد األقصى والقرار

  .بإخالء عدد من المنازل

شهدت األشهر األخيرة تصعيدا كبيرا «وقال 
وارتفاعا ملحوظا في عدد المنازل والمنشآت التي أقدمت 
ٕسلطات االحتالل على هدمها واخطارها بالهدم في القدس 

  .«المحتلة ومحيطها

وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبة اليونسكو 
 دولية للقدس لتقف على تلك بتشكيل لجنة متابعة

  .«الكارثية«الحفريات ونتائجها 

  ١ص ٢٢/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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 "الهولوكوست"إسرائيل توظف : فلسطين
  للتغطية على جرائمها

 

ّ حذرت وزارة الخارجية - األناضول -رام اهللا 
الفلسطينية، أمس األربعاء، من توظيف إسرائيل للمحرقة 

، للتغطية على جرائمها بحق »ستالهولوكو«اليهودية 
  . الشعب الفلسطيني، واستمرار احتاللها لألراضي العربية

، في بيان صحفي وصل »الخارجية«وطالبت 
وكالة األناضول، المشاركين في المنتدى الدولي الخامس 
للهولوكوست الذي سيعقد اليوم الخميس، في القدس 

 تحاول السياقات السياسية التي«المحتلة، بالحذر من 
  .إسرائيل توظيفها واستغاللها لهذه المناسبة

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين «وقال البيان 
نتنياهو وقادة االحتالل، يستغلون المنتدى إلخفاء الوجه 
الحقيقي إلسرائيل بصفتها تحتل أرض دولة أخرى 
وتستوطن فيها، وتمارس أبشع أشكال الجرائم بحق 

رتقي لمستوى جرائم حرب الشعب الفلسطيني التي ت
  .»وجرائم ضد اإلنسانية

على المجتمع الدولي الذي لم يستطع «وأضاف 
ًسابقا منع حدوث الهولوكوست، أن يلتفت بجدية لما 

وبمشاركة . »ُيعانيه الشعب الفلسطيني تحت االحتالل
 زعيما يعقد اليوم الخميس المنتدى الدولي ٤٠أكثر من 

  .لمحتلةمس للهولوكست في القدس االخا

  ٢٣ ص٢٣/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ماكرون يدعو لبناء الثقة بين اإلسرائيليين 
 والفلسطينيين

   

، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، األربعاء
خالل مؤتمر صحافي جمعه بنظيره اإلسرائيلي رؤوفين 
ريفلين، في القدس األربعاء، أن فرنسا عملت وتعمل على 

محاربة معاداة السامية، ودعا إلى بناء الثقة بين 
  .الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

ويتواجد ماكرون في القدس تلبية لدعوة إسرائيل 
رير معسكر  لتح٧٥التي تحيي الخميس الذكرى الـ

ً زعيما آخر من حول ٤٠النازي بحضور نحو " أوشفيتز"
  .العالم

وأختار ماكرون الوصول قبل يوم إلجراء هذه 
ًالمحادثات التي ستتناول خصوصا الملف اإليراني 
الملتهب منذ اغتالت الواليات المتحدة قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية في 

  .داد مطلع الجاريبغ

هذا ال : "وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي
يعني أنه سيكون من المستحيل وجود خالفات، أو انتقاد 
لهذا اإلجراء أو ذاك من قبل حكومة إسرائيل، لكن إنكار 

  ."وجودها اليوم هو شكل معاصر لمعاداة السامية

وشدد ماكرون على أن فرنسا عملت وتعمل على 
  . الساميةمحاربة معاداة

سنحاول أن نكون أكثر فاعلية حتى : "وأضاف
نتمكن من محاربة ظاهرة الكراهية والعنصرية ومعاداة 
السامية بشكل قانوني بما في ذلك العبارات على 

  ."اإلنترنت

وعلى غرار سلفيه فرنسوا هوالند وجاك شيراك، 
زار ماكرون كنيسة القديسة آن التي تملكها فرنسا في 

ة المحتلة برفقة ممثلين عن الطوائف القدس الشرقي
  .ًالمسيحية الذين سيجتمعون معه الحقا على مأدبة غداء

  .ّوتجول ماكرون في شوارع البلدة القديمة

على صعيد النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، دعا 
الصراع : "ًماكرون إلى المساهمة في جهود السالم قائال
بناء الثقة اإلسرائيلي الفلسطيني معقد وحساس ويتطلب 

  ."بين الطرفين، ولهذا نحن بحاجة للسعي لذلك
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عملية السالم من أي نوع ممكنة إذا : "وأضاف
كانت األطراف مهتمة في بناء السالم، وبعد ذلك ستكون 

  .>>..."فرنسا مستعدة للمساعدة

 إرسالية ٤٠وتحمي فرنسا في إسرائيل ...  <<
 ناطقة بالفرنسية تشكل مساحة نفوذ لباريس عبر
المدارس ودور األيتام والمستشفيات التي تديرها، وال 
ّسيما في األراضي الفلسطينية، بحسب األب لوك باريت، 
مستشار الشؤون الدينية في القنصلية الفرنسية العامة 

  .في القدس

  ٢٣/١/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

 يستقبل ماكرون ويؤكد  الفلسطينيالرئيس
إلنقاذ العملية  روبيأهمية الدور الفرنسي واألو

  السياسية من مأزقها

 

الرئيس محمود عباس،   استقبل–  وفا–رام اهللا 
مساء أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، الرئيس 

  .الفرنسي مانويل ماكرون والوفد المرافق له

وعقد الرئيس، ونظيره الفرنسي جلسة مباحثات 
ة تناولت آخر مستجدات األوضاع على صعيد العملي

  .السياسية وقضايا المنطقة

وأعرب الرئيس عن شكره للرئيس الفرنسي على 
مواقف بالده الداعمة إلحالل السالم وفق حل الدولتين 

  .وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

وأكد الرئيس أهمية الدور الفرنسي واألوروبي 
إلنقاذ العملية السياسية من المأزق الذي وصلت إليه جراء 

تعنت اإلسرائيلي، خاصة بعد مواقف اإلدارة األميركية ال
المنحازة لصالح االحتالل، ما أفقدها دورها كوسيط وحيد 

  .للعملية السياسية

نتطلع العتراف دول أوروبا التي تؤمن بحل : "وقال
الدولتين، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين على حدود العام 

قي إلنقاذ  وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقي١٩٦٧

حل الدولتين المدعوم فرنسيا وأوروبيا، ويعطي األمل لشعبنا 
  ".بإمكانية تحقيق السالم واالستقرار

نحن جادون في السعي إلجراء : "وأضاف الرئيس
االنتخابات التشريعية والرئاسية في األراضي الفلسطينية بما 
فيها داخل مدينة القدس المحتلة، متطلعين لدور فرنسي 

 ضاغط على الحكومة اإلسرائيلية للسماح بمشاركة وأوروبي
أبناء شعبنا المقدسي في هذه االنتخابات التي نأمل أن 

  ".تجرى في أقرب وقت ممكن

وثمن الرئيس، مواقف فرنسا الداعمة لفلسطين في 
العديد من المجاالت السياسية واالقتصادية، بما في ذلك 

وبناء مؤسسات " األونروا"استمرار فرنسا في تقديم الدعم لـ
دولة فلسطين، مؤكدا حرص دولة فلسطين على تعزيز 
العالقات الثنائية المميزة بين الجانبين لما فيه مصلحة 

  .الشعبين الصديقين

بدوره، جدد الرئيس الفرنسي، التأكيد على موقف 
بالده الداعم للعملية السياسية وفق حل الدولتين للوصول 

  .إلى السالم في المنطقة

 الرئيس ماكرون إلى استمرار بالده في وأشار
تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده، 
وتعزيز العالقات والتعاون في المجاالت ذات االهتمام 

  .المشترك

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، 

راء، وزير اإلعالم نبيل أبو ردينة، وعضو ونائب رئيس الوز
حسين الشيخ، ورئيس جهاز " فتح"اللجنة المركزية لحركة 

المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير الخارجية رياض 
المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، 
ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، وسفير فلسطين 

  .مان الهرفيلدى فرنسا سل

 ٢٣/١/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  
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السلطة الفلسطينية تجدد رفضها خطة السالم 
  األمريكية

 

ّجددت السلطة  -  أ ف ب - القدس المحتلة 
خميس، رفضها خطة السالم األمريكية بعد الفلسطينية، ال

اإلعالن عن دعوة القادة االسرائيليين إلى واشنطن 
  .لمناقشة خطة السالم في الشرق األوسط

وقال المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية 
نؤكد مرة أخرى "نبيل أبو ردينة، في بيان   محمود عباس

نها حول رفضنا القاطع للقرارات األمريكية التي جرى إعال
القدس واعتبارها عاصمة إلسرائيل، إلى جانب جملة 

  ."القرارات األمريكية المخالفة للقانون الدولي

  ١٦ص ٢٤/١/٢٠٢٠الرأي  

* * * * *  

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

 

فرضت المشادة  - أ ف ب-القدس المحتلة 
س الفرنسي إيمانويل ماكرون والشرطة الكالمية بين الرئي

االسرائيلية في القدس المحتلة نفسها امس في صدارة 
  .وسائل اإلعالم في إسرائيل واألراضي الفلسطينية

ونهر ماكرون باإلنكليزية شرطيا إسرائيليا 
، طالبا منه »َال يعجبني ما فعلت أمامي«األربعاء قائال 

تي تعتبر أرضا مغادرة كنيسة القديسة آن في القدس ال
  .فرنسية

وتذكر هذه الحادثة بوقائع مشابهة حصلت مع 
الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك في الموقع ذاته، 

 وبادر ١٩٩٦حين تواجه مع قوات األمن اإلسرائيلية في 
ماذا تريدون؟ هل أعود إلى «حينها الشرطيين بالقول 

  .«طائرتي وأعود إلى فرنسا؟ هل هذا ما تريدونه؟

التلفزيونية اإلسرائيلية » كان«لن مذيع شبكة وأع
حادث «العامة فور وقوع الحادث مفتتحا نشرة األخبار 

، فيما انتشرت »جديد مع رئيس فرنسي في القدس
التعليقات على شبكات التواصل االجتماعي في فرنسا 

  .والشرق األوسط

ماكرون امس في قائمة األوسام #وبقي وسم 
 على تويتر في إسرائيل، وهو الثالثة األكثر انتشارا

التي » إسرائيل اليوم«يتصدر العديد من الصحف مثل 
قارن فيها السفير اإلسرائيلي السابق في باريس آفي 

  .بازنر بين الحادثين مع الرئيسين

آمل أن «وعلق بازنر في الصحيفة اليمينية 
يكون حادث ماكرون أقل خطورة، وبدون تبعات 

ال بالنسبة لزيارة شيراك، لكنني دبلوماسية، كما كانت الح
ال أستبعد احتمال أن يكون ماكرون حسب أيضا حساب 

  .«الرأي العام في فرنسا والعالم العربي

  اعتذارات؟

» شين بيت«وأعلنت أجهزة االستخبارات الداخلية 
الحقا أن الرئيس الفرنسي قدم اعتذاره لعناصر األمن 

لم «ه، مؤكدا اإلسرائيليين، وهو أمر نفاه قصر اإلليزي
  .«تقدم اعتذارات من الرئيس

بالرغم من أن «وعلق بازنر على ذلك كاتبا 
ماكرون، وخالفا لشيراك، اعتذر من الحراس اإلسرائيليين، 

هل أن حادثا في البلدة القديمة سيكون : يبقى هناك سؤال
من اآلن فصاعدا جزءا ال يتجزأ من برنامج أي رئيس 

  .«فرنسي يزور إسرائيل؟

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

  .القديسة آن

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

اليسارية، رسم آموس » آرتسه«وفي صحيفة 
بيدرمان رسما كاريكاتوريا يظهر فيه الرئيس الفرنسي 
. وهو يسدد لكمة لشرطي إسرائيلي عند سور القدس

  .«شغب في البلدة القديمة«ويعلو الرسم تعليق بالعبرية 

  «أمن االحتالل«ماكرون يتواجه مع 

ٕوان كانت المعارضة في فرنسا سخرت من 
المتطرف واليسار المتطرف ماكرون ووصف اليمين 

بل وصل األمر » مثير للشفقة«و» هزلي«المشهد بأنه 
إلى حد االشتباه بأن الرئيس افتعله، فإن الحادث نال 

  .استحسان وسائل اإلعالم الفلسطينية بصورة إجمالية

على صفحتها األولى » القدس«وكتبت صحيفة 
ماكرون يوبخ عناصر من أمن االحتالل ويطردهم من «

  .«سة سانت آن بالبلدة القديمةكني

على صفحتها » األيام«كذلك أوردت صحيفة 
األولى صورة ماكرون أمام قوات األمن اإلسرائيلية، 

  .ونشرت صورا عدة للرئيس الفرنسي في البلدة القديمة

وكتبت تعليقا على صورة ماكرون بمواجهة 
الرئيس الفرنسي يوبخ ضباط «الحراس اإلسرائيليين 

  .من كنيسة القديسة آن» يطردهماالحتالل و

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

  .اهللا

 وأكد عباس لدى استقباله الرئيس الفرنسي على
أهمية الدور الفرنسي واألوروبي إلنقاذ العملية «

، فيما تعتزم إدارة الرئيس األميركي »السياسية من مأزقها
دونالد ترامب إعالن خطة سالم يرفضها الفلسطينيون 

  .مسبقا بسبب واشنطن انحياز واشنطن إلسرائيل

عملية السالم «وقال ماكرون في القدس المحتلة 
إذا كان األطراف يرغبون في بناء أيا كانت غير ممكنة إال 

السالم، وعندها ستقدم فرنسا المساعدة وستلعب الدور 
  .«الذي ينبغي عليها القيام به وستقوم به

وتأخر موعد اللقاء بين ماكرون وعباس بسبب 
وفي هذه األثناء . زيارة ماكرون المطولة للبلدة القديمة

ن مشاهد كان الصحافيون الفلسطينيون في رام اهللا يتابعو
  .الحادث على هواتفهم وأجهزتهم المحمولة

إن كنت «وعلقت صحافية فلسطينية على تويتر 
اضطررت إلى االنتظار ساعة ونصف من أجل هذا، 

لكن الواقع أن اللقاء تأخر أكثر من . »فإنني راضية
  .خمس ساعات

  ٥ ص٢٤/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

كنائس الشرق األوسط تشيد بالرعاية 
 ّة للمقدسات في القدسالهاشمي

  

أشادت كنائس الشرق األوسط  -   بترا–عمان 
بالرعاية الهاشمية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
َمدينة القدس المحتلة، وصون الوجود المسيحي، 

  .واستقبال المهجرين على أرضه منذ سنوات

وقال بيان صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية 
وسط الذي عقد في مدينة لمجلس كنائس الشرق األ

 كانون الثاني الحالي، ٢٢ إلى ٢١الرنكا القبرصية بين 
بضيافة رئيس أساقفة الكنيسة األرثوذكسية في قبرص 
خريسوستوموس الثاني، وحضور أعضاء اللجنة 
التنفيذية من قبرص ومصر، سوريا، لبنان، العراق، 
األردن وفلسطين، إن المجلس يثمن جهود األردن في 

ّة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس رعاي
َالشريف، وتدعيم صون الوجود المسيحي بالتعاون مع 

  .الكنائس
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ودعت اللجنة في بيانها إلى استمرار دعم 
الكنائس في فلسطين، وصمود الشعب هناك على الرغم 
ّمن معاناته في ظل االحتالل وسياسة الفصل العنصري 

ّ ممارسة الشعائر الدينية ّواالستيطان، واحترام حرية
لجميع الفلسطينيين، من مسلمين ومسيحيين، واحترام 
الوضع القانوني والتاريخي القائم من منطلق أن القدس 
ّالشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة 

  .للحياة

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس 
ذا االجتماع كان على درجة األب الدكتور رفعــت بدر إن ه

ّعالية من األهمية، ويحضر للجمعية العمومية المقبلة 
  .التي ستنعقد في لبنان في شهر أيلول المقبل

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

  .ّلمقدسات، واحتضان األردن للعديد من المهجرينا

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

ائس الشرق األوسط الدكتور الفلسطينيين في مجلس كن
  .ّعودة قواس

  ٥ ص٢٤/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

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

  

نظمت القوى  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة، أمس وقفة احتجاجية 

ألمم المتحدة غرب مدينة غزة، أمام مقر المندوب السامي ل

ًتزامنا مع إنطالق أعمال المنتدى الدولي لما يسمى 
  .«المحرقة«

وشارك قيادات من مختلف الفصائل والقوى 
الوطنية واإلسالمية في الوقفة، حيث تم تقديم رسالة خطية 
لمكتب المندوب السامي وممثل األمين العام لألمم المتحدة 

  . االحتاللحول الجرائم المرتكبة بحق

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

  .«الفلسطيني

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

ًداعيا إياهم للضغط على االحتالل ووقف جرائمه . االحتالل
  .المتواصلة

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

  .ٕواعدامهم بدم بارد، وما يمارسه من تهويد للضفة والقدس

رسالتنا «وأضاف على هامش مشاركته في الوقفة 
لقادة العالم أنه آن األوان إلنهاء االحتالل وأن يحاكم قادة 

.. االحتالل على ارتكابهم جرائم ضد االنسانية بحق الشعب
ال يعقل أن يعطى االحتالل هذا الغطاء لممارسة جرائمه ضد 

  .«شعبنا

 االحتالل رسالتنا لقادة العالم الذين زاروا«وتابع 
نقول لهم أن االحتالل هو النازي األكبر في العصر الحديث، 

ًمشيرا إلى أن . »وهو الذي يتسبب بالمحرقة ضد شعبنا
االحتالل يستغل زيارة زعماء العالم كغطاء لمواصلة جرائمه 
بحق الفلسطينيين، وأن المطلوب من الزعماء عو لجم 

  .االحتالل

  ٥ ص٢٤/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  



  
  ٩٢ 

 الرئيس إعالنلفلسطينيون يتجاهلون ا
صفقة " دونالد ترامب إطالق خطته األميركي

 "..القرن
  

 وكاالت – عمان – الفلسطينية المحتلة األراضي
 أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن أمل -

الفلسطينيين في سماع اعتراف بريطاني في القريب 
  .العاجل بدولة فلسطين

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

، ”األونروا“لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ها ما تسمى كما شكر بريطانيا قبولها حل الدولتين ورفض

أملنا في المستقبل القريب أن “: ، قائال”صفقة القرن“
نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين ألننا سمعنا أن 
البرلمان البريطاني أوصى الحكومة بذلك، فنتمنى أن 

  .يحصل ذلك

شرف كبير لي “من جهته، قال األمير تشارلز، 
زيارة فلسطين، ولقاء الرئيس محمود عباس في مدينة 

، مضيفا ان العالقات البريطانية ”المسيح بيت لحم
الفلسطينية عالقات متجذرة، ونسعى دائما إلى دعم 
وتطوير هذه العالقات، عبر دعم المؤسسات الفلسطينية، 
ونتمنى الوصول إلى السالم في المنطقة بأقرب وقت 

  .ممكن

لقاء عباس باألمير تشالز جاء على وقع اقتحام 
إلسرائيلي فجر أمس المسجد قوات جيش االحتالل ا

األقصى المبارك، واعتدت على المصلين باألعيرة 
 ساحات األقصى، إخالءالمطاطية والضرب وأجبرتهم على 

وعلى وقع رفض فلسطيني شامل لإلعالن المرتقب 

 دونالد ترامب لصفقة القرن هذا األميركيللرئيس 
  .األسبوع

  ١٥ ص٢٥/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

كية تستنكر حظر االحتالل دخول الخارجية التر
  "األقصى"الشيخ عكرمة صبري لـ 

  

وزارة الخارجية التركية، حظر  استنكرت –أنقرة 
دخول الشيخ عكرمة صبري إلى المسجد األقصى، معتبرة 

أحدث مثال على سياسة القمع والظلم والترويع التي "أنه 
 ". حيال فلسطينإسرائيلتمارسها 

ث باسم الوزارة جاء ذلك على لسان المتحد
حامي أقصوي، اليوم السبت، وأوردته وكالة األنباء 

 .التركية الرسمية

حظر دخول الشيخ عكرمة "وأكد أقصوي على أن 
صبري إلى المسجد األقصى إنما يعد أحدث مثال على 

 التي إسرائيلسياسة القمع والظلم والترويع التي تمارسها 
 ".تحتل فلسطين منذ أكثر من نصف قرن

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

الخطوة إنما تأتي في إطار "وأكد على أن هذه 
الرامية لتغيير الوضع القانوني ) إسرائيل(محاوالت 

للقدس، شأنها شأن توقيف وزير شؤون القدس 
وات  مرات من قبل الق٣الفلسطيني، فادي الهدمي 

 ". أشهر٧ في اإلسرائيلية

وشدد على أن مثل هذه الممارسات الفاشية التي 
ال يمكن رؤيتها حتى في األنظمة الديكتاتورية، تظهر 

 .، بكل وضوحاإلسرائيليةالوجه الحقيقي للحكومة 

الدفاع عن الحقوق "ودعا أقصوي إلى 
المشروعة للشعب الفلسطيني، في مواجهة الموقف 

 ".إلسرائيلؤول المتهور والالمس



  
  ٩٣ 

بذل "كما دعا كافة أعضاء المجتمع الدولي، إلى 
 ".الجهود لرفع الحظر المفروض على عكرمة صبري

وسلمت الشرطة اإلسرائيلية اليوم السبت، الشيخ 
 ٤ًعكرمة صبري، قرارا بإبعاده عن المسجد األقصى لمدة 

شهور، وذلك عقب اقتحامه منزله بمدينة القدس 
 .المحتلة

لماضي، سلمت سلطات االحتالل الشيخ واألحد ا
صبري قرارا باإلبعاد عن األقصى لمدة سبعة أيام قابلة 
للتجديد، لكنه رفض القرار، وأدى صالة الجمعة داخل 

 .المسجد

وهذه ليست المرة األولى التي تبعد فيها الشرطة 
اإلسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد األقصى، كما 

  .نوات األخيرةحققت معه عدة مرات خالل الس

  ٢٥/١/٢٠٢٠القدس برس 

* * * * *  

السالم في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين 
  هدف غائب عن خطة ترامب

  

يبدو مشروع االتفاق  -) ب.ف.أ (– واشنطن
الفلسطيني الذي سيقدمه دونالد ترامب بحلول - اإلسرائيلي

الثالثاء، هو خطة سالم ال فرصة لها بتحقيق السالم بعد 
رت الواليات المتحدة دورها كوسيط بسبب دعمها أن خس

  .الشديد إلسرائيل

ومن شأن هذه الخطة، في ذهن الرئيس 
بين ” اتفاق نهائي“األميركي، أن تسمح بالتوصل إلى 

اإلسرائيليين والفلسطينيين لم ينجح أي من أسالفه في 
 ٢٠١٧ويتم االعداد لهذه الخطة منذ . تحقيق هذه الغاية

  .ار بإشراف زوج ابنته جاريد كوشنربعيدا عن األنظ

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

  .حكومة

فلم هذا التوقيت قبل شهر من اقتراع جديد في 
  اسرائيل؟

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

يقول آرون ديفيد ميلر الذي اضطلع بدور و
ألنها أول مبادرة سالم هدفها ال عالقة له “مماثل 

باإلسرائيليين والفلسطينيين وال بعملية السالم وال ببدء 
  .”مفاوضات

حتى ان إعداد العملية غريب، فبدال من جمع 
قادة طرفي النزاع لعرض الخطة دعا دونالد ترامب إلى 

 الوزراء االسرائيلي بنيامين المكتب البيضوي رئيس
 /نتنياهو وخصمه السياسي في اقتراع الثاني من آذار

  .مارس بيني غانتس

وعلى أرض الواقع قطعت السلطة الفلسطينية 
عالقتها بترامب عندما اعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل 

وهو قرار أحدث صدمة أعقبته قرارات . ٢٠١٧نهاية 
 بالفلسطينيين أخرى تصب في مصلحة اسرائيل وتضر

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

وتسمح أسباب اخرى بتفسير توقيت هذا 
  .االعالن

ويرى ديفيد ميلر الذي أصبح خبيرا في معهد 
أن فريق ” كارنيغي اندومنت فور انترناشونال بيس“

ذ كانت قد إ” يثبت بأن لديه خطة فعال“كوشنر يريد أن 
تبقى حبرا على ورق لطول االنتظار ومع اقتراب 
استحقاق االنتخابات الرئاسية األميركية في تشرين 

  .نوفمبر /الثاني

كل ما “ويضيف روس أنه على المدى القصير 
لدونالد ” يمكن أن يسمح بتحويل األنظار موضع ترحيب

ويواجه األول محاكمة لعزله . ترامب وبنيامين نتنياهو
  .ًاني تهما بالفسادوالث
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وترامب الذي يأمل ترسيخ شعبيته بين الناخبين 
المسيحيين االنجيليين المتأثرين بكل ما له عالقة 
بإسرائيل يريد أيضا على األرجح إعطاء دفع لنتنياهو 

  .الذي بات مستقبله السياسي على المحك” صديقه“

ويضيف الخبير في معهد واشنطن لسياسة 
تنياهو أن ذلك سيضعه في موقع يظن ن“الشرق األدنى 

  .”قوة ليبقى رئيسا للوزراء في حكومة وحدة وطنية

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

  .الموقف األميركي

اعترفت واشنطن : وهذا ما شرعا القيام به 
بسيادة اسرائيل على هضبة الجوالن السورية ولم تعد 

أو المستوطنات ” أراضي محتلة“تعتبر الضفة الغربية 
  .”مخالفة للقانون الدولي“االسرائيلية 

وكل هذه األمور ضربات للتوافق الدولي المعتمد 
منذ عقود من الدبلوماسية والذي اعتبرته إدارة ترامب 

  .”غير فعال“

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

ُوان وضعت أحياء في القدس الشرقية . العبرية شرقا ٕ
وضع هذا القسم من المدينة تحت سيطرة فلسطينية يبقى 

  .المقدسة كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية، غير مؤكد

فهل ستكون هناك دولة فلسطينية في المقترح 
  األميركي؟

لقد رفض ترامب وكوشنر حتى اآلن استخدام هذا 
التعبير ما يشكل مفارقة مع الموقف التقليدي لألسرة 

  .”دولتين“الدولية لصالح حل يقوم على أساس 

ويتوقع روس بأنه إذا نصت الخطة على قيام 
ال ترقى إلى ” ستكون باالسم فقط ومنزوعة السالح“دولة 

تطلعات الفلسطينيين الراغبين في استعادة كامل األراضي 
  .١٩٦٧التي ضمتها إسرائيل في 

وأنصار خطوة البيت األبيض راهنوا على 
العالقات التي أقامها كوشنر مع القادة الخليجيين 

التصاالت غير الرسمية بين بعض الدول العربية وا
  .ٕواسرائيل

ويأمل اولئك بأن تحث دول عربية السلطة 
الفلسطينية على تبني خطة السالم واإلفادة من شقها 

يونيو مع استثمارات  /االقتصادي الذي كشف في حزيران
  . سنوات١٠ مليار دوالر على ٥٠دولية بمستوى 

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

  ٢٢ ص٢٦/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

مبادرة السالم العربية هي أساس حل : عريقات
  القضية الفلسطينية

 

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية    -  بترا-  رام اهللا
أي حل "لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن 

 الى تجسيد استقالل دولة فلسطين على حدود ال يستند
 بعاصمتها القدس ١٩٦٧الرابع من حزيران في العام 

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

وقال عريقات في بيان اليوم األحد، إن القيادة 
عامة الفلسطينية ستتابع مع مجلس األمن، والجمعية ال

لألمم المتحدة، ومجلس حقوق االنسان، ومحكمة العدل 
الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية كال على حدة، تحمل 
هذه الجهات مسؤولياتها تجاه من يريد تدمير القانون 
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الدولي والشرعية الدولية، واصفا ما يتم طرحه بأنه 
 ."احتيال وابتزاز لحقوقنا ووجودنا على وطننا"

قات الى أن جهود الرئيس محمود وأشار عري
عباس واتصاالته األخيرة مع رؤساء الدول ستجعل من 
العالم كتلة واحدة في وجه المخططات التصفوية، فالعالم 
لن يتساوق مع مثل هذه الطروحات التي تتناقض مع 
الشرعيات الدولية، مجددا تأكيده على أن المشروع 

دمره مثل هذه الوطني الفلسطيني أكبر من أن تهزه أو ت
الصفقات، ألن قضية فلسطين هي أساس األمن 

 .واالستقرار االقليمي، ال بل الدولي

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

قى ونصمد على ارضنا لن يحدث فخيارنا هو أن نب
 ."الفلسطينية

ودعا عريقات الدول العربية الى   
التمسك بمبادرة السالم العربية كأساس للحل، ورفض كل 
هذه الطروحات جملة وتفصيال، مشددا على أهمية وجود 
موقف دولي من االتحاد األوروبي ومجموعة دول عدم 
 االنحياز ومنظمة التعاون االسالمي وروسيا والصين في

رائيلية لتصفية قضيتنا وجه المخططات األميركية واالس
 .الوطنية

  ٢٠ ص٢٧/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

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

 

 من باالنسحاب) األحد(هدد الفلسطينيون اليوم 
اتفاقية أوسلو التي تحدد العالقة بين إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية إذا ما أعلنت اإلدارة األميركية عن خطتها 

المرتقبة لحل النزاع في الشرق األوسط، وفق ما قال 
  .مسؤولون فلسطينيون لوكالة الصحافة الفرنسية

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
خطواتنا للرد على إعالن «: ئب عريقاتالفلسطينية صا

صفقة القرن تتمثل بإعالن تنفيذ قرارات المجلس المركزي 
لمنظمة التحرير وأبرزها إعالن انتهاء المرحلة 

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

سة الفلسطينية ومن جانبه، لوح ناطق باسم الرئا
اليوم بحل السلطة الفلسطينية كرد على الخطة األميركية 

صفقة «المرتقبة للسالم مع إسرائيل المعروفة باسم 
  .«القرن

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

  .قة القرن األميركيةصف

وقال أبو ردينة إنه سيتم بحث كافة الخيارات بما 
فيها مصير ومستقبل السلطة الفلسطينية على أن يكون 
أي قرار متخذ مدعوما عربيا ودوليا لرفض أي استهداف 

  .للحقوق الفلسطينية

ّوحذر أبو ردينة أي جهة مع التعاطي مع الخطة 
ملفات القدس والالجئين لما تحمله من إلغاء ل«األميركية 

والحقوق الثابتة للفلسطينيين واالنتباه للتداعيات الخطيرة 
  .«التي ستحل على المنطقة بأسرها

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

 القدس وحل ملفات الالجئين والمستوطنات وعاصمتها
واعتبر مجدالني، في بيان، أن اإلعالن المرتقب .والحدود

له وظيفة سياسية في هذا التوقيت، » صفقة القرن«عن 
وهو خدمة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
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وأضاف أن .المقبل) آذار(االنتخابات المقررة في مارس 
وع هو محاولة لترسيم هذا المشروع الجديد في الموض«

التصفوي بصيغة تظهر كأن الوضع النهائي سيتم 
ترسيمه بمعزل عن الحقوق الوطنية للشعب 

  .«الفلسطيني

وطلب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي 
التمسك بقرارات الشرعية والقانون «والدول العربية بـ

 الدوليين، ألن الهدف من هذا المشروع التصفوي هو
  .«خلق مرجعية بديلة عنهم

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

 ٢٠١٧ عام يقاطعون اإلدارة األميركية منذ إعالنها نهاية
  .االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

  ٢٧/١/٢٠٢٠الشرق االوسط 

* * * * *  

الوطني الفلسطيني يرفض اية صفقات تمس 
  الحقوق الفلسطينية

 

جدد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه  -عمان 
القاطع ألية خطط أو مشاريع صفقات او محاوالت للمس 

طيني التي بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلس
نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكفلتها 

  .مبادئ واحكام القانون الدولي

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

ء المرحلة االنتقالية بكافة مقدمتها القرار الخاص بانتها
التزاماتها السياسية واالمنية واالقتصادية تجاه االحتالل 

كما دعا الى اتخاذ الخطوات الالزمة لتفعيل . االسرائيلي

وتصعيد المقاومة والنضال بكافة اشكاله وصوره في وجه 
االحتالل، دفاعا عن حقوق شعبنا الثابتة التي تحاول 

دونالد ترمب واالحتالل تصفيتها ادارة الرئيس األميركي 
التي تنوي اشهار " صفقة القرن"من خالل ما يسمى بـ 

  .تفاصيلها قريبا

وطالب المجلس، الدول العربية واالسالمية 
وبرلماناتها واالتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي 
واالتحاد البرلماني االسالمي بالتمسك وااللتزام بما اقرته 

ة واالسالمية المتتالية، واتخاذ القرارات القمم العربي
والخطوات الكافية لرفض ومواجهة أي اعالن او خطة او 
مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير 
والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ناجزة السيادة 
وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية 

  .ذات الصلة

طلب المجلس االتحادات البرلمانية الدولية كما 
واالقليمية الى اعالن موقفها الرافض لمحاوالت المس 
بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل والعيش 
بدولته المستقلة كباقي شعوب االرض، واتخاذ االجراءات 
العملية لمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه 

  . ارضهفي تقرير مصيره على

ودعا المجلس االمين العام لألمم المتحدة الى 
تحمل مسؤولياته التي نص عليها الميثاق في الدفاع عن 
قرارات المؤسسة االممية، واتخاذ االجراءات القانونية 
لمساءلة كل من ينتهك هذه القرارات ومن يسعى لتدمير 
اية امكانية إلحالل السالم في المنطقة وزرع مسببات 

وعدم االستقرار فيها وتعريض االمن والسلم الفوضى 
  .الدوليين للخطر

  ٢٧/١/٢٠٢٠ بترا

* * * * *  
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 ما قبل اإلعالن) .. صفقة القرن(

  

من المقرر أن  -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
يكشف الرئيس األميركي، دونالد ترمب، خالل أيام معدودة 

ية تفاصيل الخطة األميركية لتصفية الحقوق الفلسطين
، فيما ال تزال مصادر إسرائيلية »صفقة القرن«المعروفة بـ

اطلعت على الخطة تكشف عن تفاصيل فيها، التي تؤكد 
أنها فصلت على مقاس طموحات اليمين االستيطاني 
المتطرف في إسرائيل، لجهة تركيزها على الضفة الغربية 
ومنح إسرائيل سيطرة كاملة على أجزاء كبيرة من الضفة 

 .٪ من مساحتها٣٠إلى قد تصل 

ًوالالفت أيضا، تجاهل اإلدارة األميركية الكامل 
للطرف الفلسطيني، الذي يجري اطالعه على تفاصيل 
الخطة، ولم توجه إليه دعوة لزيارة البيت األبيض، وهو 
ما يؤكد أن الصفقة تعول على تجاوز القيادة 

 .عليها) االمر الواقع(الفلسطينية، وفرض مبدأ 

رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة من جهته، 
التحرير الفلسطينية صائب عريقات، امس على ما يثار 

ًقريبا، ودعوة الرئيس ترمب » صفقة القرن«حول نشر 
للسياسيين في تل ابيب للقدوم إلى واشنطن لالتفاق على 

على الشعب » صفقة القرن«ٕكيفية فرض وامالء 
ّالفلسطيني والعالم، قائال إن  حاولة أو صفقة أو أي م«ً

إمالء يتنكر لحقيقة أن إسرائيل قوة تحتل دولة فلسطين 
احتيال (، سيدخل التاريخ على اعتباره ١٩٦٧على حدود 

 .« )القرن

وأكد، أن ما قامت به إدارة ترمب إلى اليوم، 
والشراكة الكاملة مع مع رئيس وزراء االحتالل بنيامين 

ال القرن على احتي«نتانياهو سيدخل التاريخ على أنه 
والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة » القانون الدولي
 .«لعملية السالم

إن ترمب يستخدم صفقة » فتح«وقالت حركة 
العار في إطار العالقات الشخصية في لعبة االنتخابات 
مع نتانياهو، وأن إعالن البيت األبيض موعد نشر 

ذلك، خطتهم المزعومة أتى بعد موافقة نتانياهو على 
 .لرؤيته أنها تخدمه في انتخابات آذار المقبل

وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم 
، أسامة القواسمي في تصريح صحافي، »فتح«حركة 

ٕأن أميركا واسرائيل ال يملكون فلسطين ليحددوا مصير «
شعبها البطل، ونحن واثقون من أن الحق واإلرادة 

م والطغيان، وأن والصمود والثبات سينتصرون على الظل
ُصفقة مزعومة تمنح ممن ال يملك لمن ال يستحق، ما 

 .«هي إال استكمال لوعد بلفور المشؤوم

ووصف األمين العام لحركة المبادرة الوطنية 
بأنها » صفقة القرن«الفلسطينية مصطفى البرغوثي 

ُمشروع إسرائيلي عنصري صاغه نتانياهو وغلف بغطاء 
 .أميركي

 تصريح صحفي، أن الصفقة وأكد البرغوثي في
ليست سوى خطة لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، 
بما في ذلك حق الفلسطينيين في عاصمتهم القدس، 
وحق الالجئين في العودة، وتكريس ضم وتهويد القدس 
غير الشرعي، ولنسف إمكانية قيام دولة فلسطينية، 
ولتشريع االستيطان المخالف للقانون الدولي، والضم 

 .إلسرائيلي لمعظم الضفة الغربية المحتلةا

» حماس«وشددت حركة المقاومة اإلسالمية 
على أن الترتيبات األميركية اإلسرائيلية بشأن القضية 

استهداف للوجود «، »صفقة القرن«الفلسطينية لتنفيذ 
الفلسطيني وهوية القدس وعالقة األمة بفلسطين 

 .«والمسجد األقصى

إن كل : ، فوزي برهوموقال الناطق باسم حماس
أميركية لتصفية القضية -هذه المخططات الصهيو
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ُالفلسطينية ما كان لها أن تطرح، أو يمرر جزء كبير  ُ
 .منها لوال حالة التماهي اإلقليمي والدولي معها

محمد الهندي، عضو المكتب .بدوره حذر د
السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي من أن الحديث عن 

هذا الوقت موجهة ضد السلطة في ) صفقة القرن(
الفلسطينية وتستهدف تصفية ما تبقى من القضية 
ًالفلسطينية، معربا عن اعتقاده بأن األمور ستذهب نحو 

 .التصعيد

ازرق «وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس تحالف 
، بيني غانتس، مساء امس، أنه سيشارك إلى »ابيض-

يس جانب نتانياهو، في المشاورات التي يجريها الرئ
األميركي، يوم اإلثنين المقبل في البيت األبيض بشأن 

 .«صفقة القرن«

وجاء إعالن غانتس غداة تقديرات لوسائل إعالم 
، »ابيض- ازرق «إسرائيلية أفادت بأن رئيس تحالف 

سيرفض الدعوة وسيقاطع المشاورات في البيض األبيض 
وعزت ذلك إلى . بشأن خطة السالم في الشرق األوسط

بأن ترمب أراد من هذه المشاورات تقديم الدعم ترجيحات 
لنتانياهو عشية انتخابات الكنيست التي ستجري في 

 .الثاني من آذار المقبل

وذكر غانتس في تصريحات له خالل المؤتمر 
الصحافي الذي عقده في تل أبيب، أنه سيسافر إلى 
واشنطن وسيلتقي ترمب يوم اإلثنين، أي قبل الموعد 

المشتركة » صفقة القرن«اورات المحدد بشأن مش
 .لإلسرائيليين مع ترمب وطاقمه يوم الثالثاء المقبل

ولفت غانتس إلى أنه سلتقي ترمب وسيعود إلى 
البالد مباشرة للمشاركة في مداوالت الهيئة العامة 
للكنيست بشأن حصانة نتانياهو الذي يواجه لوائح اتهام 

 .بملفات فساد

ة الرئيس وأشاد غانتس في كلمته في خط
األميركي للسالم في الشرق األوسط والهادفة لتصفية 

القضية الفلسطينية، وأوضح أنها جوهرية وبمثابة حجر 
أساس، مؤكدا على ضرورة إجراء تسوية سياسية مع 

 .الفلسطينيين

الواليات المتحدة «وقال غانتس في خطابه إن 
تحالفنا . هي الصديق الحقيقي لدولة إسرائيل ومواطنيها

الرئيس . لقديم قائم على نفس القيم والمصالح المشتركةا
ترمب صديق حقيقي إلسرائيل، ولمواطني إسرائيل ويهود 

 .«الواليات المتحدة

في األشهر الماضية، عقدت سلسلة «: وأضاف
من االجتماعات والمحادثات بشأن صفقة القرن مع طاقم 
ترمب، وكبار مسؤولي البيت األبيض وصديقي السفير 

أنا أقدر وأثمن استعدادهم غير العادي . د فريدمانديفي
للوقوف إلى جانب إسرائيل ومراعاة مصالحها األمنية 

 .«طويلة األمد

» وتحدث عن موقفه من خطة ترمب، قائال 
صفقة القرن التي أعدها ترمب ستسجل على أنها عالمة 
فارقة تحدد كيف يمكن لألطراف المختلفة في حل الصراع 

سط وتحويلها إلى اتفاق إقليمي في الشرق األو
 .«وتاريخي

الخطة التي كان نتانياهو «وأضاف غانتس أن 
شريكا فيها، ستواصل في إحداث نقاشات وانقسامات 
داخلية كبيرة ومؤلمة بيننا، لكنني أتعهد بتقليل الخالف 

 .«إلى الحد األدنى

كما تعهد غانتس بأنه سيعمل على جعل 
م نحو تسوية متفق عليها أساسا للتقد«الخطوط العريضة 

مع الفلسطينيين ودول المنطقة، مع مواصلة الشراكة 
اإلستراتيجية مع األردن ومصر ودول أخرى في 

 .«المنطقة

من جانبه وبالتزامن مع المؤتمر الصحافي 
لغانتس، أختار نتانياهو بث كلمة مصورة رحب من 

صفقة «خاللها بدعوة الرئيس األميركي للمشاورات بشأن 
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ألول مرة في التاريخ يوجد فرصة من «، قائال إنه »رنالق
 .«هذا القبيل، ويجب عدم تفويتها

اليوم، لدينا أعظم صديق إلسرائيل في «وأضاف 
منذ . البيت األبيض، لذلك لدينا أكبر فرصة على اإلطالق

ثالث سنوات، كنت أتحدث مع ترمب وفريقه حول أهم 
تضمينها في أي احتياجاتنا األمنية والوطنية التي يجب 

 .«تسوية سياسية

لقد وجدت أذنا صاغية في البيت األبيض «وتابع 
لذلك، آمل أن نقف أمام لحظة تاريخية . لهذه االحتياجات
سأذهب إلى واشنطن بإحساس بالمهمة . في تاريخ بلدنا

العظيمة والمسؤولية الكبيرة والفرصة العظيمة التي لن 
 .«تتكرر لتأمين مستقبل إسرائيل

حظ الشق االقتصادي للخطة األميركية الذي ويل
 مليار ٥٠تم االعالن عنه في حزيران الماضي نحو 

دوالر استثمارات في األراضي الفلسطينية والدول العربية 
 .المجاورة على عشر سنوات

لكن التفاصيل الملموسة للخطة وشقها السياسي 
 .ما يزال موضوع تكهنات

تعهدا  م٢٠١٦ووصل ترمب إلى السلطة عام 
التوسط في اتفاق سالم إسرائيلي فلسطيني، تطلق عليه 

 .«صفقة القرن«او » صفقة العصر«تسمية 

لكنه اتخذ سلسلة من القرارات المؤيدة بقوة 
السرائيل أغضبت الفلسطينيين الذين قطعوا عالقاتهم معه 
بعد اعالن اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل في السادس 

 .٢٠١٧من كانون األول 

لطالما تباهى ترمب بأنه أكثر رؤساء الواليات و
 .المتحدة تأييدا إلسرائيل

وأوقفت إدارة ترمب مساعدات بمئات ماليين 
ّالدوالرات كانت تقدم للفلسطينيين، وقطعت تمويل وكالة  ُ

 ).اونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ويرى ترمب أن إنهاء الصراع بين الجانبين 
لسطيني يمر عبر االقتصاد وتشجيع اإلسرائيلي والف

  .االستثمارات

 ١٠ ص٢٦/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

القضية الفلسطينية لم تكن : الجامعة العربية
ًأبدا قضية اقتصادية وحلها يجب أن يكون 

  ًسياسيا

 

 أكد األمين العام المساعد – وفا –القاهرة 
القضية  لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن

ًسطينية لم تكن أبدا قضية اقتصادية، وحلها يجب أن الفل
ًسياسيا، وال يمكن استبدالها بأي شكل من األشكال  يكون

زكي في تصريحات صحفية  وقال.بالمحفزات االقتصادية
 واإلجراءات" صفقة القرن"اليوم الثالثاء، إن موضوع 

التي قامت بها اإلدارة األمريكية ضد الحقوق الفلسطينية 
عاصمة إلسرائيل، ووقف الدعم  رافها بالقدسمنذ اعت

المالي للسلطة الفلسطينية، والتضييق على منظمة 
وقطع المعونات األمريكية لها، وغيرها من " األونروا"

الحائط بالحقوق الفلسطينية  إجراءات تضرب عرض
 .المشروعة في إقامة دولة مستقلة ضمن حل الدولتين

ن الطموح إلى أن االقتصاد لم ولن يك وأشار
باألساس  السياسي للفلسطينيين، فهي قضية سياسية

ًوحلها يجب أن يكون سياسيا، معتبرا أن الطموحات  ً
هي حقوق سياسية في المقام األول  واآلمال والتوقعات

المحفزات  ولم يمكن استبدالها بأي شكل من األشكال في
  .االقتصادية التي أعلنت عنها اإلدارة األمريكية

 ٢٨/١/٢٠٢٠ديدة الحياة الج

* * * * *  
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" فرصة"ترامب يعلن خطته اليوم ويعتقد بوجود 
  للسالم

  

 قال الرئيس األميركي – )ب.ف.أ (– واشنطن
رئيس ” صديقه“دونالد ترامب امس لدى استقباله 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطته لتسوية 
النزاع في الشرق األوسط التي سيعرضها اليوم لديها 

في النجاح رغم رفض الفلسطينيين القاطع ” فرصة“
سنبحث السالم في الشرق “وقال ترامب للصحفيين .لها

قبل أن يدخل مع نتنياهو إلى المكتب ” األوسط
  .البيضاوي

وبعدما أرجئ الكشف عنها عدة مرات، أكد ترامب 
عن الخطة التي يصفها )  ت غ١٧,٠٠(أنه سيعلن اليوم 

فيما أكد ” تاريخية“ي بأنها رئيس الوزراء اإلسرائيل
  .الفلسطينيون رفضهم لها

في تحقيق ” أعتقد أن لديها فرصة“وقال ترامب 
وأعرب عن أمله . ”إنها بداية جيدة جدا“السالم، مضيفا 

الفلسطينيين في نهاية ” تأييد“في حصولها على 
  .المطاف

ويؤكد ترامب الذي عهد منذ وصوله إلى السلطة 
الملف الحساس إلى صهره جاريد قبل ثالث سنوات بهذا 

أن ينجح حيث فشل ” فعال“كوشنر، باستمرار أنه يريد 
  .الرؤساء السابقون

لكنه لم يوضح يوما كيف سيعيد إلى طاولة 
المفاوضات الفلسطينيين الذين يرون أن واشنطن فقدت 

وأكد . مصداقيتها للعب دور وسيط في هذه القضية
ود عباس مسؤولون فلسطينيون رفض الرئيس محم

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

وقال المسؤولون إن البيت األبيض حاول خالل 
األشهر األخيرة إجراء اتصاالت غير مباشرة مع الرئيس 

وأضاف . الفلسطيني، لكنها قوبلت جميعها بالرفض
لن  “-ن اسمه طلب عدم الكشف ع-مسؤول فلسطيني

والرئيس متمسك بحل . يكون هناك نقاش مع األميركيين
على أساس دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 

  .” وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية 
، ”تصفية للقضية الفلسطينية“رفض الخطة باعتبارها 

كون شريكا فيها نطالب المجتمع الدولي أن ال ي“مضيفا 
ألنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق 

  .”الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

هذه الخطة في هذا “وقال إن اإلعالن عن 
لحماية ترامب من العزل وحماية “التوقيت ما هو إال 

نتنياهو من السجن، وليست خطة سالم للشرق 
وزراء لواشنطن ويبدو برنامج زيارة رئيس ال. ”األوسط

  .التي تستمر يومين مشحونا

فبعد اللقاء بين ترامب ونتنياهو اللذين ال يكفان 
عن تبادل المديح، يعقد الرئيس الجمهوري لقاء على 
انفراد مع زعيم المعارضة اإلسرائيلية رئيس تحالف أزرق 

ووفق البرنامج الذي نشرته الرئاسة . أبيض بيني غانتس
 من هذين االجتماعين اللذين األميركية، لن يكون أي

يأتيان قبل شهر من االنتخابات التشريعية في الدولة 
وسيتحدث ترامب ونتنياهو . العبرية، مفتوحا للصحافة

  .ظهر الثالثاء من البيت األبيض

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

 ١٩ ص٢٨/١/٢٠٢٠الغد 

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

  

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

ميركية لعملية السالم بنيامين نتنياهو حيال الخطة األ
، وسط دعوات القوى ”صفقة القرن“المعروفة باسم 

ّوالفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع وطني موسع لمواجهة 
  .تحديات المرحلة المقبلة

وهدد الفلسطينيون باإلنسحاب من اتفاق أوسلو 
في حال تم اإلعالن عن خطة ” السلطة الوطنية“ّوحل 

يدعو الرئيس “رر أن ترامب للسالم، بينما من المق
محمود عباس الجتماع موسع للقيادة الفلسطينية فور 

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

ُومن المتوقع، أن يعلن الرئيس ترامب عن خطته 
أزرق “للسالم، خالل استضافته لنتنياهو، ولزعيم حزب 

  .رائيلي، بيني غانتس، في البيت األبيضاإلس”  أبيض–

هذه “وأضاف المالكي، في تصريح له أمس، إن 
الصفقة بدأت قبل عامين، عندما تم اإلعالن األميركي 

، ونقل سفارة ”للكيان اإلسرائيلي“عن القدس عاصمة 
، حيث ما سيأتي ٢٠١٧الواليات المتحدة إليها في العام 

ًكماال لما لم يتم ّيعد تتمة للصفقة بشكل كامل، واست
  .اإلعالن عنه

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

  .عنها

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستدعو 
 عاجل وطارئ لوزراء الخارجية العرب، للخروج الجتماع

وتحديد آليات ” صفقة القرن“بموقف واضح لرفض 
  .لمواجهتها على عدة مستويات

كما سيتم التحرك الفلسطيني في إطار منظمة 
التعاون اإلسالمي؛ للخروج بنفس النتائج، وحركة عدم 
االنحياز، باإلضافة إلى تحركات إقليمية ودولية، وطرق 

ألمم المتحدة، ومجلس األمن، والجمعية العامة، باب ا
  .تحت بند متحدون من أجل السالم

أهمية الذهاب إلى بروكسل، “وأكد المالكي 
والحديث مع االتحاد األوروبي، لتفعيل موقف واضح 
وقوي، والبحث في عديد اآلليات األخرى، التي من شأنها 

ًأن تعطي موقفا قويا على المستوى الدولي ً”.  

انبه؛ أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين، من ج
صائب عريقات، أن ما يفعله الرئيس ترامب وفريقه يدمر 
طريق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، في إشارة 

  .إلى خطة السالم األميركية

بإنها احتيال ” صفقة القرن“ووصف عريقات 
عب ًاللعبة األكثر ظلما للش“ً، معتبرا أنها ”خدعة القرن”و

الفلسطيني في العالقات الدولية، عند محاولة شخص ما 
تحديد مستقبله وطموحه ومستقبل األحفاد، بدون أن 
يكلف نفسه عناء التشاور معه، ألنه يريد أن يفوز 
نتنياهو في اإلنتخابات اإلسرائيلية، وأن يحصد أصوات 

  .”٢٠٢٠األميركيين في انتخابات في 

إثارة للسخرية هذا هو الفصل األكثر “ورأى أن 
ما يفعله “ً، معتبرا أن ”في عملية السالم بالشرق األوسط

ًالرئيس ترامب يعد ظلما، عقب االعتراف بالقدس عاصمة  ّ
للكيان اإلسرائيلي، واإلقرار بقانونية المستوطنات، ووقف 

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

وتساءل عريقات عما إذا كانوا يريدون تدمير 
حل الدولتين، مقابل القبول بدولة واحدة يتمتع فيها 
ًالمسيحيون والمسلمون واليهود بالمساواة؟، مجيبا على 

انبين محاولة الج“ًذلك بنفسه بالنفي، مشيرا إلى 
 اإلسرائيلي دولة واحدة بنظامين وتمييز -األميركي

عنصري، بوصفها النهاية التي يحاول الرئيس ترامب 
  .”تحقيقها

استمرار الرئيس ترامب “ورأى عريقات أن 
بصفقته، يعني أنه يلغي جميع اإلتفاقيات السابقة األخرى 
الموقعة من حيث المراجع والقانون الدولي والشرعية 

عدا إلغاء اتفاقيات أوسلو وجميع االتفاقات الدولية، 
  .”الموقعة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

ًهناك احتماال كبيرا بأال تكون السلطة “وقال إن  ً
الفلسطينية قادرة على تحمل مثل هذه الضربة، بحيث 
ًسيجد نتنياهو نفسه مسؤوال بالكامل ويتحمل مسؤوليته 

لبحر األبيض كقوة احتالل من نهر األردن إلى ا
يقف كل من نتنياهو وترامب “ورجح أن . ”المتوسط

بمفردهما في مواجهة المجتمع الدولي، الذي سيرفض 
االنخراط في حل المشكالت خارج إطار القانون الدولي، 

  .”ويريد حل المشكالت بالوسائل السلمية

يأتي ذلك على وقع تصريح وزير األمن 
لن “ت االحتالل اإلسرائيلي، نفتالي بنيت، بأن سلطا

تسمح تحت أي ظرف من الظروف بإقامة دولة 
ًفلسطينية، ولن تسلم شبرا واحدا من األرض ، وفق ”ً

  .زعمه

، في حديثه لوسائل اإلعالم ”بينيت“وأضاف 
اإلسرائيلية في ” أرئيل“اإلسرائيلية من داخل مستوطنة 

شمال الضفة الغربية المحتلة، إن سلطات االحتالل 

فقط، في حال شملت ” صفقة القرن” ستوافق على “
  .”ٍضم أراض من الضفة الغربية للجانب اإلسرائيلي

وجاء حديث بينيت عقب جلسة طارئة مع قيادة 
جيش ومخابرات االحتالل في الضفة الغربية لبحث سبل 
ّاالستعداد لقمع رد الشارع الفلسطيني المتوقع على 

 .األميركية” لصفقة القرن“اإلعالن المرتقب 

 ١٩ ص٢٨/١/٢٠٢٠ الغد

* * * * *  

  ترمب ينشر خريطة فلسطين المستقبلية

  
  

الرئيس األميركي دونالد   نشر–  بترا– عمان
 الثالثاء، خريطة دولة فلسطين أمسترمب، مساء 

المستقبلية ضمن خطة السالم المقترحة بين الفلسطينيين 
  .واإلسرائيليين
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 وقال ترمب في تدوينة على تويتر باللغة العربية
هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة "

  ".في أجزاء من القدس الشرقية

وكان الرئيس األميركي أعلن خطته للسالم بين 
اإلسرائيليين والفلسطينيين في مؤتمر صحفي في واشنطن 

  . الثالثاءأمس

 ٦ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

النص الحرفي للبند المتعلق بالقدس في 
  "قة القرنصف"

 

 فيما يلي النص الحرفي للبند المتعلق –القدس 
والتي تدعو لعاصمة " صفقة القرن"بالقدس في خطة 

لدولة فلسطين في كفر عقب ومخيم شعفاط وأبو ديس، 
خلف الجدار، مع تخيير السكان فيما تسمى حدود البلدية 
بين االحتفاظ بإقامتهم الدائمة أو الحصول على الجنسية 

  .لية أو الفلسطينيةاإلسرائي

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

  األماكن المقدسة

يجب أن تخضع جميع األماكن المقدسة في 
على وجه . القدس لنفس نظم الحكم الموجودة، اليوم

الخصوص الوضع القائم في الحرم الشريف ينبغي أن 
  .يتواصل دون انقطاع

يجب أن تظل األماكن المقدسة في القدس 
مفتوحة ومتاحة للمصلين المسالمين والسياح من جميع 

يجب السماح للناس من كل األديان الصالة في . الديانات
الحرم الشريف، / كما وردت من المصدر)) جبل الهيكل((

بطريقة تحترم دينهم تماما، مع األخذ في االعتبار أوقات 
 .ه، وكذلك العوامل الدينية األخرىصالة كل دين وأيام

  السكان

نحن نؤمن بأن العودة إلى القدس مقسمة، وال 
سيما بوجود قوتي أمن منفصلتين في واحدة من أكثر 

  .المناطق الحساسة على األرض، ستكون خطأ خطيرا

في حين أنه يجب تجنب التقسيم المادي 
ة ًللمدينة، يوجد حاليا حاجز أمني ال يتبع حدود البلدي

مثال كفر عقاب، والجزء (ويفصل بالفعل األحياء العربية 
في القدس عن بقية األحياء في ) الشرقي من شعفاط

  .المدينة

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

ينبغي أن تبقى القدس عاصمة دولة إسرائيل، 
 إن العاصمة . مقسمةوينبغي أن تظل مدينة غير

السيادية لدولة فلسطين يجب أن تكون جزء القدس 
الشرقية الموجود في جميع المناطق شرق وشمال 
الحاجز األمني، بما في ذلك كفر عقاب، الجزء الشرقي 
من شعفاط وأبو ديس، ويمكن تسميتها القدس أو أي 

  .اسم آخر على النحو الذي تحدده دولة فلسطين

ية أن تسمح للسكان العرب من شأن هذه الرؤ
في عاصمة إسرائيل، القدس، بما يتجاوز حدود الهدنة 

 ولكن داخل منطقة الحاجز األمني الموجود ١٩٤٩لعام 
ًأن يصبح مواطنا لدولة : اختيار واحد من ثالثة خيارات

ًإسرائيل، أن يصبح مواطنا لدولة فلسطين، االحتفاظ 
  .بوضعهم كمقيمين دائمين في إسرائيل

 مر السنين، اختار بعض السكان العرب في على
أن يصبحوا مواطنين ) ٪٦حوالي (هذه المناطق 

إسرائيليين، ويجب أن يبقى هذا الخيار متاحا لسكان هذه 
  .المناطق العرب في المستقبل

قد يرغب سكان عرب آخرون في هذه المناطق 
تبني الهوية السياسية الفلسطينية عن طريق اختيار أن 

طنين في دولة فلسطين، وهذا الخيار يجب أن يصبحوا موا
  .يكون متاحا لهم أيضا
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قد يرغب الكثير من السكان العرب في هذه 
المناطق الحفاظ على هوية سياسية منفصلة عن إسرائيل 
أو فلسطين، والتي تتيح لهم االعتزاز بهويتهم الفريدة 

  .يجب أن يبقى هذا الخيار متاحا لهم. وتاريخهم

  ئد والتزاماتامتيازات وفوا

إن امتيازات وفوائد والتزامات العرب المقيمين في 
هذه المناطق الذين يختارون الحفاظ على وضعهم 

  .كمقيمين دائمين في إسرائيل يجب أن تبقى على حالها

امتيازات وفوائد والتزامات على العرب المقيمين 
في هذه المناطق الذين يختارون أن يصبحوا مواطنين في 

حددها قوانين دولة فلسطين ودولة إسرائيل، فلسطين ست
  .حسب االقتضاء

سكان هذه المناطق الذين يختارون أن يصبحوا 
مواطنين في دولة إسرائيل سوف يتمتعون بكل االمتيازات 

سكان هذه . والمزايا وواجبات مواطني دولة إسرائيل
المناطق، الذين هم اليوم مواطنون في إسرائيل، سوف 

 االمتيازات والمزايا وااللتزامات التي يحافظون على نفس
  .لديهم، اليوم

  منطقة سياحية خاصة

يجب أن تسمح دولة إسرائيل بتطوير دولة 
فلسطين لمنطقة سياحية خاصة في عطاروت، في منطقة 

نحن نتصور أن هذه . خاصة يتفق عليها الطرفان
المنطقة يجب أن تكون منطقة سياحية عالمية، يجب أن 

. مسلمين إلى القدس ومواقعها المقدسةتدعم سياحة ال
نحن نتصور أن هذه المنطقة سوف تصبح مركزا سياحيا 
مزدهرا ونابضا بالحيوية يتضمن أحدث وسائل النقل العام 

  .ٕالتي توفر سهولة الوصول من والى األماكن المقدسة

لدعم هذا التطور الجديد، فإن برنامج التنمية 
المطاعم والمحالت االقتصادية سيحدد التمويل لبناء 

التجارية والفنادق والمراكز الثقافية وغيرها من المرافق 
يجب تطوير مسار سريع . السياحية داخل هذه المنطقة

للوصول إلى األماكن الدينية اإلسالمية المقدسة 
التفاصيل المحددة لهذه المنطقة، بما في ذلك، . وصيانتها

سيم ينبغي على سبيل المثال ال الحصر، الضرائب، والتق
 .أن يتم التفاوض عليها بين الطرفين

  المسائل السياحية المتعلقة بالبلدة القديمة في القدس

دون االنتقاص من سيادة دولة إسرائيل أثناء 
التفاوض على اتفاق السالم اإلسرائيلي الفلسطيني، ومع 
مراعاة المتطلبات األمنية لدولة إسرائيل، يتعين على 

  :الطرفين

 آلية يتم من خاللها توفير لتفاوض على -
التراخيص للمرشدين السياحيين الفلسطينيين 
لتنظيم الجوالت في البلدة القديمة بالقدس وكذلك 
في المواقع المقدسة للمسيحية واإلسالم في 

  .مناطق أخرى من القدس

انشاء هيئة مشتركة لتطوير القدس سوف تعمل  -
على تعزيز السياحة اليهودية واإلسالمية 

يحية في كل من دولة إسرائيل ودولة والمس
إسرائيل ستؤسس آلية بموجبها . فلسطين

يخصص جزء من عائدات الضرائب من زيادة 
السياحة في مدينة القدس القديمة للهيئة من 
أجل مزيد من االستثمار للسياحة في المدينة 

سوف تعمل الهيئة أيضا مع . القديمة في القدس
عزيز السياحة المملكة األردنية الهاشمية لت

 .اإلقليمية

  االعتراف بالعاصمتين

ًيجب االعتراف بالقدس دوليا كعاصمة لدولة 
أو اسم آخر يتم اختياره بواسطة دولة (القدس . إسرائيل
ًيجب االعتراف بها دوليا كعاصمة لدولة ) فلسطين
  .فلسطين

لن يشجع أي من الطرفين أو يدعم الجهود التي 
ألشخاص إلنكار شرعية تبذلها البلدان األخرى أو ا
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سيقوم رؤساء . عاصمة الطرف اآلخر أو سيادتها
البلديتين في كل عاصمة بإنشاء آليات للتشاور المنتظم 

  .والتعاون الطوعي في المسائل ذات األهمية للعاصمتين

تبقى سفارة الواليات المتحدة لدى دولة إسرائيل 
بعد توقيع اتفاقية السالم اإلسرائيلية . في القدس

لفلسطينية، ستكون سفارة الواليات المتحدة لدى دولة ا
فلسطين في القدس في الموقع الذي ستختاره الواليات 

ستعترف الواليات . المتحدة، باالتفاق مع دولة فلسطين
المتحدة بدولة إسرائيل ودولة فلسطين في عاصمتيهما 
وتشجع الدول األخرى على نقل سفاراتها إلى القدس 

  .قتضاءوالقدس، حسب اال

  ٢٩/١/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

القدس ليست للبيع ومؤامرة صفقة : عباس
  القرن لن تمر

  

 أكد الرئيس – )ب.ف.أ (– األراضي الفلسطينية
الفلسطيني محمود عباس، عقب إعالن الرئيس األميركي 

” صفقة القرن“دونالد ترامب عن خطته للسالم المسماة 
ليست للبيع القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا “أن 

والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهب بها شعبنا 
إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر 

  .على قضيتنا العادلة

وأضاف عباس خالل اجتماع القيادة الطارئ في 
مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، مساء امس بمشاركة 

فلسطيني شامل وتزامنا مع إضراب ” حماس“ممثلين عن 
بكافة األراضي الفلسطينية تعبيرا عن االحتجاج على 
الخطة، أنه سيتم البدء فورا باتخاذ كل االجراءات التي 
تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تنفيذا 

  .لقرارات المجلسين المركزي والوطني

وأضاف ان مخططات تصفية القضية الفلسطينية 
: قط حقا ولن تنشئ التزاما، وقالإلى فشل وزوال ولن تس

  .”سنعيد هذه الصفعة صفعات في المستقبل“

وأكد الرئيس الفلسطيني أن استراتيجيتنا ترتكز 
على استمرار كفاحنا النهاء االحتالل اإلسرائيلي وتجسيد 

  .استقالل الدولة وعاصمتها القدس الشرقية

خطة “سمعنا ردود فعل مبشرة ضد “: وأضاف
، مؤكدا تمسكنا بالشرعية ”عليهاوسنبني ” ترامب

  .الدولية، وهي مرجعيتنا

وشدد عباس على التمسك بالثوابت الوطنية التي 
، ١٩٨٨صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 

  .ولن نتنازل عن واحد منها

نقول للعالم إننا لسنا شعبا ارهابيا، ولم : وتابع
ة نكن يوما كذلك، مؤكدا التزام دولة فلسطين بمحارب

االرهاب، لكن على العالم ان يفهم أن شعبنا يستحق 
  .الحياة

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

إننا “وقال هنية خالل اتصال هاتفي مع عباس، 
ًجميعا في خندق مشترك للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية 

، مؤكدا ” والدولةوحقوقنا الكاملة في القدس والالجئين
أهمية الوحدة الوطنية وجاهزية الحركة للعمل المشترك 

ًسياسيا وميدانيا ً.  

وشدد هنية وفق بيان صادر عن الرئاسة 
الفلسطينية، على أن أي مشروع يتجاوز حقوق الشعب 

  .الفلسطيني الثابتة والواضحة ال مستقبل له على االطالق

ة، من جهته، ثمن الرئيس عباس هذه المبادر
والعمل ” الخطة“وأكد على موقفه الواضح برفض هذه 

على المسارات السياسية والدبلوماسية والشعبية 
ًلمواجهتها، مرحبا بالعمل المشترك في الداخل والخارج  ُ

  .ضمن هذا اإلطار
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وتم االتفاق خالل االتصال على استمرار 
  .التنسيق والتواصل المستمرين

رفض إتصال هنية جاء بعد إعالن حماس 
الخطة االميركية، وتأكيدها العزم على اسقاطها، فقد قال 
خليل الحية نائب رئيس حماس لوكالة فرانس برس 

نرفض هذه الصفقة ولن نقبل بديال عن القدس عاصمة “
لدولة فلسطين ولن نقبل بديال عن فلسطين لتكون دولتنا 

. ”ولن نقبل المساس بحق العودة وعودة الالجئين
ودماؤنا وبنادقنا وجماهيرنا مقدمة إلسقاط أيدينا “واضاف 

  .”صفقة القرن وسنقاومها بكل االشكال السقاطها

ترامب سيحترق تاريخيا “وتابع الحية أن 
  .”ٕوأخالقيا وانسانيا ألن ظلمه تعدى كل الخطوط الحمر

القدس عاصمتنا والالجئون “وشدد أن 
قوة شعبنا في ) ترامب(سيعودون واالرض موحدة، وسيرى 

 هذه المعادالت كما حطم بصبره ووحدته كل كسر
  .”المؤامرات السابقة

من جهته، قال الناطق باسم حركة الجهاد 
سنقاتل بذور الشر “االسالمي داوود شهاب في بيان 

التي يريدون من خاللها إغراق المنطقة في الزمن 
الصهيوني، سنقاتلهم في كل شارع وسنطردهم من أرضنا 

  .”ومن هوائنا وبحرنا

خطابي ترامب، ورئيس حكومة “أضاف أن و
االحتالل مملوءان باألحقاد واألساطير لرمي المنطقة في 

  .”أتون العنف

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

شوارع مدينة غزة وأحرقوا وجاب المتظاهرون 
ال ال “األعالم األميركية وصور ترامب على وقع هتافات 

  .”الصفقة لن تمر”و” للصفقة

كما انطلقت عدة مسيرات صغيرة شارك فيها 
المئات في مدن ومخيمات القطاع ومدن في الضفة 

  .الغربية المحتلة

ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي إلى مقاطعة 
ب التي يعتبرونها منحازة لدولة االحتالل خطة إدارة ترام

ًاالسرائيلي، مؤكدين أن أميركا لم تعد تمثل وسيطا محايدا  ً
  .في النزاع

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

تعطي “ويرى اشتية أن خطة السالم األميركية 
يده على حساب الحقوق الوطنية إلسرائيل كل ما تر

  .”للشعب الفلسطيني

وقال ياسر هليل وهو في العشرينيات من العمر 
كان يجمع الباذنجان بالقرب من مستوطنة يافيت في 

إن خطوة ضم إسرائيل لغور االردن “وادي األردن أمس 
  .”ستهدد رزقنا وستؤثر على مستقبل الكثير من العمال

النها ستؤثر نحن ضد صفقة القرن “واضاف 
على مجتمعنا، خاصة وان العمال سيبدأون بالشعور ان 

نعمل هنا بدون . هذه االرض ليس أرضهم وانها لليهود
ُتصاريح، واذ ضمت المنطقة السرائيل فاننا سنواجه 
مشكلة التصاريح ويصبح العمل فيها أصعب من العمل 

  .”في إسرائيل

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

كل ما يحدث هو كالم في كالم من “واضاف أن 
، مؤكدا ان الناس لن تخرج ”اجل االنتخابات االسرائيلية

من المنطقة وال مجال اصال للخروج، ال صفقة القرن 
  .”ى هناوال نتنياهو، الناس ستبق… ستخرجنا 

وشدد زبيدات وهو أصال الجئ وصل الى 
نحن لسنا خائفين الننا  “١٩٤٨المنطقة في العام 
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اصحاب االرض وكل ما تعمله اسرائيل واميركا هو 
من جانبها . ”تخويف الناس ولن يترك احد بيته او ارضه

أعلنت القائمة المشتركة التي تمثل االحزاب والتيارات 
فض خطة ترامب للسالم، العربية في اسرائيل أمس ر

  .”ّهذه الصفقة تكرس االحتالل واالستيطان“معتبرة ان 

ًهذه الصفقة ليست خطة “واعتبرت في بيان ان  ّ
للسالم، بل مخطط لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني 

  .”ومنع السالم العادل

واوضح البيان ان خطة السالم تعمل على 
رفضها “مؤكدة ” تصفية حقوق الشعب الفلسطيني“

وتم االعالن عن تنظيم .”ًالقاطع جملة وتفصيال
 .احتجاجات مناهضة للخطة اليوم االربعاء في المنطقة

  ٢٧ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

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

  "القرن

 

 حذرت وزارة الخارجية –وفا   –رام اهللا 
تصعيد إرهاب المستوطنين في ظل والمغتربين من 

   ".صفقة القرن"اإلعالن عن 

الوزارة بأشد العبارات اقتحام عناصر  وأدانت
عينابوس جنوب  المستوطنين اإلرهابية المنظمة بلدة

ٕمدينة نابلس، واقدامهم على إحراق صف دراسي في 
البلدة األساسية، وخط شعارات عنصرية  مدرسة ذكور

  . بالقريةمعادية تهدد بهدم منازل

الوزارة في بيان صادر عنها اليوم  واعتبرت
لمسلسل جرائم  أن هذه الجريمة البشعة امتداد"الثالثاء، 

منظمات المستوطنين اإلرهابية ضد المواطنين 
  ".وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم الفلسطينيين

إلى أنه باألمس القريب أقدمت عصابات  وأشارت
الشروفات   قريةالمستوطنين على إحراق مسجد في

بالقرب من بيت صفافا، واليوم ترتكب جريمة بشعة 
عينابوس وطالب مدرستها من األطفال  وترهب أهالي بلدة

التعليمية الفلسطينية  كجزء ال يتجرأ من استهداف المسيرة
 .ومؤسساتها، كما هو حاصل في القدس الشرقية المحتلة

الوزارة دولة االحتالل وحكومتها  وحملت
جرائم  تها المسؤولية الكاملة والمباشرة عنومؤسسا

مستوطنيها اإلرهابية، وأكدت أن القرارات واإلعالنات 
المعادية لشعبنا وللسالم تشجع عناصر اإلرهاب  األميركية

استباحة األرض الفلسطينية  اليهودي على التمادي في
  .المحتلة ومقدرات وممتلكات ومؤسسات شعبنا

إنها تتابع باهتمام : هافي بيان" الخارجية"وقالت 
اليهودي مع الجنائية الدولية  بالغ جرائم منظمات اإلرهاب

وفي  والمؤسسات الدولية والمنظمات األممية المختصة
مقدمتها اليونسكو، وأنها تدعوها لسرعة اتخاذ ما يلزم 

يفرضها القانون الدولي لحماية  من االجراءات التي
إسرائيل على  جبارالمؤسسات التعليمية الفلسطينية، وإل

الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة باالحتالل في 
وتطالب الدول كافة بوضع عناصر اإلرهاب  فلسطين،

ومالحقتهم ومنعهم  اليهودي على قوائم اإلرهاب لديها،
  .من دخول أراضيها

 ٢٩/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 األمم المتحدة تعلن تمسكها بحل الدولتين

  

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

 .١٩٦٧حدود عام 
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المتحدة، وقال المتحدث باسم األمين العام لألمم 
ستيفان دوجاريك، في بيان أصدره عقب إعالن الواليات 

لقد تم «المتحدة عن خطتها للسالم في الشرق األوسط، 
تحديد موقف األمم المتحدة من حل الدولتين على مر 
السنين بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس 

 .«األمن والجمعية العامة التي تلتزم بها األمانة العامة

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

 .«الثنائية

وكان مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أصدر 
ًقرارا قبل شهر من تولي الرئيس األميركي دونالد ترمب 

ا فيه إلنهاء المستوطنات اإلسرائيلية، بتأييد السلطة، دع
ً صوتا وامتناع اإلدارة األميركية السابقة عن ١٤

  .)بترا.(التصويت

  ٦ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

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

 

 أعلن سفير دولة فلسطين في – وفا –القاهرة 
ة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب القاهر

اللوح أن دولة فلسطين طلبت رسميا عقد دورة غير 
عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى 
الوزاري، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، 

، المقرر "صفقة القرن"لبحث سبل مواجهة ما يسمى بـ
 .إعالنها اليوم  الثالثاء

ح السفير اللوح، أن االجتماع المقرر عقده وأوض
السبت المقبل يأتي في وقت بالغ األهمية، يتطلب موقفا 
ّعربيا موحدا، لمواجهة كافة مخططات تغييب القضية 
الوطنية الفلسطينية، والقضاء على مبدأ  حل الدولتين، 

وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 
 ١٩٦٧ولة فلسطين التي احتلت عام الكاملة على أرض د

وعاصمتها القدس الشرقية، التي أقرتها االتفاقيات 
  .والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية

  ٢٩/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

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

 القرن

  

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

  .الموقف العربي

وقال أبو الغيط في بيان، عقب لقائه، مساء 
امس الثالثاء، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، 

عة، في العاصمة اللواء جبريل الرجوب، بمقر الجام
محاولة فرض أي حلول بهذه الطريقة لن «المصرية، إن 

  .«ُيكتب لها النجاح

وأضاف أن اإلعالن عن صفقة حقيقية   
تتسم بالجدية والتوازن ال يمكن أن يتحقق سوى 
بالتفاوض بين الطرفين المعنيين، أي اإلسرائيليين 

  .والفلسطينيين، وبوساطة نزيهة

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

  .بالمحفزات االقتصادية التي أعلنت عنها اإلدارة األميركية

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

  ٦ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

والقدس خط " ولدت ميتة"خطة ترمب : تركيا
 أحمر

  

جية التركي مولود  قال وزير الخار- وفا-أنقرة 
جاويش اوغلو، إن خطة السالم المزعومة للواليات 

  .المتحدة االميركية، ولدت ميتة

وقال وزير الخارجية التركي، في بيان صحفي 
هي خطة ضم تهدف " الصفقة"اليوم الثالثاء، إن هذه 

إلى قتل حل الدولتين واالستيالء على األراضي 
  .الفلسطينية

الشعب الفلسطيني واكد أنه ال يمكن شراء 
وأراضيه بالمال، وان القدس خطنا األحمر، ولن نسمح 

  .بخطوات لتبرير االحتالل واالضطهاد اإلسرائيليين

سنكون دائما مع الشعب الفلسطيني : "وقال
الشقيق، وسنواصل العمل من أجل فلسطين المستقلة، 
ولن ندعم أي خطة ترفضها فلسطين، ال يمكن للسالم أن 

  ".رق األوسط دون إنهاء االحتالليأتي إلى الش

 ٢٩/١/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

روسيا تؤكد أن موقفها من النزاع العربي 
  اإلسرائيلي لم يتغير

  

في  –) ب.ف.أ( – موسكو –القدس المحتلة 
وقت أعلن فيه متحدث باسم رئيس وزراء االحتالل 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن األخير سيتوجه إلى 

وم االربعاء إلطالع الرئيس الروسي فالديمير موسكو الي
بوتين على تفاصيل خطة السالم التي أعلنها الرئيس 

األميركي دونالد ترامب ليلة أمس أعلنت موسكو أنها 
تدعم حل الدولتين، وأن الموقف الروسي بشأن النزاع 

  .العربي اإلسرائيلي لم يتغير

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل 
دانوف في مؤتمر صحفي أمس أن بالده تدعم حل بوغ

الدولتين، وأن الموقف الروسي بشأن النزاع العربي 
اإلسرائيلي لم يتغير وأن بالده موسكو دائما تدعو للحوار 
المباشر بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وهم أصحاب 

  .القرار

رئيس “وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن 
شنطن إلى موسكو لطرح خطة الوزراء سيتوجه من وا

  .”ترامب على بوتين

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفروف للصحفيين في وقت سابق أمس أن موسكو لم 

  .تطلع بعد على الخطة

وكان نتنياهو والرئيس الروسي التقيا الخميس 
  .الماضي في القدس المحتلة

إلى ذلك أعلن جيش االحتالل االسرائيلي أمس 
ز قواته في غور االردن المنطقة االستراتيجية في تعزي

الضفة الغربية المحتلة، قبيل االعالن عن خطة الرئيس 
  .”لصفقة القرن”االميريكي دونالد ترامب لـ

في أعقاب تقييم الجيش “وقال في بيان 
االسرائيلي المستمر للوضع، تقرر تعزيز منطقة غور 

وسائل اإلعالم ، بينما ذكرت ”االردن بقوات سالح المشاة
االسرائيلية أن الخطة األميركية قد تتضمن ضم هذه 

  .المنطقة من قبل اسرائيل

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

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

  .والمصادقة عليه

) ديسمبر(وكان نتنياهو صرح في كانون األول 
حان الوقت لتطبيق السيادة اإلسرائيلية على غور “

ٕاألردن واضفاء الشرعية على جميع مستوطنات يهودا 
ستيطانية الموجودة في الكتل اال) الضفة الغربية(والسامرة 

  .”وتلك الموجودة خارجها

  .”ستكون جزءا من دولة إسرائيل“وأضاف أنها 

وتقع معظم أراضي غور األردن في المنطقة 
في الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر ) ج(المصنفة 

وقال نتنياهو إن خطته . منها فعليا % ٦٠إسرائيل على 
للضم لن تشمل مدنا فلسطينية مثل أريحا في غور 

ردن على الرغم من انها محاطة بأراض خاضعة األ
  .إلسرائيل

أريد االعتراف األميركي بسيادتنا على “وتابع 
، مشيرا الى انه ناقش ”غور األردن، إنه أمر مهم

القضية مؤخرا مع وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 
  .من دون تقديم خطة رسمية

وأعلن بومبيو الشهر الماضي أن الواليات 
حدة لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المت

  .غير قانونية

 ألف إسرائيلي في ٤٠٠ويعيش أكثر من 
مستوطنات مبنية على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز 

  .عددهم ثالثة ماليين نسمة

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حزيران 
 في خطوة لم يعترف بها المجتمع ١٩٦٧) يونيو(

 .الدولي

  ٢٦ ص٢٩/١/٢٠٢٠لغد ا

* * * * *  

ماليزيا تدعم الوصاية الهاشمية : كوميندينج
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

 القدس

  

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية  - عمان
المحامي يحيى السعود إن العالقات االردنية الماليزية، 

  .متميزة ومتجذرة أرست دعائمها قيادتا البلدين الصديقين

رب السعود خالل زيارته وعضو اللجنة واع
النائب إبراهيم أبو السيد امس مقر السفارة الماليزية في 
عمان ولقائهما السفير المعتمد لدى المملكة داتوك 
كوميندينج، عن تقديره للمواقف الماليزية الموصولة 
الداعمة للعديد من المواقف االردنية المعلنة في المحافل 

  .ه القضية الفلسطينيةالدولية والسيما تجا

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

  .لمركزيةقابعة على اعلى سلم أولويات األردن ا

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

  .دين السماحة واالعتدال والوسطية

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

  .المتبادل

وقال إن عقد اللقاءات الدورية مع الجانب 
الماليزي من شأنه تعزيز أطر الدبلوماسية البرلمانية 

 والماليزي ما يساهم على القائمة بين البرلمانين االردني
  .تقريب وجهات النظر والمواقف البرلمانية
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وأعرب كوميندينج عن تقديره للدور الذي 
تضطلع به األردن حيال العديد من القضايا المشتركة 
وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ماليزيا 
ستبقى داعمة لألردن ولمواقفه بهذا الشأن، الفتا إلى ان 

  .يزيا واضح تجاه القضية الفلسطينيةموقف مال

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

 . القدسدولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها

  ٥ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  قطر تعرب عن موقفها من صفقة القرن

 

، ان دولة "القطرية" الراية" قالت صحيفة – غزة
قطر رحبت بصفقة القرن وبجميع الجهود الرامية إلى 
تحقيق التسوية العادلة والمستدامة في األراضي 

 ".الفلسطينية المحتلة

ي اإلدارة وأعربت قطر عن تقديرها لمساع
األمريكية الحالية إليجاد حلول للقضية الفلسطينية 

، طالما كان ذلك في إطار "اإلسرائيلي"والصراع العربي 
   .الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

إنه من "وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، 
و الضرورة بمكان التأكيد على أن نجاح أية مبادرة قائمة أ

مستقبلية لحل هذا الصراع الذي دام ألكثر من سبعة 
عقود يبقى منوطا بانخراط طرفي الصراع األساسيين في 
ّمفاوضات جدية ومباشرة على أساس الشرعية الدولية، 
وما كان متناسبا في مختلف المبادرات األمريكية التي 

 ".جاءت في سياق الوساطة مع تلك الشرعية

 لجميع الدول العربية لقد سبق"وأضاف البيان، 
تبني المبادرة العربية للسالم، من خالل الجامعة العربية 

والتي وضعت مجموعة من األسس إلحالل السالم 
  ".العادل

وأكدت دولة قطر في هذا السياق استعدادها 
ّلتقديم الدعم المطلوب ألية مساع ضمن هذه األسس لحل 

م أن القضية الفلسطينية، موضحة أنه ال يمكن للسال
يكون مستداما ما لم تتم صيانة حقوق الشعب 
الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 

، بما في ذلك القدس الشرقية وفي العودة إلى ١٩٦٧
  .أراضيه

  ٢٩/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

دعم ثابت : ترامب والنزاع في الشرق األوسط
  إلسرائيل

  

 اعتمد الرئيس - ) ب.ف.أ (– القدس المحتلة
األميركي دونالد ترامب سياسة دعم ثابت للدولة العبرية 

  :منذ استالمه السلطة، وتاليا أهم المواقف

، أعرب ترامب عن ٢٠١٧ شباط ١٥في 
استعداده للقيام بدور وسيط للسالم بين اإلسرائيليين 

 لكنه أكد أن واشنطن لم تعد متمسكة بـ. والفلسطينيين
موقف شكل قطيعة مع السياسة ، في ”حل الدولتين”

  .الدبلوماسية األميركية المعتمدة منذ عقود

 آذار التقى الممثل الخاص للرئيس ١٦في 
األميركي جيسون غرينبالت في القدس ممثلين عن 

في أيار زار ترامب إسرائيل واألراضي .المستوطنين
ووقف أمام حائط المبكى أو البراق . الفلسطينية المحتلة

ن، في خطوة هي األولى من نوعها لرئيس عند المسلمي
  .أميركي

، اعترف ٢٠١٧في السادس من كانون األول 
، ٢٠١٨ أيار ١٤في .ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل

تزامن نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس مع 
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حمام دم في قطاع غزة، حيث قتل الجيش اإلسرائيلي نحو 
 الحدود بين غزة ً فلسطينيا خالل تظاهرة على٦٠

  .ٕواسرائيل

، أعلنت واشنطن أنها ٢٠١٨ آب ٣١في 
ستتوقف عن تمويل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

، بعد أسبوع من شطب )أونروا(الالجئين الفلسطينيين 
أكثر من مائتي مليون دوالر من المساعدات 

 أيلول أعلنت واشنطن إغالق مكتب ١٠في .للفلسطينيين
مكتب منظمة “وماسية الفلسطينية أي البعثة الدبل

  .في واشنطن” التحرير

، أغلق األميركيون ٢٠١٩في الرابع من آذار 
مكتب القنصلية األميركية في القدس الذي كان بعثة 

  .دبلوماسية لدى الفلسطينيين

 عن تأييده ٢٠١٩ آذار ٢١أعرب ترامب في 
 ٢٧في  .االعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن المحتل

ار ألمحت واشنطن إلى أن خطة السالم الجديدة آذ
ستتضمن قطيعة عن التوافق التقليدي إزاء قضايا القدس 

في الثاني من أيار أعلن جاريد .والمستوطنات والالجئين
  .”حل الدولتين“كوشنر أن الخطة الجديدة ستتجنب ذكر 

وبعد شهر من ذلك، أكد السفير األميركي في 
 إلسرائيل الحق في ضم إسرائيل ديفيد فريدمان أن

أواخر حزيران .من الضفة الغربية المحتلة” أجزاء“
، كشف كوشنر في البحرين عن الجانب ٢٠١٩

  .االقتصادي من الخطة األميركية للسالم

 تشرين الثاني أعلن وزير الخارجية ١٨في 
االميركي مايك بومبيو أن بالده لم تعد تعتبر المستوطنات 

، ”مخالفة للقانون الدولي“ة في الضفة الغربية المحتل
فيما ترى األمم المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي 

  .تلك المستوطنات غير قانونية

ًفي الحقيقة، لن يكون هناك أبدا “وقال بومبيو 
من حل قانوني للنزاع، والنقاشات حول من هو على حق 

ومن على خطأ من وجهة نظر القانون الدولي لن تحقق 
  .”السالم

 ألف مستوطن في الضفة ٦٥٠عيش حوالي وي
 ماليين ٣الغربية والقدس الشرقية المحتلتين مقابل 

 .فلسطيني، في أجواء غالبا ما تكون متوترة

  ١ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

فلسطين النيابية تدعو للتوحد في مواجهة 
 خطة ترمب

  

دانت لجنة فلسطين النيابية مبادرة  - مانع
نالد ترمب، حول ما يسمى بخطة الرئيس األميركي دو

السالم االميركية، داعية الشعوب العربية الى توحيد 
الصف العربي ودعم الحق الفلسطيني بإقامة دولته 

  .المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس

واوضح بيان للجنة أمس األربعاء، ان الخطة 
ة االميركية للسالم، تهدف الى تصفية القضية الفلسطيني

والقدس والالجئين وفرض السيادة االسرائيلية على غور 
  .األردن ومشروعات الوطن البديل والتوطين

ان التشتت والضعف العربي الذي رسخته : وقالت
إدارة ترمب، أسهم بالخروج بتلك المخططات الظالمية 
التي يراد بها تغيير الحقيقة التاريخية للحق الفلسطيني 

واإلسالمية من النهر إلى البحر، ولهوية فلسطين العربية 
ٕمؤكدة أن الحق الفلسطيني بأرضه واقامة دولته المستقلة 
هو ثابت وخط أحمر ال يجوز االقتراب منه وال يملك أحد 

  .التنازل عنه

وجددت اللجنة، موقفها العروبي واإلسالمي 
الرافض ألية صيغة أو مخطط يستهدف التعدي على 

بي، مؤكدة وحدة الشعبين األرض الفلسطينية وشعبها األ
األردني والفلسطيني، ضد تلك المؤامرة الرخيصة التي 

  .تستهدف ثابتا من ثوابتها
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دعا البيان الى تمتين الجبهة الداخلية والوقوف و
صفا واحدا خلف قيادتها للتصدي بكل قوة لهذه المؤامرة 

» الالءات الملكية«مع تأكيد الترجمة العملية والفعلية لـ 
لقها جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين التي أط

 .الرافضة لخطة السالم األميركية

  ٦ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

فلسطين والقدس من ثوابت : ةقاضي القضا
 األمة واألقصى عقيدة إسالمية لن تفرط بها

  

أكد قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ  - عمان
ريف، ثابت من الربطة، ان فلسطين ودرتها القدس الش

ٕثوابت األمة وعنوان لهويتها، وان انكار كل هذه الحقائق 
واإلعالن عن هذه الخطة الجائرة الظالمة ال يمثل اال 
استكماال لما تبقى من الرؤى واالطماع االسرائيلية في 
ًارض فلسطين، وتكريسا مستمرا لالحتالل وخرقا فاضحا  ً ً ً

بمشاعر المسلمين ًللشرعية والمواثيق الدولية واستخفافا 
 .والمسيحيين في بقاع الدنيا

وقال في بيان أمس االربعاء،إن المسجد االقصى 
مسرى نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم، وهو عقيدة 
إسالمية لن تفرط بها األمة أبدا، والوصاية الهاشمية 
وراثة تمتد جذورها من جاللة الملك عبد اهللا الثاني إلى 

 االعالن االميركي  لق، مضيفا أنجده رسول اهللا سيد الخ
لن يغير من هذه الحقيقة شيئا اال افصاحا لما أخفته 

 .صدورهم

اننا والشعب األردني متكاتفون مع «وأضاف 
صالبة موقف قائد البالد جاللة الملك عبداهللا الثاني، 
الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

ًالمريكي اال اصرارا، الشريف والذي ما زاده االعالن ا
تأكيدا الستمرار الدور الهاشمي واالردني تجاه المقدسات 
وأحقية سيادة االمة على قدسها الشريف سيادة غير 

منقوصة على كامل الحرم الشريف بكل مساحته وأفنيته 
واقبيته وأرضه وهوائه حرم ال يقبل القسمة وال التجزئة وال 

 .«المساومة

يانه اننا متمثلون في ولفت قاضي القضاة في ب
ُالذ ين قال لهم الناس إ ن  (ذلك قول اهللا جل في عاله  ُ ُ َ َ َ َ 

َالناس قد َ   جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ً َ َُ َُ ََ ََ ُ َ ُ وانه موقف ) َ
الرجال في الحوادث العظام عز على الكثيرين وسهله اهللا 

ن طال ًعلى آل بيت نبيه الطيبين، ايمانا بعدالة قضيتنا وا
ًزمانها ويقينا بأن تلك الصورة التي تناقلتها وسائل 
االعالم عند االعالن عن هذه الخطة المزعومة انما تمثل 
قمة االفساد واالستكبار واالجتراء وصورة من صور 
العدوان والتعدي السافر الذي ذكره اهللا تعالى في كتابه 
العزيز في سورة االسراء وصفا لهذا الطغيان الذي 

  .رسه االسرائيليون ومن يمدونهم ويساعدونهميما

واشار الى ان االردنيين متكاتفين يقفون مع 
قيادتهم في دعوتها لتكريس كل إمكاناتنا لحماية 
المقدسات والقدس الشريف والحفاظ على هويتها العربية 
ّاإلسالمية وحماية مقدساتها مسلمة ومسيحية، مشددا 

 واحد في هذا على ضرورة أن يرى العالم أننا صف
ٕالظرف الخطير الذي تمر به االمة واننا نذرنا أنفسنا 
وأهلينا وأموالنا وندعو كل غيور من عرب وعجم مسلمين 
ومسيحين وكل من كان الحق هاجسه والعدل هدفه الى 
ضرورة القيام بالواجب االنساني واالخالقي والقانوني 
والشرعي الذي نؤمن به والذي ينبغي أن يتناسب مع 

جم هذا التحدي الكبير والخطير الذي تواجهه القضية ح
الفلسطينية والمقدسات والتجاهل البين لحقوق الشعب 

 . الفلسطيني

 ٧ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 
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تعبر عن رفضها  الشؤون الخارجية النيابية
 المطلق لخطة السالم األميركية

عبرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية  - عمان
نتها ورفضها المطلق لخطة السالم األميركية عن إدا

التي أعلنها الرئيس األميركي دونالد » صفقة القرن«
ترمب امس االول الثالثاء، مشددة على ان القضية 
الفلسطينية ستبقى قضية االردن المركزية األولى حتى 
يتسنى للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على 

  .ترابه الوطني وعاصمته القدس

ولفتت اللجنة في بيان أصدرته أمس االربعاء 
على لسان رئيسها النائب رائد الخزاعلة، إلى أن الموقف 
األميركي المعلن والمنحاز للكيان الصهيوني سيؤثر 
بالتأكيد على المسار السلمي في المنطقة والعالم ما 
يتطلب من المجتمع الدولي وفواعله المعتدلين إلى 

ألميركية لترشيد قراراتها التي من الضغط على اإلدارة ا
  .شأنها زيادة االحتقان والعنف في المنطقة

واكد الخزاعلة ان الموقف االردني الشعبي 
والرسمي سيبقى ثابتا ومنسجما مع جاللة الملك عبداهللا 
الثاني الرافض ألي مخطط من شأنه اإلطاحة بحقوق 

ي الشعب الفلسطيني، مشددا على ان ثبات الموقف االردن
  .تجاه تلك الصفقة واضح ولن يتغير

وأضاف، ان تلك المخططات الهادفة لتصفية 
القضية الفلسطينية ستفشل وستسقط طالما وجدت اإلرادة 
الحرة الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه 
المشروعة بدولته المستقلة وعاصمتها القدس استنادا 

ل الدولتين لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس ح
  .باعتباره المسار الوحيد لسالم شامل ودائم

وحذر الخزاعلة من تبعات اإلعالن األميركي 
وموقفه المنحاز بالكامل مع الكيان الصهيوني وما 
سيتمخض عنه من إجراءات إسرائيلية احادية الجانب 

تهدف إلى فرض واقع جديد على األرض، مؤكدا انه ال 
ق األوسط دون انهاء يمكن احالل السالم في الشر

 .االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين

  ٦ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 
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الزعنون يدعو الجتماع طارئ للمجلس الوطني 
 الفلسطيني

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني  - عمان
سليم الزعنون، اعضاء المجلس المتواجدين في االردن 

المجلس الجتماع طارئ اليوم الخميس في مقر رئاسة 
ّبعمان، لبحث خطة السالم االميركية التي اعلنها الرئيس 

 .األميركي دونالد ترمب أمس االول في البيت االبيض

وثمن الزعنون في تصريح صدر امس، موقف 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورفضه القاطع لما يسمى 

، داعيا إلى مزيد من االلتفاف حول قيادة »صفقة القرن«بـ 
، كما أشاد »إفشال هذه المؤامرة«فلسطيني لـ الشعب ال

  . بالفاعليات الشعبية التي خرجت رفضا للخطة

وطالب الزعنون، االمتين العربية واالسالمية بـ 
التصدي لتلك المؤامرة التي تستهدف القدس والمقدسات «

وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته واقامة 
، داعيا في الوقت نفسه »سدولته المستقلة وعاصمتها القد

البرلمانات العربية واالتحاد البرلماني العربي والبرلمان 
العربي واتحاد البرلمانات االسالمية، وبرلمانات العالم الى 

 .اعالن رفضها للخطة

 ٥ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 
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البرلمانية لمجلس «القيسي يدعو اعضاء 
اه لدعم األردن في مساعيه تج» اوروبا

 القضية الفلسطينية

  

 دعا النائب األول لرئيس -  بترا- ستراسبورغ
مجلس النواب الدكتور نصار القيسي، أعضاء الجمعية 
البرلمانية لمجلس أوروبا إلى مخاطبة حكومة بلدانهم 
لدعم األردن في مساعيه الموصولة تجاه القضية 
الفلسطينية بما يحقق عملية سالم شاملة في منطقة 

  .ألوسطالشرق ا

حديث القيسي جاء لدى مشاركته على رأس وفد 
برلماني في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا 

  .المنعقدة في مدينة ستراسبورغ امس

ويضم الوفد النواب المهندس رياض العزام، 
والمهندس حسن العجارمة، وقيس زيادين، وفواز الزعبي، 

  .وهيا المفلح، ومرام الحيصة

ضاء لجنة الشؤون السياسية وناقش اع
والديمقراطية تقريرا حول االردن بصفته شريكا من أجل 
الديمقراطية قدمه النائب زيادين، حيث اشار إلى الصداقة 
الحقيقية والشراكة االستراتيجية التي تربط االردن بالعديد 

  .من االطراف ومنها دول اوروبا

وحول إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب 
: االول حول ما يسمى بصفقة القرن، قال زيادينأمس 

إن األردن يرفضها رسميا وشعبيا انسجاما مع موقف 
جاللة الملك عبداهللا الثاني الواضح بهذا الشأن، كما 
يرفضها الشعب الفلسطيني باعتبارها صفقة منحازة بشكل 

  .واضح لصالح اليمين االسرائيلي

ل لن يكون هناك اتفاق نهائي دون ح«واضاف 
عادل يضمن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني 
ويضمن حل الدولتين، مشيرا إلى موقف جاللة الملك في 

العديد من المناسبات، وآخرها قبل ايام قليلة امام اعضاء 
  .«البرلمان االوروبي خالل الخطاب الرسمي الذي القاه

وزاد، ان جاللة الملك حذر في خطابه االخير 
يال الوضع في الشرق االوسط، من خطورة الموقف ح

وانه ال يمكن تحقيق عالم أكثر سالما واستقرارا بدون 
شرق اوسط مستقر، وال يمكن ان يتحقق ذلك بدون سالم 
حقيقي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، الفتا انتباه 
اعضاء اللجنة إلى ان الهدف الحقيقي من وراء خطة 

  .ن الفصل العنصريالسالم االميركية التمهيد إلى حالة م

ودعا القيسي اعضاء اللجنة وكل برلمانات 
الدول االوروبية للعب دور مهم إلفشال الخطة وهذا 
الفصل العنصري خشية على مستقبل المنطقة والقيم التي 
وضعها المجتمع الدولي، وضرورة ان تدافع الدول 
االوروبية كافة من خالل برلماناتها عن مثل تلك القيم 

  .ة والحرية والديمقراطية والمساواةالعدال من

كما شارك اعضاء الوفد كل على حدة في اعمال 
اللجان الدائمة حيث شارك باإلضافة للدكتور القيسي 
النواب الزيادين والعجارمة في اعمال لجنة الشؤون 
السياسية والديمقراطية التي تناول جدول اعمالها بند 

  .آخر المستجدات في الشرق االوسط

 النائب الزيادين امام اعضاء لجنة واشار
الشؤون السياسية والديمقراطية إلى معاناة االردن من 
قيود اقتصادية كبيرة تؤثر على جميع جوانب الحياة، 
مؤكدا ان االستقرار في الشرق االوسط يجب ان يكون 
اولوية لدى اوروبا حيث ان جوهر عدم استقرار المنطقة 

تي تعاني من الظلم هو بسبب القضية الفلسطينية ال
  .والعنصرية وانعدام الحرية والالمساواة

وتطرق الزيادين إلى االعالن عما يسمى بصفقة 
القرن باعتبارها صفقة غير عادلة جاءت من جانب 
واحد، داعيا كافة اعضاء اللجنة واعضاء البرلمانات 
االوروبية التخاذ موقف حازم استنادا على الشرعية 
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دولي وقيم العدالة وحقوق اإلنسان الدولية والقانون ال
  .والديمقراطية والحرية

وشارك اعضاء الوفد النائب رياض العزام في 
أعمال لجنة الهجرة والالجئين، والنائب هيا المفلح في 
أعمال اللجنة الثقافية والعلمية وقدمت مداخلتها امام 
الجلسة العامة حول حماية حرية الدين والمعتقد في 

النائب مرام الحيصة في أعمال لجنة مكان العمل، و
 .المساواة وعدم التمييز

  ٤ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 
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رئيس النواب يؤكد خالل لقائه السفير 
 البريطاني مواقف األردن الثابتة تجاه فلسطين

  

 أكد رئيس مجلس النواب -  بترا- عمان
المهندس عاطف الطراونة، خالل لقائه في مكتبه السفير 

طاني لدى المملكة، إدوارد اوكدن، ثبات األردن على البري
مواقفه بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني تجاه القضية 

  .الفلسطينية والقدس

وشدد الطراونة على أن أي حل يتجاوز الحقوق 
التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها 

لتعويض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة وا
ًلالجئين لن يكون قابال للحياة، ولن يسهم إال بمزيد من 

  .الفوضى والتوتر في المنطقة

إن تجاوز قرارات الشرعية : وقال الطراونة
 أصحاب القضية  حسابالدولية، واالنحياز لالحتالل على

ًمن شأنه إدامة الصراعات في المنطقة، متسائال كيف 
  .ق واألرضيكون السالم في ظل تغييب صاحب الح

من جهته، أكد السفير البريطاني تقدير بالده 
ًعاليا لمساعي وجهود جاللة الملك عبد اهللا الثاني الرامية 
ًإلى تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، مشددا على 

  .ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين

وجرى خالل اللقاء تناول جملة من المواضيع 
هتمام المشترك، ال سيما المتعلقة بآفاق التعاون ذات اال

البرلماني المشترك، وآفاق التعاون االقتصادي والتجاري 
ج بريطانيا من االتحاد بين البلدين في ضوء خرو

 .األوروبي

 ٤ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 
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أي حل : الطراونة خالل لقاء السفير التونسي
ً قابال يهضم حق الشعب الفلسطيني لن يكون

 للحياة

  

أكد رئيس مجلس النواب المهندس  - عمان
عاطف الطراونة أن أي حل يهضم حقوق الشعب 
ًالفلسطيني، لن يكون قابال للحياة، ولن يسهم إال في 

  .إدامة االضطراب والتوتر في المنطقة

حديث الطراونة جاء لدى استقباله في مكتبه 
 المملكة اليوم بدار مجلس النواب السفير التونسي لدى

خالد السهيلي، حيث تباحثا في جملة من الملفات 
والقضايا ذات االهتمام المشترك، وعلى رأسها إدامة 
التنسيق والتعاون البرلماني، وتعزيز التعاون والتشاور 

  .بين البلدين الشقيقين

وخالل اللقاء شدد رئيس مجلس النواب على 
ثاني في ثوابت األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا ال

ًالدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية، مؤكدا أن األردن 
ًسيبقى داعما ومساندا لألشقاء الفلسطينيين، حتى ينالوا  ً
حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن قيام 
دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 

١٩٦٧.  

ني من جهته ثمن السفير التونسي الموقف األرد
الصلب بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني تجاه القضية 
ًالفلسطينية، مؤكدا ثبات الموقف التونسي في دعم 
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األشقاء الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة وفق 
 .قرارات الشرعية الدولية

  ٤ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 
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خطة ترامب بين الرفض والتساؤل والتمسك 
  دوليةبالشرعية ال

  

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

  .بينهما

فقد أكدت فرنسا أمس على ضرورة حل الدولتين 
قانون الدولي وذلك غداة إعالن الرئيس بشكل يراعي ال

األميركي دونالد ترامب خطته للسالم بين اإلسرائيليين 
  .والفلسطينيين

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة 
إن باريس تعرب “باسم وزارة الخارجية قولها في بيان 

عن قناعتها بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي 
المعترف بها، ضروري لقيام سالم عادل والمعايير الدولية 

أن فرنسا “وأضافت المتحدثة . ”ودائم في الشرق األوسط
ستواصل التحرك في هذا االتجاه بالتعاون مع الواليات 
المتحدة وشركائها األوروبيين وكل الذين يمكنهم 

وأكدت أن فرنسا . ”المساهمة في تحقيق هذا الهدف
المشروعة لالسرائيليين ستبقى متنبهة الحترام التطلعات “

  .”والفلسطينيين واخذها باالعتبار

من جانبه وصف زعيم حزب العمال البريطاني 
المعارض، جيريمي كوربين، خطة الرئيس األميركي 

  .”تهدد السالم“دونالد ترامب للسالم، بأنها 

وكتب كوربين، في تغريدة على حسابه على 
لمخزية ا”أمس أن خطة ترامب التي وصفها بـ” تويتر“

ٕليست خطة سالم، وانما هي ضامن الستمرار السياسة 
االستعمارية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، وتنكر 

  .”حقوق فلسطين، ومن ثم هي تهديد للسالم

ممارسة ”ودعا حكومة بالده إلى رفض الخطة و
الضغوط للتوصل إلى اتفاق سالم حقيقي، وحل قائم على 

  .”أساس حل الدولتين

علن وزير الخارجية األلمانية هايكو ماس وأ
اعتزامه دراسة خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب 

وقالت . إلحالل السالم في الشرق األوسط بشكل مكثف
الخارجية األلمانية في بيان مساء أمس أمس 

المقترح األميركي يطرح أسئلة سنناقشها مع شركائنا ”:إن
سئلة عن إشراك طرفي في االتحاد األوروبي، ومن بينها أ

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 سالم 
دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، وعلى هذا األساس يمكن 

عيد الحركة مرة أخرى لعملية السالم الترحيب بأي دفعة ت
  .بالشرق األوسط المتجمدة منذ فترة طويلة

سنتعامل بشكل مركز “وأضاف الوزير األلماني، 
مع المقترح ونفترض أن كل الشركاء سيفعلون هذا 

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب . ”ًالشيء أيضا
اردوغان أمس ان خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب 

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

  .”غير مقبولة على اإلطالق“

وقال اردوغان كما نقلت عنه وكالة انباء 
الخطة . القدس مقدسة لكل المسلمين“االناضول ان 

الهادفة لتقديم القدس السرائيل غير مقبولة على 
أنها خطة تهدف الى تشريع اإلحتالل “فا ، مضي”اإلطالق

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

حتى لو كانت بعض الدول العربية “وأضاف 
، فإننا سنستمر في اللجوء إلى )للفلسطينيين(تدير ظهرها 

 وعن المؤسسات الدولية للدفاع عن حق الفلسطينيين
  .”القدس

 ٢٠ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

الوطني "الزعنون يدعو الجتماع طارئ لـ 
  في األردن" الفلسطيني

  

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

 خطة السالم األميركية التي أعلنها ّالمجلس بعمان، لبحث
  .الرئيس األميركي دونالد ترامب أول من أمس

وثمن، في تصريح صحفي أمس، موقف الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ورفضه القاطع لما يسمى 

، داعيا إلى مزيد من االلتفاف حول ”صفقة القرن”بـ
، كما ”إفشال هذه المؤامرة“قيادة الشعب الفلسطيني لـ 

  .د بالفاعليات الشعبية التي خرجت رفضا للخطةأشا

وطالب الزعنون، االمتين العربية واالسالمية 
التصدي لتلك المؤامرة التي تستهدف القدس ”بـ

والمقدسات وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 
، ”وعودته واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

 واالتحاد داعيا في الوقت نفسه البرلمانات العربية
البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات 

  .االسالمية، وبرلمانات العالم الى اعالن رفضها للخطة

ّإلى ذلك، ثمنت الفاعليات الشعبية ومؤسسات 
المجتمع المدني في المخيمات الفلسطينية في األردن، 
موقف جاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية، وموقف 

صفقة “ من خطة السالم األميركية المسماة بـ جاللته
  .”القرن

وقالت هذه الفاعليات في بيان صادر عن دائرة 
إنهم على يقين تام “الشؤون الفلسطينية امس االربعاء، 

، مشيرة ”أن الفشل سيكون مصير خطة السالم األميركية
ال للوطن البديل، “الى الءات جاللة الملك عبداهللا الثاني، 

  .”ين، ال للتخلي عن القدسال للتوط

واشارت إلى أن ما أعلنته اإلدارة األميركية حول 
دولة “، يأتي دعما للمؤامرة االسرائيلية بإقامة ”الصفقة“

، ويمنح الظلم شرعية قانونية ”القومية االسرائيلية
وتاريخية تهدف الى تصفية الحقوق الوطنية للشعب 

ردن الصلب الفلسطيني، معربة عن اعتزازها بموقف األ
الذي ينهض بمسؤوليات جسام تجاه القضية الفلسطينية 
والقدس ومقدساتها رغم الضغوط االقتصادية والمالية 

  .لتمرير الخطة

التمسك “وشددت هذه الفعاليات على أهمية 
بالثوابت الوطنية ورفض كل الضغوطات التي تمارس 
على المملكة، ودعم جاللة الملك في مواجهة المؤامرة 

 األردن وفلسطين، والوقوف صفا واحدا لمواجهة كلعلى 
 .”من يحاول استهداف األردن وأمنه

  ٧ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

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

 

وصف أمين سر اللجنة التنفيذية  - عمان
 عريقات، لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب

  .صفقة القرن بـجريمة حرب

) جيش إف إم(وقال عريقات، في حديث إلذاعة 
تعتبر جريمة حرب » صفقة القرن«صباح أمس، إن 

قامت بها اإلدارة األمريكية، وعليه فإن دولة فلسطين بعد 
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أن توحدت جميع الفصائل الفلسطينية ستتوجه خالل 
  .لس األمناأليام المقبلة لمحكمة الجنايات الدولية ومج

وأعلن أن السلطة لن تحضر أي إجتماعات 
تكون فيها الواليات المتحدة األمريكية طرفا فيها، مؤكدا 

موقفنا ثابت كما هو موقف «في الوقت نفسه على أن 
  .األردن والمتمثل بالسالم وفق الشرعية والقانون الدوليين

وشدد على أن المقدسات االسالمية والمسيحية 
ّون إال تحت وصاية جاللة الملك عبداهللا في القدس لن تك

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

 وقال عريقات إن إعالن للرئيس األمريكي عن
ما هو إال نسخ تام ألفكار رئيس وزراء » صفقة القرن«

ٕدولة االحتالل اإلسرائيلي واعالن رسمي عن إنسحاب 
الواليات المتحدة األمريكية من الشرعية والمواثيق 

  .الدولية

وأضاف أنه من خالل خبرته المتواصلة في ملف 
صفقة «المفاوضات، يمكن التأكيد أن الخطة األمريكية 

 اإل نسخ تام ألفكار ومطالب نتنياهو منذ ما هي» القرن
ً، الفتا إلى أن الواليات المتحدة لم تأت بأي ٢٠١١العام 

 .مقترح أو أفكار جديدة

  ٥ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  

 أيةلن تمر ": سيادة المطران عطا اهللا حنا
صفقات مشبوهة على حساب شعبنا، 

لما الفلسطينيون ليسوا مستعدين لالستسالم و
 "يريده ترامب وحلفاءه

  

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
 صباح اليوم بأن األرثوذكس سبسطية للروم أساقفة

صفقة العار لن تمر والمسرحية الهزلية التي شهدناها في 
 شيء جديد بل هي تكرار أي لم تقدم األبيضالبيت 

 عواماأللمشاريع ومؤامرات ومخططات خبيثة شهدناها في 
السابقة وكان هدفها وما زال هو تكريع واستسالم 

  .  الواقع الذي يرسم لهمباألمرالفلسطينيين وقبولهم 

 إالان صفقة القرن المشؤومة ليست موجودة 
 األرض على أما من يخططون لها أوراقفي عقول وعلى 

 أليةفالفلسطينيون موجودون وهم رقم صعب وال يحق 
جاهل وجودهم وحقوقهم جهة في هذا العالم ان تت

  .  المقدسةاألرضوثوابتهم وجذورهم العميقة في تربة هذه 

ان ما شهدناه في حفلة التصوير في البيت 
 األمريكية اإلدارة يدل على استخفاف إنما األبيض

وحلفاءها بعقولنا وبعقول ابناء شعبنا وامتنا ولكن هذه 
 االدعاءات لن تنطلي على احد والغالبية الساحقة من

 هم واعون لما يخطط لهم إنما شعبنا وامتنا العربية أبناء
من مؤامرات تدميرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية 

  .والنيل من وحدة امتنا العربية

يؤسفنا ويحزننا ان هنالك بعضا من السفراء 
العرب الذين شاركوا في اجتماع واشنطن ولكن وجودهم 

فلسطينيون  عدم وجودهم ال يعني لنا شيئا فالأو
 وكرامتهم وأرضهممصممون على ان يدافعوا عن حقوقهم 

  .وحريتهم حتى يستعيدوا حقوقهم السليبة كاملة
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 يعتبر مشروع إنما ترامب ونتنياهو أعلنهان ما 
تصفية للقضية الفلسطينية وليس مشروع سالم وعدالة 

  .  واالستقرار في منطقتنا كما يقول البعضلألمنوتحقيق 

ماضون في مسيرتهم وهم ليسوا الفلسطينيون 
مستعدين للقبول بأية مشاريع استسالمية ومهما طال 

 وفلسطين ليست ألصحابهالزمان فال بد للحق ان يعود 
ملكا لترامب وحلفاءه لكي يقسمونها ويوزعونها كما 

  . يشاؤون

فلسطين لها شعب والفلسطينيون لم ولن يتنازلوا 
 صفقة ترامب  عناإلعالنعن انتماءهم لوطنهم ، ان 

 السابق حول القدس والجوالن إعالنهالمشؤومة كما 
 تشبثا إالومواقفه العدائية تجاه امتنا العربية لن تزيدنا 

وانتماء بهذه البقعة المقدسة من العالم التي اسمها 
 قوة عاتية في هذا العالم من أيةفلسطين ، ولن تتمكن 

  . ادم حقوقنا التي ال تسقط بالتقٕوالغاءشطب وجودنا 

  ٣٠/١/٢٠٢٠مكتب سيادة المطران 

* * * * *  

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

 الشعب الفلسطيني

قال مدير عام اوقاف  -  انس صويلح-عمان 
القدس الشيخ عزام الخطيب االوقاف االسالمية 

ة والمسيحية في القدس الشريف ترفض أي صفقة او خط
تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني واراضيه، مؤكدا 
ضرورة انهاء االحتالل االسرائيلي للمناطق المحتلة عام 

 والقدس الشرقية التي هي عاصمة الدولة ١٩٦٧
 .الفلسطينية

واضاف الخطيب، في تصريح خاص 
، ان الشعب الفلسطيني واهل القدس ملتفون »الدستور»لـ

اني صاحب الوصاية على حول جاللة الملك عبداهللا الث

المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف 
ويثمنون صموده العظيم في وجه مؤامرات االحتالل، الفتا 

التي اطلقها جاللة الملك هي » الءات»والـ» كال«الى ان 
العنوان العريض لصمود الشعب الفلسطيني والمقدسي 

ع عن على وجه الخصوص فهو القائد االول في الدفا
 .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

وشدد الخطيب على ان المسجد االقصى المبارك 
ال يشاركهم به احد وال يخضع هو للمسلمين وحدهم و

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 واحدا 
خلف قيادة جاللة الملك الحكيمة والشجاعة التي رفضت 

 . القرن ومحتواها المحكوم عليها بالفشل المحتومصفقة

  ٥ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

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

  القانون الدولي

 

المجلس النرويجي  قال – وفا – رام اهللا
دارة لالجئين، ومنظمة أوكسفام، اليوم األربعاء، إن خطة إ

ترامب لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني تتجاهل القانون 
 .الدولي وتقلل من فرص السالم العادل والدائم

وأضافت المنظمتين العاملتين في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، في بيان مشترك، أن الخطة تزيد 
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من خطر النقل القسري للفلسطينيين، حيث أن إسرائيل 
 .ء كبيرة من الضفة الغربيةتخطط بالفعل لضم أجزا

وعلق المدير اإلقليمي للمجلس النرويجي 
خطة : "ًلالجئين في الشرق األوسط كارستن هانسن، قائال

اإلدارة األمريكية ستجعل االحتالل حقيقة دائمة، مع 
يجب على المجتمع الدولي . تسببها بعواقب إنسانية حادة

تمر، معارضة ضم المزيد من األراضي واالحتالل المس
ًوالتصرف بحزم لحماية حقوق الفلسطينيين والمضي قدما 

 ".في طريق السالم الدائم الذي يرتكز على القانون الدولي

ورأى هانسن أن الخطة تدعم التحركات 
اإلسرائيلية األحادية نحو ضم األراضي، وهو أمر محظور 
بموجب القانون اإلنساني الدولي؛ وهو بذلك ينتهك 

ي على الدول بعدم االعتراف باألعمال غير االلتزام القانون
 .ًالمشروعة دوليا أو المساعدة على القيام بذلك

فيما قال المديرة اإلقليمية لمنطقة الشرق 
ال : "األوسط وشمال إفريقيا في أوكسفام، مارتا لورينزو

ٕتستطيع الواليات المتحدة واسرائيل التحدث عن 
م بدون ال يمكن أن يكون هناك سال. الفلسطينيين

فكرة أن هذا االقتراح سيجلب . تواجدهم على الطاولة
ًالرخاء للفلسطينيين هو حلم صعب، فهي بدال من ذلك 
ستحرمهم من كرامتهم وحقهم في البقاء على أرضهم 

 ".وتحديد مستقبلهم

تعيش العائالت التي نعمل : "ًوتابع هانسن قائال
معها في خوف دائم من طردهم من منازلهم إلفساح 

. لمجال أمام المزيد من المستوطنات غير القانونيةا
يتوجب على األطفال عبور نقاط التفتيش العسكرية 
ومواجهة المضايقات والعنف لمجرد الذهاب إلى المدرسة 

  ".هذه الخطة لم تفعل أي شيء بالنسبة لهم

  ٣٠/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

مه االتحاد األوروبي جدد التزا: هاجيثيودوسيو
 الثابت بحل الدولتين

  

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية  - عمان
ّالنيابية رائد الخزاعلة أن حل الدولتين هو الذي يلبي 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران لعام 
الشرقية وفق القرارات الشرعية الدولية لتعيش بأمن 

 . إلى جانب إسرائيلوسالم

وقال الخزاعلة خالل لقاء اللجنة امس سفيرة 
إن : االتحاد االوروبي لدى عمان ماريا هاجيثيودوسيو

المبادئ والمواقف الثابتة لألردن إزاء القضية الفلسطينية 
 .والمصالح الوطنية األردنية ثابتة ال تتغير

واضاف، ان اعالن الرئيس االميركي دونالد 
صفقة «لسالم األميركية أو ما يسمى بـ ترمب لخطة ا

تؤسس ألزمات قادمة في المنطقة «المزعومة، » القرن
كما ستقلب كل الموازين في المنطقة، وانتشار التطرف 

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

وأشار إلى ان القرارات احادية الجانب من 
ستعيد العالم إلى «ميركية واسرائيل الواليات المتحدة اال

، وعليهما االلتزام بالقرارات »عصور الظالم واالستبداد
الدولية األممية واحترامها، مشددا على ان ما شاهده 
العالم باألمس ما هو اال حملة انتخابية ال عالقة لها 

 .بالقيم والعدالة وحقوق اآلخر

 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 من 
جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه 
علينا عقيدتنا وضميرنا وانتماؤنا لألمة العربية 
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حاضرة في وجدان الهاشميين، مؤكدا واإلسالمية، وهي 
أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 

 .القدس الشريف والمسيحية في

وطالب النواب ابراهيم بني هاني وسعود أبو 
محفوظ ووصفي حداد، دول االتحاد األوروبي بالوقوف 
إلى جانب الشعب الفلسطيني االعزل دعما لحقه في 

ة والعيش بسالم بعيدا عن كل إقامة دولته المستقل
النزاعات والقرارات العنصرية، مؤكدين ان لالتحاد 

 .االوروبي قوة مؤثرة وضاغطة على مختلف دول العالم

لالستمرار بعمله لتحقيق » االتحاد«كما دعوا، 
المبادئ والقيم والتسامح التي تأسس من اجلها، ودعم 

لسياسية االردن سياسيا واقتصاديا لمواجهة التحديات ا
واألمنية جراء االضطراب السائد في االقليم المحيط 

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

  .التفاوضي

وأكدت ضرورة مراعاة التطلعات المشروعة 
في الصراع مع مراعاة جميع قرارات االمم المتحدة لطر

  .واالتفاقيات الدولية ذات الصلة

واضافت، ان العالقة مع االردن عالقة قوية 
ومتجذرة، وهناك العديد من النقاط المشتركة التي تجمع 
االتحاد مع االردن بفضل حكمة قيادة جاللة الملك عبداهللا 

ر االتحاد الثاني، مؤكدة ان خطاب جاللته في مق
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 

* * * * *  

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

  الشرعية الدولية

  

دولة الكويت، األربعاء،  جددت – وفا – الكويت
التأكيد على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية 

وجاء في .ال يتحقق إال بااللتزام بقرارات الشرعية الدولية
إنه "بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، 

كويت المبدئي والثابت بدعم خيارات انطالقا من موقف ال
لتؤكد مجددا أن الحل العادل والشامل  الشعب الفلسطيني،

للقضية الفلسطينية ال يتحقق إال بااللتزام بقرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي استقر عليها 
المجتمع الدولي، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات 

 ١٩٦٧ دود الرابع من حزيران عامالسيادة على ح
  ".وعاصمتها القدس الشرقية

٣٠/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
  

* * * * *  

������

ألف مستوطن اقتحموا  ٢٩: أوقاف القدس
  ٢٠١٩األقصى في 

 

قال مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية 
المبارك، الشيخ عزام الخطيب،  المسجد األقصى وشؤون

مين المقتح اليهود إن أعداد المستوطنين



  
  ١٢٣ 

 بلغت ٢٠١٩المبارك خالل العام  األقصى للمسجد
 .متطرفين ٢٩٦١٠

وأكد الخطيب في بيان صحفي، الثالثاء، أن 
كافة المؤشرات والمعطيات تدل على تصاعد في وتيرة 
االنتهاكات بحق المسجد األقصى المبارك وفي محيطه 
خالل هذا العام عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات غير 
ًالمسبوقة، والتي تشكل مساسا بالوضع التاريخي 

لقائم في المسجد األقصى المبارك كمسجد والقانوني ا
إسالمي للمسلمين وحدهم تحت وصاية ووالية ورعاية 

 .الملك عبد اهللا الثاني

وحذر الخطيب من سعي سلطات االحتالل 
تكريس قضية المسجد األقصى كمنصة لتحقيق المكاسب 
السياسية والدعايات االنتخابية ألفراد ومجموعات عابثة 

ٕلتصرفات في سعيها واصرارها على ال تعي مخاطر هذه ا
 .إثارة مشاعر ماليين المسلمين حول العالم

  ١/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

.. في القدس مهددة" لألونروا"ست مدارس 
  وتداعيات قانونية ستالحق االحتالل

 

إجراءات االحتالل إلخالء مدينة القدس متواصلة 
ً موعدا ٢٠٢٠ام ولم تتواقف ، ليكون اليوم االول من ع

لإلعالن عن إنشاء مجمع مدارس تابع لما يسمى بوزارة 
شرق القدس المحتلة ، " اإلسرائيلية"التربية والتعليم 

في إطار   "االونروا"كخطوة إلخالء القدس من مدارس 
القدس،  في " االونروا"مخطط قديم جديد إلنهاء عمل 

فور وسط الحديث عن إجراءات قانونية ستالحق االحتالل 
االخالل باالتفاقيات الموقعة مع المؤسسة الدولية بشأن 

 . القدس

 ١٨٠٠في القدس يوجد بها " األونروا"مدارس 
يدرس  مخيم شعفاط طالب وطالبة، منها ثالث مدارس في

 .ً طالبا وطالبة٨٥٠فيها 

اشتدت عقب " على االونروا" اإلسرائيلية"الهجمة 
في أغسطس " األونروا"قرار اإلدارة األميركية وقف تمويل 

، بهدف منعها من مزاولة عملها وتقديم الخدمات ٢٠١٨
 آالف الجئ فلسطيني ١١٠التعليمية والصحية وغيرها لـ

 .في القدس

في مخيم " االونروا"خالء مدارس مشروع ا
الحالي  الكنيست شعفاط وعناتا مخطط سابق من عضو

ورئيس بلدية االحتالل سابقا نير بركات، يهدف إلى منع 
ي المدينة المقدسة بحجة أنها تعمل ف" لألونروا"أي تواجد 

 ."إدامة قضية الالجئين الفلسطينيين"على 

القى العديد من ردود االفعال " االسرائيلي"القرار 
الفلسطينية ومن ادارة االونروا الرافض إلجراءات  

االحتالل والتي تهدف إلخالء مدينة القدس من مؤسسات 
 ."االونروا"

شغيل ست مدارس تابعة لوكالة غوث وت
في القدس، مهددة باإلغالق، بعد " األونروا"الالجئين 

    موافقة بلدية االحتالل في المدينة،

سامي مشعشع " األونروا"المتحدث الرسمي باسم 
بإنشاء مدارس بديلة عن " االسرائيلي"أكد أن المخطط 

في القدس تطور خطير يأتي ضمن " األونروا"مدارس 
ًودها في القدس، موضحا المحاوالت إلضعاف الوكالة ووج

رصدت ميزانيات كبيرة لهذا الغرض، كما أن " اسرائيل"ان 
 .القضية تستغل كدعاية انتخابية بين األحزاب اإلسرائيلية

وقال مشعشع خالل تصريحات اذاعية تابعتها 
ًلم تبلغ رسميا بأي قرار " االونروا"، "فلسطين اليوم"وكالة 

ان االونروا تقدم يتعلق بمدارسها شرق القدس، موضحا 
خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس منذ عام 



  
  ١٢٤ 

 ضمن الوالية الممنوحة لها من الجمعية العامة ١٩٥٠
 .لألمم المتحدة

ّونوه مشعشع إلى وجود اتفاقيات موقعة مع  
في القدس، " األونروا"حكومة االحتالل تحمي وجود 

التفاقيات هذه ا" اإلسرائيلي"وبالتالي إذا لم يحترم الجانب 
 .سيكون هناك تداعيات قانونية

ودعا مشعشع الى ضرورة الحفاظ على وجود 
الوكالة ومؤسساتها في القدس من خالل تسجيل 
الالجئين أبنائهم في مدارس الوكالة والتوجه باستمرار 
لعيادات الوكالة الصحية في البلدة القديمة 

 .وقلنديا شعفاط ومخيمي

بالقدس  وأكد أن الوكالة تولي اهتماما خاصا
لمواجهة التحديات اإلسرائيلية في خلق بدائل، وتسعى 
إلى تقديم أقصى ما تستطيع من خدمات في كافة مناطق 

تمر بها ًتواجدها، موضحا أن األزمة المالية الخانقة التي 
 .الوكالة تؤثر على عملها

 جزء من صفقة القرن

أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون الالجئين في 
منظمة التحرير شددعلى وجود تسريبات تؤكد أن 
االحتالل يخطط خالل العام الجاري للقضاء على عمل 
األونروا في القدس على أساس انها تمثل جوهر التحدي 

عمل وكالة  حظر محاولة و إلعالنها عاصمة لالحتالل
 ."صفقة القرن"األونروا جزء مما تتضمنه ما تسمى 

واشار الى أن مخطط بلدية االحتالل إلقامة 
مجمع مدارس بديل لمدارس الوكالة في القدس المحتلة 

ًطة، مؤكدا في الوقت ذاته أن يأتي ضمن هذه الخ
ٕواسرائيل " األونروا"االتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين 

نحن أمام معركة قانونية "، ونياتبطل هذا المخطط قانو
 ."إلفشال هذه المخططات

إلى وضع موازنة كافية " األونروا"ودعا أبو هولي 
ًلتحسين خدماتها التعليمية والصحية خاصة، لمواجهة 

ّت التي تروج لها بلدية االحتالل حول الخدمات اإلغراءا
 .التي تقدمها، في محاولة إلفراغ مؤسسات الوكالة

 ٧٠٩ويشار الى ان األونروا تقوم بإدارة وتشغيل 
ٕمدارس ابتدائية واعدادية في أقاليم عملياتها 

بما فيها القدس الشرقية، وغزة  الضفة الغربية :الخمسة
واألردن ولبنان وسوريا، ويدرس في هذه المدارس أكثر 

 .من نصف مليون طالب وطالبة من الجئي فلسطين

  ٤/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ٢٠١٩عام % ٧٠الستيطان ارتفاع وتيرة ا
 

ما زالت  -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
حكومة االحتالل االسرائيلي، تتجاهل مواقف المجتمع 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن االستيطان باعتباره 
جريمة حرب، وتواصل التصرف كدولة فوق القانون، 

  .مستندة في ذلك على دعم االدارة األميركية

لمكتب الوطني للدفاع عن األرض وقال ا
ومقاومة االستيطان، في تقرير االستيطان األسبوعي 
امس، إن آخر المواقف االميركية الداعمة لالحتالل 
ومشروعه االستيطان، تمثلت في تجديد وزير الخارجية 
االميركي مايك مامبيو، تصريحاته التي ادعى فيها أن 

ية المحتلة االستيطان والمستوطنات في الضفة الغرب
شرعية وال تتعارض مع القانون الدولي، وان بالده 
ستعارض بحزم فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في 
جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في المناطق الفلسطينية 

  .١٩٦٧المحتلة منذ عام 

وأضاف التقرير ان بنيامين نتانياهو جدد بعد 
، وعوده )لليكودا(فوزه باالنتخابات التمهيدية لحزبه 

بتحقيق مزيد من اإلنجازات التاريخية في السنوات 
المقبلة، في حال فوزه في االنتخابات المقبلة بالكنيست 
االسرائيلية، ووضع خطة من ست نقاط تشمل وضع 



  
  ١٢٥ 

حدود نهائية لدولة االحتالل، ودفع الواليات المتحدة إلى 
مال االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على غور األردن وش

البحر الميت، وممارسة الضغوط من أجل اعتراف الواليات 
المتحدة بتوسيع السيادة اإلسرائيلية على جميع 

أي المستوطنات في الضفة الغربية كلها دون » البلدات«
  .استثناء

وأشار إلى أن الفريق الوزاري اإلسرائيلي 
المشترك سيجتمع مطلع االسبوع الجاري، لبحث ضم 

اإلسرائيلية على مناطق غور األردن، وتطبيق السيادة 
بعد أن كان تم تجميد عقد لقاء للفريق في اللحظات 
األخيرة من موعده قبل اسبوعين، وذلك تماشيا مع وعد 

  .نتنياهو عشية االنتخابات األخيرة

وقال التقرير األسبوعي الصادر عن المكتب 
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، إن 

دارة األميركية المعادية لشعبنا، شجعت حكومة مواقف اإل
االحتالل والمنظمات االستيطانية على تصعيد هجومها في 

  .الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة

وأضاف ان العام الماضي شهد نشاطا استيطانيا 
محموما، وواصلت الحكومة االسرائيلية اليمينية المتطرفة 

أميركي، حيث ارتفعت وتيرة مشروعها التوسعي بدعم 
عما كانت عليه عام % ٧٠التوسع االستيطاني بنسبة 

٢٠١٨.  

وبين ان عدد الوحدات االستيطانية التي تقدمت 
حكومة االحتالل وأذرعها االستيطانية لبنائها أو تمت 

 آالف ١٠، بلغت نحو ٢٠١٩الموافقة عليها خالل العام 
سبقه، في  عن العام الذي ٦٨٠٠وحدة، مقارنة بنحو 

 مبنى خالل ٦١٧وقت هدمت فيه سلطات االحتالل نحو 
  . مواطنا٨٩٨العام الماضي، ما أدى الى تهجير 

وأشار إلى أن حكومة االحتالل اعلنت عزمها 
 وحدة استيطانية، وأنها ٢٠٠٠المصادقة على بناء 

ستناقش المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة 

ية، وكذلك على حي وبؤرة استيطانية محاذ» حرشه«
 ٢٥٨، يضم »تالمون«استيطاني جديد في مستوطنة 

وحدة غالبيتها بنيت بصورة غير قانونية بحيث يتم 
  .تسوية أوضاعها ومنحها تراخيص البناء

وكجزء من محاوالت تنظيم وشرعنة البؤرة 
االستيطانية المذكورة، أصدر المستشار القضائي لحكومة 

رأيا قبل عامين يسمح االحتالل أفيحاي مندلبليت، 
باالستيالء على األراضي الفلسطينية بملكية خاصة 

  .لألغراض العامة في المستوطنات

المجلس األعلى «وبين التقرير أن ما يسمى 
 وحدة ١٤٧أبدى موافقته على بناء » للتخطيط والبناء

في منطقة » متسبي أريحا«استيطانية في مستوطنة 
ت في مرحلة متقدمة من األغوار، إذ تتواجد هذه الوحدا

 وحدة ١٠٠خطط البناء قبل المصادقة النهائية، وعلى 
قرب عين بوبين، إضافة » نفيه تسوف«في مستوطنة 

المقامة على أراضي » أرئيل« في مستوطنة ٧٢إلى 
، »ألون موريه« في مستوطنة ١٠٧محافظة سلفيت، و

 وحدة ٥٣٤فضال عن مناقشات أولية حول خطة إلنشاء 
المقامة » شيلو«تجارية أخرى في مستوطنة  وحدة ١٢و

على أراضي المواطنين جنوب نابلس، إضافة إلى مناقشة 
ع المشروع االستيطاني في مستوطنات يخطط لتوس

» معاليه ميخميش«و» معاليه أدوميم«و» جفعات زئيف«
والمنطقة الصناعية في » كوخاف يعقوب«و» عالمون«و

  .اهللا والقدسفي محافظتي رام » إيمانويل«مستوطنة 

وعلى صعيد آخر، أقامت جمعيات استيطانية 
اسرائيلية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، متحفا 

 مترا مربعا في ١٣٩٠توراتيا من ثالثة طوابق بمساحة 
منطقة العين الفوقا في بلدة سلوان، التي ال تبعد سوى 
عشرات األمتار عن المسجد االقصى المبارك من الناحية 

  .ة الغربيةالجنوبي



  
  ١٢٦ 

وقد شيد المتحف في منطقة تمنع بلدية االحتالل 
في القدس وسلطة اآلثار االسرائيلية البناء فيها بدعوى 
انها منطقة تاريخية تضم آثارا من حقب تاريخية مختلفة، 
لكنها ورغم ذلك لم تمنع الجمعيات االستيطانية من إقامة 

 مزور هذا البناء، الذي سيستخدم لترويج وتسويق تاريخ
عن المنطقة، ويخدم السياحة التلمودية الداخلية 

  .والخارجية

وفي تطور خطير، أقرت بلدية االحتالل في 
القدس إقامة مؤسسات تعليمية تابعة لمعارف االحتالل 
بدل مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

في القدس، بدعم قوي من الحكومة » األونروا«
ائها اإلدارة األميركية ليكون بذلك حربا االسرائيلية ومن ور
  .مفتوحة على الوكالة

  ١٣ ص٥/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

االستيطان ومشاريع الضم أوراق يراهن عليها 
  نتنياهو في االنتخابات المقبلة

  

 ما زالت حكومة االحتالل -  وفا-  نابلس
اإلسرائيلي، تتجاهل مواقف المجتمع الدولي وقرارات 

ولية بشأن االستيطان باعتباره جريمة حرب، الشرعية الد
وتواصل التصرف كدولة فوق القانون، مستندة في ذلك 

 . األميركيةاإلدارةعلى دعم 

وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض 
ومقاومة االستيطان، في تقرير االستيطان األسبوعي 
اليوم السبت، إن آخر المواقف األميركية الداعمة 

عه االستيطان، تمثلت في تجديد وزير لالحتالل ومشرو
الخارجية األميركي مايك مامبيو، تصريحاته التي ادعى 
فيها أن االستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية 
المحتلة شرعية وال تتعارض مع القانون الدولي، وان 
بالده ستعارض بحزم فتح المحكمة الجنائية الدولية 

سرائيل في المناطق تحقيقا في جرائم حرب ارتكبتها إ
 .١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ عام 

وأضاف التقرير ان بنيامين نتنياهو جدد بعد 
، وعوده )الليكود (فوزه باالنتخابات التمهيدية لحزبه

بتحقيق مزيد من اإلنجازات التاريخية في السنوات 
المقبلة، في حال فوزه في االنتخابات المقبلة بالكنيست 

ع خطة من ست نقاط تشمل وضع اإلسرائيلية، ووض
حدود نهائية لدولة االحتالل، ودفع الواليات المتحدة إلى 
االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على غور األردن وشمال 
البحر الميت، وممارسة الضغوط من أجل اعتراف الواليات 

" البلدات"المتحدة بتوسيع السيادة اإلسرائيلية على جميع 
 .فة الغربية كلها دون استثناءأي المستوطنات في الض

وأشار إلى أن الفريق الوزاري اإلسرائيلي 
 الجاري، لبحث ضم األسبوعالمشترك سيجتمع مطلع 

وتطبيق السيادة اإلسرائيلية على مناطق غور األردن، 
بعد أن كان تم تجميد عقد لقاء للفريق في اللحظات 

 ، وذلك تماشيا مع وعدأسبوعيناألخيرة من موعده قبل 
 .نتنياهو عشية االنتخابات األخيرة

وقال التقرير األسبوعي الصادر عن المكتب 
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، إن 
مواقف اإلدارة األميركية المعادية لشعبنا، شجعت حكومة 
االحتالل والمنظمات االستيطانية على تصعيد هجومها في 

 .ة المحتلةالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقي

وأضاف ان العام الماضي شهد نشاطا استيطانيا 
محموما، وواصلت الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة 
مشروعها التوسعي بدعم أميركي، حيث ارتفعت وتيرة 

عما كانت عليه عام % ٧٠التوسع االستيطاني بنسبة 
٢٠١٨. 

وبين ان عدد الوحدات االستيطانية التي تقدمت 
حتالل وأذرعها االستيطانية لبنائها أو تمت حكومة اال

 آالف ١٠، بلغت نحو ٢٠١٩الموافقة عليها خالل العام 
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 عن العام الذي سبقه، في ٦٨٠٠وحدة، مقارنة بنحو 
 مبنى خالل ٦١٧وقت هدمت فيه سلطات االحتالل نحو 

 . مواطنا٨٩٨العام الماضي، ما أدى إلى تهجير 

 عزمها نتأعلوأشار إلى أن حكومة االحتالل 
 وحدة استيطانية، وأنها ٢٠٠٠المصادقة على بناء 

ستناقش المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة 
 وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي "حرشه"

 ٢٥٨، يضم "تالمون"استيطاني جديد في مستوطنة 
وحدة غالبيتها بنيت بصورة غير قانونية بحيث يتم 

 .اخيص البناءتسوية أوضاعها ومنحها تر

وكجزء من محاوالت تنظيم وشرعنة البؤرة 
االستيطانية المذكورة، أصدر المستشار القضائي لحكومة 
االحتالل أفيحاي مندلبليت، رأيا قبل عامين يسمح 
باالستيالء على األراضي الفلسطينية بملكية خاصة 

 .لألغراض العامة في المستوطنات

ألعلى المجلس ا"وبين التقرير أن ما يسمى 
 وحدة ١٤٧أبدى موافقته على بناء " للتخطيط والبناء

في منطقة " متسبي أريحا"استيطانية في مستوطنة 
األغوار، إذ تتواجد هذه الوحدات في مرحلة متقدمة من 

 وحدة ١٠٠خطط البناء قبل المصادقة النهائية، وعلى 
قرب عين بوبين، إضافة إلى " نفيه تسوف"في مستوطنة 

المقامة على أراضي محافظة " أرئيل"ة  في مستوطن٧٢
، فضال عن "ألون موريه" في مستوطنة ١٠٧سلفيت، و

 ١٢ وحدة و٥٣٤مناقشات أولية حول خطة إلنشاء 
المقامة على " شيلو"وحدة تجارية أخرى في مستوطنة 

أراضي المواطنين جنوب نابلس، إضافة إلى مناقشة 
خطط لتوسيع المشروع االستيطاني في مستوطنات 

" معاليه ميخميش"و" معاليه أدوميم"و" جفعات زئيف"
والمنطقة الصناعية في " كوخاف يعقوب"و" عالمون"و

 .في محافظتي رام اهللا والقدس" إيمانويل"مستوطنة 

ولفت التقرير إلى ان قوات االحتالل جرفت في 
محافظة قلقيلية أراضي في عزبة وادي الباشا جنوبي 

، بهدف خدمة المحافظة، لشق طريق استيطاني
 المقامة على أراضي المنطقة منذ "الفي منشيه"مستوطنة 

 .ً والتي تتوسع على حساب أراضيها سنويا١٩٨١عام 

فيما شرع االحتالل بتجريف مساحات واسعة من 
أراضي قرية عسلة شرق المحافظة بهدف توسيع 

، كما أعلن عن االستيالء على "الفي منشه"مستوطنة 
قلقيلية في الجهة الجنوبية  دونما من أراضي ١٦٥

لصالح الطريق االلتفافي المؤدي إلى المستوطنة المذكورة 
 ".الياهو"وحاجز 

وعلى صعيد آخر، أقامت جمعيات استيطانية 
إسرائيلية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، متحفا 

 مترا مربعا في ١٣٩٠توراتيا من ثالثة طوابق بمساحة 
 سلوان، التي ال تبعد سوى منطقة العين الفوقا في بلدة
 المبارك من الناحية األقصىعشرات األمتار عن المسجد 

 .الجنوبية الغربية

وقد شيد المتحف في منطقة تمنع بلدية االحتالل 
في القدس وسلطة اآلثار اإلسرائيلية البناء فيها بدعوى 
انها منطقة تاريخية تضم آثارا من حقب تاريخية مختلفة، 

لم تمنع الجمعيات االستيطانية من إقامة لكنها ورغم ذلك 
هذا البناء، الذي سيستخدم لترويج وتسويق تاريخ مزور 
عن المنطقة، ويخدم السياحة التلمودية الداخلية 

 .والخارجية

ٕوامعانا في تحدي مشاعر المواطنين، اقتحم 
وزير جيش االحتالل نفتالي بينيت المسجد اإلبراهيمي في 

" حانوكاه"ن مع عيد األنوار محافظة الخليل بالتزام
 .اليهودي

وفي تطور خطير، أقرت بلدية االحتالل في 
القدس إقامة مؤسسات تعليمية تابعة لمعارف االحتالل 
 بدل مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
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في القدس، بدعم قوي من الحكومة اإلسرائيلية " األونروا"
ون بذلك حربا مفتوحة ومن ورائها اإلدارة األميركية ليك

 .على الوكالة

وتسعى بلدية االحتالل من خالل االعتماد على 
األحزاب اإلسرائيلية في الكنيست إلى سن وتشريع 
القوانين بهدف حظر نشاط الوكالة، بدءا بمدينة القدس 
وذلك بعد أن وقع رؤساء كتل برلمانية على مشروع 
قانون إلى الكنيست يستهدف وضع حد لنشاطات 

مؤسسات تعليمية وصحية ومراكز أمومة وطفولة ومراكز و
اجتماعية وعيادات طبية ومؤسسات تعليمية في مدينة 
القدس بدءا بمخيم شعفاط للالجئين وحظر نشاط الوكالة 

 .٢٠٢٠ابتداء من بداية عام 

ويهدف المشروع الذي قدمه عضو الكنيست 
نع الحالي رئيس بلدية االحتالل سابقا نير بركات، إلى م

في المدينة المقدسة، ضمن خطة " لألونروا"أي تواجد 
إسرائيلية تهدف إلى إنهاء دورها، بحجة أنها تعمل على 

 ".إدامة قضية الالجئين الفلسطينيين"

 التي وثقها المكتب األسبوعيةوفي االنتهاكات 
 فقد كانت على النحو التالي األرضالوطني للدفاع عن 

 : التقريرإعدادفي فترة 

 هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في :سالقد
مدينة القدس المحتلة، منزال مكونا من شقتين في بلدة 
سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، تبلغ مساحة كل 

 متر مربع، تعود للمواطن يزيد خاليلة ١٠٠ منهما
 .وشقيقه مهند، بذريعة البناء دون ترخيص

كي  مساكن وخط مياه بالستي٥واستولت على 
في منطقة المنطار من بادية القدس تعود  للمواطنين 
محمد عمر عبد القادر، وزكي خليل عبد القادر جعفر 
ووالده خليل، ومحمد ماهر السرخي، وهاني شاكر 

 .السرخي، وعلى خط مياه بالستيكي

وفي إطار أعمال التضييق على المواطنين في 
القدس، قامت سلطات االحتالل بسحب خط مياه في 

راضي برية السواحرة التي تمتد حتى منطقة المالح في أ
  .>>...  كيلومترات٧البحر الميت يبلغ طوله 

  ٥/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يسعى لتحويل : ُالنائب المبعد عطون
  منازل المقدسيين لسجون

  

ُحذر النائب المبعد عن مدينة القدس المحتلة 
الل لتحويل بيوت أحمد عطون، من مساعي االحت

المواطنين المقدسيين لسجون، والضغط بكل قوة عليهم 
إلشغالهم بقضايا جزئية؛ ومنعهم من التصدي لمخططاته 

 .في أسرلة المدينة المقدسة

إن : ٍوقال عطون، في تصريح له الليلة الماضية
إجراءات االحتالل وممارساته بحق أهالي مدينة القدس 

ضية فرض اإلقامة الجبرية وخاصة االعتقال المنزلي وق
على أبنائنا هي مقدمة لمحاولة الحد من أي نشاط مقاوم 

أو رافض لسياسيات وسلوك " اإلسرائيلي"لالحتالل 
االحتالل في القدس المحتلة ومن أجل طمس معالم 
الهوية المقدسية التي تتصدى لمشاريع االحتالل 

 .ومساعيه لتهويد المدينة وأسرلتها

ذلك يضغط االحتالل بكل من أجل : "وأضاف
اإلمكانات والوسائل، رغم أن هذه اإلجراءات مخالفة حتى 

في داخل مدينة القدس، ولكنه يسعى " اإلسرائيلي"للقانون 
 ."لفرض هذا الواقع الجديد، ويهدف إلرسال رسالتين

وأوضح عطون أن الرسالة األولى؛ سياسية؛ أنه 
 .ازعه فيهاصاحب السيادة داخل المدينة، وأن ال أحد ين

وأضاف أن االحتالل يرسل برسالة على الصعيد 
الفردي إلى أهل القدس وشبابها أنكم ستبقون تحت 
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طائلة المالحقة واالعتقال، أو الحبس حتى في بيوتكم 
 .فأنتم غير آمنين

االحتالل يريد أن يحول بيوتنا في مدينة : "وتابع
م القدس إلى سجون، عندما يفرض على أبنائنا في بيوته

ّحبسا منزليا؛ أي أنه حول بيت المواطن المقدسي إلى 
سجينا في داخل بيته، ويريد أن  الطفل وأصبح. سجن

يفكك األسر المقدسية ألنه يريد أن يحول األهل إلى 
 ." على أطفالهم وأبنائهمسجانين مراقبين

سلوك االحتالل "ولفت النائب عطون إلى أن 
ليس باالعتقال المنزلي فقط، بل يزاحم المواطنين في أدق 
تفاصيل حياتهم، وفي أداء طقوسهم الدينية، وهو اآلن 
يزاحم المقدسيين بالصالة في باب الرحمة، ويحاول أن 

بعد يفرض واقعا عليه، ويفرض الضرائب الباهظة، وي
القيادات والنخب، كما فعل معنا نحن نواب مدينة القدس 

، ويالحق المرابطين رائد صالح والمشايخ مثل الشيخ
 من السفر، ويجري والمرابطات بالتهديد واالعتقال والمنع

 ."حمالت تفتيش يومي

وأكد عطون أن االحتالل يسعى من خالل ذلك 
إلى أن يخلق حالة ضغط على المقدسيين لينشغلوا 
بقضاياهم الشخصية وال يستطيع أحد أن يتصدى 
لالحتالل، ويصبح كل إنسان وكأنه قضية مستقلة بذاتها، 

نزل ويفكر صباح مساء متى سيأتي االحتالل ويقتحم الم
وكيف سيدفع هذه الغرامات، وكيف سيخرج من االعتقال 

 .المنزلي، وهكذا

يريد أن يلهي المقدسيين في "ورأى أن االحتالل 
قضايا جزئية ليمرر مخططاته بحق مدينة القدس 

المبارك وبحق وجودنا المقدسي وهويتنا  األقصى والمسجد
العربية اإلسالمية، ويفرض سيادته على مدينة القدس، 

 ."ويقول للعالم إنه ال يوجد منازع له في المدينة

وشدد عطون على أن صمود ورباط أهل القدس 
ّاليوم يؤرق االحتالل؛ فأهل القدس يعدون رأس الحربة 

ن أقدس مقدسات األمة، وهم الذين المتقدمة في الدفاع ع
يتصدون لهذه المشاريع اإلسرائيلية في القدس، ولهذا 
يسعى االحتالل لكسر هذه اإلرادة المقدسية لفرض 

 .مخططاته باألسرلة

فعليا فرض " اإلسرائيلي"وبدأت سلطات االحتالل 
 ٤- ٣(الحبس المنزلي الليلي لمدد تتفاوت ما بين 

لشبان المقدسيين في بلدة على مجموعة من ا) أشهر
قانون الطوارئ "ًالعيسوية وسط القدس المحتلة، استنادا لـ

؛ بدعوى المشاركة في المواجهات ١٩٤٥عام " البريطاني
 .داخل البلدة

  ٥/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّأهم معركة ترحل لعام .. حسم هوية القدس ُ
٢٠٢٠  

  

من  كسابقه – القدس المحتلة –أسيل جندي 
 حافال باالنتهاكات اإلسرائيلية ٢٠١٩األعوام كان عام 

في القدس والتي شملت السكان ومقدساتهم ومنازلهم 
ّوحتى قبورهم، ولعل أبرزها انطالق شرارة هبة باب 
الرحمة، والتحول النوعي في اقتحامات المتطرفين 
للمسجد األقصى، ولم يطو العام صفحات أيامه األخيرة 

هاكا خطيرا جديدا بإغالق االحتالل قبل أن يسجل انت
  .ٕمؤسسات فلسطينية وايقاف عمل أخرى

ويخوض المقدسيون هذه األيام مع االحتالل 
اإلسرائيلي معركة الحسم النهائي لهوية القدس الدينية 
والثقافية والسكانية، ولم تنجح محاوالت االحتالل في 
حسم هذه المعركة حتى اآلن، لكنها في الوقت ذاته لم 

بلغ نهايتها، ورغم خطرها فإنها تأتي في لحظة أزمة ت
  .إسرائيلية وتراجع أميركي، وهذا ما يجعلها مرشحة للفشل

المشكلة الحقيقية، حسب الباحث في شؤون 
القدس زياد ابحيص، أن محاوالت الحسم اإلسرائيلية 
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يقابلها مرحلة أزمة فلسطينية وعربية، وهو ما يترك 
هتها باستثناء أشكال محدودة المقدسيين وحدهم في مواج

من الدعم الشعبي المعنوي والمادي، والذي ما زال دون 
الحد المطلوب، ولعل هذا ما يدفع بعض اآلراء لنفي 

  .وجوده

 أربع جبهات

وعند سؤاله عن أبرز ما ينتظر القدس وأهلها 
سنكون أمام تحديات ستعزز عوامل " أجاب ٢٠٢٠عام 

 إلى تجدد الحراك الشعبي االحتقان والمواجهة وقد تنتهي
المقدسي، ومحاوالت حسم هوية المدينة لها أربع جبهات 

 ."مركزية حتى اآلن

ويفصل ابحيص بتوضيح جبهات المواجهة بين 
المقدسيين واالحتالل لحسم هوية القدس على الشكل 

 :التالي

الجبهة األولى تتعلق بالمسجد األقصى الذي 
 هبة باب  بدءا من٢٠١٩شهد أربع مواجهات في 

الرحمة، مرورا باقتحام المتطرفين في رمضان، واقتحام 
األقصى، وموسم أعياد رأس السنة العبرية والعرش، وهذه 
الجبهة ستتجدد حول العناوين ذاتها بسبب المحاوالت 
االحتاللية المستمرة إلغالق مصلى باب الرحمة، كما أن 
حالة التزامن بين العشر األواخر من رمضان وعيد 

ضحى مع األعياد اليهودية ستبقى مستمرة في عامي األ
، مما سيجعلها عناوين مواجهة أكيدة ٢٠٢١ و٢٠٢٠

  .في العامين المقبلين

أما الجبهة الثانية فتتعلق بإجهاض الفعل 
الشعبي المقدسي، وبلدة العيساوية هي ميدانها 
األساسي، حيث لم تتوقف حمالت القمع إلخضاع تلك 

لم تتوقف مقاومتها الشعبية الرافضة البلدة، وبالمقابل 
لهذا اإلخضاع، وهي جبهة مرشحة لالنتقال لمراكز أخرى 

 .مثل حي رأس العامود والبلدة القديمة

الجبهة الثالثة هي توسيع حدود القدس لتصبح 
المدينة المعترف بها أميركيا، وتمتد حتى مشارف طريق 

لتوسع أريحا شرقا، وقد شهدت محاولة إسرائيلية فاشلة ل
، إال أن هذا الفشل ال ٢٠١٨تجاه الخان األحمر في 

 .يغلق ملف توسيع حدود القدس الذي سيبقى مفتوحا

وحسب الباحث المقيم في األردن فإن الجبهة 
الرابعة تتعلق بضرب رموز الوجود الفلسطيني المؤسسية 
والثقافية، وتحت هذا الباب أغلقت مكاتب التربية والتعليم 

قف عمل التلفزيون الرسمي، ولوحقت في القدس، وأو
أعمال وتحركات كل من محافظ ووزير شؤون القدس، 

 .وهو اتجاه مرشح لالستمرار والتصاعد

 األقصى عنوان المواجهة

وعن مصير األقصى وما ينتظره بعد إفشال 
المقدسيين كافة خطط االحتالل السابقة بتقسيمه زمانيا 

ت السيطرة على ومكانيا وسط تصاعد االقتحامات ومحاوال
مصلى باب الرحمة وتحويله لكنيس يهودي، قال ابحيص 

إن األقصى ما زال في عين العاصفة، ومحاوالت تهويده "
 ".وتغيير الوضع القائم فيه مستمرة على كل المستويات

األقصى هو العنوان المركزي للمواجهة "ويضيف 
الشعبية على أرض فلسطين على مدى ثالثة عقود من 

، إلى انتفاضة األقصى عام ١٩٩٦فق عام هبة الن
، وهبة باب األسباط ٢٠١٥ّ، وهبة القدس عام ٢٠٠٠

 ".٢٠١٩، وصوال إلى هبة باب الرحمة عام ٢٠١٧عام 

ويؤكد ابحيص في حديثه للجزيرة نت أنه ما 
دامت جماعات الهيكل تواصل صعودها السياسي أو 

، فإن تحافظ على موقعها المؤثر في االنتخابات المتتالية
إال أن رصيد التجربة "المواجهة على األقصى لن تنتهي، 

التاريخية يدعو للثقة بأن الفعل الشعبي المقدسي 
والفلسطيني سيتجدد دوما من أجل حمايته والدفاع عنه، 
مما يجعل األقصى عنوانا يمكن أن ينقل الواقع 
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الفلسطيني من مرحلة التراجع واالنكفاء إلى مرحلة 
 ". االحتالل إلى التراجعالمبادرة ودفع

 فشل المشروع األميركي

وحول فشل واشنطن على مدى عامين في حث 
دول أخرى على نقل سفاراتها إلى القدس اقتداء بها، قال 
ابحيص إن القراءة الموضوعية لميزان القوى تنبئ بوجود 
مساحات واسعة للمواجهة وإلفشال محاولة الحسم 

 القدس، ألن أميركا لم اإلسرائيلية األميركية ضد هوية
تنجح في نشر قرار نقل سفارات الدول إلى القدس، وال 
تزال غواتيماال هي الدولة الوحيدة التي لحقت بأميركا 
ونقلت سفارتها إلى القدس، أما الباراغواي فتراجعت عن 

 .تلك الخطوة

ورغم المحاوالت األميركية الحثيثة لجر المزيد 
 فشلت مع أستراليا التي من الدول لتحذو حذوها، فإنها

بحثت عن مخرج وارتأت االعتراف بغربي القدس عاصمة 
إلسرائيل، والبرازيل كذلك اضطر رئيسها الجديد لالكتفاء 
بفتح مكتب مصالح تجارية، أما التشيك فاضطر رئيسها 

  .تشيكي في القدس" بيت ثقافي"لالكتفاء بافتتاح 

هذا يؤكد أن هناك "ويواصل ابحيص توضيحه 
قا حقيقيا إلبقاء التحرك األميركي تجاه القدس في خانة أف

االستثناء الدولي، ومنعه من التحول إلى قاطرة تحول، 
لكن هذا لن يحصل من تلقاء نفسه، ويتطلب متابعة 
ٕسياسية فلسطينية وعربية واسالمية رسميا وشعبيا، 
فالمحاوالت األميركية واإلسرائيلية ال تزال تنصب في ثالثة 

 لتحقيق نجاحات؛ أستراليا وأوروبا الشرقية اتجاهات
وأميركا الالتينية، وال بد من الحفاظ على ضغوط حقيقية 
على البرازيل وأستراليا، ألن تغيير موقف أي منهما 

 ".سيشكل قفزة كبيرة للعدوان السياسي ضد القدس

ويشير إلى أن إسرائيل تعاني من أزمة حكم غير 
 أعمال تقودها منذ عام مسبوقة، وما زالت حكومة تسيير

ونيف، مما يعطل القدرة على اتخاذ خطوات سياسية كبرى 
 .ومواكبة دونالد ترامب في نهج التصفية الذي يتبناه

  ٥/١/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

  

  

  

 اقتحاما ٢٣أكثر من :  الفلسطينيةاألوقاف
 منعا لألذان في اإلبراهيمي ٤٩لألقصى و

  الشهر الماضي

 

 دنست قوات االحتالل -  وفا–رام اهللا 
مرة،  ٢٣ ومستوطنوها المسجد األقصى المبارك أكثر من
 وقتا، ٤٩فيما منع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي 

  .إضافة إلى جملة من االنتهاكات بحقه

وقالت وزارة األوقاف في تقريرها عن انتهاكات 
االحتالل الشهر الماضي، إن االحتالل ومستوطنيه كثفوا 

عيد "اماتهم للمسجد األقصى فيما يسمى من اقتح
، وتعالت أصوات التطرف لتنظيم اقتحامات "األنوار

، "جماعات الهيكل "جماعية وبأعداد كبيرة عبر ما تسمى
معلنة عن برنامج عمل وفعاليات ركزت فيها على 

 .استباحة األقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة

اصرها ودفعت شرطة االحتالل المزيد من عن
وعناصر الوحدات الخاصة إلى قلب المدينة المقدسة؛ 
لتأمين الحماية والحراسة لعصابات المستوطنين خالل 
مسيراتها، واقتحاماتها االستفزازية وعربداتها في 

باقتحام " غليك"ورصد التقرير قيام المتطرف .المدينة
 من ثالث مرات خالل الشهر، واقتحام قائد أكثراألقصى 

تالل في القدس باحاته على رأس مجموعة من شرطة االح
 .المتطرفين
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وشهد هذا الشهر تكرار االعتداء واالقتحام 
لمصلى باب الرحمة، ومنع المصلين من التواجد بأقرب 

  .منه، واعتقلت عددا منهم

وواصل االحتالل حملته التهويدية ضد المدينة، 
ما : خاصة بالقرب من األقصى عبر عدة مشاريع، منها

 له حكومة االحتالل إلقامة مشاريع تهويدية بمدينة تخطط
القدس، وتحديدا في سلوان، بهدف فرض مزيد من 
السيطرة على المدينة، وتغيير الوضع القائم فيها، 

 المسجد وفي منطقة أسفل الحفريات أعمالوتواصل 
القصور األموية، وتم افتتاح مشروع القطار الحديدي 

بيب والقدس المحتلة، التهويدي الذي يربط بين تل أ
بإقامة ُإضافة إلى المشروع المعد منذ زمن والمتمثل 

، يسير فوق األفقفي القدس يهدف لتهويد " تلفريك"
األحياء العربية في القدس وبجوار المسجد األقصى، يربط 
جبل الزيتون بحائط البراق، ويمر بنقاط عدة في البلدة 

تاريخية، ومن القديمة بالقدس المحتلة وحول أسوارها ال
، وأقامت جمعيات ٢٠٢١المتوقع افتتاحه في عام 

ً متحفا توراتيا من ثالثة طوابق إسرائيليةاستيطانية  ً
 مترا مربعا في منطقة العين الفوقا ١٣٩٠بمساحة 

بسلوان، التي ال تبعد سوى عشرات األمتار عن األقصى 
  .من الناحية الجنوبية الغربية

ام أبو الرب أن وأكد وكيل وزارة األوقاف حس
جميع المحاوالت اإلسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة 
القديمة للقدس المحتلة وطابعها، خصوصا المسجد 
األقصى، والمواقع المالصقة له، لن تنجح بفعل صمود 
أبناء شعبنا، محذرا من سياسة االحتالل في تزايد 
، االقتحامات، وازدياد وتيرة التهويد، والتدخل بشؤونه

  .وسياسة الحصار والحواجز المنتشرة حوله

وكشف التقرير قيام االحتالل بمنع أعمال الترميم 
 اإلبعادفي قبة الصخرة واعتقال حارسا، وممارسة سياسة 

كما .كعادته ككل شهر بحق السدنة والمرابطين والمصلين

قام االحتالل بتغيير كوابل الكهرباء بالساحة الخارجية 
ل في اعتداء جديد عليه، فيما لمسجد النبي صموئي

  .واقتحم مستوطن كنيسة القيامة بسكين وروع المصلين

وفي المسجد اإلبراهيمي، منع االحتالل رفع 
 وقتا، وواصل انتهاكه بوضع شمعدان على ٤٩األذان 

سطحه، وتم رصد مخطط لعمل إضافات على المسجد 
اإلبراهيمي بتكلفة نصف مليون شيقل، يشمل تصميم 

ٕمعاقين واضافات أخرى الستخدام المستوطنين، مصعد لل
وأدى مستوطنون رقصات وصرخات عند التربة 

  .األمواتاإلبراهيمية في الخليل في انتهاك صارخ لحرمة 

 ٢٥٠٠وفي نابلس أمنت قوات االحتالل اقتحام 
مستوطن لمنطقة قبر يوسف، وفي حلحول اقتحم حوالي 

موع في ً مستوطنا، منطقة بيت تسور، إلضائة ش٢٥٠
  . العبري"الحانوكا"عيد 

  ٦/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين في 
٢٠١٩ 

  

لجنة  أكدت – إبراهيم  كامل–القدس المحتلة 
ًدعم الصحفيين، أن هناك تصاعدا ملحوظا العتداء  ً
االحتالل على الحريات الصحفية في األراضي الفلسطينية 

، جراء ٢٠١٩عت حدتها في شهر مايو المحتلة ارتف
تكثيف عمل الصحفيين في تغطيتهم انتهاكات بحق 
المواطنين الذين واصلوا احتجاجاتهم في ذكرى فعاليات 

  .يوم األرض

وأظهر تقرير اللجنة في تقريرها السنوي لعام 
 مدى إفراط قوات االحتالل اإلسرائيلي في ٢٠١٩

 إطالقها في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعمد
الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز 
السامة، تجاههم بشكل متعمد إلبعاد الصحفيين ووسائل 
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 عن تغطية جرائمها بحق المواطنين في األراضي اإلعالم
الفلسطينية المحتلة، رغم ارتداء الصحفيين الشارة 

  .والدروع الصحفية

لمفرطة في عدا عن استخدام القوة ا: وأضافت
 واستخدامهم الصحفيين كدروع واإلهانةالضرب والتهديد 

ًبشرية ووجودهم في أماكن بعيدة نسبيا عن المتظاهرين، 
ولم يشكلوا أي خطر أو تهديد على جنود االحتالل، إلى 
جانب تمادي االحتالل في مداهمة منازل الصحفيين 
ومكاتبهم اإلعالمية ومصادرة معداتهم ومنعهم من 

ية والسفر واعتقالهم واحتجازهم وفرض غرامات التغط
ٕ بعضهم واجبار آخرين على ٕوابعادمالية لعدد منهم 

الحبس المنزلي؛ وفق شروط تقيد حريتهم في الحركة 
  .والعمل والرأي والتعبير

  ١٠ ص٦/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

لماذا تراجعت نسبة الزيادة بأعداد المقتحمين 
  ؟٢٠١٩لألقصى عام 

 

إحصائية  في – المحتلة  القدس–ي جند أسيل
سنوية تنشرها جماعات الهيكل ألعداد المتطرفين 
المقتحمين للمسجد األقصى، أشارت المعطيات الجديدة 

، ٢٠١٩ مقتحما خالل عام ٣٠,٤١٦إلى أن عددهم بلغ 
، الذي ٢٠١٨عن عام % ١,٦بنسبة زيادة ال تتجاوز 
  . مقتحما٢٩,٩٣٩بلغ عدد المقتحمين فيه 

 نسبة الزيادة األخيرة منخفضة جدا مقارنة وتبدو
 ٢٠١٥باألعوام السابقة، إذ بلغ عدد المقتحمين عام 

 وصل عددهم إلى ٢٠١٦، وفي عام ١٠,٩٠٠حوالي 
 فبلغ عدد المتطرفين ٢٠١٧، أما عام ١٤,٠٥٤

  . متطرفا٢٥,٦٢٨المقتحمين 

ويعني ذلك أن نسبة الزيادة في أعداد 
 بلغت نحو ٢٠١٦ إلى ٢٠١٥المقتحمين من عام 

، أما %٧٥ بلغت ٢٠١٧ إلى ٢٠١٦، ومن عام %٢٩
 فبلغت نسبة الزيادة حوالي ٢٠١٨ إلى ٢٠١٧من عام 

 إلى ٢٠١٨بلغت نسبة الزيادة من عام  ، في حين%١٧
  .فقط% ١,٦  هي٢٠١٩

أستاذ دراسات بيت المقدس في جامعة 
عبد اهللا معروف علق على هذه "  مايو٢٩إسطنبول "

نشور على صفحته في فيسبوك، أنه المعطيات عبر م
كافة جهود المتطرفين لزيادة أعدادهم في المسجد   رغم

العام الماضي فإن هذا الفشل يعود بالدرجة األولى إلى 
هبة باب الرحمة، التي أشعرت المتطرفين بالفشل ونقلتهم 
إلى مربع التراجع العددي، ويحاولون اآلن تعويضه 

تحامات، من خالل تقديم بالتقدم النوعي في كيفية االق
  .فكرة الصالة العلنية

  الفعل الشعبي المقدسي

وحول ما تعنيه هذه األرقام والنسب كتب معروف 
 انطلقت ٢٠١٥تشرين األول من عام /أكتوبر أنه في

انتفاضة القدس فانخفضت أعداد المقتحمين بشكل واضح 
، فبلغت نسبة ٢٠١٦مع نهاية العام، وخالل بداية عام 

 %.٢٩ الزيادة

 وشتاء وربيع ٢٠١٦ولم يشهد منتصف عام 
 أي أحداث شعبية كبيرة في القدس، فكانت ٢٠١٧عام 

، %٧٥زيادة أعداد المقتحمين مذهلة فبلغت الزيادة 
كانت تلك الفترة أسوأ مرحلة القتحامات المتطرفين كرد "

  ".على الهدوء المقدسي في ذلك الوقت

وأضاف معروف أن هذه الزيادة استمرت 
، لكنها عادت لتنخفض ٢٠١٧االرتفاع خالل ربيع عام ب

بشكل حاد بعد انطالق هبة باب األسباط في صيف ذلك 
العام، مما أدى إلى توقف نسبة الزيادة خالل عام 

  %.١٧ عند ٢٠١٨

 انطلقت هبة باب ٢٠١٩شباط /في فبراير
الرحمة فكانت النتيجة، حسب معروف، فشال ذريعا 
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عا عاما لالقتحامات طوال العام، لمشروع المتطرفين، وتراج
وترافق ذلك مع وقفة المقدسيين في األعياد، وخاصة عيد 

 .ٕاألضحى، وافشالهم االقتحامات

المقدسيون نجحوا من خالل "ويضيف معروف 
هبة باب الرحمة بسبب وقوعها في بدايات العام في 
تجميد أعداد المقتحمين ومنعهم من الزيادة الفعلية خالل 

 وهذا يؤكد أن الفعل الشعبي المقدسي هو ،٢٠١٩عام 
العامل األكثر أهمية في حماية المسجد األقصى المبارك 

  ".من االقتحامات

  تضخيم أعداد المقتحمين

رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث ناجح 
بكيرات وفي تعليقه على أعداد المقتحمين للمسجد 

وعهم األقصى خالل العام المنصرم، قال متهكما إن مجم
ال يصل إلى عدد المصلين في يوم جمعة واحد باألقصى، 

كل الزيادات السنوية في أعداد المقتحمين مصطنعة "
ويجري تضخيمها، ألن الكثير من المقتحمين يخرجون 
من المسجد ويعاودون اقتحامه أكثر من مرة في اليوم 

 ".الواحد

وفي حديثه للجزيرة نت يرجع بكيرات سبب تراجع 
رغم توفير أذرع -ادة في أعداد المقتحمين نسبة الزي

 إلى هبة باب الرحمة -االحتالل األجواء المريحة لهم
التي كسرت شوكة جماعات الهيكل وجمهورهم على حد 

المقدسيون لقنوا المتطرفين درسا بأن وجودهم "سواء 
  ".طارئ في األقصى ولن يدوم طويال

أما الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص فقال 
 جماعات الهيكل تنسج عالقة فريدة مع المجتمع إن

اإلسرائيلي، ورغم أن أفرادها محدودون، وهي بطيئة 
التوسع وال تتمكن من تحريك المجتمع للمشاركة المباشرة 
في تحقيق غاياتها، لكنها تتمتع بدعمه وتأييده انطالقا 

الهوية يشكل محل احترام  من أنها تعمل على عنصر
ات اليوم يشكل محل إجماع األحزاب جماعات اليمين، وب

الصهيونية، مع انتقال مجمل النظام السياسي نحو 
  .اليمين

 مقعدا في ١٧وهذا ما يفسر مثال حصولها على 
الكنيست، فمعظم هذه المقاعد لمؤيدين لها، ليسوا جزءا 
عضويا من كتلة المقتحمين، لكنهم يدعمونهم بشكل 

  .كبير

ميدانيا " نت ويضيف ابحيص في حديثه للجزيرة
ال تزيد كتلة جماعات الهيكل النشطة عن عدة آالف، هم 
ذاتهم الذين يقتحمون األقصى في كل المناسبات، وفي 
األيام التي يتطلعون فيها إلى تحطيم الرقم القياسي فإنهم 
يمضون اليوم كله مقابل األقصى، ويدخل الواحد منهم 

  ".عدة مرات ليرفع أعداد المقتحمين

يص إلى ضرورة إدراك الجميع أنه وينوه ابح
 مقتحما لعام ٣٠,٤١٦عندما يجري الحديث عن 

 ألف شخص مختلف ٣٠، فهذا ال يعني أبدا أن ٢٠١٩
قد اقتحموا األقصى، بل يعني أن خمسة آالف متطرف 
كحد أقصى قد اقتحموا كل منهم المسجد ست مرات خالل 

 .العام

 نشاط هؤالء وتجرؤهم على االقتحام"ويوضح أن 
مرتبط بخوفهم من نقيضهم المباشر وهو الرباط الشعبي 

 ٢٠١٩المقدسي، والفضل في تقلص نسبة الزيادة عام 
 ٢٨يعود لهبة باب الرحمة ولوقفة المرابطين في اقتحام 

رمضان واقتحام األضحى، ولو كان التفاعل مع هذه 
الطليعة المرابطة أكثر قليال لمنيت هذه الجماعات 

لعام، واألفق ما زال مفتوحا لذلك في بانتكاسة في هذا ا
٢٠٢٠."  

  ٦/١/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

 تقرير حول االستيطان
  



  
  ١٣٥ 

أظهر  ...<< –  وكاالت-  فلسطين المحتلة
تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار واالستيطان أن 

 بؤرة استيطانية ١٣سلطات االحتالل اإلسرائيلي أقامت 
عملية هدم في  ٣٠٠جديدة بالضفة الغربية، ونفذت 
 عملية هدم تمت ٦٨٦مدينة القدس المحتلة من أصل 

  .في كل األراضي الفلسطينية المحتلة

ورصد تقرير هيئة مقاومة الجدار ما يزيد على 
، ليشهد ٢٠١٩ اعتداء للمستوطنين خالل العام ٨٥٩

بذلك ارتفاعا ملحوظا في وتيرة االعتداءات، نجم عنها 
ٕاطنا والحاق الضرر  مو١٩٢ٕ شهداء، واصابة ٤سقوط 

  . دونما من أراضي المواطنين٣٧٩٤بـ 

واستعرض رئيس هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان، وليد عساف، خالل مؤتمر صحافي عقده، 
مساء األحد، في مدينة رام اهللا، التقرير، قائال إن أكبر 
عملية هدم تمت منذ بداية االحتالل في منطقة صور 

ً منزال مرة واحدة، ٨٢باهر بوادي الحمص، وتم هدم 
  .ٍ منزال في مخيم شعفاط بيوم واحد٢٢إضافة إلى هدم 

ولفت إلى أن سلطات االحتالل قدمت خالل العام 
ً مخططا هيكليا لتوسيع المستوطنات، تم ١٣٦الماضي 

 آالف وحدة استيطانية ٥ مخططا، منها بواقع ٨٥إقرار
ً مخططا هيكليا قيد٥٥جديدة وقيد التنفيذ، وحوالي  ً 

الدراسة فيما يسمى    ".مجلس التنظيم األعلى لإلدارة"ُ

كما أنشأت سلطات االحتالل مجموعة من 
الشوارع االلتفافية الرابطة التي تربط المستوطنات البعيدة 
مع الكتل الكبرى، منها شارع التفافي حوارة، الذي استولى 

 دونم في محيط الشارع إلقامته، ١٣٠٠االحتالل على 
 مستوطنة شمال الضفة ٣٤وقع أن يربط حيث من المت

  .االستيطانية الكبرى" أرائيل"مع كتلة 

وبين أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية 
 ألف، وعدد المستوطنات والبؤر ٦٩٢بلغ أكثر من 

ً بؤرة استيطانية جديدة خالل عام ١٣، وأقيمت ٣٠٠
٢٠١٩.  

وأكد عساف أن االحتالل يركز اآلن على مدينة 
عزلها بالكامل وتهويد المسجد األقصى وتقسيمه، القدس ل

الفتا إلى أن السياسة اإلسرائيلية في عمليات الهدم 
.  من الهدم الفردي إلى الجماعي٢٠١٨انتقلت عام 

وأوضح أن االحتالل أصدر أوامر هدم لسبع قرى 
سوسيا، الخان األحمر، خربة مكحول، : فلسطينية، وهي

  .سية، وجبل الباباعين الحلوة، إم الجمال، الفار

ومقابل هذه اإلجراءات لالحتالل، قال عساف 
 منع عمليات الهدم واإلخالء للقرى ٢٠١٩استطعنا عام "

المذكورة، ولم يسجل تهجير ألي مواطن واحد، بفضل 
السياسة التي اتبعتها الحكومة بكافة مؤسساتها في 
إعادة بناء كل ما يتم هدمه بشكل مباشر وسريع في تلك 

طق، ضمن آلية االستجابة السريعة لالحتياجات المنا
  ".الطارئة للفلسطينيين

نجحت لجان المقاومة الشعبية والهيئة "وأضاف 
وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني في وقف مسلسل 

 أشهر في ٦التهجير القسري، عندما تم االعتصام لمدة 
  ".الخان األحمر، وتم إفشال مخطط هدمه

ر األمن، نفتالي وبخصوص موضوع قرار وزي
بينيت، بنقل ملف تسجيل األراضي من المحاكم العسكرية 
اإلسرائيلية إلى القضاء اإلسرائيلي، أكد عساف أن 

من % ٩٥محامي الهيئة نجحوا في إفشال أكثر من 
 ٢٠١٩ آالف دونم عام ٦قضايا التسريب، وتم استعادة 

  . ألف دونم٤٠تضاف إلى ما تم إنجازه بحوالي 

ق بتصريحات رئيس الحكومة، بنيامين وفيما يتعل
نتنياهو، حول ضم األغوار، أكد عساف أن هذا المخطط 

 ألف ٢٦٠، ويشمل مليون و١٩٦٧هو األخطر منذ عام 
  .دونم
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إلى ذلك، فرض جيش االحتالل اإلسرائيلي 
إجراءات عسكرية مشددة ونصب حواجز عسكرية على 

واته الطرقات في شمالي الضفة الغربية، فيما واصلت ق
شن حمالت دهم وتفتيش بالضفة والقدس المحتلتين، 

ال  شابا بزعم المشاركة في أعم٢١تخللها اعتقال 
  .مقاومة شعبية ضد المستوطنين

  ٢٠ ص٧/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 الفلسطينيعدد المسيحيين العرب في الداخل 
  ألفا١٣٧

  

نشرت دائرة اإلحصاء المركزية  -  ٤٨عرب 
را معطيات حول المسيحيين في البالد، اإلسرائيلية مؤخ

تبين منها أن عددهم عشية عيد الميالد المجيد االخير 
  .من مجمل السكان% ٢ ألفا تقريبا ويشكلون ١٧٧بلغ 

وأضافت المعطيات أن النمو الطبيعي بين 
، بينما هذه ٢٠١٨، في العام %١,٥المسيحيين كان 

من % ٧٧,٥و. ٢٠١٧في العام % ٢,٢النسبة كانت 
% ٧,٢ هم عرب، ويشكلون ١٣٧,١٧٥المسيحيين، أي 

لكن هذه المعطيات . من المجتمع العربي في إسرائيل
  .تشمل القدس المحتلة

من المسيحيين العرب في  %٧٠,٦ويسكن 
من المسيحيين غير % ٤١,٣شمال البالد، بينما يسكن 

يسكنون في % ٣٣,٦العرب في منطقة تل أبيب، و
  .منطقة حيفا وشمال البالد

ويوجد في مدينة الناصرة أكبر تجمع مسيحي، 
 الف ١٦,١ ألف نسمة، وفي حيفا ٢١,٩ويبلغ عددهم 

 ألف نسمة، وشفاعمرو ١٢,٧نسمة، والقدس المحتلة 
  .٢٠١٨ ألف نسمة، وذلك حتى نهاية العام ١٠,٣

 زوجا تزوجوا في ٨٥٥ووفقا للمعطيات، فإن 
ول ، ومتوسط أعمار الرجال في الزواج األ٢٠١٧العام 
  . عاما٢٦ عاما والنساء ٣٠,١كان 

 طفال في العام ٢٧٢١وأنجبت نساء مسيحيات 
ويوجد في العائلة .  طفال عربيا٢٠٦٧، بينهم ٢٠١٨

 عاما، ١٧ ولد بالمتوسط حتى سن ١,٩٦المسيحية 
 ولد بالمتوسط، ٢,٧٧بينما يوجد في العائلة المسلمة 

فت وأضا.  ولد بالمتوسط في العائلة اليهودية٢,٣٧و
من الطالب المسيحيين الذين % ٧٤,٤المعطيات أن 

لقب الجامعي الثاني كانوا من لحصول على ادرسوا ل
بين % ٦٣,١النساء، بينهما هذه النسبة تنخفض إلى 

ونسبة النساء . مجمل طالب الجامعات اإلسرائيلية
% ٦٢,٨المسيحيات الالتي يدرسن للقب الدكتوراة هي 

وأكثر المواضيع التي %. ٥٣,٢بينما النسبة العامة هي 
% ١٥,٣: يدرسها الطالب المسيحيون في اللقب األول

علم الموسيقى، % ١٣,٧منظومة المعلومات اإلدارية، 
  .%١٠,٩وهندسة المواصالت والنقل 

  ١٤ص ٧/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 جدارية المفاتيح والقواشين الفلسطينية
  

 ناديا هاشم العالول

 من اآلخر؟ فلو أماألول  ترى هل ابدأ المقالة من
بدأنا بالتشريعات فقد يضيق صدر القارئ ويصرف النظر 

  عنها

  :فلنبدأ من األول

 ١٩٤٨فيديوهات جميلة لفلسطين يتم تداول  .١
بر وسائل التواصل االجتماعي وال ع ١٩٦٧و

 الصهيوني فهي اإلخطبوطعجب إن اختطفها 
آملين ان يستيقظ .. تبدو قطعة من الجنة



  
  ١٣٧ 

الضمير العالمي فيحاسب سالب األرض وبالع 
  !الحق

ايضا يتم تداول لقطات للفطور الفلسطيني من  .٢
" ويناتع"زعتر وزيت وزيتون ولبنة وبيض 

وجبنة مقلية وتين وفطائر الخبز الفالحية 
األخضر والزيت والجبنة  بالزعتر"المجبولة 

ّالخارجة لتوها من الطابون ناهيك عن " البيضاء
الخ تتألأل .. الحمص والفول والفالفل وبرتقال يافا

 ..محصلتها تحت شمس الصباح

ًناهيك عن تداول الزي الفلسطيني المطرز يدويا  .٣ ّ ّ
 وتشكيالته المتعددة فكل غرزة لها حكاية بألوانه

من بيت لحم والناصرة وصفد جنين وهكذا مما 
يشعر الداني والقاصي بحضارة فلسطين وبعمقها 
التاريخي وانها أرض وشعب وحضارة وليست 
ّشعبا بال أرض كما روج لها الغاصب المحتل 

 ! من ذنبأقبحليجد عذرا الحتالله بعذر 

المقالة وهو تداول نأتي للجزء الصادم من  .٤
منطلقا ) الموت للعرب( علنا شعار اإلسرائيليين

 المقامة على اإلسرائيلية من المستوطنات ًأوال
ارض الضفة الغربية المحتلة ليتلقفه المتشددون 

ولشدة ما .. ّواليمينيون والحبل على الجرار
نخشاه انبثاق تشريعات عنصرية كسابقتها تضع 

شعار عنصري وكيف ال استراتيجيات لتنفيذ هكذا 
 ضد عرب اإلسرائيليةوالتشريعات العنصرية 

 وضد العرب جميعا قد تم ١٩٦٧الداخل وعرب 
ّتنفيذها بحرفيتها على ارض الواقع والتي سنها 
الكنيست منذ قيام الكيان اإلسرائيلي وحتى العام 

ً قانونا ومرسوما، تركزت ١٧٨ ما يقارب ٢٠١٦
 عامة، مثل جيةإستراتيمنذ قيامها على أبعاد 

االستيالء على األراضي الفلسطينية، والعودة 
ّليهود العالم بينما تحرم العودة على  ُ

الفلسطينيين، ناهيك عن التطورات األخيرة من 
كلها لم تكن بعلم الغيب .. ضم القدس والجوالن

 معلن على المأل منذ عقود إسرائيليبل بتشريع 
 كنا من هذه أين: طويلة متسائلين

 !ريعات؟وماذا فعلنا إزاءهاالتش

وهاهو غور الضفة الغربية وشمال البحر الميت 
 الكنيست بتشريعاته إخطبوطيقعان اآلن بقبضة 

ّالمتحولة الستراتيجيات تكرس االحتالل وتمنع 
  .١٩٦٧إقامة دولة فلسطينية على أراضي 

لماذا ال يتم نشر جدارية منقوشة عليها : اقتراحنا .٥
لفلسطينية كل يروي حكايته المفاتيح والقواشين ا

وحقه بأمالكه فاألجانب يعشقون الفن واآلثار 
ّوالتاريخ ويتأثرون به، ويتم عرضها يوميا على 
وسائل التواصل راسمين نسخا عنها على الجدار 
ّالعازل ليتصبح بها العنصريون صباحا 

  !ّويتمسون به مساء

فهكذا جدارية تقف بالمرصاد للتشريعات  .٦
عنصرية التي قلبت الحقوق جاعلة  الاإلسرائيلية

 .. دولة قومية لليهود فقطإسرائيلمن 

 ١٩٤٨ّصحيح أن العرب لم يقصروا بحرب  .٧
 تقف شاهدة ١٩٦٨وبعدها، ومعركة الكرامة 

على ذلك وما زال الشهداء األردنيون والعراقيون 
ولكن القصد التنبيه .. مدفونين بثرى فلسطين

ّفالمفكرون ينبهون بفكرهم ليلتقط ه المعنيون ّ
..  إستراتيجية ذات اهدافإلىباألمر محولينه 

ّصدقونا فاألفكار المستنيرة ليست مواضيع إنشاء 
ّأو مجرد صف كالم، والسالم على من اتبع  ّ

 ! الهدى، وهذا مسك الختام

  ١٢ص ٧/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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احتمال كبير بحرب : تقييم استراتيجي لالحتالل
 على عدة جبهات

  

سلم الجنرال  -   كامل إبراهيم-لمحتلة القدس ا
احتياط عاموس يدلين، رئيس معهد بحوث األمن القومي، 

 إلى الرئيس ٢٠٢٠التقييم االستراتيجي األمني لعام 
  .اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين

ويظهر من التقييم أن احتمالية الحرب في العام 
ًالجديد ستكون كبيرة، وخاصة مع حزب اهللا في لبنان، 

حيث . تمتد إلى عدة جبهات، بعد سنوات من الهدوءوقد 
يربط ذلك بسلوك إسرائيل في مواجهة التحديات األمنية 
القومية الرئيسية التي تواجهها بما في ذلك تصميم إيران 
على االستمرار في برنامجها النووي وجهودها لتوطيد 
نفسها في سوريا وغيرها من الساحات، ومنها تعزيز قدرة 

  .الهجومية على امتالك صواريخ دقيقةحزب اهللا 

ويرى التقييم أن هناك مفارقة ما بين قوة إسرائيل 
الواضحة والنجاحات المذهلة في مختلف المجاالت 

  .واحتمال أن تكون الحالة اإليجابية هذه مؤقتة وهشة

ورأى أن األزمة السياسية في إسرائيل لها عالقة 
ًاضحة حاليا مباشرة تجعل من الصعب وضع إستراتيجية و

  .للتعامل مع جميع التحديات

واعتبر أن عملية اغتيال قاسم سليماني سيمنح 
بشكل كبير التقييم إلمكانية التصعيد العسكري، والحاجة 
إلى صياغة إستراتيجية إسرائيلية جديدة، فعملية االغتيال 
ًستخلق سياقا جديدا ويحمل إمكانية حدوث تحول  ً

  .ن تقييم نطاقه وأبعادهاستراتيجي، ال زال من الممك

ًويقدر التقييم األمني، أن إيران تدرس حاليا ردها 
على العمل األميركي، وتنفيذ عمليات كان خطط لها 

وفي ذات . ًمسبقا سليماني في ساحات إقليمية متعددة
ًالوقت ال زال الوقت مبكرا لتقييم تأثير تصفيته، وتأثيرها 

ه مع جميع الجهات على نظام الترابط واالتصال الذي أنشأ

التابعة إليران في المنطقة، وسمح إليران أن تكون أكثر 
  .شجاعة في تنفيذ سياساتها

وأوصى التقييم بالتحضير لمجموعة من 
السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك األحداث المتصاعدة 

اإليراني الواسع النطاق، والذي قد تشارك –للنزاع األميركي
ذلك التعامل مع إمكانية تأجيل الرد ًفيه إسرائيل أيضا، وك

  .اإليراني لوقت الحق

ويؤكد التقييم أن حرب مع لبنان سيكون احتمال 
أكبر هذا العام، مع إمكانية تطوره لسيناريو حرب متعددة 
الجبهات ضد إيران وحزب اهللا والنظام السوري 
والمجموعات المسلحة الموالية إليران في مناطق مختلفة 

  .لعراقمنها سوريا وا

، ٢٠٢٠وأكد على أن هذا هو أخطر تهديد لعام 
ًخاصة وأن التحديات التي تواجه إسرائيل في الساحة 

ًمشددا على . الشمالية قد تكثفت على مدار العام الماضي
ضرورة أن تكون هناك خطوات استعداد من الجيش 
ًاإلسرائيلي لحرب متعددة الجبهات، وخاصة الساحة 

  .أهم تهديد عسكري تقليدي إلسرائيلالشمالية التي تعتبر 

وقدر أن الحرب الثالثة مع لبنان ستكون أكثر 
قوة وتدميرية من الحروب السابقة، وأن إسرائيل ستضطر 
للتعامل مع صواريخ ضخمة تضرب الجبهة الداخلية 
ًوبعضها دقيقة، مع استخدام القوات البرية، داعيا إلى 

ر للتحمل ضرورة خلق وعي واسع النطاق لدى الجمهو
  .والثقة بالقيادتين السياسية والعسكرية

ًوتتطلب مخاطر التصعيد أيضا من إسرائيل إجراء 
مناقشة مبدئية حول المنفعة العامة والمخاطر التي 

التقليدية، على » العدو«ينطوي عليها منع جهود تكثيف 
عكس جهود الملف النووي، الذي يوجد بشأنه إجماع 

كما .  استخدام القوة إلحباطهواسع على أنه من المناسب
  .جاء في نص التقييم
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وبشأن األسلحة الدقيقة، فإنه يتوجب إجراء 
النقاش حول الضرر المحتمل من استخدامه، وخيارات 
ٕالتعامل معه هجوميا ودفاعيا، واجراء مناقشة معمقة  ً ً
حول فكرة الضربة الوقائية ضد حزب اهللا بالتوقيت 

 ظل التقدم بهذا المشروع المناسب لمثل هذا الهجوم، في
  .والبدائل الموجودة

واعتبر أن الملف النووي اإليراني يأتي في 
ًالمرتبة الثانية وهو أخطر تهديد محتمل إلسرائيل، خاصة 
وأن هناك جهود إيرانية مكثفة إلنجازه لكن سيكون في 
المستقبل القريب وليس خالل العام الجديد، مع ضرورة 

  .ذا السيناريواستعداد إسرائيل لمثل ه

ان اسرائيل » اسرائيل اليوم«وذكرت صحيفة 
تاخذ تهديدات المسؤولين اإليرانيين على محمل الجد بعد 

وبحسب الصحيفة فأنه تم رفع مستوى . اغتيال سليماني
  .التأهب في جميع السفارات اإلسرائيلية بالعالم

  ١٠ص ٧/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ولية أوقاف القدس تحمل االحتالل مسؤ
  األوضاع في باب الرحمة

 

 حمل مجلس األوقاف والشؤون –القدس 
والـمقدسات اإلسالمية بالقدس سلطات االحتالل 
الـمسؤولية الكاملة اتجاه أي محاولة لفرض واقع جديد 

 .في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية

وقال المجلس في بيان صحفي له، اليوم 
 له نفسه إعادة عقارب إلى كل من تسول: "الثالثاء

ّالساعة إلى الوراء، أو التنكـر لحقوقنا في إدارة وصيانة 
ُمقدساتنا، نؤكد له بأننا عقدنا العزم أن ال تمس مقدستنا،  ّ
ًفهذا مصلى باب الرحمة كان وسيبقى جزء أصيال من  ً
الـمسجد األقصى الـمبارك الذي بارك اهللا حوله، بحكم 

ًه الـمنزلة والشأن مسجدا قانون رباني قدر اهللا له هذ

ًإسالميا خالصا  للمسلمين وحدهم ال ينازعهم فيه إال  ً
هالك، فال اعتبار وال مكانة ألي قانون عابر وضعي كان 
ُمن كان صاحبه ولن يملى عليه أي قرار أو حكم فال 
محاكم االحتالل ذات اختصاص وال تشريعاته وقراراته 

الدوائر لن تلزمنا محل اعتبار، وأي قرارات تصدرها هذه 
بشيء، خاصة مع استنادها إلى تلك الحجج واألباطيل 

 ".الواهية التي تقترب للخيال أكثر منها للواقع

وأوضح أن كافة إجراءات االحتالل بحق حراس 
الـمسجد األقصى الـمبارك والـمرابطين والـمصلين من 
ضرب واعتقال وأبعاد هي خير دليل على نوايا االحتالل 

ـمنطقة إلى شبح صراع مرير باختالق أزمة جديدة بدفع ال
لتحقيق مآرب وأهداف لن تمر ولن تحمل معها إال الـمزيد 
من األسى والفوضى، بال أدنى أشكال الـمسؤولية أو 
الحرص على حرمة دور العبادة وحرية ممارسة الشعائر 

 .الدينية فيها

على سلطات االحتالل احترام الوضع "وأضاف، 
اريخي والقانوني القائم في الـمسجد األقصى الديني والت

الـمبارك، والذي تشكل فيه دائرة األوقاف اإلسالمية 
وشؤون الـمسجد األقصى الـمبارك الجهة الرسمية 
والوحيدة الـمسؤولة على إدارة وصيانة كافة أجزاء 
الـمسجد األقصى الـمبارك بما فيها أسواره الخارجية تحت 

ملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين رعاية ووصاية جاللة الـ
 ."حفظه اهللا ورعاه

كما و ثمن الـمجلس مواقف صاحب الوصاية 
والوالية والرعاية الهاشمية جاللة الـملك عبد اهللا الثاني 
ابن الحسين الراسخة من الـمسجد األقصى الـمبارك، 
ًمؤكدا على الـمجلس قناعته بأن جاللته لن يتوانى في 

لدينية والتاريخية في الدفاع والحفاظ تحمل الـمسؤولية ا
على الـمسجد األقصى الـمبارك لحمايته والحفاظ على 

  .رسالته ومكانته اإلسالمية

 ٧/١/٢٠٢٠ فضائية فلسطين اليوم
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الفلسطينيون يدينون فرض سياسة األمر 
 الواقع على األرض الفلسطينية المحتلة

  

ينيون الفلسط  ندد– عمان – نادية سعد الدين
بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي إقامة زهاء ألفي وحدة 
استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس 
المحتلة، بهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

  .١٩٦٧وفق حدود العام 

 وحدة ١٩٣٦وقررت سلطات االحتالل إقامة 
لمحتلة، وذلك استيطانية جديدة في األراضي الفلسطينية ا

بعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية 
 وحدة استيطانية، وقبلها ١١٥٠اإلسرائيلية على إقامة 

 وحدة ٧٨٦تمت المصادقة النهائية على إقامة 
  .استيطانية

 ٢٨٥"ويشمل المخطط االستيطاني الجديد إقامة 
ة  وحد١٨٠، و"حورشا"وحدة استيطانية في مستوطنة 

 وحدة في مستوطنة ١٤٧، و"متسبيه داني"في مستوطنة 
ألون " وحدات في مستوطنة ١٠٧، و"متسبيه ياريحو"

 ٤٠، و"نافيه تسوف"، ومائة وحدة في مستوطنة "موريه
والمقامة جميعها " اإلسرائيلية" بفدوأل"وحدة في مستوطنة 

على األراضي الفلسطينية بعد مصادرتها واستالبها من 
  .لسطينيينأصحابها الف

وقال وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي بينت، إن 
، الضفة "يهودا والسامرة"االستيطان في ما سماها 

الغربية، كان وما يزال من أسس الصهيونية، فبعد سنوات 
تحدثوا فيها عن التجميد االستيطاني، فنحن نقود التسوية 

ن القانونية للمستوطنات والبناء، واألهم أننا ال نعتذر ع
  .، وفق مزاعمه"ذلك

" منظمة السالم اآلن"بينما قالت ما يسمى 
اإلسرائيلية المتابعة لألنشطة االستيطانية اإلسرائيلية، إنه 

ًبالرغم من أن ال تفويض واضحا للحكومة اإلسرائيلية "
في شهر آذار " الكنيست"الحالية، حيث ستجري انتخابات 

لم يكن، القادم، إال أنها تتصرف كأن شيئا ) مارس(
وتواصل دعم البناء الضار وغير الضروري في األراضي 

  ."المحتلة

 ألف مستعمر في ٦٥٠ويستوطن أكثر من 
 ألف ٢٢٠الضفة الغربية المحتلة، من بينهم نحو 

  .مستوطن في القدس المحتلة

ولم يتوقف عدوان االحتالل عند ذلك؛ حيث 
جرفت قوات االحتالل، برفقة عدد من المستوطنين، 

ات شاسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، ما مساح
 دونما، في مدينة الخليل، بالضفة ٥٠ال يقل عن نحو 

  .الغربية

جرافات االحتالل "وقالت األنباء الفلسطينية إن 
قامت بتجريف أراض زراعية تعود ملكيتها لعدد من 
المواطنين، كما في محيط منازلهم، حيث طالت حقولهم 

  ".ومزروعاتهم

ح عضو هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، وأوض
عمليات التجريف تستهدف ما يزيد على "يونس عرار، أن 

 دونم من أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة ١٠٠
اإلسرائيلية، حيث يسعى االحتالل " كريات أربع"

لمصادرتها وضمها للمستوطنة المقامة على أراضي 
  ."المواطنين شمال شرق المدينة

ة ذلك؛ اقتحمت قوات االحتالل الموقع وبموازا
األثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، برفقة وزير اآلثار 
في حكومة االحتالل، وسط إجراءات أمنية مشددة، 

  .وأغلقت الموقع أمام المواطنين ومنعت دخولهم للمنطقة

من جانبهم؛ ندد الفلسطينيون بانتهاكات 
، حيث دعت وزارة االحتالل المتواترة ضد األراضي المحتلة

الخارجية الفلسطينية إلى تدخل المجتمع الدولي للضغط 
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على السلطات اإلسرائيلية لجهة وقف عدوانها المتواصل 
  .ضد الشعب الفلسطيني

إعالن الحكومة "أن " حماس"فيما اعتبرت حركة 
اإلسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في مستوطنات 

شرسة التي تتعرض لها األغوار هو استمرار للهجمة ال
والتي مرت بمراحل متعددة عبر تهجير أهالي القرى 
البدوية والتضييق في مساحات الرعي بحجة المناطق 

  ."العسكرية

تكثيف البناء االستيطاني في "وقالت الحركة إن 
مستوطنات األغوار وكافة المستوطنات في الضفة الغربية 

ض يستهدف فرض سياسة األمر الواقع على األر
الفلسطينية المحتلة، والتي يتبعها االحتالل في محاولة 
انتزاع شرعية لمشروعه االستيطاني عبر زيادة الكثافة 

  ."السكانية للمستوطنين

مواجهة المشروع االستيطاني وتبعاته "وأكدت أن 
ًعلى المشروع الوطني الفلسطيني، تتطلب جهدا وطنيا  ً

ني للوقوف ًجماعيا الستنهاض جماهير الشعب الفلسطي
أمام سرقة األراضي وحرمان الفلسطيني من حقوقه في 

  ."أرضه ومقدراته لبناء وطن كامل السيادة

على خيار المقاومة الذي جعل "وأكدت 
 انتفاضةًمستوطنات الضفة الغربية مدنا لألشباح خالل 

، وقلب معادلة استقدام )٢٠٠٠عام (األقصى 
 كسر عقلية المستوطنين، حيث يعد الخيار القادر على

االحتالل التوسعية االستيطانية التي تقوم على إلغاء 
  ."األخر وشطب حقوقه

 ١٩ ص٨/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  باب الرحمة في عين العاصفة من جديد

  

  )خاص موقع مدينة القدس (إعداد كمال الجعبري

مع حلول العام الجديد، وفي ظل استمرار الدعم 
 الصهيوني، في سياساته األمريكي الالمتناهي لالحتالل

التهويدية خالل القدس، بدأ االستهداف الصهيوني 
ًالممنهج للمسجد األقصى عموما، ولمصلى باب الرحمة، 

ًيأتي هذا العام حامال معه الذكرى السنوية . ًخصوصا
األولى النتصار هبة باب الرحمة، التي قوضت المساعي 

وحليفتها، الصهيونية، التي تبنتها الحكومة الصهيونية، 
جماعات المعبد الصهيوني لمحاولة فرض أجندة التقسيم 

  .المكاني للمسجد األقصى

ًلم ينتظر االحتالل الصهيوني طويال، حتى يبدأ 
ًبتلك الخطوات التصعيدية على األرض، مستهدفا التواجد 

  .البشري، والمرابطين، في محيط مصلى باب الرحمة

 قوات  من العام الحالي، نصبت٢/١مساء يوم 
االحتالل الصهيوني العديد من الحواجز، في محيط 
مصلى باب الرحمة، وفتشت النساء، وكبار السن، في 
ٍمحاولة منها لمنع عقد نشاط إفطار جماعي في باب 
الرحمة، ليهاجم الصائمين المفطرين، وتندلع مواجهات 
داخل المسجد األقصى، وعلى الرغم من اتخاذ سلطات 

ًاث ذريعة لمحاول إفراغ مصلى باب االحتالل تلك األحد
ّالرحمة، إال أن مشهد عشرات المصلين في صالة الفجر 

، ومن قبله اعتصام العديد من ٣/١/٢٠٢٠يوم الجمعة 
المرابطين بمنطقة باب التوبة، ورفضهم الخروج من 
األقصى بدد ما يمكن أن تعتبره شرطة االحتالل 

  .ًالصهيوني انجازا

الي في مصلى باب يظهر مسار األحداث الح
الرحمة، العزم الصهيوني الواضح على إخالء المصلى 

  .وتقويض انتصار هبة باب الرحمة

ً موجة جديدة من ٧/١/٢٠٢٠شهد صباح يوم  ً
التصعيد في مصلى باب الرحمة، حيث شهدت فترة 
االقتحامات الصباحية للمسجد األقصى، محاولة من 

األقصى، يهودا غليك، عراب االقتحامات في المسجد 
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لالستيالء على عدد من األحجار، واألتربة، من المنطقة 
تصدى حراس المسجد األقصى . الشرقية للمسجد األقصى

ليهودا غليك، ومن كان معه، فتدخلت قوات االحتالل 
الصهيونية، واعتقلت حارس المسجد األقصى، سلمان أبو 

 .ميالة

مع حلول ظهر اليوم، أقدمت قوات االحتالل 
 على اقتحام مصلى باب الرحمة، واشتبكت مع الصهيوني

المتواجدين في محيطه، واعتدت عليهم، وأقدمت على 
أحمد أبو شوشة وحبيب أبو شوشة : ًاعتقال كال، من

ٕومجد كبها واسالم غتيت، والفتاة القاصر أسيل عيد، في 
مشهد مستفز، يعيد لألذهان، تلك المشاهد التي فجرت 

  . باب الرحمةأحداث انتفاضة القدس، وهبة

 بدأ الشباب ٧/١/٢٠٢٠مع حلول غروب يوم 
المقدسيون، والمرابطات من القدس، والداخل المحتل 
بالتوافد لمحيط مصلى باب الرحمة، في ذات الوقت الذي 
كانت مجموعات المستوطنين الصهاينة، تؤدي صالة 
المعاريف في باب األسباط، في البلدة القديمة، بشكل 

 .ين، وأهالي البلدة القديمةاستفزازي للمقدسي

عاودت قوات االحتالل الصهيوني مهاجمة 
المتواجدين في مصلى باب الرحمة، ومحيطه، خالل فترة 
ًصالة العشاء، واعتدت عليهم، واعتقلت عددا، من 

 شبان آخرين، من ٥ضمنهم المرابطة نور محاميد، و
ًضمنهم شقيقا المعتقلين صباحا، من عائلة أبو شوشة، 

هللا ويوسف أبو شوشة، وفي ذات الوقت تعالت عبد ا
صيحات التكبير، وحدثت عدة اشتباكات باأليدي بين 
المرابطين في باب الرحمة، وقوات االحتالل الصهيوني، 

:  معتقلين، هم١٠لتبلغ حصيلة هذا اليوم من المعتقلين، 
 من السن، ١٨أسيل عيد، ومي عسيلة، وهما دون ال

ٕحمد أبو شوشة، واسالم وحبيب وعبد اهللا ويوسف وم
غتيت، من القدس، ونور محاميد، ومجد كبها، من 

 .الداخل الفلسطيني المحتل

قرأت مؤسسة القدس الدولية أن سلوك االحتالل 
هذا ما هو إال محاولة لتكريس أجندات التقسيم المكاني 

هذه المحاوالت التي ال تعدو عن كونها . للمسجد األقصى
دس، بوعيها للمخاطر المحدقة أوهام تبددها جماهير الق

باألقصى واتحادها في مواجهتها، فيما استنكرت إدارة 
األوقاف اإلسالمية، في القدس، ما جرى في مصلى باب 
ّالرحمة، وحملت األوقاف سلطات االحتالل الصهيوني، 
ّمسؤولية التصعيد، وقالت بأن استمرار إجراءاته التعسفية 

ث لمالمح مواجهة، بحق األقصى وحراسه، ستجر األحدا
ّوأكد البيان كذلك على أن مصلى ). المريرة(وصفتها بال

 .ٌباب الرحمة جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك

ّيتبين من خالل سياق قراءة المشهد، بأن جولة 
التصعيد األخيرة، في باب الرحمة، لن تكون األخيرة، 

ب ذكرى وستتصاعد محاوالت االقتحام، واإلخالء، مع اقترا
ّ، ويبدو بأن ٢٢/٢/٢٠٢٠انتصار باب الرحمة، في 

األوساط الشبابية والشعبية، القدس، قد تنبعت لذلك، فقد 
انتشر صباح هذا اليوم عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
بيان دعا للتواجد اليومي في مصلى باب الرحمة، وقت 
صالة العشاء، للحفاظ على المصلى، ومنع أي تصعيد 

 .جاههصهيوني ت

في هذه المرحلة من معركة الدفاع عن باب 
الرحمة، تبدو المعركة واضحة بين حراك شعبي يسعى 
للحفاظ، على انتصار باب الرحمة، وتقويض حلم تنفيذ 
أجندة التقسيم المكاني للمسجد األقصى، وبين سلطات 
ّاحتالل صهيوني تسعى لتحقيق أي مكسب في مسعاها 

ن كان عبر إزالة خزانة ٕلتقويض نصر باب الرحمة، وا
خشبية، أو محاولة فاشلة لنزع مسمار من الحائط 

  .الداخلي لمصلي باب الرحمة

  ٨/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٤٣ 

 مواطن العام ٥٥٠٠االحتالل يعتقل : النجار
  ً طفال١٩٠الماضي بينهم 

 

 أشار مدير نادي األسير في – وفا –الخليل 
 حالة ٥٥٠٠جود أكثر من الخليل أمجد النجار إلى و

 حالة من محافظة ٧٧٨ منها ٢٠١٩اعتقال خالل عام 
 طفال، النسبة األعلى كانت ١٩٠الخليل، كما تم اعتقال 

وقال النجار خالل مؤتمر صحفي .في الخليل والقدس
حصاد "بالتعاون مع وزارة اإلعالم، اليوم األربعاء، حول 

، "خليل من اعتقاالت وانتهاكات بحق محافظة ال٢٠١٩
 ٢٧٨إن عدد المعتقلين اإلداريين من محافظة الخليل 

، كما يوجد ٢٠١٩ خالل عام ١٠٣٥معتقال من أصل 
 أم ١٢ أسيرة في سجون االحتالل من بينهن ٤٠

 أسيرة من ١٥وأسيرتان في حالة حمل، من بينهن 
الجريمة " بعام ٢٠١٩ووصف عام .محافظة الخليل

 أسرى داخل ٥حيث استشهد " المنظمة بحق األسرى
معتقالت االحتالل، إضافة إلى خطر الموت الذي يتهدد 

 .عددا كبيرا من األسرى المرضى

بدوره، أكد مدير مكتب الخليل في وزارة اإلعالم 
خالد خنة أن قضية األسرى هي قضية حية، وتحظى 
بأولوية لدى شعبنا الفلسطيني وقيادته، مضيفا أن 

 يستدعي بذل كل ما االنتهاكات االحتاللية في تصاعد ما
هو ممكن للصمود في وجه ظلم االحتالل اإلسرائيلي بحق 

من جانبه، استعرض مدير مكتب الحركة العالمية .شعبنا
للدفاع عن األطفال في الخليل رياض عرار ما تعرض له 
األطفال الفلسطينيين من انتهاكات واعتقاالت خالل العام 

ون سن  طفال د١٨٥، مشيرا إلى وجود حوالي ٢٠١٩
 عاما داخل سجون االحتالل، مبينا أن الحركة ١٨

العالمية للدفاع عن األطفال قدمت تحليال للمعلومات حول 
 طفال تعرضوا للعنف الجسدي ٨٣ طفال، حيث ١١٣

 أطفال تم تجريدهم من مالبسهم، ١٠٣، ٢٠١٩خالل 

 طفال ٥٢ طفال تم حرمانهم من الطعام والماء، و٥٨
ى أوراق باللغة العبرية والتي أجبروا على التوقيع عل
 طفال للحبس االنفرادي ألكثر ٣٤يجهلونها، كما تعرض 

من ناحيته، تطرق األسير المحرر أحمد .من يومين
الشرباتي إلى األوضاع التي يعيشها األسرى في سجون 
االحتالل، الفتا إلى أن منظومة القوانين واإلجراءات 

كل مأساة حقيقية اإلسرائيلية التي تطبق بحق األسرى، تش
لكل القيم اإلنسانية وقرارات األمم المتحدة ومبادئ حقوق 

أخشى أن يتحول عام : "وأضاف الشرباتي .اإلنسان
 إلى عام الكوارث داخل السجون، ال يكفي أن ٢٠٢٠

نتعاطف، وال يكفي أن نكتب، وال يكفي أن نتظاهر، هناك 
سجون هي مقابر ألوالدنا على العالم كله أن يفهم 

 ".الحقيقة ويقلب الطاولة

وأوصى المتحدثون بضرورة تفعيل الحراك 
الشعبي لنصرة األسرى في مختلف الدول األوروبية 
والعربية، واالرتقاء بمستوى الوعي بما يتعلق باألسرى، 
والعمل على إيجاد إستراتيجية وطنية عربية لنصرة 
األسرى، كذلك الضغط على المؤسسات الدولية الحقوقية 

نسانية، ومؤسسات األمم المتحدة لتحمل واإل
مسؤولياتهم، والضغط على سلطات االحتالل خصوصا 
فيما يتعلق باألسرى المرضى، وضرورة العمل على 
محاكمة االحتالل دوليا على ما يقوم به من جرائم 

  .وانتهاكات بحق الفلسطينيين

  ٩/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ارتفاع ..  بالقدسلتغيير الهوية الديمغرافية
  وتيرة هدم منازل الفلسطينيين

 

منازل المقدسيين مسلسل قديم لكنه يشهد  هدم
ارتفاعا في وتيرة الهدم حديثا ألغراض التوسع 



  
  ١٤٤ 

االستيطاني وتهجير المقدسيين إلى خارج مدينة القدس 
  .وتغيير هويتها الديمغرافية

فاالحتالل ال يمنح المقدسيين تراخيصا لبناء أو 
  . منازلهم، بل يهدمها بحجة عدم وجود الترخيصتوسيع

ّوتخير سلطات االحتالل أصحاب المنازل بهدم 
المنزل بأنفسهم أو تولي االحتالل مهمة الهدم، وعلى 

 .صاحب المنزل دفع تكاليف الهدم الباهظة

وفي كل األحوال تتشرد العائالت المقدسية، وتقيم 
ن مأوى في خيام ال تقيها قسوة الشتاء، أو تبحث ع

ففي العام الماضي شرد االحتالل أكثر من . مكلف ماديا
 في ٥٠٠  فلسطيني في مدينة القدس، وأكثر من٣٠٠

مختلف أنحاء الضفة الغربية، حسب تقرير لمنظمة 
  .بتسيلم الحقوقية اإلسرائيلية

  ١٠/١/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

  

ٍ مبان واقتلع ٨االحتالل هدم : تقرير أممي
  ن خالل أسبوعين شجرة زيتو١٤٧

 

 ذكرت معطيات أممية، أن –القدس المحتلة 
ٍ مبان في ٨سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت أو صادرت 

والقدس المحتلة خالل األسبوعين الماضيين، ) ج(المنطقة 
 .بحجة االفتقار إلى رخص البناء

وأوضح مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
، اليوم )أوتشا(المحتلة اإلنسانية في األرض الفلسطينية 

 ٢٤ُيغطي الفترة ما بين " حماية المدنيين"السبت، أن تقرير 
يناير /  كانون ثاني٦ حتى ٢٠١٩ديسمبر / كانون أول

٢٠٢٠.  

وأفاد التقرير األممي، بأن عمليات الهدم أدت إلى 
ٕ شخصا والحاق األضرار بـ ٢٦تهجير    . آخرين٢٩ً

مت كمساعدات ُ قد٣ٍ مبان، بما فيها ٥وأوضح أن 
ّإنسانية في وقت سابق، هدمت أو صودرت في تجمعين 

رعويين يقعان في مناطق أغلقتها سلطات االحتالل لغايات 
  ".مناطق إطالق نار"التدريب العسكري، أو في 

وقال إن االحتالل اقتلع في األول من يناير الجاري 
ً عاما، ٣٠ إلى ٢٥ شجرة زيتون يتراوح عمرها من ١٤٧

 ُأسر فلسطينية من قرية ٨ُ األضرار بسبل عيش مما ألحق
  .الجبعة في بيت لحم

وادعت سلطات االحتالل أن هذه األشجار كانت 
  ".أراضي دولة"تقع في منطقة مصنفة باعتبارها 

ًوصرحت إحدى األسر المتضررة بأن اعتراضا  ّ
على اقتالع ) تتبع جيش االحتالل" (اإلدارة المدنية"رفعته لـ 

ّجر البت فيه بعداألشجار لم ي ِ.  

وصادرت السلطات اإلسرائيلية مركبة رباعية الدفع 
ُكانت تستخدم في نقل الطواقم والمعدات الطبية إلى عيادة 
ُمتنقلة في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل، واحتجز طاقم 

  .المركبة لبضع ساعات

ًواقتحم المستوطنون منزال فلسطينيا في المنطقة  ً
سرائيلية في مدينة الخليل، واعتدوا الخاضعة للسيطرة اإل

ً عاما ١٧ًجسديا على طفل فلسطيني يبلغ من العمر 
وأصابوه بجراح، حيث يقع هذا المنزل في بناية استولى 

  .٢٠١٧عليها المستوطنون عام 

 ٥٠وأشار تقرير أوتشا إلى أن االحتالل أصاب 
ُ طفال، ونقل ٢٦ًفلسطينيا برصاصه، بينهم  ً مصابا ٣٩ً

ًلى المستشفيات، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في منهم إ
" مسيرة العودة الكبرى"غزة؛ في آخر مظاهرة من مظاهرات 

  .٢٠١٩عام 

وأطلقت قوات االحتالل النيران التحذيرية في 
المناطق المحاذية للسياج الحدودي وقبالة ساحل غزة، في 

ّ عمليات توغل وتجريف ٥ّ مناسبة على األقل، ونفذت ١٥
ب السياج بمناطق بيت حانون وبيت الهيا، وخانيونس قر

  .ورفح

ً فلسطينيا، بينهم ٢٤وقد أصابت قوات االحتالل 
  .ّطفالن على األقل، بجرح في حوادث عدة، بالضفة الغربية



  
  ١٤٥ 

 أصيبوا خالل اشتباكات أثارها ١٣وذكرت أن 
دخول مجموعات من اإلسرائيليين برفقة الجنود إلى مدينة 

  .حول بالخليل لزيارة أماكن دينية فيهمانابلس وقرية حل

وأوضح التقرير األممي أن قوات االحتالل نفذت 
 عملية ١١٧خالل األسبوعين الماضيين ما مجموعه 

تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة أسفرت عن 
  . أطفال١٠ً فلسطينيا، بينهم ١٤٠اعتقال 

وسجلت غالبية هذه العمليات في محافظة الخليل  ُ
ورام اهللا )  عملية٢٩(، وتلتها محافظتا القدس ) عملية٣٥(
  ). عملية١٤(

  ١١/١/٢٠٢٠ قدس برس

* * * * *  

  

إصرار جماهيري مقدسي على حماية مصلى 
  باب الرحمة

 

 يواصل االحتالل اإلسرائيلي –إعداد وسام محمد 
انتهاكاته بحق القدس والمسجد األقصى المبارك، 

تمر به المنطقة ًمستفيدا من الوضع الصعب الذي 
وتهافت بعض المطبعين من أمتنا، فيسعى إلى تحقيق 
أحالمه اإلستراتيجية التي بناها ورسمها قبل سنوات، 
ًمستندا على الدعم األمريكي الالمحدود بعد وصول ترمب 

 .إلى رئاسة الواليات المتحدة األمريكية

، حاول االحتالل اإلسرائيلي ١٧/٢/٢٠١٩في 
 الرحمة باألقفال، بهدف ترسيم إغالق باب مصلى باب

إقفال مصلى باب الرحمة واالنتقال لمشروع تهويدي آخر 
في المسجد األقصى ضمن مشروعه التهويدي للسيطرة 

  .على أجزاء من األقصى أو عليه كله

لكن تلك الخطوة قلبت األمور على عقب، وانقلب 
السحر على الساحر، فتوحد المقدسيون خلف قرار 

ٕفتح مصلى باب الرحمة بالقوة واعادة مصيري بإعادة 

ً عاما من إغالقه ١٦الصالة فيه ورعايته من جديد بعد 
بالقوة، وأعاد المقدسيون االحتالل اإلسرائيلي خطوات إلى 
الوراء بعد أن ظن أنه اقترب من تحقيق حلمه في 

  .األقصى المبارك

ومنذ ذلك اليوم، يحاول االحتالل اإلسرائيلي 
ذا االنتصار الجماهيري الذي تحقق االلتفاف على ه

بسواعد المقدسيين ووحدتهم وعزمهم على حماية 
مقدسات األمة التي وضعت أمانة بين أيديهم، وعمل 
االحتالل اإلسرائيلي على التنغيص على المقدسين 
والمصلين من خالل االعتقال واإلبعاد واالعتداء بالضرب 

 ضد مصلى والتهديد بإصدار قوانين إسرائيلية عنصرية
 .باب الرحمة

 ماذا يجري اليوم في مصلى باب الرحمة والمسجد األقصى

، وقبيل موعد الذكرى ٢٠٢٠مع بدء العام 
السنوية األولى النتصار هبة باب الرحمة، صعد االحتالل 
اإلسرائيلي حملته العنصرية ضد المصلين والمرابطين في 

رقية المسجد األقصى المبارك، ال سيما في المنطقة الش
منه، واعتدى بالضرب المبرح عليهم واعتقل عشرات 
ّالمصلين، فيما سهل في المسار اآلخر عمليات اقتحام 
المستوطنين إلى المسجد وحمايتهم خالل جوالتهم 
االستفزازية في ساحات األقصى بما فيها الساحات 

  .الشرقية حيث مصلى باب الرحمة

ل المقدسيون باتوا أعلم الناس بسلوك االحتال
وخططه، واستشعروا أن عدوهم يحاول استباق الذكرى 
السنوية األولى لهبة باب الرحمة التي انتصروا فيها بعناد 
ٕواصرار، فبدأوا من النقطة التي يخاف منها االحتالل 

إنها المعركة ... والتي قادرة على لجمه وتغيير المعادلة
  .الجماهيرية

ى خطة خالل األيام الماضية، رد المقدسيون عل
 ال شك أنهم سيتابعون –االحتالل من خالل مسارات عدة 

 اعتمدت على حشد الجماهير –حتى يحققون أهدافهم 



  
  ١٤٦ 

في مواجهة االحتالل ومشاريعه، ونشر مقدسيون عبر 
 دعوات ٨/١/٢٠٢٠مواقع التواصل االجتماعي األربعاء 

تدعو المقدسيين لصالة المغرب بشكل حاشد في مصلى 
 اعتداءات االحتالل التي حصلت قبل باب الرحمة لرفض

أيام من ذلك التاريخ بحق المصلين في المصلى، ولبى 
 .حشود غفيرة الدعوة وأقاموا الصالة جماعة في المصلى

وفي اليوم الثاني، ورغم الطقس البارد والماطر، 
أدى آالف المقدسيين ومعهم فلسطينيي الداخل المحتل 

ى المبارك بمشهد صالة الفجر جماعة في المسجد األقص
أعاد ذكريات هبة باب األسباط وباب الرحمة وأكد المؤكد 
أن القوة الجماهيرية قادرة على فرض الوقائع من جديد 

 .وقلب الطاولة على المحتل

يخشى االحتالل اإلسرائيلي من تنامي هذه القوة 
ًالبشرية غير المؤطرة تنظيميا والتي تتحرك عند استشعار 

سجد األقصى المبارك الذي يتصدر أدنى خطر على الم
اهتمام وانشغال كل مقدسي وكل حر في هذا العالم، 
وعلينا أن نحافظ على هذه القوة وتعزيزها وتطويرها 
لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي وصد مشاريعه العنصرية 
التي تستهدف قضيتنا المركزية والحفاظ على المسجد 

  .األقصى المبارك

  ١٢/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 عام صعـب واستـمــرار ٢٠٢٠: "األونروا"
 األزمـة المـاليــة

  

بعد مرور قرابة شهر على   - ليلى خالد الكركي
تجديد تفويض والية وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل 

لثالث ) االونروا(الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
ن الدول المانحة سنوات مقبلة، والوعود التي تلقتها م

باستمرار الدعم المالي لها، إال ان العام الحالي ينذر 

ببوادر أزمة مالية جديدة تلوح باالفق وتشكل تهديدا 
  .حقيقيا للوكالة واستمرارية عملها

وبحسب المستشار االعالمي للوكالة عدنان   
ابو حسنة فأن هناك توقعات بأن يكون الوضع المالي 

في ظل العجز المالي الكبير » صعبا جدا «٢٠٢٠لعام 
الذي تواجهه االونروا، خاصة أن جزءا من العجز رحل 
من العام الماضي، وهو أمر من شأنه أن يمس الخدمات 
األساسية التي تقدم لنحو ستة ماليين الجئ يقيمون في 

  .مناطق عمليات الوكالة الخمس

منذ نحو عام ونصف العام ) االونروا(وتجهد   
مالي كبير يعصف بموازنتها منذ إعالن الحتواء عجز 

 وقف ٢٠١٨االدارة االمريكية في أب من العام 
مساعدتها المالية الكبيرة عن الوكالة بشكل نهائي، والتي 

 مليون دوالر أمريكي سنويا، ضمن مخططها ٣٦٠تبلغ 
ٕالرامي إلنهاء عملها والغائها، وشطب ملف الالجئين من 

  .على طاولة المفاوضات

تصريحات صحافية أدلى بها أوضح أبو وخالل  
حسنة إنه لم يعلن بعد عن الخطة المالية الجديدة للعام 

، وتوقع أن يتم اإلعالن عنها خالل األيام ٢٠٢٠
القادمة، مضيفا انه في ظل المعطيات المالية المتوفرة 
حتى اللحظة نستطيع الجزم بأن الوضع المالي للوكالة 

  .هذا العام صعب جدا

لى وجود احتياجات ومتطلبات ضخمة وأشار إ 
، بسبب زيادة عدد الالجئين )االونروا(تقع على عاتق 

االردن وقطاع  :الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس
  .غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان

وبحسب أبو حسنة فأن ما يزيد من حجم   
األزمة المالية هو ترحيل عجز مالي من العام الماضي 

  .ام الجاريإلى الع

ويقدر أن العام الماضي انتهى بوجود عجز مالي 
  . مليون دوالر١٦٧كبير في موازنة الوكالة بلغ 
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ويؤكد أبو حسنة أن الدعم المالي الذي وصل   
للوكالة من بعض الدول الخليجية ساهم في استمرار 
تقديم الخدمات لالجئين في األشهر األخيرة من العام 

  .الماضي

) االونروا( الذي ترزح تحته وجراء الضغط  
بسبب تزايد عدد الالجئين الفلسطينيين وااللتزام بتقديم 
خدماتها لهم، باالضافة الى العجز المالي المتواصل في 
خزينتها، فإن ميزانية الوكالة هذا العام تحتاج ألموال أكثر 
من تلك الموازنة التي رصدت العام الماضي، وبلغت 

ون دوالر، حيث تستخدم الموازنة  ملي٢٠٠قيمتها مليارا و
في تغطية تكاليف الخدمات، بما في ذلك دفع رواتب 

، »برنامج الطوارئ«الموظفين، إضافة إلى استخدامها في 
  .الذي ينفذ في غزة وسوريا

وحول ما إذا كان هناك دول جديدة تبرعت  
بمبالغ مالية جديدة للوكالة خاصة بعد تصويت الجمعية 

تحدة على تجديد تفويضها لثالث سنوات العامة لألمم الم
إضافية، أشار أبو حسنة إلى أنه لم يتم حتى اللحظة 

بأي تبرعات إضافية، لكنه أشار إلى أن ) االونروا(إبالغ 
التجديد تبعه قيام الدول التي علقت المساعدات المالية 

» شبهات فساد«مع بداية اإلعالن عن وجود تحقيق في 
  .باستئناف دفع التبرعات

وقال إن كال من سويسرا وهولندا وبلجيكا أعلنت  
إلغاء قرارها السابق بتعليق دفع المساعدات، مؤكدا في 
ذات الوقت أن التحقيقات التي أجرتها األمم المتحدة 

  .في الوكالة» فساد مالي«أثبتت أنه ال يوجد 

وكانت األمم المتحدة قامت بإجراء تحقيق كبير،  
، وعقب )األونروا(في » شبهات فساد«حول وجود 

الكشف عن التحقيق، قامت تلك الدول بتجميد 
  .مساعداتها، وهو ما زاد من حجم األزمة المالية

وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة جددت،  
بأغلبية ساحقة، في الثالث عشر من كانون االول 

المنصرم تفويض وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
لمدة ثالث سنوات أخرى، ) األونروا(يين الالجئين الفلسطين

، ٢٠٢٣ حزيران من العام ٣٠وتم تمديد التفويض حتى 
 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ١٦٩بأغلبية 

  .ٕومعارضة الواليات المتحدة واسرائيل

وشكلت العملية وقتها ضربة قوية لكل من  
ٕاإلدارة األمريكية واسرائيل، بسبب سعيهما منذ نهايات 

 إلنهاء عمل الوكالة التي تعد الشاهد ٢٠١٨العام 
الدولي على مأساة الالجئين الفلسطينيين منذ تأسيسها 
قبل سبعين عاما، وتقوم على رعايتهم وتقديم خدماتها 
لهم إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية 

  .الفلسطينية

كوكالة تابعة لألمم المتحدة ) االونروا(وتأسست  
، وتقتضي ١٩٤٩عية العامة في العام بقرار من الجم

مهمتها تقديم المساعدة لالجئي فلسطين في مناطق 
عملها الخمس فيما يتعلق بخدمات التعليم لمئات اآلالف 
من أطفال الالجئين، والخدمات الصحية، عالوة على 
مساعدات اجتماعية تشمل توزيع مواد غذائية على فقراء 

ل إمكاناتهم في مجال الالجئين، ليتمكنوا من تحقيق كام
التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل 

  .ودائم لمحنتهم

  ٦ص ١٢/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

رحلة رمزية تحاكي .. قطار العودة في غزة
  القدس

  

في خطوة رمزية القت  - غزة – رائد موسى
ٕترحيبا واعجابا من الجمهور، دشنت مدينة ترفيهية في 

زة قطارا معلقا، يسير فوق مدينة جنوب قطاع غ
القدس المحتلة، تتجسد فيها أبرز المعالم الدينية  تحاكي

   .والتاريخية، وأهمها المسجد األقصى المبارك
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" قطار العودة"  وينطلق القطار الذي أطلق عليه
أقيم أمامها مجسم " تل أبيب"من محطة أطلق عليها 

للمسافة ، الذي يشير )٩٩(لمسجد قبة الصخرة والرقم 
التي تفصل نقطة انطالق القطار عن مدينة القدس 

  . كيلومترا٩٩المحتلة وتقدر بـ

، "العودة للديار"وتمر رحلة القطار التي تسمى 
بمدن داخل فلسطين التاريخية كحيفا ويافا وعكا والرملة، 

في باحات المسجد األقصى، " باب الساهرة"وصوال إلى 
" قبة الصخرة"جد حيث جرى تجسيد مبنى ضخم يمثل مس

ومن خلفه مفتاح ضخم يشير إلى تمسك الفلسطينيين 
  .بحق العودة

وتهدف رحلة العودة الرمزية إلى ربط 
الفلسطينيين في غزة، المحرومين بفعل الحصار وقيود 
االحتالل اإلسرائيلي من زيارة القدس والصالة في 
ّمسجدها األقصى، بمدنهم وقراهم التي هجروا منها إبان 

، بحسب رئيس مجلس إدارة ١٩٤٨بة في العام النك
  .المدينة الترفيهية المهندس وائل الخليلي

وقال الخليلي للجزيرة نت إن هذا المشروع 
الرمزي، الذي استمر العمل به لنحو عامين، يدعو إلى 
الفخر كون إنجازه تم بالجهود الذاتية وبأيد فلسطينية 

 الحصار خالصة، رغم المعوقات التي اعترضتهم بفعل
  .وعدم توفر كثير من المواد والمعدات

وأوضح الخليلي أن المشروع ال يهدف إلى 
ٕالربح، وانما هو مشروع ترفيهي سياحي، إضافة إلى 
كونه ذا بعد وطني وثقافي وتاريخي، لتعزيز الحقوق 

   .الوطنية في نفوس األجيال الفلسطينية

  ١٢/١/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

من أراضي % ٨٠ االحتالل يسيطر على
  األغوار ومياهها

 

تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكاتها 
ّضد منطقة األغوار في األراضي الفلسطينية المحتلة، إزاء 

من أراضيها ومياهها، وقيامها،  % ٨٠سيطرتها على 
 ألف دونم من ٤٠٠في الفترة األخيرة، بتحويل زهاء 

ُقة يحظر على إجمالي مساحتها إلى مناطق عسكرية مغل
  .الفلسطينيين االقتراب منها

ُوتمعن الحكومة اإلسرائيلية في إجراءات 
ّالتضييق واالعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين في 

 ألف فلسطيني، بموازاة ٦٥األغوار، والمقدرين بنحو 
مصادرة األراضي وهدم المنازل لصالح تصعيد األنشطة 

 ٩ين فيها إلى االستيطانية، التي رفعت عدد المستوطن
  .آالف مستوطن إسرائيلي

ُوينفذ االحتالل مخطط إحكام السيطرة على 
ًمنطقة األغوار سبيال لضمها، مع شمال البحر الميت، 
ًإلى السيادة اإلسرائيلية، بوصفها ظهيرا استراتيجيا للكيان  ً
اإلسرائيلي يصعب التخلي عنها ألسباب أمنية، وفق 

  .منظوره

ي، عارف دراغمة، إن وقال الناشط الفلسطين
ٍمن أراض  % ٨٠سلطات االحتالل تسيطر على حوالي “

ومياه في منطقة األغوار، ضمن سياق إجراءات مصادرة 
األراضي والتحريض المستمر ضد وجود المواطنين 

  .”الفلسطينيين وأمالكهم

ّالمستوطنين يسوقون سياسة “ونوه إلى أن 
طينيين وخيامهم االحتالل في األغوار، لتدمير مباني الفلس

ًومنعهم من التمدد، فضال عن مالحقة السكان في مناطق 
عديدة في األغوار، كان آخرها في منطقة رأس العوجا 

  .”ومنطقة الشالل

أطماع المستوطنين في االستيالء “وتحدث عن 
على مصادر النبع الرئيسي وعمليات الحفر في أعماق 

ً، معتبرا ”وقعاألرض والتمدد االستيطاني المتسارع في الم
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مخططات إسرائيلية مبرمجة بهدف طرد المواطن “أنها 
  .”الفلسطيني وحرمانه من حقه في الوجود

وعلى مدار األعوام األربعة الماضية؛ حولت 
 ألف دونم في األغوار إلى ٤٠٠سلطات االحتالل زهاء 

ُمناطق عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين ممارسة 
ً موقعا ٩٧ي فيها، فيما أنشأت أي نشاط عمراني أو زراع

 ٧٢٠ًعسكريا في المنطقة التي تمتد مساحتها ضمن 
ألف دونم، وتمثل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية 

 ٩ ألف فلسطيني مع نحو ٦٥المحتلة، ويقطنها نحو 
  .آالف مستوطن إسرائيلي

ومألت السلطات اإلسرائيلية المئات من الدونمات 
 حتى باتت بعض تلك المناطق الزراعية باأللغام األرضية،

الملغمة محاذية لبعض التجمعات السكنية البدوية، مثل 
خربة يرزا ومنطقة واد المالح، ألنها موجودة بين منازلهم 

  .وفي مراعيهم، وبالقرب من مصادر المياه

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
، بضم ٢٠١٩) سبتمبر(نتنياهو، قد تعهد، في أيلول 

وار وشمال البحر الميت للسيادة اإلسرائيلية، تاله األغ
تسارع وتيرة االستيطان في منطقة األغوار ومحاوالت 

  .االحتالل طرد مواطنيها منها

فيما أعلن وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، 
في الضفة الغربية ” ج“األربعاء الماضي، ضم مناطق 

منطقة األغوار المحتلة للسيادة اإلسرائيلية، حيث تشكل 
المساحة األكبر من هذه المناطق، في إطار تأكيد 
االحتالل عدم انسحابه من األغوار، الواقعة على طول 
الجانب الشرقي من األراضي القريبة من الحدود األردنية، 

  .وذلك ألسباب أمنية

إال أن الفلسطينيين يشددون على تمسكهم بغور 
ًها جزءا من دولتهم األردن، كما القدس المحتلة، باعتبار

المستقلة المنشودة، ويرفضون خطوات االحتالل األحادية 
  .الجانب

وقد تزامن ذلك؛ مع استمرار عمليات التوسع 
االستيطاني االستيطاني في الضغة الغربية المحتلة، كان 
آخرها قيام المستوطنين المتطرفين، تحت حماية قوات 

ينية لتوسعة ٍاالحتالل، بأعمال تجريف طالت أراض فلسط
اإلسرائيلية المقامة على أراضي ” بروخين“مستوطنة 

المواطنين شمالي بلدة بروقين غربي مدينة سلفيت في 
  .الضفة الغربية

ونفذت جرافات المستوطنين عمليات تجريف 
وتهيئة األرض والبنية التحتية للمزيد من البناء 
االستيطاني على حساب أراضي بلدات بروقين وبديا وكفر 

  ”.لديك وقرية سرطة غربي سلفيتا

ونقلت عن الباحث في شؤون االستيطان، خالد 
عمليات التوسع االستيطاني لم تتوقف “معالي، قوله إن 

 ٢٥” ً، مفيدا بأن ”في كافة قرى وبلدات سلفيت
ً تجمعا سكانيا ١٨مستوطنة إسرائيلية تستنزف أراضي  ً

  .”ًفلسطينيا في محافظة سلفيت

ري بناء منشآت تتبع يج“وأشار إلى أنه 
اإلسرائيلية، وذلك بعدما أعلنت ” بروخين“لمستوطنة 

سلطات االحتالل في وقت سابق عن توسيع المستوطنة 
بإقامة مئات الوحدات االستيطانية الجديدة على حساب 
أراضي المزارعين الفلسطينيين، بما يخالف القانون 

  .”الدولي اإلنساني

نسانية تدين المؤسسات الدولية واإل“وبين أن 
استمرار االحتالل باستهداف الفلسطينيين في مناطق 

، الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة وتشكل نحو ”ج“
من أراضي الضفة الغربية المحتلة؛ سواء بالهدم  % ٦٢

أو اإلخالء، والذي يأتي في إطار استهداف هذه المناطق 
وية والضغط على سكانها إلخالئها باعتبارها مناطق حي

  .”واستراتيجية على المستوى الزراعي والعسكري
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ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية تسارع وتيرة 
االستيالء على االراض الفلسطينية من قبل االحتالل 

  .االسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين

وقالت الوزارة في بيان أمس إن القرارات 
المتسارعة من جانب وزير جيش االحتالل االسرائيلي 

الى ) ج(نفتالي بينيت المتعلقة بضم المناطق المصنفة 
السيادة االسرائيلية والتي تمهد لضمها وفرض القانون 

  .اإلسرائيلي عليها يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين

وأكدت أنها ستواصل بالتنسيق مع جميع الجهات 
المحلية والدولية واالقليمية العمل لمواجهة هذه 

لية الخطيرة، وضمان فضحها على المخططات اإلسرائي
أوسع نطاق، لما تمثله من مخاطر جمة على فرص الحل 
السياسي للصراع على اساس حل الدولتين كأولوية أولى 

 .لدولة فلسطين على األصعدة كافة

 ١٩ ص١٣/١/٢٠٢٠ الغد

* * * * *  

 أسير ٥٠٠االعتقال اإلداري اإلسرائيلي يحتجز 
  فلسطيني بال محاكمة

 

 يتجه عدد - بترا – عمان – نادية سعد الدين 
جون االحتالل اإلسرائيلي من األسرى الفلسطينيين في س

لالنضمام إلى األسير أحمد زهران الذي يواصل إضرابه 
ً على التوالي، رفضا ١١٢المفتوح عن الطعام لليوم 

 معتقل ٥٠٠ًالعتقاله اإلداري، الذي يحتجز أيضا حوالي 
بدون محاكمة وال تهمة، وسط تحذير من خطورة وضعه 

  .الصحي

 وقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين
وضع األسير زهران الصحي يزداد خطورة "الفلسطينية، إن 

ًيوما بعد يوم، حيث يعاني من انخفاض في نبضات 
القلب، وآالم في المفاصل، وصداع ونقص حاد في 

ًاألمالح، وعدم القدرة على الحركة، متزامنا مع انخفاض 
  ."كبير في وزنه

الخطورة تكمن في تجاهل نيابة "وأضافت إن 
عسكرية طلبه بتحديد سقف زمني العتقاله، االحتالل ال

بال "مفيدة بأن سلطات االحتالل اعتقلت األسير زهران 
، وحولته لالعتقال ٢٠١٩) مارس(منذ شهر آذار " تهمة

اإلداري، ولم تخضعه للتحقيق منذ ذلك الوقت، ويتم نقله 
للعالج، " كابالن" مستشفى إلى" عيادة سجن الرملة"من 

عرضه النتكاسة صحية مفاجئة  تإمكانيةمحذرة من 
خاصة في أعضائه الحيوية، نتيجة نقص األمالح 

  .والسوائل في جسمه

إدارة مصلحة السجون تهدف " أن إلىوأشارت 
من خالل عدم تثبيت اعتقاله اإلداري إلى كسر إرادته 

األسير زهران متمسك "، مؤكدة أن "وعزيمته وفك إضرابه
ية عالية رغم كل بحقه في اإلضراب ويتمتع بروح معنو

  ."تلك المحاوالت

محكمة االحتالل رفضت، الثالثاء "وأوضحت بأن 
الماضي، االستئناف المقدم باسم األسير زهران، حيث 
طلبت إنهاء إضرابه قبل تحقيق مطلبه، مدعية ضرورة 
إخضاعه للتحقيق في ظل وضعه الصحي الذي ال يسمح 

  ."بذلك

اسة سي"الفلسطينية، " شؤون األسرى"ودانت 
التعنت التي تتبعها إدارة سجون االحتالل في االستجابة 
ألبسط المطالب الحياتية واإلنسانية ألبناء الحركة 

  ."األسيرة، السيما فيما يتعلق بإلغاء االعتقال اإلداري

بمساندة األسرى في معركتهم النضالية، "وطالبت 
وفضح جرائم االحتالل المرتكبة بحقهم والتي تخالف كافة 

  ."واثيق الدولية ومبادئ حقوق اإلنسانالم

ويشارك األسير جميل عنكوش نظيره زهران في 
ً يوما متواصال، وهو ١٧اإلضراب المفتوح عن الطعام منذ  ً

  .ً عاما٢٠ً ويقضي حكما بالسجن ٢٠٠٣المعتقل العام 
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ً فلسطينيا معتقال إداريا ٤٥٠وهذا هو حال زهاء  ً ً
 توجيه تهمة في سجون االحتالل بدون محاكمة وبال

 ٢٠٠ آالف أسير، منهم ٥محددة، وذلك من بين نحو 
 أسير مرضى ٧٠٠ أسيرة، منهم زهاء ٣٨طفل و

يحتاجون للعالج الطبي العاجل والذي ال توفره سلطات 
  .ًاالحتالل عمدا

ًوطبقا لهيئة أألسرى الفلسطينية؛ فإن من بين 
 ١٧األسرى ثمانية نواب في المجلس التشريعي، و

 أسيرا منهم بالمؤبدات ٥٧٠ُفيما حكم على ًصحفيا، 
  .المتوالية

، )ً عاما٤٢(ُيشار إلى أن األسير أحمد زهران 
من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام اهللا، كان قد 

ً عاما في معتقالت االحتالل، ١٥أمضى ما مجموعه 
، ٢٠١٩) مارس(فكان آخر اعتقال له في شهر آذار 

ًفيما خاض إضرابا سابقا، في ، ضد ٢٠١٩) يوليو( تموز ً
ً يوما، بعد وعود إدارة ٣٩اعتقاله اإلداري، وعلقه بعد 

سجون االحتالل باإلفراج عنه، إال أنها نكثت بها، 
  .>>...ورفضت اإلفراج عنه

 ١٩ ص١٣/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

: يثير جدال في امريكا  برنامج مسابقات أمريكي
   في فلسطين أم في إسرائيل؟"كنيسة المهد"

  

 أثار برنامج المسابقات والمعلومات -لندن 
جدال في الواليات المتحدة بعد حلقة بثت » جيوباردي«

وكان  .أخيرا، حيث سأل المقدم عن مكان كنيسة المهد
السؤال الذي طرحه مقدم البرنامج اليكس تريبك في حلقة 

 ٣٠٠الجمعة الماضية عن مكان كنيسة بنيت خالل فترة 
يسة المهد، وقامت المتسابقة كيت ميالدية، وتعرف بكن

نيدل باإلجابة بأنها في فلسطين، فرد عليها المقدم بـ 

، ليقوم المشارك جاك ماغواير باإلجابة بأنها في »ال«
 .»نعم«إسرائيل، ليرد المقدم بـ 

ورغم أن اإلجابة لم تؤثر على نتيجة المسابقة 
حيث ربحت نيدل في النهاية، إال أن جدال عاصفا شهدته 
شبكات التواصل االجتماعي حيث اتهم البرنامج بتغيير 
حقائق تاريخية وجغرافية مثبتة في االتفاقيات والقوانين 

 .الدولية

إن » واشنطن بوست«وقال تقرير نشرته صحيفة 
، مشيرة »من يسأل«اإلجابة عن هذا التساؤل تعتمد على 

إلى أن حلقة الجمعة الماضية فتحت باب االنتقادات على 
عيه والجدل أيضا حول الصراع اإلسرائيلي ـ مصرا

 .الفلسطيني

سكوت روث، ناشر موقع مونديس اليهودي، قال 
كنيسة المهد موجودة في بيت «في تغريدة على تويتر 

 .»لحم، وهي في فلسطين وليست في إسرائيل

واعتبر مغردون أن عدم اعتماد مقدم البرنامج 
اريخ والواقع إهانة للت«إجابة صحيحة للسؤال » فلسطين«

 .»واآلالف من الفلسطينيين المضطهدين في بيت لحم

 كأول موقع ٢٠١٢وأدرجت كنيسة المهد عام 
فلسطيني ضمن الئحة التراث العالمي لمنظمة منظمة 

، وكانت »اليونسكو«االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
قد صنفت على قائمة المباني التراثية المهددة بالخطر 

اء القرار خالل العام الماضي، بعد أعمال ترميم قبل إلغ
 .طالت السقف والواجهات الخارجية والفسيفساء واألبواب

وتقع الكنيسة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة 
الغربية، وقد بناها اإلمبراطور البيزنطي قسطنطين عام 

، وتم تجديدها في القرن السادس على يد ٣٣٥
 .لة فرانس برساإلمبراطور جوستنيان، وفق وكا

   ١٣/١/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  
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الخرائط والتكنولوجيا والممارسات المكانية 
  إلنهاء االستعمار في فلسطين

  

َتستخدم ممارسة رسم الخرائط  - زينة اآلغا كتبه ُ
ٍاة لبسط النفوذ إسرائيل كأد/منذ زمن بعيد في فلسطين

وفرض اإلمبريالية ونزع ملكيات السكان األصليين، حيث 
، منذ )ًوالحقا اإلسرائيليون(َدأب رسامو الخرائط الصهاينة 

زمن االنتداب وحتى وقتنا الحاضر، على تسخير الخرائط 
لطمس المعالم المادية والجغرافية واالجتماعية الشاهدة 

  .يازتهم لهاعلى ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وح

أنتجت القوى االستعمارية إبان االنتداب 
البريطاني سلسلة من الدراسات المسحية المفصلة  ً
ألغراض التخطيط العسكري والسياسي واالجتماعي 

َونادرا ما تضمنت الخرائط توزيع السكان . واالقتصادي ً
غير أن . َالعرب األصليين الجغرافي في فلسطين ونشاطهم

ة المستخدمة فيها كانت تتكون بالكامل اللغة الجغرافي
  .ًتقريبا من أسماء عربية مكتوبة بحروف التينية

أخذت الخرائط الصهيونية في االنتشار عقب 
 ١٨٩٧انعقاد المؤتمر الصهيوني األول في بازل سنة 

وعليا األولى، أي موجة المهاجرين اليهود األوروبيين 
الكثير من ، وكانت ١٩٠٣ و١٨٨١األولى في الفترة بين 

ًتلك الخرائط تحوي عالمات طوبغرافية ودينية مصممة 
إلعادة رسم الخريطة على غرار الدولة الصهيونية 

، ١٩٤٨انبرت دولة إسرائيل الوليدة، بعد نكبة .المقترحة
ًإلى استخدام العبرية بدال من العربية في الخريطة 

وال . القومية كوسيلة من وسائل بناء الدولة الصهيونية
ًال الخريطة العبرية ممارسة من ممارسات تشكيل تز

ٌالدولة، وهي وثيقة شاهدة على االستعمار الصهيوني 
الذي تتجلى آيديولوجيته في الممارسات المكانية للدولة 

  .اإلسرائيلية

بينجامان الذي يحظر  -  واليوم، فإن قانون كايل
 /تداول صور األقمار الصناعية الملتقطة لفلسطين

قة وضوح عالية من خالل منع مشغلي األقمار إسرائيل بد
الصناعية وتجار التجزئة داخل الواليات المتحدة من بيع 

إسرائيل بدرجة وضوح أعلى من  /أو نشر صور فلسطين
تلك الصور المتوفرة في األسواق خارج الواليات المتحدة، 
باإلضافة إلى تواطؤ شركات التكنولوجيا في تعزيز 

 -سرائيلية على حساب الفلسطينين السيطرة المكانية اإل
مثل قيام شركة جوجل بتصميم خرائطها لخدمة 

ً يمثل فرصة -اإلسرائيليين والمستوطنين غير القانونيين   ُ
مهدورة الستخدام التقدم التكنولوجي في رسم الخرائط 

  .بطريقة ديمقراطية وتشاركية

ٍغير أن باإلمكان استخدام التكنولوجيا كأداة  َ
فالخرائط التاريخية . ر ملموس لحق العودةلوضع تصو

المفصلة والصور عالية الوضوح غير الخاضعة للرقابة، 
ًمثال، تسمح للفلسطينيين بتصنيف بقايا القرى والبلدات 

ًوتقدم هذه الصور دليال . المدمرة إبان النكبة وفهرستها ُ
ًملموسا على التعديات االستعمارية المستمرة على األرض 

  .َية، وتتيح للفلسطينيين تصور واقع بديلالفلسطين

وبالنسبة إلى الفلسطينيين الرازحين تحت أحكام 
القانون العرفي في األرض الفلسطينية المحتلة أو تحت 
الحصار في قطاع غزة، فإن تطبيقات الخرائط السائدة، 
ًبرغم التكنولوجيا التي تتيح فسحة لدمقرطة الممارسات  ُ

اقع المعزول على األرض أو ما ُالمكانية، ال تظهر الو
ينطويه من قيود وتداعيات على حركة الفلسطينيين، 
َالذين يواصلون هم وحلفاؤهم العمل على مقاومة الخرائط  ُ

   .االستعمارية وتفنيدها من خالل الخرائط المضادة

وفيما يلي خطوات ملموسة أخرى يمكن اتخاذها للمضي 
   :ًقدما

ائط جوجل بحسب ُينبغي أن تسمى فلسطين في خر •
ما نص عليه قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
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، وذلك ٢٠١٢نوفمبر  /الصادر في تشرين الثاني
كما يوصي المركز العربي لتطوير اإلعالم 

   ).حملة(االجتماعي 

ينبغي أن يظهر الوضع الدولي للقدس على خرائط  •
ّجوجل كما أقرها قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ويجب على خرائط جوجل أن تحدد . ١٨١رقم 
المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية المشيدة 
على أرض محتلة وأن تشير إليها بهذه الصفة 

 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ٤٩ًوفقا للمادة 
  . من الئحة الهاي٥٥

) أ(ينبغي لجوجل أن تميز بوضوح بين المناطق  •
، وأن تبين معوقات في الضفة الغربية) ج(و) ب(و ُ

  .ُالحركة والطرق المحظورة

ينبغي لجوجل أن تحدد مواقع القرى الفلسطينية  •
داخل إسرائيل وكذلك القرى " َغير المعترف بها"

   ).ج(الفلسطينية في المنطقة 

 - ُينبغي للواليات المتحدة أن تلغي قانون كايل •
بينجامان، وأن تساوي مزودي صور األقمار 

فهذا من شأنه أن  .مريكيين بغيرهمالصناعية األ
يسمح لمشغلي األقمار الصناعية بنشر صور 

فلسطين على منصات  /عالية الوضوح إلسرائيل
ومن شأنه أيضا أن يمكن علماء . مفتوحة وشعبية ً

اآلثار والباحثين والعاملين في المجال اإلنساني من 
ُتوثيق التغيرات على أرض الواقع بدقة، وأن يعزز 

  .ة لمساءلة االحتالل اإلسرائيليالفرص

ينبغي للمجتمع المدني الفلسطيني أن يروج  •
الخرائط المضادة ويشجع استخدامها كبديل للخرائط  ُ

وفي الوقت نفسه، ينبغي . المعاصرة الناقصة
للمجتمع المدني الفلسطيني وحلفائه أن يركزوا 

الحكومة ) ١: (جهودهم على ممارسة الضغط على

) ٢(بينجامان، و - لغاء قانون كايلاألمريكية إل
  .جوجل لتنفيذ التغييرات المبينة أعاله

  ١٤/١/٢٠٢٠الشبكة موقع 

* * * * *  

في " إسرائيل"ماذا تفعل .. ّالخطة الخمسية
  القدس؟

  هنادي قواسمي

ٍ، وبعد صيف ٢٠١٤/٢٠١٥ّفي العام الدراسي 
ُمشتعل شهدته مدينة القدس إثر استشهاد الطفل محمد  ٍ

ّضير، بدأت تسع مدارس إعدادية وثانوية تابعة أبو خ ّ ُ ِ
ّلبلدية االحتالل ووزارة المعارف اإلسرائيلية، ومن مدارس 

ّاألوالد فقط، بتفعيل برنامج تعليمي المنهجي باسم  اليوم "ّ
ّالدراسي المطول َيبقى الطالب في مدارسهم بعد انتهاء ". ّ

 .يرهاٍالدوام، وينتظمون في دروس للدبكة والتصوير، وغ

ّوضعت حينها قائمة المدارس التي طبقت ذلك  ِ ُ
البرنامج باتفاق بين شرطة االحتالل وبين البلدية، 
ٌفاختيرت المدارس التي اعتقل عدد كبير من طالبها  ٌ
بتهمة إلقاء الحجارة، أو تلك التي تقع في مناطق 
. ّالمواجهات مع الشرطة، كالعيسوية وسلوان وشعفاط

ّ خطة الشرطةالنتيجة المرجوة حسب ال يخرج الطالب : ّ
من مدارسهم إال في ساعات متأخرة، الرابعة والخامسة 
ٍمساء، فال يعد هناك وقت كاف إللقاء الحجارة، وهكذا  ٌ ً

ّدورا أمنيا في تخفيف حدة " ّالحصص الالمنهجية"ّتؤدي  ً ًّ
 ألف ٩٠٠ّكلف البرنامج في ذلك العام . المواجهات

شيكل، ثم وسع في العا ُ  ليشمل ٢٠١٥/٢٠١٦م الدراسي ُّ
  . مدرسة١٥

ٍما بدأ كبرنامج محدود، وضمن استجابة طارئة  ٍ ٍ ٍ
، وما لحقها من مواجهات، "ّهبة أبو خضير"لـردع 

ًتوسعت فكرته في السنوات األخيرة لتصبح جزءا من بين  ُ ّ
ّأجزاء كثيرة تتضمنها خطة حكومية إسرائيلية باسم  ّ ّ

ّالخطة الخمسية"   . مليار شيكل٢.٣، بميزانية "ّ



  
  ١٥٤ 

ّالخطة الخمسية  ًفي حال لم تتعرفوا مسبقا.. ّ

، وفي مناسبة احتفال ٢٠١٨أيار / مايو١٣في 
ً عاما على احتاللها شرق المدينة، ٥١بمرور " إسرائيل"

ّأو ما تسميه  ّ، ُأعلن عن القرار الحكومي "يوم القدس"ُ ِ
: ّ يصادق القرار على خطة بعنوان.٣٧٩٠ّاإلسرائيلي رقم 

ّتقليص الفجوات االجتماعية : ّالخطة الخمسية"
ّواالقتصادية والتطوير االقتصادي لشرقي القدس،  ّ ّ

ّوقد حددت الخطة ستة قطاعات ". ٢٠٢٣-٢٠١٨ ُ ّ ّ
التعليم والتعليم العالي، االقتصاد والتجارة، : ستعمل فيها

التشغيل والرفاه، المواصالت، تحسين جودة الحياة 
ّوالخدمات المقدمة للسك  .ان، وتخطيط وتسجيل األراضيُ

ّأما عن الهدف، فيقول القرار إن الخطة نبعت  ّ
أي [الحاجة لتعزيز قدرة سكان شرق القدس "من 

على االندماج في المجتمع واالقتصاد ] ّالفلسطينيين
ًّاإلسرائيلي، وبذلك تعزيز حصانة العاصمة اقتصاديا  ّ

ن ّالمقدسيي" دمج: "ًالهدف إذا واضح". ًّواجتماعيا
ّباالقتصاد اإلسرائيلي حتى تربط أياديهم وال يستطيعون  ُ ّ
ّمنه فكاكا ويصبح خيار التعامل مع السوق والمؤسسات  ً

ّالمفضل"و" الوحيد"ّاإلسرائيلية هو  ، وبالتالي تعميق "ُ
ّوتثبيت السيطرة اإلسرائيلية ال على المدينة فحسب، بل 

  .على ناسها كذلك

ُ والذي يشرف وزير شؤون القدس، زئيف ألكين،
ّعلى تطبيق الخطة الخمسية، يعبر عن ذلك كالتالي ُّ ّ :

ّكلما أصبحت الفجوات بين شرق وغرب القدس أقل، كلما " ّ
ّأصبح ثمن الخسارة الذي سيدفعه سكان شرقي القدس 
ّنتيجة أي احتكاك أمني أعلى بكثير، وبالتالي تنخفض 

ن أي أ. )١("ّإمكانيات تشكيل الخطر األمني من قبلهم

                                                
 
ــة  )١( ــك فــي بحــث نــشر فــي مجل ، "تحــديث إســتراتيجي"ورد ذل

، INSSإحدى إصدارات معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 
ّالخطـــة اإلســـرائيلية للحـــد مـــن الفجـــوات االقتـــصادية : "بعنـــوان ّ

ّترجمته الفعلية " ّالحد من الفجوات"الشعار الذي يقول 
تقييد المقدسيين بإنجازات ومكتسبات : على األرض

ًشخصية اجتماعيا واقتصاديا، وهذا ما يقود  ًّ ّ  حسب –ّ
ّ إلى تخفيض حدة المواجهة مع االحتالل –ّمنطق الخطة 

  .في القدس

 ّتفاصيل الخطة

ّتدفع ميزانية الخطة للسنوات الخم  ٢.٣ –س ُ
َ من مختلف الوزارات اإلسرائيلية، ووضعت –مليار شيكل  ُ َِ ّ

مسؤولية تنفيذها الرئيسة على وزارة شؤون القدس 
ّوالتراث اإلسرائيلية، بمشاركة كل من  الشركة لتطوير "ّ

 جوينت -معهد ألخا " ومرافقة )٢("شرق القدس
ّ إضافة إلى ذلك، تشارك في تنفيذ الخطة )٣("يسرائيل ً٨ 

                                                                            
 

، )ّبالعبريــة" (ٍمعــان وتوصــيات: سواالجتماعيــة فــي شــرق القــد
. ومصدر الباحثين مقابلة مع أحد موظفي وزارة شؤون القـدس

 .٢٠١٨، أكتوبر ٣، دورة رقم ٢١البحث نشر في مجلد 

ـــــشركة لتطـــــوير شـــــرق القـــــدس" )٢( ة"ال ـــــ، بالعبري  החברה: "ّ
ــــة إســــرائيلية ": ירושלים מזרח לפיתוח ــــي شــــركة حكومي ّه ّ

، "يمـين موشـيه"ستوطنتي  بهدف تطوير مـ١٩٦٦ُأسست عام 
ًكانــت حيــا عربيــا وأسـكنت بالمــستوطنين بعــد احــتالل (ومـاميال  ً ّ

، وكالهما يقع بالقرب من باب الخليل غرب البلدة القديمة )٤٨
ــد احــتالل عــام . للقــدس ــشمل ٦٧بع ــل الــشركة لي ّ، توســع عم

ــسياحية  ــع ال ــرميم وتطــوير المواق ــشغيل وت ــى إدارة وت ّالعمــل عل
مــن المــشاريع . دة القديمــة للقــدس ومحيطهــاواألثريــة فــي البلــ

إدارة وتــشغيل مغــارة القطــن : التــي تــشرف عليهــا الــشركة اليــوم
ــي  ــف ف ــب مــن خــدمات التنظي ــامود، وادارة جان ــاب الع ٕشــرقي ب

فـــوق أســـوار " منتـــزه األســـوار"ٕالبلـــدة القديمـــة، وادارة وتـــشغيل 
 .البلدة القديمة للقدس

ة، بال" جوينـت يـسرائيل-معهد ألخـا" )٣(  - אלכא מכון: "ّـعبري
 Joint( أســـــست منظمـــــة ١٩١٤عـــــام ": ישראל גוינט

Distribution Committee - JDC ( مــساعدة "بهـدف
اليهــود فــي فلـــسطين وفــي شـــرق أوروبــا خـــالل فتــرة الحـــرب 
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ّرات إسرائيلية أخرى كوزارتي المعارف والصحة، وسلطة وزا
، وبلدية )شركة مياه إسرائيلية" (هجيحون"المياه، وشركة 

، "معهد القدس لبحث السياسات"فيما يرافقها . االحتالل
ّمن ناحية البحث األكاديمي ومن ناحية تقييم تطبيقها 

 .)٤(وآثارها

ّكما ترافق الخطة لجنة دائمة مكونة م َ ُ ٌ ٌ ن ممثلين ّ
ّوزارة شؤون القدس، ووزارة المالية، وديوان رئيس : عن

حكومة االحتالل، وبلدية االحتالل، تجتمع بشكل دوري  ٍ
 ٢٩ّوتتابع تطبيق الخطة، ومنها اجتماعها األخير في 

تشرين األول الماضي، بمناسبة مرور العام / أكتوبر
ّكما تلقى الخطة . ّاألول من األعوام الخمسة للخطة

ّاهتماما من مختلف الجهات اإلسرائيلية الرسمية وغيرها؛  ّ ً

                                                                            
 

حــسب تعريفهــا بنفــسها، اســتمرت المنظمــة ". العالميــة األولــى
ّطـاني، بمساعدة اليهود في فلسطين خـالل فتـرة االنتـداب البري"

". ومنــذ إقامــة دولــة إســرائيل تعمــل علــى مــساعد ســكان الدولــة
، "جوينـت يـسرائيل"ُاليوم يسمى " إسرائيل"الفرع الذي يعمل في 

ينــشغل بتطــوير جــودة الحيــاة "وحــسب تعريفــه بنفــسه، فإنــه 
ّوتساوي الفرص، والحد من الفجـوات فـي المجتمـع اإلسـرائيلي، 

ز دينــي أو وطنــي أو ويعمــل فــي جميــع المجتمعــات بــدون تمييــ
أمــا معهــد ألخــا، فهــو مبــادرة مــشتركة بــين منظمــة ". سياســي

ّجوينـــت يـــسرائيل وبـــين الحكومـــة اإلســـرائيلية، يقـــدم مـــساقات 
ودورات في مجاالت الحوكمة والقيادة الجماهيرية، ويعمل علـى 

 .، وغير ذلك)البلديات(تشبيك العاملين في السلطات المحلية 

ــــسمبر )٤( ــــشر المعهــــد ٢٠١٩ول كــــانو األ/ فــــي دي ً مــــثال، ن
ــــر مجموعــــات وصــــفحات  ة عب ــــاإلســــرائيلي اســــتمارة إلكتروني ّ ّ

، AskJerusalemّفيــــسبوكية معروفــــة فــــي القــــدس، مثــــل 
تـسعى االسـتمارة ". القـدس الـشرقية"وطلب تعبئتهـا مـن سـكان 

ُلقياس تقييم الناس لمستوى الخدمات العامة المقدمـة لهـم فـي  ّ
الت وخدمات البلدية، وغير ذلك، فيما المياه والكهرباء والمواص

 .ّيبدو أنه جزء من عمل المعهد ضمن الخطة الخمسية

ًإحدى الجمعيات غير الحكومية مثال تصدر تقريرا ربعيا  ً ًّ ُّ
 .ّلمتابعة ورصد نشاط الخطة وتقدم تطبيقها

 بسهولة –يمكن لمتابع أحوال القدس أن يرصد 
ً مالمح تطبيق هذه الخطة، ما يعكس تسارعا مقلقا – ًُ ّ

ًمع المقدسي واقعا يفرض على المجت وسط غياب " ًجديدا"ّ
 وظائف كثيرة يشغلها شبان وشابات من .األجوبة والبدائل

ّالقدس ازدادت وانتشرت بعد إقرار الخطة الخمسية ّمركز : ّ ُ
ّلبرنامج تعليمي بعد الظهر، مدربة دبكة، مدرب كشافة،  ّ ُ ّ

  .ّمدرب تصوير، باحث مع وزارة المواصالت، إلخ

ّسسات اإلسرائيلية داخل األحياء فروع جديدة للمؤ
ّالعمل الواسع والمكثف على شق الشارع . ّالمقدسية
 أكبر مشروع لشق شارع في شرق القدس - األميركي

اإلعالن على حافالت شرق . )٥(١٩٦٧منذ احتاللها عام 
. ّاإلسرائيلي"  كاف–الراف "ّالقدس عن قرب دمجها بخط 

والكليات مئات الطالب المقدسيين في الجامعات 
يبحث عن مهتمات " فيسبوك" إعالن على .اإلسرائيلية

ّللعمل مع بلدية االحتالل في مجال مناهضة العنف ضد 
ّوصور لمراكز تعليمية جديدة تابعة لبلدية االحتالل ! المرأة

 .ًتنشر صورا لنشاطات األطفال والفتية، وغير ذلك كثير

  التعليم أول المستهدفين

                                                
 
ــشرقية : الــشارع األميركــي )٥( ــي الجهــة ال ــع ف شــارع طويــل يق

الجنوبيـــة مـــن مدينـــة القـــدس، بـــدأ العمـــل عليـــه فـــي ســـنوات 
ّالـستينيات عنــدما كانـت القــدس تحـت اإلدارة األردنيــة، اكتــسب 

كـان الهـدف . ركية كانت تقوم علـى تنفيـذهاسمه ألن شركة أمي
ًمــن شــق الــشارع أن يــشكل بــديال لتواصــل قــرى جنــوب شــرق 
القدس، على امتداد وادي النار، وذلك ألن شـارع الخليـل الـذي 

لـم . ١٩٤٨كان يخدم تلك المنطقة تم احتاللـه فـي حـرب عـام 
، واليــوم تقــوم ١٩٦٧تكتمــل أعمــال شــق الــشارع بــسبب حــرب 

ُ اإلسرائيلي بإكمال األعمال فيه، ويسمى كذلك سلطات االحتالل
 ".شارع الطوق الشرقي"
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ّعلى الحصة األكبر من يستحوذ قطاع التعليم 
ّميزانية الخطة الخمسية، بقيمة   مليون شيكل على ٤٤٥ّّ

 حتى ٢٠١٨تصرف من عام " إسرائيل"ّاألقل، أي أن 
ًّ مليون شيكل سنويا على تشكيل ٨٩ ما يقارب ٢٠٢٣

ّالقطاع التعليمي في القدس وفق مصالحها
)٦(.  

ّداخل قطاع التعليم تركز الخطة الخمسية على  ّ ّ ُ
تويات، أبرزها زيادة اإلقبال على المنهاج عدة مس

 مليون شيكل ٢٠٠بميزانية (ّاإلسرائيلي في المدارس 
، (ٍتشمل حوافز تعليمية وميزانيات استئجار مبان وغيرها

: ّبميزانية هي األعلى) ّوتوسيع نطاق التعليم الالمنهجي
 ١٥بميزانية (ّ، وتعليم اللغة العبرية ) مليون شيكل٢٠٦

 ١٢.٥ّبميزانية (ّ، والتعليم التكنولوجي )مليون شيكل
 ).مليون شيكل

ّفي الميزانية األكبر داخل قطاع التعليم أي 
ّالتعليم الالمنهجي، تحول كل المدارس التابعة لبلدية  ُ ّ
االحتالل بمختلف مراحلها في ساعات ما بعد الدوام 

ُالمدرسي إلى ما يعرف بـ في " (ّالمدرسة الجماهيرية"ّ
ّتدائية يسمى البرنامج المرحلة االب ، ")دورة لكل طالب"ُ

ّوتطبق خاللها مختلف الفعاليات والبرامج الالمنهجية من . ُ
ّالكشافة، والفن، والدبكة، واللغة العبرية، : تلك الفعاليات

ٕورياضة المغامرات، وتصليح الحاسوب، وانشاء 
ّ، بل إن األموال تكفي حتى "زومبا"التطبيقات، ورياضة الـ

                                                
 
ّفي هذه الخطة ليس فقط المدارس التي " إسرائيل"تستهدف  )٦(

أي مـــا اصـــطلح علـــى (ٕتقـــع مباشـــرة عـــن ســـيطرتها واشـــرافها 
، ولكنهـــا تـــستهدف كـــذلك المـــدارس )تـــسميته مـــدارس البلديـــة

مـدارس معتـرف بهـا "ي ُالخاصة والتي تعرف بـالتعبير اإلسـرائيل
ّ، ولذلك نرى جزءا من تطبيق هذه الخطـة يتـضمن "ّغير رسمية ً

ــدس، تفــتح  ــي الق طــالب مــدارس خاصــة معروفــة ومــشهورة ف
ــــيم العــــالي اإلســــرائيلي للتــــرويج  ّأبوابهــــا مــــثال لمجلــــس التعل ً

 .للجامعات اإلسرائيلية

الطالب في فعاليات خارج القدس كدورة ركوب الصطحاب 
 !األمواج

ّفي مجال تعليم اللغة العبرية، وان كان تعلمها  ٕ ّ
ًمصلحة كذلك ألهالي القدس، فإنها أصبحت مسعى  ّ

بدأت مظاهر ذلك ". االندماج"ًّإسرائيليا يرتبط بهدف تعزيز 
ّبإنشاء مراكز تعليمية في األحياء تعلم اللغة العبرية  ّّ ُ

ّ مليون شيكل التي خصصتها الخطة ١٥ومن الـ. للألطفا ّ
 ماليين شيكل تستهدف ٤ّلتعليم اللغة العبرية هناك 

يقوم هذا البرنامج على ! أطفال الروضات، نعم الروضات
 سنوات كلمات وتعابير ٥-٣تعليم أطفال من أعمار 

 .ّأساسية باللغة العبرية

ّوفي مجال التشغيل والرفاه، تركز الخطة على  ّ ُ
، عن طريق المساعدة في "ّزيادة دخل العائالت المقدسية"

المساعدة في : يتم ذلك من خالل. العثور على عمل
 هذا ضمن –ّتعليم الباحث عن عمل اللغة العبرية 

هو سوق العمل " المتاح"افتراض أن مجال العمل 
ّاإلسرائيلي، وثانيا توفير دورات تدريبية ومهنية إلكسابه  ّ ً ّ

ًي المجال الذي يميل إليه، وثالثا، بعض المهارات ف
ّالتشبيك مع المشغلين اإلسرائيليين لتعريف المقدسيين  ُ
بإمكانيات العمل المتوافرة، سواء عن طريق عمل أيام 
توظيف مفتوحة، أو زيارات للمصانع والمؤسسات 

ّ يستهدف هذا القطاع النساء بشكل خاص.اإلسرائيلية ٍ .
 والذي يقع على عاتقه ًمثال،" مركز ريان للتشغيل"في 

ّتطبيق حصة كبيرة من قطاع التشغيل في الخطة  ّ
ّالخمسية، يتضمن برنامج العمل هدف الوصول إلى 

منهم % ٧ً شخص جديد سنويا، بشرط أن يكون ١٥٠٠
ًهذا باإلضافة إلى مراكز أخرى تقدم منحا . من النساء ّ ُ

ّوقروضا لدعم النساء في فتح مشاريع اقتصادية ً)٧(. 

                                                
 
هــو االســم لسلــسلة مراكــز تــشغيل ": مركــز ريــان للتــشغيل" )٧(

" جوينـت إسـرائيل"كومة االحتالل بالـشركة مـع مؤسـسة بدأت ح
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بق هو جزء بسيط من المجاالت الكثيرة ّالسا
ّوالمتشابكة التي تعمل عليها الخطة الخمسية، فهل تريد  ّ

ًحقا تحسين مستويات المعيشة في القدس؟ " إسرائيل"
 ًولماذا؟ خدمة ألي هدف؟

ّاالجتماعي واالقتصادي في خدمة األمني والسياسي ّ ّّ  

ّبدأ االهتمام بوضع خطط حكومية واسعة 
للفلسطينيين في "  الجوانب المعيشيةتطوير"تستهدف 

، ٢٠١٣في نهاية عام . ً سنوات تقريبا٦القدس قبل 
ٍلجنة وزارية من مستوى عال، " إسرائيل"ّتشكلت في  ّ

ّضمت إلى جانب الوزارات ممثلين عن المخابرات 
ّاإلسرائيلية والشرطة وبلدية االحتالل، ومكتب رئيس  ّ

هذه اللجنة األرقام كان القلق األساسي المحرك ل. الحكومة
المرتفعة لحاالت إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة 
والمواجهات التي تجري في مختلف بلدات القدس، مما 

ّأثر، حسب الدراسات اإلسرائيلية، على  شعور اإلسرائيلي "ّ
لم تكن سلطات ". باألمان خالل تجواله في عاصمته

ًاالحتالل بطبيعة الحال قد وفرت جهدا إلخماد  تلك ّ
. المواجهات؛ اعتقال، حبس منزلي، قتل، هدم بيوت، إلخ

  .ًلم يكن كافيا" الحلول"لكن هذا النوع من 

ّاقترحت اللجنة المذكورة أن تعمل الحكومة 
ّاإلسرائيلية على تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية  ّ ّ

" عدوانيتهم"ألهالي القدس كوسيلة للتعامل مع 
ٌاللجنة أن إلقاء الحجارة ناجم  افترضت هذه .المتصاعدة

ّإذا حسنت من أوضاعهم "ّ، وبالتالي فإنك "الفقر"عن 

                                                                            
 

، بهدف العمل على زيادة عدد العـاملين ٢٠٠٧بتأسيسها عام 
ّيصنف حسب اإلسـرائيليين (والعامالت في المجتمع الفلسطيني  ُ

 بـدأت ٢٠١٣عـام ). البدو، والـدروز، والعـرب، والـشركس: إلى
نتـشر فـي وهـي ت". الفنـار"هذه المراكز بالعمل تحت اسم شركة 

مختلـــف بلـــدات الـــداخل الفلـــسطيني، فيمـــا افتـــتح المركـــز فـــي 
 .٢٠١٤القدس عام 

ّاالجتماعية واالقتصادية، سيتوقفون عن إلقاء الحجارة ّ" ،
  .االحتالل وممارساته: ّدون أي ذكر للسياق السياسي

/  يونيو٢٩بناء على هذه التوصية، صدر في 
: ، بعنوان١٧٧٥، القرار الحكومي رقم ٢٠١٤حزيران 

ّالخطة لتعزيز األمن الشخصي والتطوير االقتصادي " ّ ّ
ّاالجتماعي في القدس لصالح كل سكانها ُخصص لهذه ". ّ

 مليون شيكل بما يشمل قطاعات ٢٠٠ّالخطة مبلغ 
ّالتعليم والتشغيل وتطوير بعض مالمح البنية التحتية، 

ًوالخدمات البلدية، إضافة إلى   مليون شيكل لتعزيز ٩٠ّ
ّام الرقابة البلدية والشرطية، وتمتد فترة تطبيقها من نظ ّ

بعد ذلك، ظهرت مالمح العمل على . ٢٠١٨ إلى ٢٠١٤
الذي يعمل على زيادة عدد " ّرواد" برنامج :ّهذه الخطة

ّالطالب في الجامعات اإلسرائيلية، وفتح مراكز تشغيل 
  . منها مركز ريان المذكور أعاله، وغيرها–وتدريب 

ّفي تطبيق خطة عام " أخطاء"بعد ًالحقا، و
ّ ُأسست لجنة إسرائيلية للتخطيط لخطة جديدة ٢٠١٤ ّ

ّوواسعة تمتد على عدة سنوات، تعمل بفاعلية وعمق 
ّأكبر، وتستهدف ذات األمر وبذات المنطق األمني 

ّ، صدرت المصادقة على الخطة ٢٠١٨عام . ّالسياسي
، "ّمسيةّالخطة الخ"الجديدة، أو ما نعرفه اليوم باسم 

ّلتكمل العمل على ما لم تنته منه خطة عام  ِ ُ٢٠١٤. 

ٍتنطلق الخطتان من رغبة أمنية إسرائيلية تربط  ٍ ٍّ ّ ّ
 يفترض هذا .ّالفعل السياسي المقاوم بالوضع المعيشي

ّالمنطق أن من يعيش حياة جيدة على الصعيد  ّ
ّاالقتصادي؛ معاش ثابت، ووظيفة جيدة، وعلى الصعيد  ّ

ّتعليم جيد، بيئة وبنية تحتية مناسبة، ّاالجتماعي؛ 
له، وال " مصلحة"ومساعدة في حاالت العنف والطالق، ال 

ّله للمشاركة في أي نشاط سياسي، إذ أن هذا " دافع" ٍ
ّالنشاط السياسي سيكلفه خسارة هذه المكتسبات  ُ

ّاالجتماعية واالقتصادية، وبالتالي لن يشكل  ُ ّ ّخطرا أمنيا"ّ ً." 

 ماذا بعد؟
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ًالقدس عاصمة لها في قانون " إسرائيل"ت ّثبت
وفيما . ١٩٨٠عام ) ّوهو بمثابة قانون دستوري(أساس 

ّ، فإن "ّالقدس الشرقية"طمح المفاوضون أن يحصلوا على 
استغلت الوقت المهدر في الطموح لفرض " إسرائيل"

الجدار حول القدس، التهويد : الوقائع على األرض
يطان، سحب الهويات، واختالق التاريخ، مشاريع االست

ّإغالق مؤسسات فلسطينية، محاصرة أي بذور لقيادة 
ّمحلية وطنية  ً إن لم يجدوا تهما جاهزة، كان اإلبعاد عن –ّ

ًالقدس أو االعتقال اإلداري حال أمامهم، االعتراف  ّ ّ
ّونقل السفارة، وظهر " القدس عاصمة إسرائيل: "األميركي

ّمدار من العرب، واجتماعات شكلية  ُتختم ببيانات مكررة ُ ُ
  .ّمن السلطة الفلسطينية وممثليها في المدينة

إذا جمعنا هذا مع وسائل وسياسات االحتواء 
ّوفتح األحضان التي تشكل الخطة الخمسية ذروتها،  ُ ّ

على المدينة، " كاملة"سيطرة ": إسرائيل"يتكامل سعي 
" العنوان"على المقدسيين، أن تصبح هي " كاملة"سيطرة 
كأنها تقول للمقدسيين بعد أن تقمعهم . ّل شيءفي ك

ًوتحاصرهم ماديا ومعنويا ًّ ال أفق لكم مع غيري، وال : "ّ
فرصة لكم في مجتمع عصامي، الحل لذلك ". فقط أنا: ٍ

فهي تعمل جاهدة على قتل البديل، وتسعى إلى أن يبقى 
ّأي نشاط اقتصادي أو اجتماعي تحت جناحها والخطير . ّ

ا تخرج للمقدسيين في احتياجاتهم ّفي الخطة أنه
ّاألساسية، في روتينهم اليومي، في أم تبحث لنفسها عن  ّ ّ
عمل ولطفلها عن دورة رسم أو حتى دروس تقوية، في 
ّرب أسرة يبحث عن معاش يسد متطلبات عائلته، في  ٍ ّ

ّحاجة شاب أو شابة لتقدم أكاديمي وبناء مستقبل مهني  ٍ ٍ. 

على المستوى ًفي المقابل، نجد تقصيرا 
ّالمجتمعي ومن ثم غيابا ألي خطة رسمية أو غير رسمية  ّ ً ّ ّ

المليارات قد استثمرت في صناديق . أو رؤية بعيدة المدى
. ُالتبرعات والمنح للقدس، دون أن تحقق أثرها المطلوب

ُأن نرى مثال ماليين تصرف على قطاع الشباب واألطفال  ً

ّسنويا في مشاريع حددت مواضيعها مس ُ ّبقا من الممول، ًّ ُ ً
ُوال نرى في المقابل أيا منها يصرف على بناء مدارس  ً
ّمناسبة بما يكفي ليمنع التوجه لمدارس حكومية 
ّإسرائيلية، أو حتى لتطوير اقتصاد مقدسي ينهض  ّ

  .بالمدينة

ّفي ظل ذلك، يببقى أهالي القدس أمام امتحان 
ء األسئلة وحيرتها، وفي ضغط البحث عن مقومات البقا

ّ وبغض النظر عن نسب نجاح الخطة .والمستقبل
، والفلسطينيون "سوبرمان"ليست " إسرائيل"فـ(ّالخمسية 

ُفإن أقل اإليمان أن يستثمر ) ليسوا مجردين من التفكير ّ
ًّمجتمعيا في سياسات التحصين، في تحصين هؤالء 
ّاألطفال، والطالب الثانويين والجامعيين وعائالتهم، الذين  ّ

ًا بعد يوم درجات انكشافهم على المؤسسات تتسع يوم
ّاإلسرائيلية وما تحمله من فكر وأدوات، والتي قد ال تنجح 
ّفي تغيير انتماءاتهم إلى الحد الجارف الذي قد يتخيله 

ُالبعض، ولكنها ستشكل   ً تحديا أمام مستقبل - بال شك -ُ
  .ّالمدينة وأمام سقف العمل السياسي فيها

  ١٥/١/٢٠٢٠موقع متراس 

* * * * *  

الفلسطينيون داخل وخارج فلسطين يستعدون 
لحماية " حملة الفجر العظيم"للمشاركة في 

  مقدسات األمة في فلسطين

 

الفلسطينيون  يستعد - إعداد وسام محمد 
التي ُأطلقت قبل أيام " حملة الفجر العظيم"للمشاركة في 

المبارك والمسجد  األقصى لتأدية صالة الفجر في مسجد
اإلسالمية في  المقدسات براهيمي بهدف حمايةاإل

فلسطين المحتلة وزيادة الرباط فيها لمواجهة سياسات 
 .االحتالل التهويدية

الصالة  في البداية، كانت الحملة مقتصرة على
في مدينتي القدس ) األقصى واإلبراهيمي(في المسجدين 
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تتوسع لتشمل كافة المساجد في كافة  والخليل قبل أن
تشهد مساجد  التواجد الفلسطيني، ومن المتوقع انأماكن 

 .القدس وغزة صالة حاشدة

إلى النفير  غزة أهالي قطاع حماس ودعت حركة
العام والصالة في مساجد غزة المركزية؛ تلبية لنداء أهلنا 

حملة (مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية ضمن  في
جد المبارك والمس المسجد األقصى في) الفجر العظيم

 .اإلبراهيمي اللذين يدنسهما االحتالل الصهيوني

 كما دعت الحركة في تصريح صحفي، أبناء

الشعب الفلسطيني إلى دق ناقوس الخطير واالستمرار في 
ًرجاال ونساء وأطفاال ألداء صالة الفجر  االحتشاد والنفير ًً

 المسجد اإلبراهيمي  في١٧/١يوم الجمعة القادمة 

 .ركوالمسجد األقصى المبا

لتكن هذه الحملة بمثابة رسالة : "وقالت حماس
ّتحد لالحتالل، ونذيرا له بأن مقدساتنا خط أحمر ال يمكن  ً ٍ

 ".السكوت عنه

 وفي لبنان، أطلق ناشطون فلسطينيون دعوات

عبر مواقع التواصل االجتماعي للمشاركة في الحملة 
مساجد المخيمات الفلسطينية  وتأدية صالة الفجر في

الشعب  ندعوكم باسم:" للبنانية، وجاء في الدعوةوالمدن ا
الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في 

 في القدس والضفة الغربية أهلنادعوة  لبنان وبالتزامن مع
مساجد لبنان  وغزة، للمشاركة في صالة الفجر بجميع

، ولتكن صالة الفجر بداية )حملة الفجر العظيم(ضمن 
  ".ـنانالج النصر وبوابة

وأدى آالف الفلسطينيين صالة الفجر في 
المسجد األقصى المبارك في العاصمة المحتلة، وفي 

المحتلة، اليوم الخميس،  الخليل المسجد اإلبراهيمي في
ًتمهيدا للحملة الكبرى يوم الجمعة، ومن المتوقع أن 

  .تشارك حشود كبيرة في صالة فجر الجمعة

 ن المقدساتيؤكد الفلسطينيون في كل مرحلة أ

خط أحمر ال يمكن القبول باالعتداء عليهم، وأن هذه 
 – منها المسجد األقصى المبارك المقدسات وفي المقدمة

 شعلة الفلسطينيين ومعهم األمة العربية ستبقى

واإلسالمية، وسيبقى المسجد األقصى المبارك بوصلة 
  .األمة

 ١٦/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

برحاب " الجمعة"ًفا يؤدون  أل٤٠أكثر من 
  رغم إجراءات االحتالل في القدس" األقصى"

ٍأدى أكثر من أربعين ألف مصل من القدس  ُ
صالة   اليوم١٩٤٨والداخل الفلسطيني المحتل منذ العام 

 إجراءاتالمبارك، رغم  المسجد األقصى برحاب الجمعة
االحتالل المشددة في المدينة المقدسة، والتوتر فيها، 

االحتالل للمسجد عقب صالة الفجر  اقتحام  بعدخاصة
 .واعتدائه على المصلين بصورة وحشية

 وشارك المصلين عقب خروجهم من مصليات

في وقفة ضد انتهاكات االحتالل قبالة المصلى  األقصى
بسم اهللا "، و"نفديك يا أقصى بالروح بالدم"القبلي، وهتفوا 

  ".هذا األقصى رح يتحرر.. اهللا أكبر

نبه، أكد المفتي العام للقدس في خطبة من جا
رباط المصلين وشد رحالهم  أن"صالة الجمعة في األقصى 

 لمقدساتهم الدينية خاصة المسجد األقصى والمسجد

  .اإلبراهيمي يغيظ االحتالل

وأضاف أن واجبنا الديني يدعونا للرباط في 
المسجد األقصى وأن نكون عمار القدس والخليل وكل 

 .اضي الفلسطينية المحتلةمنطقة في األر

ولفت إلى أن رد الفلسطينيين على جرائم االحتالل 
وتهويد المدينة المقدسة واألرض  وانتهاكاته واقتحاماته

وشد الرحال  الفلسطينية كان قويا، من خالل رسالة الرباط
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 للمسجد األقصى، رسالة لمن يحتل األرض ويدنس

 .بدابأن الشعب لن يرضى بهذا الحال أ المقدسات

وأكد أن المرابطين في المسجدين األقصى 
واإلبراهيمي وفي كل مكان يتحدون االحتالل الغاشم 

 .وأعوانه، وما يقومون به يغيظ األعداء

في سجون  األسرى ّوحيا المفتي العام للقدس
االحتالل، وحياهم على صبرهم وثباتهم وعطائهم، وقال إنهم 

المدافعون عن كرامة األمة في كرامتها وحريتها، وهم  طليعة
بصبرهم سيفشلون كل المخططات  اإلسالم والمسلمين، وأنه

 .والمؤامرات التي تستهدف أألرض الفلسطينية

كما دعا الشعب الفلسطيني إلى الوحدة ورص 
آن األوان : "الصف وتوحيد الكلمة واجتماع الرأي وقال

  ".لينتهي عار االنقسام

 ١٧/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل تفاجأ بعدد المصلين في األقصى فجر 
  اليوم

  

 العبرية أن ١٢القناة  ذكرت – القدس المحتلة
قوات الشرطة اإلسرائيلية تفاجأت بعدد غير مسبوق من 
الفلسطينيين الذين وصلوا اليوم ألداء صالة الفجر في 

  .المسجد األقصى المبارك

 الصالة بدأت"وذكرت الشرطة اإلسرائيلية أن 
 آالف مصلي وهو رقم غير مسبوق، قبل ٨بوصول نحو 

  ".أن يتوافد المصلون

وأفادت القناة العبرية أن التقديرات في الشرطة 
اإلسرائيلية تعزو سبب الزيادة الكبيرة في أعداد المصلين 
في المسجد األقصى إلى زيادة أرقام عدد المقتحمين 

  .اليهود للمكان

وا بعد  فلسطيني تجمع٣٠٠وزعمت أن نحو 
الصالة وقاموا بالهتاف بعبارات وطنية داخل األقصى، 

حيث اقتحمت الشرطة اإلسرائيلية المكان وفرقت المصلين 
  .بالقوة، واستخدام العنف ضد المصلين

 ١٧/١/٢٠٢٠شبكة أصدام اإلخبارية 

* * * * *  

أعداد مصلي الفجر بالمسجد : ناشط فلسطيني
  األقصى أغاظت االحتالل

 

أعداد مصلي فجر  تسببت –لة القدس المحت
اليوم الجمعة بإغاظة االحتالل اإلسرائيلي، والذي قرر 

  .االنتقام باالعتداء المباشر على المصلين

وحول تفاصيل ما جرى فجرا في المسجد 
األقصى، ذكر الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب، الذي 

انقضاء الصالة، بدأت "حضر صالة الفجر، أنه بعد 
 باحات المسجد األقصى أطلق خاللها مسيرات داخل

  ".المصلون التكبيرات والهتافات الوطنية

توافد " إلى أن -تصريحات صحفية في – وأشار
هذه األعداد الكبيرة من المصلين أغاظ االحتالل الذي 

سلطات "وأوضح أن ".يعمل على تفريغ المسجد طوال العام
ءات االحتالل بيتت أمرا للرد على هذه الجموع والندا

لصالة الفجر، ووضعت الكثير من المتاريس والحواجز 
العسكرية، إضافة لتعزيزات كبيرة في محاولة منها 

  ".لتخويف المصلين وتقليل عدد الوافدين لألقصى

قوات االحتالل اقتحمت "ّونبه أبو دياب إلى أن 
األقصى، واعتدت على المصلين، وطاردتهم في ساحات 

 الناشط الفلسطيني أن ّوعد".المسجد لدفعهم للخروج
االحتالل يهدف من االقتحام واالعتداء على المصلين إلى 

إيصال رسالة ترهيب، حتى ال يستمر المصلون بالحضور "
لصالة الفجر بهذه األعداد التي أربكت حساباته وأغاظت 

  ".المتطرفين

وشارك اآلالف من المصلين الفلسطينيين بصالة 
ينة القدس المحتلة، الفجر في المسجدين األقصى بمد



  
  ١٦١ 

واإلبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية 
المحتلة، وفي مساجد قطاع غزة، ضمن حملة دعت إليها 
األوقاف اإلسالمية وفصائل فلسطينية أطلقوا عليها حملة 

  ".الفجر العظيم"

  ١٧/١/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 ٢٠٠ اعتقل االحتالل.. ً طفال٢١من بينهم 
  فلسطيني منذ بداية العام

 

مركز أسري فلسطين إن  قال – القدس المحتلة
االحتالل واصل خالل العام الجديد سياسة االعتقاالت 
التي ينفذها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، التي أصبحت 

حالة اعتقال منذ بداية ) ٢٠٠(ًحدثا يوميا مالزما، ورصد 
 .العام الجاري

عالمي للمركز الباحث رياض وقال الناطق اإل
ًاستنزافا للشعب " إن االعتقاالت أضحت األشقر

الفلسطيني، وأداة من أدوات القمع التي يلجأ إليها 
االحتالل لمحاربته، والتأثير على مقاومته، وتطال كل 
شرائح المجتمع الفلسطيني، بحيث ال تمر ساعة إال وينفذ 

 ".واطنين أو أكثراالحتالل خاللها عملية اعتقال ألحد الم

ًطفال ) ٢١(وأشار إلى أن االعتقاالت شملت 
ًقاصرا دون الثامنة عشر من أعمارهم، أصغرهم الطفل 

ْمن حي رأس العامود في بلدة ) ًعاما١٣(محمد أبو قلبين 
ّسلوان ب القدس المحتلة، بينما اعتقل الفتى الجريح 

من بيت لحم، عقب إطالق النار ) ًعاما١٧(حسين يونس 
ٕيه، واصابته بعيار ناري أسفل الركبة، أدى لكسر في عل

العظم، وتمت زراعة براغي في قدمه المصابة في مشفى 
 ".شعاري تصيدك"

وبين األشقر أن االعتقاالت منذ بداية العام 
نساء وفتيات فلسطينيات غالبيتهن تم ) ٧(شملت 

، فيما األقصىاعتقالهن من القدس، في محيط المسجد 

ل سيدة حامل في شهرها األخير من مدنية اعتقل االحتال
قلقيلية مع زوجها، وأُفرج عنها بعد التحقيق لساعات 

 . ألف شيقل٢٠بكفالة بقيمة 

 مواطنين من قطاع ٦وأفاد بأن االحتالل اعتقل 
غزة منذ بداية العام الجاري، اثنان منهم تم اعتقالهما 

  .إيرز/ على حاجز بيت حانون

 ١٨/١/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  

المحميات الطبيعية بالضفة مطمع : تقرير
  للتوسع االستيطاني وسرقة األراضي

 

قال المكتب الوطني للدفاع  - وكاالت  – رام اهللا
عن األرض ومقاومة االستيطان بمنظمة التحرير إن 

ٕفي الضفة الغربية المحتلة واقامة ” المحميات الطبيعية“
، ليست سوى إحدى الوسائل ”الحدائق الوطنية التوراتية“

اإلسرائيلية للسطو على أراضي الفلسطينيين واألراضي 
  .العامة

وأشار المكتب في تقرير له أمس إلى مصادقة 
وزير الجيش اإلسرائيلي نفتالي بينيت األسبوع الماضي 
على قرار اإلعالن عن سبع محميات طبيعية جديدة في 

أراضي “ا  ألف دونم، معظمه١٣٠الضفة تبلغ مساحتها 
 ألف دونم من ٢٠دولة، والباقي حسب التقديرات، 

  .األراضي هي أراض بملكية فلسطينية خاصة

وأوضح أن هذا هو اإلعالن األول عن محميات 
في الضفة منذ التوقيع على ” حدائق وطنية”طبيعية و

اتفاقات أوسلو، الفتا إلى أنه وخالل السنوات، التي 
ت توجد تغييرات في كان” أوسلو“أعقبت التوقيع على 

  .حدود المحميات الطبيعية القائمة

وبين أن هذه الخطوة من المستوى السياسي 
وتشكل مصادقة على عملية تخطيط بدأت في العام 

  .”اإلدارة المدنية“ في ٢٠٠٨



  
  ١٦٢ 

ولفت إلى أن إعالن بينت شمل عددا كبيرا من 
المواقع من بينها مغارة سوريك، وتعرف أيضا باسم 

أو مغارة الشموع، القريبة من ” ات العلياكهف الحليم“
قرية بيت سوريك؛ وادي المقلك، عند المنحدرات الشرقية 
لجبل الزيتون في القدس، وادي ملحة عند مجرى نهر 

  .األردن الجنوبي، ووادي الفارعة بوابة األغوار الشمالية

وبحسب التقرير، فإن سلطات االحتالل تمنع 
 الضفة من استغالل الفلسطينيين في كافة محافظات

أراضيهم الواقعة في مناطق تلك المحميات، بذريعة 
  .الحفاظ على تلك المحميات

تبدي كما هي العادة ” اإلدارة المدنية“وذكر أن 
وللتعمية على مشاريعها االستيطانية المستقبلية حرصا 
على ضمان التصرف بتلك المناطق باعتبارها محميات 

بوابها لتوسيع المستوطنات طبيعية، فيما تفتح مشاريع أ
  .عندما ترى ذلك مناسبا كما حدث في أكثر من مناسبة

 كيلومتر مربع في ٧٠٠وأشار إلى أنه يوجد 
، إضافة ”محميات طبيعية“الضفة جرى اإلعالن عنها 

 كيلومترا مربعا كغابات، لتصل نسبة تلك األراضي ٧٨إلى 
 في المائة من مساحة الضفة، يقع معظمها ١٣.٧إلى 

وفقا التفاق أوسلو، أي تحت ” ج“في المناطق المصنفة 
  .السيطرة اإلسرائيلية

 في ١٣.٧وتبقى المساحات الواسعة المقدرة بـ
المائة عرضة إلعادة تدوير االحتالل لقراراته العسكرية، 
من أجل استغاللها لصالح االستيطان، حيث توجد قرابة 

  . محمية٥٠

لتي وأوضح المكتب الوطني أهم المناطق ا
تحويها، وهي مناطق األغوار الشمالية التي يروج رئيس 
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو لخطته بفرض السيادة 
اإلسرائيلية عليها في حال فاز في االنتخابات، ووادي قانا 
في سلفيت، ومناطق محميات طبيعية في محافظات بيت 

  .لحم والخليل

 بل وال يقتصر تدوير القرارات على المحميات،
هناك أساليب مختلفة، أهمها إقامة قواعد عسكرية، أو 
إعالن منطقة تدريب عسكري، أو إعالن األراضي تابعة 

  .للدولة

وأكد التقرير أن االحتالل وأذرعه التنفيذية 
يعمدون إلى وسيلة تحويل األراضي الفلسطينية وخاصة 
في القدس المحتلة إلى أراض خضراء يطلق عليها اسم 

” حدائق توراتية“، لكنها في الحقيقة ”لوطنيةالحدائق ا“
حول المسجد األقصى والبلدة القديمة وفي محيط مدينة 
القدس المحتلة، تصل مساحاتها االجمالية الى آالف 

  .الدونمات

مشاريع ” الحدائق التوراتية“وتتضمن معظم 
استيطانية تهويدية، تهدف أوال إلى مصادرة األرض 

لسطينيين وتحويلها لمحطات ووقف التمدد السكاني للف
رئيسة لتمرير الرواية التلمودية بطريقة تعسفية، وهي 
ّتقوم على أراض بملكية فلسطينيين وفي مناطق سكنية  ّ ٍ

على صعيد .ّأو مناطق تابعة ألحياء أو قرى فلسطينية
آخر، وفي سياق المشاريع االستيطانية، أصدرت سلطات 

ة باالستيالء على االحتالل األسبوع الماضي أوامر عسكري
 دونما زراعيا من أراضي الخضر وأرطاس جنوب ٣٥٠

باكوش، وخلة “محافظة بيت لحم، وتحديدا في مناطق 
ظهر العين، وثغرة حماد، والشغف، وزكندح، وعين 

  .القسيس، وشوشحلة، والرجمط

وبحسب المكتب الوطني، فإن هذه األوامر تهدف 
، ما ″٦٠رقم  “إلى توسيع الشارع االلتفافي االستيطاني

يعني التهام المزيد من األراضي، إضافة الرتداد بنحو 
 مترا، عدا عن منع المزارعين من الوصول إلى ١٥٠

 دونما ١٢٧كما استولت سلطات االحتالل على .أراضيهم
من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت، بزعم 

  .”الك دولةأم“أنها 

 ٢٦ص ١٩/١/٢٠٢٠الغد 
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* * * * *  

في مواجهة كارثة عمرانية " ش النيرساتحو
  تهدد حياة السكان

  

لم يشعر  - القدس المحتلة - أسيل جندي
في البلدة القديمة بالقدس بثقل " حوش النيرسات"سكان 

األيام كتلك التي يعيشونها منذ شهر في حالة من الترقب 
والخوف من إمكانية انهيار منازلهم فوق رؤوسهم كل 

  .لحظة

البلدة القديمة على زوار هذا الحي كبقية أزقة 
المرور بعدة أسواق وأزقة ليتمكنوا من الوصول إليه، 
وأثناء صعودهم أو نزولهم على ساللم باب السلسلة 
يالحظون تغير شكل األرضيات بعد حفريات شركة 
جيحون اإلسرائيلية قبل شهر لتغيير أنابيب المياه أسفل 

  .األرض

 التصدعات مع انطالق هذه الحفريات بدأت
حوش "تظهر تدريجيا في الزقاق المؤدي لمنازل 

وسرعان ما انتقلت التصدعات لتشمل أسقف " النيرسات
وجدران منازل كل من عائلة عابدين والساليمة والرشق 
وسليمي وزاهدة وأبو عصب ووزوز، وتأوي هذه المنازل 

  .نحو مئة مقدسي

بمجرد دخول الحوش يظهر للعيان حجم األضرار 
 لحقت بالمكان، ويسمع الزائر حديث بعض السكان التي

وهم يفصحون عن سماع أصوات للحفريات أسفل األرض 
  .مؤخرا

ينهمك آخرون في إطالع وسائل اإلعالم 
والمهندسين والمؤسسات الحقوقية على ما آلت إليه 
األوضاع، معلنين رفضهم إخالء منازلهم بعد إمهالهم 

لتي أكدت في تقريرها ثالثين يوما من بلدية االحتالل ا
الهندسي أن هذه المنازل آيلة للسقوط وتشكل خطرا على 

  .سكانها والمجاورين

الذي -ليس هذا فحسب بل تضمن قرار اإلخالء 
 بندا يشمل دفع -علقته طواقم البلدية على أبواب المنازل

إذا )  دوالرا أميركيا١٠٥٠( شيكل ٣٦٠٠مخالفة بقيمة 
لبلدية دون أن يخلي السكان انتهت المدة التي حددتها ا

)  دوالرا أميركيا٤٥( شيكال ١٦٠منازلهم، باإلضافة لدفع 
  .عن كل يوم يمر بعد انتهاء المدة

  صمود رغم الخطر

حتى لو انهارت المنازل فوق رؤوسهم فإن 
نحن قررنا بشكل جماعي أننا لن نخرج "السكان يقولون 

ال وهو ما صرح به المقدسي رشيد زاهدة بانفع" منها
  ".حوش النيرسات"مطلعا الجزيرة نت على أوضاع 

ولدت في هذا المكان وأعيش فيه منذ عقود "
نحن . وغيري من المسنين يعيشون هنا منذ سبعين عاما

نتهم شركة جيحون لمياه ومجاري القدس ألنها تسببت 
بهذه األضرار لنا منذ شهر عندما بدأ بالحفر لترميم 

لسلسلة حتى مدخل المسجد أنابيب مياه من بداية طريق ا
  ".األقصى

يغيب زاهدة عن الحي ويعود بعد توجهه للبلدية 
ويحمل أوامر إجالئه وجيرانه، ويحثهم على الصمود 

  .بمنازلهم رغم الخطر

المسنة حنان سليمي تطل بين الفينة واألخرى 
على الزقاق من باب منزلها وتطلع الزوار على حاله، 

، تتحسس جدرانه وتثبت وهو أحد أكثر المنازل تضررا
  .تفاصيل التصدعات في ذاكرتها

أمس لم يكن هذا الشرخ موجودا والمياه "وتقول 
يقولون .. التي تسيل بغزارة لم تكن كذلك قبل ساعات

لن نترك منازلنا ألننا : إنهم يريدون إخالءنا ونحن نقول
ال نملك المبالغ الطائلة لترميمها وال نملك منازل أخرى 

نحن نتعرض لتهجير ..  حتى ترمم منازلنانلجأ إليها
  ".جماعي
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فايزة أبو عصب بدت أكثر سكان الحي هدوءا 
رغم تضرر كافة غرف منزلها، لكنها جلست في مكانها 
بغرفة الجلوس أمام المدفأة الكهربائية تحضر طعام 
الغداء رغم يقينها أن التصدعات قد تؤدي النهيار المنزل 

ا ورق العنب الذي تحضره فجأة قبل أن تتناول وأسرته
  .بكل هدوء

تصدح حنجرتها بين الحين واآلخر بآية قرآنية 
أو حديث شريف، وتقول لمن حولها إن الصمود هو 

هم يريدون تفريغ البلدة القديمة من "المطلوب من كل منا 
صمدنا منذ .. المقدسيين لصالح اليهود وهذا ليس جديدا

عد األرواح احتالل القدس حتى اآلن وسنصمد حتى تص
  ".إلى بارئها

غادرت الجزيرة نت منزل أبو عصب الذي تلفه 
طمأنينة صاحبته ويقينها بأن اهللا سيختار لهم األفضل، 
وبمجرد الوصول لزقاق الحي عاد صخب أصوات السكان 
والحوانيت المجاورة وارتفاع أصواتهم باتهام االحتالل 

  .اإلسرائيلي بكارثتهم

ت ديبة على قرار علق المحامي المقدسي مدح
اإلخالء بضرورة أن يعرف السكان أن إخالء العقار بهدف 
الترميم ال يمس بحقوق ملكيتهم للعقارات، ونصح السكان 
بالمسارعة لترميم منازلهم كي يفوتوا على البلدية فرصة 

  .التدخل لترميمها

وأكد أن لجوء أصحاب المنازل إلغالقها وتركها 
أي عقار "قارات للخطر فـ فترة طويلة قد يعرض هذه الع

يتم إفراغه من ساكنيه حتى لو لمدة قصيرة هو في عين 
  ".الخطر خاصة أن هذه المنازل تقع في البلدة القديمة

  اتهام االحتالل

ُيذكر أن شركة جيحون لمياه ومجاري القدس قد 
بدأت قبل نحو شهر بأعمال حفر في المنطقة لتغيير 

نفجار أحد األنابيب أسفل أنابيب المياه في المكان، ومع ا
وتسرب المياه منها بقوة تحت األرض، " حوش النيرسات"

أدى ذلك لتحرك األتربة والحجارة مما تسبب في هبوط 
األرضيات في الحي وتصدع كافة منازله وزقاقه وتضررها 

  .بشكل كبير

ويعود ذلك الضعف لبناء المنازل قديما من 
نت والحديد حينها، األتربة والحجارة لعدم استخدام اإلسم

ومع مباشرة األعمال اإلسرائيلية لتغيير األنابيب التي لم 
  . تضرر هذا الحي بشكل كبير١٩٧٨تغير منذ عام 

الباحث في تاريخ القدس روبين أبو شمسية قال 
حوش "للجزيرة نت إن القاعدة األساسية لألبنية في 

ة مملوكية، وبني الطابق الثاني منها في الفتر" النيرسات
العثمانية المتأخرة في حين توجد تحت األرض أقبية من 

  .الفترة الصليبية

وحول سبب تسمية الحي بهذا االسم، قال إنه 
لكن فترة " حوش النشاشيبي"أطلق عليه قديما اسم 

االنتداب البريطاني ولكثرة الثورات حينها اتخذت مجموعة 
من الممرضات من هذا الحي مقرا لهن لعالج الجرحى 

مرضى، وقيل أيضا إن أول قابلة قانونية في القدس وال
  .خرجت من هذا الحي فأطلق عليه هذا االسم

ونفى أبو شمسية وجود أي نفق إسرائيلي أسفل 
هذا الحي لكنه أكد وجود حفريات مشتتة حوله، أقربها 

والتي قد تكون وصلت " حوش الشاي"عليه حفرية أسفل 
لكن ليس هناك ما " حوش النيرسات"للحوانيت المجاورة لـ 
  .يؤكد ذلك حتى اآلن

  ٢١/١/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

 عملة واحدة.. والليكود) أبيض -  أزرق(
  

قال رئيس  -   كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
بيني غانتس، ) حزب الجنرالت(» ابيض - ازرق «كتلة 

االغوار (إنه سيعمل من أجل ضم غور األردن 
انتخابات الكنيست، التي إلى إسرائيل بعد ) الفلسطينية
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ٕوالى ذلك الحين سنهتم « آذار المقبل، ٢ستجري في 
أننا ننظر إلى هذه «وأعتبر . »بتطوير هذه المنطقة

  .«المنطقة على أنها جزء ال يتجزأ من أرض إسرائيل

وجاءت أقوال غانتس هذه خالل جولة في 
االغوار، مع أعضاء في كتلته وبينهم عضو الكنيست 

ويجمع . موشيه يعالون، امس الثالثاء) ابقالجنرال الس(
على ضم غور األردن، وفيما » ابيض -ازرق «قادة 

بتنفيذ ضم أحادي الجانب، » تيلم«يطالب يعالون وحزبه 
بأن يتم الضم كخطوة » ييش عتيد«يطالب حزب 

  .مع المجتمع الدولي، على حد تعبيرهم» منسقة«

وعقب زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة 
رائيلية، بنيامين نتانياهو، على تصريح غانتس، قائال اإلس
لماذا ننتظر إلى ما بعد االنتخاب؟ باإلمكان فرض «إنه 

السيادة على غور األردن منذ اآلن وبإجماع واسع في 
  .«بيني غانتس، أتوقع ردك قريبا. الكنيست

، التي يعتزم »صفقة القرن«وتطرق غانتس إلى 
  .مب، طرحهاالرئيس األميركي، دونالد ترا

ّآمل أن يبكر الرئيس ترامب «وقال غانتس إنه 
وتحدث في الشرق . ّلقد مرت أسابيع. في نشر الخطة

. »األوسط أمور دراماتيكية، وأنا بانتظار نشر الخطة
وكان غانتس قد عبر، قبل أسابيع قليلة، عن معارضته 

، واصفا نشرها قبل االنتخابات بأنه »صفقة القرن«لنشر 
  .«سي بما يحدث في إسرائيلتدخل سيا«

وكان نتانياهو تعهد قبل االنتخابات السابقة 
إسرائيل » سيادة«للكنيست، في أيلول الماضي، بفرض 

وقوبل هذا . على غور األردن وشمال البحر الميت
قلق «التصريح بتنديد أوروبي واسع وبالتعبير عن 

إذا تم تطبيق هذا «وأعلن االتحاد األوروبي أنه . »عميق
  .«لتصريح، فسيشكل ذلك خرقا خطيرا للقانون الدوليا

بدوره، زعم رئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف 
أننا في معركة، «ووزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، 

وكان يرد . »ّيحاولون أخذ األرض منا) الفلسطينيون(وهم 
بذلك على مقابلة مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد 

، امس، وقال فيها إنه »هآرتس«ا صحيفة اشتية، نشرته
وأن خطط حكومته ) Cو Bو A (ال يميز بين المناطق

االقتصادية تشمل جميع هذه المناطق، وأنه ال يوجد في 
اتفاقيات أوسلو ما يمنع السلطة الفلسطينية من تطوير 

  .(C) المنطقة

وقال بينيت، خالل جولة في المستوطنات في 
ة إسرائيل ليست في األمم دول«منطقة رام اهللا، إن 

وسنستولي على . المتحدة، وهي طرف في المعركة
مناطق أرض إسرائيل، وندفع مواطني دولة إسرائيل إلى 

  .«االستيطان فيها، وسنلجم البناء الفلسطيني

إسرائيل على » سيادة«وطالب بينيت بفرض 
هذه مهمة، وباإلمكان تنفيذها «، معتبرا أن C المنطقة

 عاما ٥٢الي، واختراق هذا التجميد المستمر في العام الح
. الذي لم نفرض خاللها القانون ولو على سنتمتر واحد

وسوف نفرض السيادة على الضفة الغربية وغور 
  .«األردن

من جهة اخرى، أعلنت اللجنة المنظمة 
للكنيست، امس، أنها ستناقش طلب نتانياهو، بالحصول 

 بتهم الفساد، في على الحصانة البرلمانية من المحاكمة
  . كانون الثاني الجاري٣٠ست جلسات تبدأ يوم الخميس 

جاء ذلك في بيان صدر عن رئيس اللجنة 
- ازرق «يست عن المنظمة للكنيست وعضو الكن

، آفي نيسنكورين، أوضح من خالله أن مداوالت »ابيض
لجنة الكنيست في طلب الحصانة الذي تقدم به نتنياهو 

 كانون ٣٠ستجري على مدار ست جلسات، تبدأ في 
الثاني الجاري وتنتهي يوم الخميس السادس من شباط 

  المقبل
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يشار إلى أن المناقشات ستتم فقط إذا ما تمت 
 على تشكيل لجنة الكنيست، األسبوع المقبل، المصادقة

  .خالل الجلسة التي ستعقد للهيئة العامة للكنيست

ويلتئم الكنيست بكامل هيئته، يوم الثالثاء 
المقبل، للمصادقة على تشكيل لجنة الكنيست، التي 

وقال المكتب اإلعالمي . ستنظر في حصانة نتانياهو
ولي أدلشتاين، للكنيست، اإلثنين، إن رئيس الكنيست، ي

 من ٢٥اتخذ القرار بعقد جلسة الكنيست، استجابة لطلب 
  .١٢٠ أعضاء الكنيست الـ

وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي 
ماندلبليت، أعلن في نهاية شهر تشرين الثاني، قراره 
توجيه الئحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة واالحتيال 

  .وخيانة األمانة

لشهر الجاري، تقدم نتانياهو إلى وفي األول من ا
الكنيست بطلب الحصانة البرلمانية، على أمل بحث هذا 
الطلب بعد االنتخابات اإلسرائيلية المقررة في الثاني من 

  .آذار المقبل

للنظر في » ابيض -ازرق «وضغطت قائمة 
الطلب قبل االنتخابات وسط ترجيحات بأن تشكيلة اللجنة 

ملك األغلبية التي تضمن في ظل الكنيست الحالي، ت
رفض طلب نتنياهو، ومن شأن رفض طلب الحصانة، أن 

  .يؤدي لتقديم نتانياهو إلى المحكمة

وفي تصريحات لهيئة البث اإلسرائيلي، قال 
هناك متسعا كافيا من الوقت «نيسنكورين، اإلثنين، إن 

إلجراء مناقشات في لجنة الكنيست حول موضوع طلب 
م تشكيل اللجنة فور انعقاد سيت«، وأضاف »الحصانة

  .«الكنيست األسبوع القادم

ولفتت هيئة البث اإلسرائيلية إلى أن حزب 
ّالذي يتزعمه نتانياهو، يدرس التوجه إلى » الليكود«

المحكمة العليا اإلسرائيلية، ضد قرار عقد جلسة الكنيست 
  .األسبوع القادم

  ٩ ص٢٢/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ط االحتالل بالقدس رئيس فرنسا يوبخ ضبا
  ويطردهم من أمام الكنيسة الصالحية

 

 رفض الرئيس - القدس
ماكرون دخول افراد من شرطة  إيمانويل الفرنسي

االحتالل اإلسرائيلي ومرافقته خالل زيارته الكنيسة 
في منطقة باب " على أرض ملكيتها فرنسية"الصالحية 

  .االسباط في مدينة القدس المحتلة

ا أن عناصر من شرطة وقوات وعلمت وكالة مع
االحتالل تواجدوا بكثافة في منطقة باب االسباط وعلى 
ابواب الكنيسة الصالحية، كما حاولت شرطة االحتالل 

  .التضييق على الحرس المرافق للرئيس الفرنسي

وأضاف الشهود أن الرئيس الفرنسي ابدى 
امتعاضه من الطريقة التي تعامل بها أفراد شرطة 

لم يعجبني ما قمت " :وقال ألحدهم بنبرة غاضبةاالحتالل، 
به خلفي، نحن نعرف والجميع يعرف القوانين 

  ."واالجراءات، وعليك احترامها

وطلب ماكرون من قوات االحتالل احترام المكان 
وقوانينه، حيث يمكن سماعه وهو يخاطب ضابط من 

أنا آسف ولكننا .. أخرج"شرطة االحتالل بنبرة حادة قائال 
 القوانين، ال يحق ألي أحد أن يستفز شخصا آخر، نعرف

رجاء احترموا القوانين التي لم (...) فلنلتزم بالهدوء 
  ."فليحترم الجميع القوانين(...) تتغير منذ قرون 

وأعادت الحادثة إلى األذهان تصرفا مماثال قام 
به الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، بعد مالحظته 

ات شرطة االحتالل اإلسرائيلي لمضايقات مارستها قو
  .١٩٩٦ أكتوبر ٢٢خالل زيارته القدس الشرقية في 

  ٢٣/١/٢٠٢٠وكالة معا االخبارية 

* * * * *  
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ًنتانياهو طلب من ترمب ضوءا أخضر : الليكود
  على األغوار"السيادة"لـ 

  

أولمرت  -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
خدعة لـ الطرح مجرد دعاية انتخابية و : وليبرمان
  «الحصانة

قال مسؤولون في حزب الليكود، امس، أن 
بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي طلب من 
الرئيس األميركي دونالد ترمب وقيادات في البيت 
األبيض، الحصول على الضوء األخضر لدفع خطوة 
تطبيق السيادة على غور األردن قبل االنتخابات 

  . آذار المقبلاإلسرائيلية في الثاني من

ونقلت إذاعة كان العبرية،عن أولئك المسؤولين 
قولهم، إن نتانياهو تحدث مع مسؤولين في البيت 

  .األبيض، وطلب منهم ذلك

وقالت ذات المصادر، إن هذا هو السبب في 
ًعدم إعالن نتانياهو علنا نيته طرح مسألة تطبيق 
السيادة، على الكنيست خالل جلسته العامة الثالثاء 

  .المقبل والتي ستبحث باألساس حصانته القضائية

 ١٢وكانت مصادر في الليكود قالت للقناة 
العبرية، إنه سيتم تقديم مشروع قانون أمام الكنيست 

  .للتصويت على تطبيق السيادة

وقلل عدد من المعارضين لرئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، من تصريحاته بشأن فرض السيادة 

  .ألردن وشمال البحر الميتاإلسرائيلية على غور ا

وقال أيهود أولمرت رئيس الوزراء األسبق، إن 
هذه التصريحات مجرد دعاية انتخابية، ومجرد خدعة 

ًمشيرا إلى . ليس أكثر، وأن نتانياهو لن يستطيع فعل ذلك
  .أن أي خطوة في هذا االتجاه ستضر إسرائيل

من جهته قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب 
، إن غور األردن ال تهم نتانياهو، وأنها إسرائيل بيتنا

ًمشيرا إلى أن ما يهمه فقط هو . بالنسبة له كقشرة الثوم
الحصانة التي يريد من خالل التصريحات عن الضم، لفت 

أي (االنتباه عن المناقشات التي ستجري بشأنها 
  .، والعمل على التهرب من القضاء)الحصانة

ئيلي، نفتالي في سياق اخر رد وزير األمن اإلسرا
بينت، على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 

والتي قال فيها إن السلطة » هآرتس«شتية لصحيفة 
الفلسطينية تسعى جاهدة إللغاء التمييز بين المناطق 

نحن في خضم صراع «وقال بينت . »ج«و » ب«و » أ«
نحن . إنهم يحاولون أخذ أرضنا. على أراضي إسرائيل

سنسيطر على مناطق أرض إسرائيل، . لبةنصعد إلى الح
ونوطن فيها مواطني الدولة، وسنصد البناء الفلسطيني 

  .«ونفرض السيادة

وأكد بينت، خالل جولة في مجلس بنيامين 
. في السنوات األخيرة، نخوض معركة صد«: اإلقليمي

والفترة القادمة ستكون فترة انتقال من الصد إلى الحسم، 
ى المنطقة ج في أرض إسرائيل، إلى تطبيق السيادة عل

هذه هي المهمة، ويمكن القيام بذلك . في الضفة الغربية
ً عاما ٥٢في العام المقبل، لكسر هذا التجميد الذي دام 

والتي لم نطبق خاللها القانون ولو حتى على سنتمتر 
 –في الضفة الغربية، في غور األردن، في الضفة . واحد

  .« سنفرض السيادة

كة حماس، تصريحات قادة االحتالل واعتبرت حر
ومنهم نفتالي بينيت بسن قانون لضم الضفة الغربية 

» إجماع صهيوني«للسيادة اإلسرائيلية، بأنها تؤكد وجود 
من أجل االستمرار في عملية سرقة وتهويد الضفة 

  .الغربية

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في 
ي تتطلب إن حالة اإلجماع الصهيون«: تصريح صحفي

في المقابل تجميع جهود الفصائل والقوى الفلسطينية، 
  .لبلورة استراتيجية نضال جماعية
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الى ذلك تطرق محللون إسرائيليون، امس، إلى 
أقوال رئيس كتلة أبيض أزرق، بيني غانتس، وزعيم 
الليكود، رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، 

على األغوار إسرائيل » سيادة«أمس، حول فرض 
وضمها، وكيف أن خطوة كهذه، من جانب واحد، يمكن 

  .أن تجلب المصائب إلسرائيل

اإللكتروني، » والال«ووصف المحلل في موقع 
في السياسة، » جندي نفر«أمير أورن، غانتس بأنه 

لقد اعتقد «: قياسا بنتانياهو، الذي نصب له مصيدة قائال
لى األجندة المسيطر ع(غانتس ببراءته أن الموضوع 

. اآلن هو ضم غور األردن، غانتس مخطئ) اإلسرائيلية
فالموضوع الذي يدفعه قدما بنيامين نتانياهو، الذي لديه 

 عاما، مقابل سياسي مبتدئ، هو بيني ٣٠خبرة 
  .«غانتس

نتانياهو أطلق شيئا ما إلى الهواء «وأضاف أن 
وبذلك هو حاول تحديد، وتغيير، ). فكرة ضم غور األردن(
 أمنية، –فهذه مسألة سياسية . ألجندة العامة واإلعالميةا

ُومن شأنها أن تسخر ناخبي الليكود والمستوطنين وباقي 
المتعطشين لتوسيع مساحة الدولة، ومن أجل الحصول 

ثمة حاجة إلى سياسي بحجم ) أجنبي(على دعم خارجي 
ونتانياهو، . والرسالة بذلك هي أن الضم جيد. نتانياهو

ومن يسلب خدمات نتانياهو من . سينفذ ذلكوفقط هو، 
دولة إسرائيل، بواسطة رفع الحصانة عنه ومحاكمته، 

  .«سيعاقب اإلسرائيليين

غانتس سمع ذلك وأصيب «وتابع أورن أن 
. ّوقد رد، وهذا الخطأ األول بأنه رد ولم يبادر. بهلع

إذا . »أنا أيضا«والخطأ الثاني هو أنه رد على طريقة 
م األغوار، فال تشتروا ذلك في دكان كنتم تريدون ض

اشتروا مني، فعندي ستحصلون على الضم . نتانياهو
 من دون لوائح االتهام –نفسه، بسعر حملة تنزيالت 

  .«الثالث

غانتس يعلم جيدا، «لكن أورن لفت إلى أن 
تماما مثل نتانياهو، لماذا لم تجرؤ أية حكومة حتى اآلن 

 الخط األخضر، على تغيير مكانة أية منطقة خارج
ْإذ بالقدر نفسه، وربما قبل ذلك . باستثناء شرقي القدس

أيضا، باإلمكان تركيز معركة انتخابية على التعهد بضم 
عمانوئيل، أو ) مستوطنة(أريئيل، أو ) مستوطنة(

وهذا سيكون أبسط وليس . مستوطنات قريبة من الجدار
منوطا بتشكيل خطر على استقرار السالم مع االردن 

  .«صر واألمن في السلطة الفلسطينيةوم

حتى ذلك المقطع من شارع رقم «وأضاف أنه 
والقدس، يمر في ) اللد(، بين مطار بن غوريون ١

، ألن ١٩٦٧منطقة محتلة، ولم يتم ضمها منذ العام 
الجميع يعلم أن دور اإلعالن الرسمي عن السيادة، 
وأيضا في اللطرون ومناطق أخرى، سيكون في نهاية 

وحتى ذلك الحين، . لية، باتفاق، مع الفلسطينيينالعم
الضم هو ورطة، وأي خطوة أحادية الجانب ستنزل 

  .«مصائب على إسرائيل

بدورها، رأت المحللة السياسية في صحيفة 
نوعا النداو، أن ارتداء غانتس معطفا شبيها » هآرتس«

بذلك الذي يرتديه نتانياهو خالل جوالت مع قادة الجيش 
  .«تقليد باهت لنتانياهو«، هو اإلسرائيلي

واعتبرت النداو أن تصريح غانتس هو محاولة 
، متجاهلة »اليمين اللين«لجذب أصوات ناخبي 

تصريحاته السابقة بهذا الخصوص، ووجود أشخاص 
، »كاحول الفان«ليس أقل يمينية من نتانياهو في قيادة 

وفي مقدمتهم شريك غانتس الذي وقف إلى جانبه، 
وحول أقوال غانتس . وطن موشيه يعالونأمس، المست

بالتنسيق مع المجتمع «أنه سيسعى إلى ضم غور األردن 
غانتس يعلم أيضا أنه «، أكدت النداو أن »الدولي

إما . »ضم بتنسيق دولي«ببساطة ال يوجد شيء اسمه 
أنه يوجد اتفاق، بدعم دولي، وتتقرر فيها الحدود، مؤقتة 
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ي الجانب يستهتر أو دائمة أو أنه يوجد ضم أحاد
ال يوجد ولن . ال يوجد وسط. لي وقوانينه؟بالمجتمع الد

  .«ضم صغير«وال حتى » ضم باالتفاق«يكون 

  ١٢ص ٢٣/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

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

أثارت تصريحات  - ّ ليث العساف–عمان 
مريكي دونالد ترامب األخيرة بشأن اإلعالن عن الرئيس األ

صفقة القرن قبل زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
نتانياهو، يوم الثالثاء الثامن والعشرين كانون ثاني 
الجاري، آراء مختلفة حول القضية الفلسطينية وتبعاتها 

  .في ظل غياب المعلومة الدقيقة والرسمية عن الصفقة

َإلطار أثير مؤخرا، تحديدا عبر وسائل وفي ذات ا َ
التواصل اإلجتماعي توجه األردن إللغاء قرار فك االرتباط 
القانوني مع الضفة الغربية، والذي نفته الحكومة األردنية 

  .«الدستور«َرسميا عبر 

رصدت بعض اآلراء التي أثيرت عبر » الدستور»
وسائل التواصل اإلجتماعي حول القضيتين وفيما يلي 

  :َبعضا منها

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

وضرورة إقامة الدولة . من مصلحة األردن وفلسطين
 ١٩٦٧الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 

القدس لما فيه من مصلحة وطنية لجميع وعاصمتها 
  .األطراف

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

اعلنه الرئيس األميركي، ولكن التزال بنودها مبهمة وذلك 
  .ات رسمية بشأنهالعدم صدور أي تصريح

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

 قرارات أحادية من الواليات المتحدة األمريكية هناك
بتحديد مصير دول وشعوب لها كل الحق في تقرير 

  .ًمصيرها وما تراه مناسبا

أما أحمد سليمان، أستهجن كثرة الحديث عن 
صفقة القرن وبنودها والتي لم تصدر بشكل رسمي من 
أي طرف حتى اللحظة، وطلب ممن يملك أي معلومات 

يعلن عنها بالتفصيل لوقف تداول بهذا الشأن أن 
  .المعلومات المغلوطة التي من شأنها تضليل الرأي العام

بدوره ربط نضال العلي، صفقة القرن وما يثار 
حولها بتولي الرئيس األمريكي دونالد ترامب لرئاسة 
الواليات المتحدة األمريكية بأغراض انتخابية بحتة وذلك 

نظر أمريكية لحل مشكلة الشرق األوسط من وجهة 
داعمة للكيان الصهيوني على حساب فلسطين 

  .والفلسطينيين

مهند الحاج، أكد على الوقوف خلف القيادة 
الهاشمية في الصمود بوجه تداعيات صفقة القرن 
والوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس، وأضاف أن مواقف األردن شجاعة وواضحة 

ألقصى والمقدسات االسالمية والمسيحية في الدفاع عن ا
ًوتحظى بدعم وتالحم شعبي واسع، مستذكرا الءات جاللة 

  .الملك الثالثة في وجه صفقة القرن

» إسرائيل«غادة عثمان، قالت أن ما تسعى له 
ونتنياهو هو توظيف انتخابي مرفوض أردنيا على كافة 

وكثرة الحديث اآلن عن صفقة القرن ماهو . المستويات
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إال محاوالت إلفشال عملية السالم رغم كل المبادرات 
العربية للسالم ورغم قرارات األمم المتحدة وقراراتها 

)٣٣٨/ ٢٤٢).  

مجدي الشافعي، اعتبر تداول مثل هذه 
المعلومات بكثرة على وسائل التواصل اإلجتماعي كبالون 
إلختبار الرأي العام العربي بخصوص ما يتم التحضير له 

إلدارة األمريكية والحكومة اإلسرائيلية لتمرير ما من قبل ا
يعرف بصفقة القرن، وأكد على تمسك األردن قيادة 
وشعبا بالثوابت الفلسطينية، باعتبارها بوصلة الشعوب 

التي تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على . العربية
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧حدود الرابع من حزيران عام 

  .المحتلة

بيطار قال أن ال أحد يملك حق التنازل سامي ال
عن شبر واحد من األراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي 
حديث أو حلول للقضية الفلسطينية ال تمكن الشعب 

أما . ًالفلسطيني من حقوقه كاملة مرفوضة جملة وتفصيال
إلغاء قرار فك اإلرتباط فالبد من استذكار دور األردن 

 فاألردن تاريخيا  ن فلسطين،قيادة وشعبا في الدفاع ع
 .َيرتبط ارتباطا وثيقا بفلسطين وشعبها

  ٣ ص٢٦/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

رفض دولي لضم غور األردن وتأكيد على 
الوصاية الهاشمية للمقدسات اإلسالمية 

 والمسيحية
  

اثارت  - متابعة الدستور، مقر االمم المتحدة
 غور االردن المحمومة وسعيها لضم» إسرائيل«محاوالت 

أحادي الجانب، إلى جانب ممارساتها التوسعية في زيادة 
عدد المستوطنات وتلمحياتها في األونة األخيرة إلى ضم 

، ناهيك »يهودا والسامرة«الضفة الغربية واطالق عليها 
ٕعن ممارساتها العدوانية وانتهكاتها المتكررة للمسجد 

أعلنت عن األقصى بمباركة من اإلدارة األمريكية التي 
األبدية، أثارت » إسرائيل«موافقتها بان القدس عاصمة 

غضب دول العالم، األمر الذي دفع المتحدثون في جلسة 
مجلس األمن الدورية بشأن القضية الفلسطينية إلى 

إلضفاء الشرعية على » إسرائيل«استنكار تحركات 
وجودها في األراضي العربية المحتلة ومحاولة ضم 

ً هذه األعمال باعتبارها دوسا صارخا االغوار، ورفض ً
ًللسيادة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ً.  

 التي عقدت الثالثاء سةوأكد المتحدثون في الجل
 كلمة ٥٠الماضي، واستمع خاللها المجلس الى اكثر من 

تناولت مواضيع عدة من بينها، حل الدولتين والسالم 
عنف وقضايا وضم الجوالن والوضع االنساني في غزة وال

اقليمية اخرى، أكدوا تجديد دعمهم لألردن في الحفاظ 
ٕعلى وادارة األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في 
القدس، بما في ذلك الحرم الشريف والوصاية الهاشمية 
لألماكن المقدسة التي يمارسها جاللة الملك عبد اهللا 

  .الثاني ملك األردن

ات التي القت الدستور تابعت الجلسات والكلم
بها الدول االعضاء باألمم المتحدة، بما فيها الدول التي 
تحدثت باسم المجموعات االقليمية الكبرى، وركزت على 

) جيم(او ما يسمى المنطقة ) غور االردن(موضوع ملف 
بضمها الى كيانها، ورصدت، » اسرائيل«التي تهدد 

 مواقف كل من االمم المتحدة ومجموعة الدول العربية
ومنظمة المؤتمر االسالمي ودول عدم االنحياز ودول 

  .االتحاد االوروبي

  :األمم المتحدة 

أكدت رئيسة الشؤون السياسية وبناء السالم  
باالمم المتحدة، روزماري ديكارلو، على أن جميع 
المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وأن 

ة سيشكل ضربة مدمر» المنطقة ج«ضم بعض أو كل 
  .إلمكانية إحياء المفاوضات ودفع السالم
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  : الدول العربية

طالب الممثل السوداني حسني مصطفى يعقوب 
ُحسنى، باسم الدول العربية، أن تلزم، السلطة القائمة 

 غير القانونية يطانيةباالحتالل بوقف األنشطة االست
الرامية لتغيير الطبيعة «والتوقف عن سياساتها 

ة والوضع القانوني لألراضي المحتلة الديمغرافية والهوي
المجموعة العربية «مؤكدا دعم » وخاصة الحرم الشريف

للمملكة االردنية الهاشمية في إدارة وحفظ المواقع 
اإلسالمية والمسيحية في القدس بما فيها الحرم 

  .«الشريف

  

  

  :جامعة الدول العربية

من جانبه، قال المراقب الدائم لجامعة الدول 
 السفير ماجد عبدالعزيز، إن آمال الفلسطينيين العربية،

في استئناف المفاوضات قد تضاءلت حيث تخطط 
) جيم(لتحويل مساحات شاسعة من المنطقة » إسرائيل«

إلى محميات طبيعية، مؤكدا إن قراراتها غير القانونية، 
المعترف بها من قبل الواليات المتحدة، تقوض حل 

» إسرائيل» قدس عاصمة لـالدولتين في محاولة لتسمية ال
  .وتأكيد سيادتها على المستوطنات غير القانونية

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

  .استيفاء الشروط لبدء مثل هذا التحقيقتم 

  :تونس

كما أعرب مندوب تونس، الدولة العربية الوحيدة 
ازاء «في مجلس االمن الدولي عن عميق انشغال بالده 

الدعوات الهادفة الى ضم مناطق في الضفة الغربية 

واستمرار تنفيذ المشاريع االستيطانية في االراضي 
  .«يةالمحتلة بما فيها القدس الشرق

رفض تونس الممارسات الرامية الى «وشدد على 
تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للقدس 

مؤكدا دعم » وانتهاك المقدسات االسالمية والمسيحية
للوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات «تونس 

ودور المملكة االردنية الهاشمية في ادارة الحرم الشريف 
  «لحفاظ عليهوصيانته وا

  :منظمة المؤتمر االسالمي

ًوقالت ممثلة بنغالديش، رباب فاطمة، متحدثة 
لألسف، فسياسة «باسم منظمة المؤتمر اإلسالمي، 

غير القانونية المتمثلة في توسيع » إسرائيل«
المستوطنات وضمها بحكم األمر الواقع من األراضي 
الفلسطينية، وخاصة في القدس الشرقية وحولها، 

، مضيفة ان هذا تضمن تهديدات متكررة وعدائية »فتتكث
أجزاء ملحقة أو جميع كل الضفة الغربية المحتلة، «لضم 

بما يتعارض مع ميثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس 
  «.األمن

إن مثل هذه التهديدات واالنتهاكات ال «وقالت 
يمكن أن تمر دون تحد، إنه كذلك يتعين على المجتمع 

على » إسرائيل«إجراءات ملموسة إلجبار الدولي اتخاذ 
احترام قرارات مجلس األمن واالمتثال لها، خاصة القرار 

وقف جميع تدابير «، مشددة على ضرورة »٢٣٣٤رقم 
االستيطان والضم غير القانونية في دولة فلسطين، بما 

  «.في ذلك القدس الشرقية

وفي هذا الصدد، أكدت السفيرة فاطمة على 
ألحدث قرار إسرائيلي غير «سالمية رفض الدول اال

» المحميات الطبيعية«قانوني القاضي بإنشاء ما يسمى 
  .في الضفة الغربية وشددت ضرورة إدانته

  :حركة عدم اإلنحياز
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ًكد ممثل اذربيجان، توفيق مصايف، متحدثا أ
باسم حركة عدم اإلنحياز، تضامن الحركة الدائم مع 

. دل ودائم وسلميالشعب الفلسطيني والتزامها بحل عا
وهذا الحل معروف جيدا ويجب أن يتماشى مع القانون 

  .الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة والميثاق

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

  .قرارات المجلس

قرار ودعا مصايف إلى التنفيذ الكامل والفعال لل 
حركة عدم « الخاص باالستيطان مضيفا ان ٢٣٣٤

 ٢٢٣٤اإلنحياز ال تزال تعتقد أن قرار مجلس األمن رقم 
يوفر الطريق األكثر قابلية للحياة إلى السالم، ووضع 
األساس لمتطلبات ومعايير لتحقيق حل الدولتين على 

لقرارات األمم المتحدة «ووفقا » ١٩٦٧حدود ما قبل عام 
ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ األرض ذات الصلة، 

مقابل السالم، ومبادرة السالم العربية وخريطة الطريق 
وبالتالي، فإننا ندعو إلى . الرباعية) الخاصة باللجنة(

  .تنفيذه بالكامل وفعال

حركة عدم «وأكد السفير األذري على ان  
اإلنحياز تؤكد من جديد دعمها لألردن في الحفاظ على 

ماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس، ٕوادارة األ
بما في ذلك الحرم الشريف والوصاية الهاشمية لألماكن 
المقدسة التي يمارسها جاللة الملك عبد اهللا الثاني ملك 

  .«األردن

  :االتحاد األوروبي

قال ممثل البرتغال، فرانسيس أنتونيو ديوار  
 االتحاد  دولة عضو في٢٧ًلوبس، متحدثا بالنيابة عن 

ودولة فلسطين ذات » إسرائيل«األوروبي، إنه يتصور 
ًالسيادة تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن معربا عن 
قلقه إزاء المستوطنات اإلسرائيلية وتوسعتها، بما في ذلك 

 وحدة إضافية ٢٠٠٠الموافقة على ما يقرب من 

والموافقة بأثر رجعي من الوحدات األخرى، والتي سيتم 
 بعضها على األراضي الفلسطينية، باإلضافة الى بناء

التحركات التي تتبع إجراءات أخرى في القدس الشرقية 
  .والخليل

وقال ان المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة 
الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية 

االتحاد األوروبي لن «وتعرقل السالم مشددا على ان 
 بخالف ١٩٦٧ات في حدود ما قبل عام يعترف بأي تغيير

  .«تلك التي تحترمها األطراف

أن تفي » إسرائيل«يجب على « وقال لوبس انه 
 –بالتزاماتها كدولة محتلة وأن تكف عن االستيطان 

ًوان الضم سيشكل أيضا انتهاكا خطيرا للقانون » التوسع ً ً
الدولي مضيفا ان الدول االوروبية عارضت هدم 

ى الهياكل المملوكة للفلسطينيين في جميع واالستيالء عل
أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وال سيما في القدس 
الشرقية، بما في ذلك المشاريع اإلنسانية التي يمولها 

 .االتحاد األوروبي

  ٣ ص٢٦/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

يهدف إلقصاء المسلمين .. اإلبعاد عن األقصى
 وفرض للتقسيم

  

يواصل االحتالل  - بو طير ماجدة ا–ّعمان 
الصهيوني اقتحام ساحات المسجد االقصى وتضييق 
ٕالخناق على المصلين واعتقالهم في محاولة منه لتكريس 

  .التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وفرض االمر الواقع

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

  .د األقصىبالمسج

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

  .لمدة اربعة اشهر

األردن بدوره أكد ان الممارسات التي تقوم بها 
سلطات االحتالل مستفزة، وان اقتحام الشرطة االسرئيلية 
للحرم الشريف واالعتداء على المصلين اآلمنين ممارسة 

بصفتها القوة القائمة » اسرائيل«مدانة وانتهاك إللتزامات 
  .باالحتالل وفقا للقانون الدولي

عضو مجلس النواب صداح الحباشنة، أشار الى 
ى االحتالل تهدف بالدرجة ان سياسية االبعاد المتبعة لد

االولى الى تفريغ المسجد االقصى ومدينة القدس من 
المقدسيين وهذا انتهاك سافر لحرية العبادة التي كفلتها 
كل المواثيق الدولية، وبالرغم من أن المقدسيين يعانون 
من السياسة اإلسرائيلية بشكل خاص اال انهم متكاتفين 

  .ولن تؤثر عليهم هذه الضغوطات

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

  .أشهممن قوتهم ومن رباطة ج

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

  .سيطرته على المسجد األقصىوالنشطاء ومحاولة فرض 

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

 .دوليا

 ٣ ص٢٦/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ًتمتين الجبهة الداخلية سياسيا ومكاشفتها 
بالحقائق متطلبات حاسمة لمواجهة صفقة 

  القرن

  

يبدي األردن استعداده  – ّعمان – ّهديل غبون
التام لمواجهة صفقة القرن التي من المتوقع اإلعالن 
عنها خالل الساعات المقبلة، استراتيجيا على مستوى 
مؤسسات الدولة األردنية وجميع مكوناتها خارجيا، وسط 
مطالبات أوساط سياسية بضرورة مأسسة أدوات لتمتين 

  .الجبهة الداخلية بالتوازي

 المتذبذبة بين الحكومة ورغم فجوة الثقة
واألوساط الشعبية ممثلة بأذرع المجتمع المدني كالنقابات 
واألحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إال أن غياب هذه 
الفجوة فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية وحالة 
االلتفاف الشعبي خلف الموقف الملكي المتقدم في الدفاع 

لمرحلة المقبلة، عن الملف، يحتم على الحكومة في ا
  .بحسب مراقبين، تغيير قواعد االشتباك مع تلك األوساط

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

ع النقابات المهنية واألحزاب السياسية وممثلي منظمات م
المجتمع المدني، واالنفتاح إعالميا وسياسيا عليها، 
لوضعها أمام مسؤولياتها شعبيا، وبلورة مواقف داعمة 
على األرض ال نظريا عبر البيانات والتصريحات، في 
عملية مكاشفة حقيقية لحدث سياسي، قد يعتبر األخطر 

  .نطقةفي تاريخ الم

وتنسحب عملية المكاشفة على ضرورة تفعيل 
األذرع اإلعالمية الحكومية للرد فورا داخليا، على أي 
إشاعات أو معلومات مغلوطة من شأنها خلق حالة من 
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ٕاإلرباك حيال متغيرات صفقة القرن المنتظرة، واجهاض 
  .أي محاوالت لزعزعة ثقة األردنيين بإدارة ملف األزمة

 الخارجية وشؤون المغتربين، ويعتبر نفي وزير
أيمن الصفدي، في لقاء مع مجموعة صحفيين أول من 
أمس، عزم الحكومة بحث قرار فك االرتباط مع الضفة 
الغربية، وبلهجة حادة، واحدا من األمثلة التي تستوجب 
تعزيز أدوات االتصال والتواصل واالنفتاح اإلعالمي 

تتوفر فيه والسياسي على األردنيين، في الوقت الذي 
الكثير من المنصات الحكومية الرسمية المعنية بنشر 
ٕالمعلومة، وان كانت اللقاءات الدورية المباشرة بمختلف 

  .أشكالها، الوسيلة األنجع واألكثر تأثيرا وتحقيقا ألهدافها

في السياق ذاته، يقع على عاتق األحزاب 
السياسية التي قارب عددها حتى نهاية العام المنصرم، 

 حزبا سياسيا، االنفتاح أيضا بحكم مسؤوليتها ٤٨
األخالقية والسياسية على مكونات المجتمع، وخلق حالة 
التفاف سياسي حول رفض صفقة القرن، والدفاع عن 
خيارات المملكة السياسية الثابتة التي أعلنت عنها على 
مدار عقود، والمتمسكة بحل الدولتين استنادا إلى 

 األردنية العليا ودعم موقف أبجديات حماية المصلحة
  .الفلسطينيين

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

  .ألحزابسوى تعديل نظام التمويل المالي ل

وسجلت مؤخرا، محاوالت لخلق أطر جبهوية 
ضم ” الملتقى الوطني لمجابهة صفقة القرن“على غرار 

شخصيات حزبية وسياسية ونشطاء شكلوا خالله نواة 
لتحالف وطني أوسع، يتطلب عمليا إشراك كل القوى 
ٕالسياسية والحزبية، وان كان عبر فرز أطر مشابهة، 

لتعبير السياسي الدارج بحسب ا” حزب الكنبة“ٕواسقاط 

الذي ينسحب على العديد من األحزاب السياسية القائمة 
والمرخصة، وتحفيزها لاللتقاء على كلمة سواء في دعم 
الموقف األردني، مع األخذ بعين االعتبار تنحية الخالفات 

 .السياسية واآليدولوجية الضيقة جانبا

  ٢ ص٢٧/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

بين غزة " آمن"فاط ونفق فلسطين عاصمتها شع

معلومات جديدة مثيرة عن خطة ترامب .. والضفة

 للسالم

 خطة أن عن عبرية صحيفة كشفت
 - "القرن صفقة"بـ إعالميا المعروفة- األميركية  السالم

 انطالقا وذلك سنوات،  أربع مدتها" تحضير فترة "ستشمل
 عباس محمود الفلسطيني الرئيس بأن أميركية قناعة من

 .خليفته يقبلها ربما لكن نفيذها،ت سيرفض

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

  ).القدس

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

 تسمح الخطة فإن ذاته، المصدر وحسب
 المنطقة أراضي من% ٤٠و ٣٠ بين ما بضم إلسرائيل

  .الغربية بالضفة" ج"

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

  .إسرائيلية وأمنية فلسطينية مدنية إلدارة



  
  ١٧٥ 

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

 سيتم القرن صفقة لتنفيذ التحضير فترة وخالل
 عليها تسيطر التي ،"ج "المنطقة كل في البناء تجميد

 النشاط مواصلة إسرائيل بإمكان أن يعني مما إسرائيل،
 توسيعها، وند القائمة المستوطنات داخل االستيطاني

 .ذاته المصدر حسب

 إقامة على تنص الخطة فإن الصحيفة، ووفق
 من% ٧٠ نحو إلى تصل مساحة على فلسطينية دولة

 أراضي من% ٣٠ ذلك في بما الغربية، الضفة أراضي
  ".ج "المنطقة

 -القرن صفقة وفق- الفلسطينية الدولة لكن
 وبال جيش دون من أحرونوت يديعوت حسب ستكون
 أي وبال الحدودية، والمعابر الجوي المجال ىعل سيطرة

  .أجنبية دول مع اتفاقيات لعقد صالحية

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

 مسألة عن يدور الحديث إن" يديعوت "وقالت
 األمن منظومة يد على بعد بحثها يتم لم للغاية حساسة"

 في المذكور النفق استخدام إلمكانية نظرا يلية،اإلسرائ
  ".مطلوبين أو أسلحة نقل"

 الفلسطينية السلطة" القرن صفقة "وتطالب
 حركتي سالح ونزع غزة، قطاع على السيطرة بإعادة

 وفق اإلسالمي، والجهاد) حماس (اإلسالمية المقاومة
  .اإلسرائيلي التقرير

 مستوطنة ١٥ على األميركية الخطة وتبقي
 تواصل وجود عدم رغم اإلسرائيلية، السيادة تحت معزولة
 تطالب كذلك. إسرائيل مع المستوطنات لهذه جغرافي

 نحو فيها يعيش قانوني غير موقعا ستين بإخالء إسرائيل
  .مستوطن آالف ثالثة

 على تنص القرن صفقة فإن الصحيفة، ووفق
 إسرائيل، سيادة تحت المحتلة القدس مدينة على اإلبقاء

 المقدسة واألماكن الشريف القدسي الحرم ذلك في بما
 .والفلسطينيين إسرائيل بين مشترك بشكل تدار التي

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

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

 مقربة مصادر فإن أحرونوت، يديعوت وحسب
 محمد السعودي العهد ولي إن قالت األبيض البيت من
 أمام تعهدوا بالخليج آخرين ضمن سيكون سلمان بن

  .المطلوب المبلغ بتوفير األميركيين

  ٢٧/١/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

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

 

صادق وزير جيش االحتالل، نفتالي بينيت،  
المتعددة السنوات، التي " تنوفا"اليوم األحد، على خطة 

وضعها رئيس أركان الجيش،أفيف كوخافي، الستهداف 
 .المدنيين بادعاء حسم الحرب

جيش االحتالل إن وقال بيان صادر عن وزارة 
المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية 

سيصادق على الخطة خالل اجتماعه ) الكابينيت(واألمنية 
المقبل، وأن سيتم الحقا استعراض الخطة في لجنة 

  .الخارجية واألمن التابعة للكنيست
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وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، صباح اليوم، أنه 
ي كان كوخافي قد بادر إليه بمشاركة تم إلغاء يوم دراس

جميع الضباط برتبة عميد في جيش االحتالل، وكان من 
". تنوفا"المقرر عقده غدا وأن تتم خالله مناقشة خطة 

وتم اإللغاء بسبب تخوف من تصعيد أمني في الضفة 
صفقة "الغربية وقطاع غزة على خلفية نشر تفاصيل 

  ".القرن

" تنوفا"خطة واستعرض كوخافي وضباط كبار 
وهذه الخطة ستسري في السنوات الخمس . أمام بينيت

تعزيز المنظومة القتالية "المقبلة، وتهدف باألساس إلى 
  ".وتحسين القدرات الهجومية للجيش اإلسرائيلي

وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أنه في إطار هذه 
الخطة، صادق بينيت على مجموعة قرارات في تتعلق 

حتالل للقتال في جبهات مختلفة، بجهوزية جيش اال
وشراء أسلحة، وتطوير قدرات جديدة، وتحسين التدريبات 

  .وتنظيم الجيش وظروف الذي يؤدون الخدمة العسكرية

الخطة المتعددة السنوات "واعتبر بينيت أن 
تهدف إلى جعل الجيش اإلسرائيلي لدينا ومتطورا ' تنوفا'

 العدو بشكل وفي مركز الخطة مبدأ حسم. وفتاكا أكثر
  ".سريع وبالغ القوة، مقابل جبهات كثيرة ومعقدة

  ٢٧/١/٢٠٢٠شبكة فلسطين االخبارية 

* * * * *  

عدد فلسطينيي الداخل المحتل مليون ونصف 
 المليون نسمة

  

ّقدر تعداد السكان الفلسطينيين في إسرائيل  ّ ُ
 بنحو ٢٠١٩أواسط العام ) باستثناء القدس والجوالن(

، يسكن أكثرهم في الجليل بواقع  مليون نسمة١.٥
في منطقة المثلث ومدن الساحل % ٣٢، ونحو %٥١

في النقب، نصفهم في قرى % ١٧الفلسطينية في حين 
  .غير معترف بها رسميا من قبل إسرائيل

ووفقا للتقرير، ما زال المجتمع الفلسطيني في 
ً يمتاز بكونه فتيا جدا، رغم التغيرات ٤٨أراضي  ً

لحاصلة في العقد األخير، والذي يتجلى الديموغرافية ا
بانخفاض نسبة األوالد دون سن الرابعة عشرة إلى 

قبل عقد من الزمن، ارتفاع % ٤٠.٣ مقارنة بـ% ٣٢.٥
مقارنة % ٤.٧ إلى ٦٥في نسبة المسنين فوق سن الـ

 ٢٣كما يبلغ العمر الوسيط . قبل عقد من الزمن% ٣.٢بـ
ًعاما مقارنة بـ   .٢٠٠٧ ً عاما في العام١٩ً

  الحالة االجتماعية

بلغت نسبة المتزوجين في المجتمع الفلسطيني 
  .من النساء% ٦٦.٥من الرجال مقابل % ٦٨.٦نحو 

  أكاديميا

من الفلسطينيين في اسرائيل حاصلون % 12.1
ذكور % ١١.٧على شهادة لقب أول فأعلى نحو 

  .إناث% ١٢.٥و

  سوق العمل

 سنة ١٥من الفلسطينيين في جيل %  52.3
يشارك الذكور . أكثر موجودون داخل القوى العاملةف

الفلسطينيون في سوق العمل بنسبة أعلى من اإلناث 
. على التوالي% ٣٥.٤مقابل % ٦٨.٩والتي تصل نحو 

كما بلغت نسبة البطالة بين الفلسطينيين في إسرائيل 
). بين اإلناث% ٩.٤بين الذكور و% ٥.١% (٦.٦

ًثر شيوعا بين الذكور هو باإلضافة لكون مجال العمل األك
بينما تعمل أكثرية % ٣٩.١بنسبة » الحرف والمهن«

 %٢٩.٣النساء كفنيات متخصصات بنسبة 

بلغ معدل الدخل الشهري الصافي لألسرة  مستوى المعيشة
هذا .  شاقل١١,٧٣٣الفلسطينية في إسرائيل نحو 

ويرتفع معدل الدخل الشهري الصافي بين أرباب األسر 
 لقب أول فأعلى مقارنة بأرباب األسر حاملي شهادات

 شاقل ١٧,٧٨٠(» أقل من ثانوي«ذوي تحصيل علمي 
بالمقابل هنالك أسر فلسطينية ).  شاقل١٠,٠٤٠مقابل 
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ال تنجح بتاتا بتغطية احتياجاتها الشهرية بنسبة 
ح بتغطية هذه االحتياجات بنسبة وأخرى ال تنج% ١٣.٨

٣٤.%  

 المسكن

سر الفلسطينية في هنالك ارتفاع في نسبة األ  
مقارنة % ٤٢.٧إسرائيل التي تسكن في شقق بنسبة 

  .قبل عقد من الزمن% ٢٤.٦

  جودة الحياة والعالقات االجتماعية

من األفراد المقيمين في البلدات % ٨٢.٥عبر 
العربية غير المختلطة عن درجة رضا أعلى عن حياتهم 

بين األفراد المقيمين في البلدات % ٧٠.٤مقابل 
  .تلطةالمخ

من األفراد بعدم شعورهم % ٣٨.٧كما صرح 
باألمان أثناء التجول بمفردهم في حي سكنهم خالل 

من األفراد عن عدم شعورهم % ٢١الليل، بالمقابل صرح 
باألمان في التجول بمفردهم في حي سكنهم خالل 

  .ساعات النهار

من األفراد بأنه ال يمكنهم الثقة % ٦١.٣وصرح 
النسبة في منطقة الوسط لتبلغ بالناس وترتفع هذه 

٨٥.٥%.  

أما عن الجانب الصحي وممارسة الرياضة فقد 
من األفراد على كونهم ال يوافقون على % ٧٨.٩صرح 

مقولة تشجيع األوالد على ممارسة الرياضة أكثر من 
  .البنات

كما بلغ التعصب الذكوري بين األفراد في الفئة 
رتفع في وت% ٢٣.٣ عاما ما نسبته ٢٤- ١٨العمرية 

  .%٣٠.٨ لتبلغ ٦٤- ٥٥الفئة العمرية 

  االعتداءات والتبليغ عنها

من األسر الفلسطينية في % ٢٧أفاد   
البالد بتعرض أحد أفرادها لالعتداء، وترتفع هذه النسبة 

وتنخفض في منطقة % ٣٨.٥في منطقة الجنوب لتبلغ 
  .%٢٢.٤حيفا إلى 

من حيث نوع االعتداء، فيعتبر االعتداء على 
يليه % ٢٠.٥متلكات النوع األكثر انتشارا بنسبة الم

والسرقة بنسبة % ١٩.٢االعتداء الكالمي بنسبة 
١٦.٥%.  

أما عن التبليغ عن االعتداءات فصرح   
من األفراد الذين تعرضوا لالعتداء بأنهم أبلغوا % ٦٤.١

لم يقوموا % ٣٥.٩عن االعتداء لجهة ما مقابل 
 التبليغ، أشار وفيما يتعلق بأسباب عدم. بالتبليغ
إلى أنهم اعتبروا حادثة االعتداء بسيطة % ٥٤.١

إلى أنه تم حل % ٤٠.٨كما أشار . وليست خطيرة
عزوا ذلك إلى عدم % ٥٧.٥المشكلة بشكل سلمي و

قاموا بحل المشكلة % ١٣.١و. الرغبة بتدخل الشرطة
% ٣٧.٨في حين أشار . بأنفسهم وبطرق غير سلمية
  .تقام من قبل الفاعلينإلى خوفهم من التعرض لالن

  آفات مجتمعية

من األفراد بأنهم يعتقدون بوجود % ٤٥.١أفاد 
وترتفع هذه النسبة . متعاطي مخدرات كثيرين في بلداتهم
كما صرح %. ٧٤.٩في منطقة الوسط لتصل إلى 

من األفراد بأنهم تناولوا الكحول في السنة % ١٧.٩
ث، من اإلنا% ٥.٧من الذكور و% ٣٠األخيرة بواقع 

وترتفع هذه النسبة في منطقة الشمال لتصل إلى 
٢٢.٤%.  

% ٧٤.٤أما بالنسبة النتشار السالح فيعتقد 
كما يعتقد . من األفراد بوجود أسلحة نارية في بلداتهم

» الخاوة«بوجود ظاهرة الحماية المشروطة % ٤٣.٣
  .بوجود منظمات إجرامية في بلداتهم% ٣٣.٦و

دم اهتمام من األفراد بأن ع% ٨٧.٧ووافق 
الحكومة بمكافحة ظاهرة السالح غير المرخص هو سبب 

  .في انتشار هذه الظاهرة
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  عمل الجهات والمؤسسات

 سنة فأكثر على كون ١٨أجمع األفراد من جيل 
الجهات والمؤسسات ال تقوم بعملها الكافي لمكافحة 

من األفراد على أن الشرطة % ٤١.٥كما وافق . العنف
.  للمسؤولية في محاربة العنفًهي الجهة األكثر تحمال

على أن فتح مراكز شرطة في البلدات % ٣٦.٦ووافق 
  .العربية ال يساعد على تقليل العنف

من األفراد على أن الشرطة % ٨٠.٣ووافق 
لم يوافقوا % ٧١.٦تتأخر في الوصول لمكان الحادث و

  .على أن الشرطة تأخذ قضايا العنف بمحمل الجد

د بأن األحكام التي من األفرا% ٧٢.٢وصرح 
تصدرها المحاكم بحق مرتكبي العنف والجرائم غير شديدة 

من األفراد عمل لجان الصلح % ٧٥.١ّبالمقابل قيم . 
قيموا عملهم بالسيئ % ٢٤.٩بالجيد أو الجيد جدا مقابل  َ

أو السيئ جدا َ.  

 ٦ ص٢٥/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

نقاذ إل" توقيت مشبوه".."صفقة القرن"إعالن 
  )تحليل(نتنياهو 

 

 أجمع محللون – نور أبو عيشة –غزة 
سياسيون فلسطينيون على أن التوقيت الذي وصفوه 

لإلعالن عن خطة السالم المعروفة إعالميا بـ " المشبوه"بـ
، يأتي خدمة لمصالح شخصية وحزبية لكل "صفقة القرن"

من الرئيس األمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء 
ويواجه ترامب .لي المنتهية واليته بنيامين نتنياهواإلسرائي

محاكمة لعزله، حيث انطلقت بمجلس الشيوخ األمريكي، 
الثالثاء الماضي، الجلسة اإلجرائية التي تدشن المحاكمة، 
بينما من المقرر أن يبت الكنيست اإلسرائيلي، الثالثاء، 
في طلب نتنياهو الحصول على الحصانة من المحاكمة 

  .فسادبتهم ال

والجمعة، قال الرئيس األمريكي، إنه يعتزم 
الكشف عن خطته، قبل الثالثاء، اليوم الذي سيجتمع فيه 

  .مع نتنياهو، وزعيم المعارضة اإلسرائيلية، بيني غانتس

ويعتبر هذا اإلعالن، وفق المحللين، ومن وجهة 
النجاح والحصول "النظر األمريكية واإلسرائيلية وصفة لـ

  ".لداخلي لكال الطرفينعلى الدعم ا

وكانت اإلدارة األمريكية قد أرجأت، خالل األشهر 
، ألسباب أرجعها "صفقة القرن"القليلة القادمة إعالن 

  ".إلى الظروف االنتخابية اإلسرائيلية"مراقبون سياسيون 

ُوتبدد هذه الصفقة حلم إقامة الدولة الفلسطينية 
؛ "ل الدولتينح"وفق األعراف الشرعية القائمة على مبدأ 

  .األمر الذي تتمسك به القيادة الفلسطينية

  آخر تفاصيل الصفقة 

، وفق ما جاء بصحيفة "صفقة القرن"وتقترح 
، األحد، إقامة دولة فلسطينية بال "يديعوت أحرونوت"

من الضفة الغربية، % ٧٠جيش أو سيادة، على مساحة 
شمال شرقي " شعفاط"يمكن أن تكون عاصمتها بلدة 

يكون بمثابة " نفق" على أن يربطها بقطاع غزة القدس،
  ".الممر اآلمن"

كما تسمح هذه الصفقة إلسرائيل بضم ما بين 
% ٦١ّ، والتي تشكل "ج"من أراضي المنطقة % ٤٠-٣٠

ٕمن مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وادارية 
إسرائيلية؛ ما يستلزم موافقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

  . إجراءات فلسطينية بهاعلى أي مشاريع أو

  محاولة إلنقاذ نتنياهو 

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

  .للفلسطينيين

التوقيت مشبوه، يأتي بالتوازي مع : "وأضاف
 بحصانة نتنياهو، ترامب بداية جلسات الكنيست للبت
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يريد أن يساعد نتنياهو، ويساعد نفسه كي يظهر أما 
اليمين المتطرف بالواليات المتحدة أنه قادر على تقديم 

  ".أي شيء لحماية إسرائيل

على الصعيد اإلسرائيلي الداخلي، أثار توقيت 
اإلعالن عن الصفقة ريبة عدد من قادة األحزاب، من 

، أفيغدور ليبرمان، الذي "يتناإسرائيل ب"بينهم رئيس 
  .اعتبر ذلك التجاء من نتنياهو لواشنطن

لو أن ليبرمان رأى أن إعالن : "ًواستكمل قائال
  ".الصفقة يصب في مصلحة إسرائيل لبارك هذه الخطوة

ويرجح أن تنجح هذه الخطوة في إنقاذ مستقبل 
نتنياهو السياسي؛ كون أن المعارضة اإلسرائيلية باتت 

  .ت األفكار التي تطرحها الصفقةتتبنى ذا

وفلسطينيا، اعتبر أبو نصار أن الوضع الذي 
تمر به القضية من أصعب األوضاع بسبب غياب 

  ".اإلستراتيجية الوطنية"

  صفقة قديمة جديدة 

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني تيسير 
محيسن، قال لألناضول، إن صفقة القرن بدأت تسير 

تبية هندسية تصوغها اإلدارة وقائع عملية ترا"وفق 
في )  عاما ٢٦األمريكية مع إسرائيل تباعا، منذ أكثر من 

  ". عام توقيع اتفاقية أوسلو١٩٩٣إشارة لـ 

يجري "ّوبين أن كل ما يرشح عن الصفقة 
تطبيقه تباعا على مرأى ومسمع من كل العالم والقيادة 

  ".السياسية

تالل اإلدارة األمريكية واالح: "واستكمل قائال
اإلسرائيلي استطاعوا خالل العقود الفائتة أن يفرضوا واقعا 
يتعارض كليا مع البنية السياسية التي تم انتاجها في 
إطار إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي تحت ما يسمى 

  )".حل الدولتين(عملية السالم 

كافة "ّوبين أن إسرائيل نجحت في تهشيم 
 للدولة الفلسطينية، ما المكونات الديمغرافية والجغرافية

من مساحة الضفة الغربية أصحبت تحت % ٦٠يعني أن 
كما (...) طائلة الضم وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها 

أن هناك تهديد بضم األغوار تحت تأييد ترامب؛ وهذا جزء 
  ".من الصفقة

  خدمة ألجندات إسرائيلية 

واتفق محيسن مع سابقه أبو نصار، في اعتقاده 
عالن عن هذه الصفقة في هذا التوقيت يأتي أن اإل

لخدمة األجندات السياسية ودعم لتيار اليمين الذي يقوده 
  .نتنياهو

واضح أن نتنياهو أيضا يوظف : "وأضاف
مخرجات أفكار اإلدارة األمريكية تحت مسمى صفقة 
القرن، لخدمة أجندته السياسية للترويج أنه حقق 

  ".اللنجاحات خالل واليته لحكومة االحت

وعلى الصعيد الدولي، يواصل نتنياهو مساعيه، 
كسر الجليد مع المحيط العربي؛ وهذا "وفق محيسن، لـ

أيضا جزء من الصفقة التي تتناول إعادة ) التطبيع(
موضعة االحتالل في اإلقليم وبناء عالقات مع الكيانات 

  ".العربية المختلفة

  رفض فلسطيني 

مجيد سويلم الكاتب والمحلل السياسي، عبد ال
ال تعني شيئا للفلسطينيين، "يعتقد أن بنود صفقة القرن 

ألنهم ال زالوا تحت االحتالل، وكل ما يجري تطبيقه هو 
  ".احتالل بنص األعراف الدولية

، أن القيادة "األناضول"ّوبين، خالل حديثه لـ
الفلسطينية السياسية رافضة لهذه الصفقة ولن تقبل بها 

سالم قائم "ل، الفتا إلى أنها تريد في أي حال من األحوا
  ".وفق الشرعية والقانون الدولي

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

ويعتقد أن القيادة الفلسطينية لعبت، وما زالت، 
دورا رئيسيا في فضح هذه الخطة وتوضيح خطورتها على 
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مل في إطار األمم المتحدة السلم العالمي، من خالل الع
  .والقانون الدولي والعالقات الدبلوماسية والسياسية

كافة "ويرى سويلم أن على الفلسطينيين مراجعة 
الخطط والسياسات للتقدم إلى مسار جديد يؤسس 

  ".إستراتيجية فلسطينية لمواجهة الظرف القائم

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرارا 
صفقة "الماضيين، رفض الفلسطينيين لـ خالل العامين 

ُ، ألنها تخرج القدس والالجئين والحدود من طاولة "القرن
  .المفاوضات

 ٢٧/١/٢٠٢٠وكالة األناضول 

* * * * *  

 حول صفقة "الدستور" قراءة تحليلية لـ
لن يفرض على األردن ما : سياسيون.. القرن

 يخالف ثوابته ومصالحه العليا
  

يمكن القول إن بوصلة  - نيفين عبدالهادي
العالم الساسية تتجه اليوم لجهة ما سيعلنه الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، من تفاصيل عن خطته للسالم 

، »صفقة القرن«في الشرق األوسط، والتي أطلق عليها 
تحديدا بعدما أعلن قبل أيام أن سيكشف عن تفاصيلها 

ا األمر اليوم الثالثاء أو قبل هذا اليوم، ليجعل من هذ
ّمحط اهتمام عربي عالمي، كون هذه الخطة لم تحظ وفقا 
ّلما تسرب عنها حتى اليوم برضى فلسطيني وال أردني وال 

  .عربي، وحتى عالميا

ّهذه الخطة، التي ما تزال طي الكتمان األميركي، 
والتي يعلن عنها الرئيس األميركي ربما اليوم أو غدا، أو 

ه كان قد تحدث عن تاريخ بعد غد، أيا كان التاريخ كون
يسبق هذه التواريخ كافة، هي خطة سيعلن عنها في 
شكل من الفرض على العالمين العربي والدولي، فيما 
ستكون محور تباحث اليوم بين ترامب ورئيس الوزراء 

أزرق «اإلسرائيلي بنيامين نتياهو، وكذلك رئيس حزب 

 اإلسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، والمنافس» أبيض
الرئيسي، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ تحدثت 
تقارير صحفية بأن الرئيس األميركي سوف يجري 

  .معهما» الصفقة«مباحثات بشأن 

ال يمكن الحديث عن تفاصيل   
في ظل عدم وجود شكل نهائي معلن عنها، » الصفقة«

وتبقى الصورة ظل للواقع، وللحقائق، ومجرد تسريبات 
 تأتي لصالح القضية الفلسطينية، ومؤشرات بأنها ال

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

ا الوطنية والمصالح ببعض الملفات أو التعدي على ثوابتن
  .الوطنية العليا

مع عدد من » الدستور»وفي قراء تحليلية لـ
ّالوزراء السابقين، أكدوا أن الصفقة حتى اليوم تعد غير 
واضحة المعالم، ولم تتعد بعض التلميحات أو التسريبات 

لكن » بالونات اختبار«التي من الممكن أنها عبارة عن 
ات، هي حتما لم تأخذ يجب التهيء ألي قرارت أو طروح

وجهة النظر الفلسطينية بالصورة المطلوبة، وحتما لم 
ّتراعي الثوابت األردنية، مما يجعل من القادم محط قلق 

  .وحذر

أن تفتح » الدستور«ولم يستبعد متحدثون 
الواليات المتحدة األميركية مجاال للتفاوض بشأن خطة 

ارته ، وفقا لتصريحات ترامب مؤخرا بأن إد»سالمها«
تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين وستتحدث إليهم مجددا، 
وان رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في 
البداية لكنها إيجابية بالنسبة لهم في واقع األمر ولديهم 
الكثير من المزايا للقيام بذلك، على حد تعبيره، األمر الذي 

ن لألردن يجعل خيار التفاوض مفتوحا، عندها حتما يمك
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أن يختار ما يريد ويرفض ما يراه ضد مصالحه العليا 
  .وضد ثوابته

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

  .م أي قرار يدعم ويثبت الشعب الفلسطينيلدع

  جواد العناني. د

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

  .تطبيقها على أرض الواقع

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

على ضم أي اراضي إلسرائيل وهناك ضرورة أيضا للتحفظ 
من شأنها أن تغيير على شكل الحدود بينا وبين 
فلسطين، ولكن ما أود التأكيد عليه هنا أن كل هذه 

  .المواضيع ستكون محل بحث ونقاش

وشدد العناني هناك ضرورة ألن نبدأ نتجهز 
تطبيق أي بند  ونتحضر لهذه األمور، ونمتنع بجدية عن

 برأيي ال يوجد خطة محسومة ال ينسجم ومصالحنا، ألنه
بل هي قابلة للتفاوض، وأن يكون األمر مفروضا مستبعد 
جدا، فاألمر خاضع للتفاوض قطعا، وليس بالضرورة أن 
نقبلها في حال تعارضت مع ثوابتنا، ولكن بنفس الوقت 
يجب أن نكون جاهزين لمثل هذه الخطة، سيما إذا كان 

حديث بهذا هناك تحرك تفاوضي فلسطيني، ذلك أن ال
الشأن لم يتم على أساس وجود اتفاق نهائي دون اشراك 

الفلسطيين، بالتالي موضوع التفاوض موجود ونحن علينا 
  .أن نكون مستعدين له

  نوفان العجارمه .د

من جانبه، قال رئيس ديوان الرأي والتشريع 
السابق المحامي الدكتور نوفان العجارمة أننا ال نستطيع 

فاصيل وآلية التعامل مع صفقة القرن، الحديث اآلن عن ت
سيما وأننا نتحدث عن شيء غير واضح، ولم يعلن عنه 

  .حتى اآلن

ولكن وفق العجارمة يمكن التأكيد أن هناك خطة 
وخارطة طريق ستطبق، وهذا يتطلب موافقة األطراف 

  .كافة، واألمر بالتالي سيخضع للتفاوض

، وأشار إلى ان صفقة القرن لم تعلن حتى اآلن
ونحن نتوقع األسوأ، مبينا انه في حال صدرت الصفقة 
بشكل سيء اإللتفاف حول القيادة الهاشمية وان نجدول 
كل خالفاتنا الداخلية، ألن الخصم هو االحتالل، ودعم أي 

  .قرار يدعم ويثبت الشعب الفلسطيني

فيما أكد رئيس لجنة   المهندس صخر دودين
ألعيان المهندس اإلعالم والتوجيه الوطنـي في مجلس ا

صخر دودين، أن جاللة الملك قال قبل أيام أنه علينا أن 
ننظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس، أي أن نرى اإليجابي 

  .في المواضيع، بما فيها صفقة القرن

ولفت دودين إلى أن صفقة القرن األردن لم يبلغ 
بالونات «بها رسميا، ونحن ترشح لنا بعض القضايا مثل 

ولكن ال بد أن نأخذ الوضع بإطاره األعم، ، »اختبار
فالعالم اليوم يمر في تغييرات، ويسيطر على واقع الحال 
ثالثة خيارات إمام أن يبقى العالم في حالة الجمود 
الحالية، أو يكون في تغيير في الملفات في المنطقة، 
بشكل يكون به تغير في التحالفات ومراكز القوى، أو أن 

عسكري وصراعات وهذا ما ال يريده تحسم األمور بحسم 
الجميع، بالتالي الحل سيكون لترتيب ملفات المنطقة 
بشكل يسعى لتحسين شروطه فيما هو آت، وقد المح 
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الملك بكل ذكاء أنه ال بد أن ننظر الى النصف المتلىء 
للكوب، بالتالي لن يفرض علينا أحد شيئا، سننتظر ما 

 القرن، وحتما سيعلن عنها، وما سيقال بموضوع صفقة
األردن سيأخذ كل ما هو وفق ثوابته الوطنية ووفق 
مصالحنا العليا، دون ذلك لن يفرض علينا أحد أي 

 .شيء

 ١١ ص٢٨/١/٢٠٢٠الدستور 
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 عام على النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ١٠٠
  

 تعود جذور -) ب.ف.أ (- القدس المحتلة
اخر القرن التاسع النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني إلى أو

عشر عندما بدأ اليهود بالهجرة إلى فلسطين قادمين من 
  .وسط أوروبا وروسيا

  :في ما يلي أبرز المحطات التي شهدها النزاع

 وخالل الحرب العالمية األولى، ١٩١٧في عام 
انتزع البريطانيون فلسطين من العثمانيين، وتعهدوا من 

نوفمبر /ثانيخالل وعد بلفور في الثاني من تشرين ال
  .هناك” وطن قومي للشعب اليهودي”بـ

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

، حددت عصبة األمم التزامات ١٩٢٢وفي عام 
االنتداب البريطاني في فلسطين، بما في ذلك تأمين 

 إلى ، ما تحول مستقبال”إقامة وطن قومي لليهود“
  .إسرائيل

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

وقسمت فلسطين بموجب قرار األمم المتحدة رقم 
 إلى دولتين يهودية وعربية، وتمت الموافقة على ١٨١

  .١٩٤٧نوفمبر  /هذا القرار في تشرين الثاني

 تم إنشاء دولة ١٩٤٨مايو  / أيار١٤في 
ائيل، ما أدى إلى اندالع حرب بينها وبين الدول إسر

  .العربية استمرت ثمانية أشهر

خالل الحرب، دمرت القوات اإلسرائيلية أكثر من 
 ألف ٧٦٠ قرية فلسطينية، ونزح وتهجر حوالي ٤٠٠

فلسطيني أصبحوا الحقا الجئين في الضفة الغربية وقطاع 
  .غزة والدول العربية المجاورة

 تأسيس منظمة التحرير  تم١٩٦٤وفي عام 
  .الفلسطينية

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

  .ومرتفعات الجوالن

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

  .ومرتفعات الجوالن

، ١٩٧٣أكتوبر  /دس من تشرين األولفي السا
هاجمت الدول العربية إسرائيل عشية عيد الغفران 

  .المقدس عند اليهود

غزت إسرائيل لبنان الذي دمرته الحرب األهلية 
 لمهاجمة المسلحين ١٩٨٢يونيو  / حزيران٦في 

  .١٩٧٨الفلسطينيين بعد إرسال قواتها في البداية عام 

ومة من إسرائيل وقتلت ميليشيات لبنانية مدع
المئات من الالجئين الفلسطينيين في بيروت، وبقيت 

  .٢٠٠٠القوات اإلسرائيلية في جنوب لبنان حتى عام 

واندلعت االنتفاضة الفلسطينية األولى ضد الحكم 
اإلسرائيلي واستمرت لنحو ست سنوات ما بين عامي 

  .١٩٩٣ و١٩٨٧
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وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 
 وبعد ستة أشهر من المفاوضات السرية في ١٩٩٣

أوسلو إعالن مبادئ الحكم الذاتي الفلسطيني، وهكذا 
  .بدأت عملية السالم التي منيت بالفشل

وعاد الزعيم ياسر عرفات إلى األراضي 
 عاما في المنفى وشكل السلطة وتم ٢٧الفلسطينية بعد 

ة وأصبحت مدينة أريحا في الضف. التأسيس للحكم الذاتي
الغربية وقطاع غزة أولى األراضي الفلسطينية المتمتعة 

  .بالحكم الذاتي

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

  .فلسطينية الثانيةال

 الضفة الغربية في ٢٠٠٢واجتاحت إسرائيل عام 
، ذلك ردا على ١٩٦٧عملية هي األكبر منذ حرب عام 

يناير  /وفي كانون الثاني.سلسلة عمليات انتحارية
، تولى محمود عباس قيادة السلطة الفلسطينية ٢٠٠٥

  .بعد وفاة عرفات

، غادرت آخر القوات ٢٠٠٥سبتمبر  /وفي أيلول
  . عاما٣٨إلسرائيلية قطاع غزة بعد احتالل دام ا

 شنت إسرائيل حربا جديدة في ٢٠١٤وفي عام 
غزة في محاولة لوقف إطالق الصواريخ وتدمير 

، ٢٠١٧ديسمبر  /في السادس من كانون األول.األنفاق
اعترف الرئيس األميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة 

ن وانتقادات إلسرائيل، في قرار أثار غضب الفلسطينيي
  .دولية

وقال رئيس السلطة الفلسطينية إن الواليات 
المتحدة لم تعد قادرة على لعب دورها التاريخي كوسيط 

  .في محادثات السالم مع اإلسرائيليين

، ٢٠١٨مارس  / آذار٣٠وانطلقت في 
في غزة للمطالبة بالحق في ” مسيرات العودة الكبرى“

يهم التي فروا أو عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وأراض
مايو، تزامن  / أيار١٤وفي .١٩٤٨طردوا منها بعد حرب 

نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس مع 
  .اشتباكات دامية في غزة

 ٣٥٠ نحو ٢٠١٨مارس  /واستشهد منذ آذار
معظمهم في . فلسطيني بنيران القوات اإلسرائيلية في غزة
ص من الجانب مواجهات على الحدود، وقتل ستة أشخا

 .اإلسرائيلي

  ٢٧ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 
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  األراضي الفلسطينية بين االحتالل والحصار

  

األراضي  تتشكل –) ب.ف.أ (–رام اهللا 
الفلسطينية من منطقتين تفصل بينهما إسرائيل، الضفة 

  .الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة

  .وفيما يلي معلومات عنها

 ١٩٤٧ألمم المتحدة عام  صوتت ا-االحتالل -
على تقسيم األراضي الفلسطينية إلى دولتين، واحدة 
عربية فلسطينية والثانية يهودية، وصنفت مدينة القدس 

  .التي يطالب كال الجانبين بها منطقة دولية

، وهو ما ١٩٤٨أعلنت إسرائيل دولتها عام 
رفضه جيرانها العرب الذين أعلنوا عليها الحرب التي 

  . في المئة من فلسطين٧٨طرة إسرائيل على انتهت بسي

 ألف ٧٦٠أدت الحرب إلى تهجير ونزوح نحو 
  .فلسطيني من ديارهم

احتلت إسرائيل كل الضفة الغربية وقطاع غزة في 
، كما احتلت بعدها بأيام القدس ١٩٦٧حرب أخرى عام 

  .ٕالشرقية، حيث مواقع دينية يهودية واسالمية ومسيحية
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لغ مساحة الضفة الغربية تب- الضفة الغربية  -
 كيلومترا مربعا وهي أكبر األراضي الفلسطينية ٥٦٥٥

  .ًمساحة وتقع بين إسرائيل واألردن

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

  .عقود

رة السلطة بقيادة الرئيس محمود وتتمتع إدا
 في المئة ٤٠عباس بسلطات محدودة على نسبة ال 

  .المتبقية من األراضي، وال سيما المراكز الحضرية

أقامت إسرائيل جدارا أمنيا، يطلق عليه 
على طول " جدار الفصل العنصري"الفلسطينيون اسم 

حدودها مع الضفة الغربية بهدف منع شن هجمات من 
  .األراضي

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

 تعتبر القدس الشرقية -القدس الشرقية -
ومدينتها القديمة جزءا من الضفة الغربية، احتلت إسرائيل 

 وضمتها الحقا ١٩٦٧ كلم مربعا منها عام ٧٠مساحة 
  .في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي

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

تقول إسرائيل إن القدس بأكملها عاصمة لها، 
وهذا الموقف يدعمه الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي 

  .٢٠١٧اعترف بها عاصمة إلسرائيل في ديسمبر 

أما الفلسطينيون فيرون في القدس الشرقية 
  .المنشودةعاصمة لدولتهم 

وتضم المدينة القديمة في القدس قبة الصخرة 
الذهبية، التي تعتبر أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو 

  .وهي جزء من الحرم القدسي

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

وهناك أيضا كنيسة القيامة في الموقع الذي 
مسيحيين أن السيد المسيح قد صلب ودفن يعتقد معظم ال

  .فيه

 ألف فلسطيني في القدس ٣٠٠ويعيش أكثر من 
  . ألف إسرائيلي٢٠٠الشرقية إلى جانب أكثر من 

يقع الشريط الحدودي البالغ طوله -قطاع غزة  -
غرب إسرائيل على البحر األبيض )  ميال٢٥( كلم ٤١

  .المتوسط ويشترك في الحدود مع مصر

كثر المناطق كثافة سكانية في ويعتبر من أ
 مليون نسمة في مساحة ٢العالم، حيث يعيش حوالي 

 عاما من احتاللها غزة، ٣٨بعد . كيلومترا مربعا٣٦٢
، لكنها فرضت حصارا بريا ٢٠٠٥انسحبت إسرائيل عام 

  .وجويا وبحريا خانقا بعد ذلك بعام

 ٢٠٠٧ويخضع قطاع غزة الفقير منذ عام 
 التي سيطرت على السلطة بعد لحركة حماس اإلسالمية

  .مع حركة فتح" عنيف"قتال 

منظمة "وشنت إسرائيل التي تعتبر حركة حماس 
، كانت ٢٠٠٨ثالثة حروب ضد غزة منذ عام " إرهابية

  . آالف فلسطيني٣حصيلتها مقتل 

ويعتبر معبر رفح على الحدود مع مصر، المنفذ 
ق الوحيد لغزة غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، وقد أغل

، وأعيد فتحه عام ٢٠١٣بالكامل تقريبا منذ عام 
٢٠١٧.  

ٕوتشهد الحدود بين قطاع غزة واسرائيل منذ 
، احتجاجات فلسطينية أسبوعية ضمن ٢٠١٨مارس 

 ٦ فلسطيني و٣٥٠، قتل خاللها نحو "مسيرات العودة"
  .إسرائيليين

وتسود هدنة هشة بين إسرائيل والقطاع بوساطة 
  .األمم المتحدة وقطر ومصر
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ويفتقر قطاع غزة إلى الموارد الطبيعية، كما 
يعاني من نقص حاد في المياه والكهرباء والوقود، ويعتمد 

 - نصفهم عاطلون عن العمل -أكثر ثلثي السكان هناك 
  .على المساعدات اإلنسانية

 ٢٦ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 
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بلدة شعفاط الفلسطينية في أتون صفقة 
  ّضر مشوهأصول قديمة وحا.. القرن

  

 يغدو – المحتلة القدس – عرفة أبو جمان
 من يوم كل صباح) فالح أبو (خضير أبو محمود الستيني

) المحتلة القدس شمال (شعفاط بلدة في القديم بيته
 مساجد أكبر (طالب أبي بن علي مسجد نحو متجها
 عن ذلك وارثا شبابه، منذ إمامته يتولى الذي ،)البلدة
 جاوز عمر عن عامين قبل مات يالذ فالح الشيخ أبيه
  .القدس مدينة مؤذني أقدم بوصفه عام، مئة

 ورث بل فقط، والده مهنة فالح أبو يرث لم
 أفراد بقية شأن شأنه شعفاط، بلدة في عديدة أراضي
 منذ فيها عاشت التي العربية البلدة) عشائر (حمائل

 عيسى حمولة عددا أكبرها خمس وهي خلت، عام ثالثمئة
 فالمشني فزيادة، العيس، محمد فدار خضير، بوأ تليها
  .اهللا عودة

 استقر األصلية، شعفاط عشائر إلى وباإلضافة
 عدد وصل حتى مختلفة، أماكن من فلسطينيون البلدة في

   .نسمة ألف ٢٥ من أكثر إلى اليوم سكانها

 اإلمام لمسمع توارد ّشعفاطي، فلسطيني وكأي
 أعلنها التي رنالق صفقة ثنايا في بلدته اسم تواتر

ّيعلق ولم الثالثاء، مساء ترامب دونالد األميركي الرئيس ُ 
 أذنيه على كفيه يضع أن قبل مستهزئا وابتسم ذلك، على
 صوته، ليعلو أذنيه أغلق هل نعلم ولم الظهر، أذان ليرفع

   عنها؟ الصفقة ترهات ليكف أم

  يتعكر هدوء

 العامود باب غربي كيلومترات خمسة شعفاط تبعد
 المقدسيين أذهان في وتتراءى ،)القدس سور أبواب أحد(

 من وقريبة االكتظاظ، قليلة العيش، رغيدة وادعة كبلدة
 البيوت إيجارات لكن األقصى، والمسجد القديمة البلدة
 التي البناء رخصة سعر الرتفاع نظرا مرتفعة فيها

 دوالر، ألف ثالثمئة تقارب والتي االحتالل، بلدية تفرضها
 .عليها الحصول عدم حال في البيت هدمُي ٕواال

 يختار ال شعفاط ساكن إن خضير أبو يقول
 صفوها تعكر الوادعة بيئتها لكن لغيرها، االنتقال

 المقامة المستوطنات من القادمين المستوطنين اعتداءات
 باقتالع فيقومون المسلوبة، شعفاط أراضي على

 راتشعا وكتابة ٕواعطابها، المركبات وحرق المحاصيل
 محمد الطفل حرق حادثة وتعتبر جدرانها، على عنصرية

 أبرز أحد ٢٠١٤ عام الموت حتى خضير أبو
 مسجد أمام من مستوطنون اختطفه أن بعد االنتهاكات،

   .الرئيسي شعفاط

  األراضي ونهب االحتالل

 أراضي االحتالل صادر ١٩٦٧ عام  احتاللها بعد
" رموت"و "شلومو رامات "مستوطنات عليها وبنى شعفاط
 جفعات"و الفرنسية والتلة شرقا،" زئيف بسجات"و غربا،

 .الشرقية الجنوبية الناحية من" همفتار

 تفكجي خليل االستيطان خرائط خبير ويقول
 ٥٢٧٤ بلغت األصلية شعفاط مساحة إن نت للجزيرة
% ٣٧ يعادل ما أي دونما، ١٩٢٨ منها صودر دونما،

 للبلدة الهيكلي المخطط مساحة أن مضيفا مساحتها، من
 دونما، ٢٠١١ بلغت االحتالل بلدية من عليه والمصادق

  .عليها البناء يمنع التي الخضراء للمناطق ٦٠٠ منها

 ١٩٤٨ عام الصهيونية العصابات حاولت
 البوابة فهي اإلستراتيجي؛ الموقع ذات شعفاط احتالل

 بعد بالفشل باءت محاوالتها لكن القدس، الشمالية
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 استطاعت فما بلدتهم، عن الدفاع في فطةالشعا استبسال
 وهدم األثري األدهمي مسجد نسف إال وقتها العصابات

 بلدات كسائر ١٩٦٧ عام وقعت شعفاط لكن بيوت، أربعة
 يتركوا أو أهلها يهاجر أن دون من القدس شرق

   .بيوتهم

 تكن لم احتاللها قبل شعفاط أن تفكجي يؤكد
 ٕوانما القدس، رقش كشأن األردنية البلدية حدود ضمن
  .اليوم حتى مستمر قروي مجلس عبر مستقلة كانت

  قديمة أصول

 القديمة فبلدتها المرتفعة؛ التلة شعفاط اسم يعني
 بعض وينسب حولها، عما مرتفعة صخرية كتلة على تقع

 جيش قادة أحد" يهوشفاط "إلى البلدة اسم المؤرخين
 واستقر المقدس، بيت دخل الذي السالم، عليه داود النبي
 .فيها قادته

 أراض تنتشر المرتفعة، التلة إلى باإلضافة
 ّميزها مما لشعفاط، والجنوبية الشرقية الجهة من سهلية

 شعفاط وتتجاور الوعرة، المقدسية البلدات من غيرها عن
 ويفصل المهجرة ولفتا إكسا وبيت حنينا بيت قريتي مع

  .وديان بينها

 نظمي شعفاط وجوه وأحد الجغرافيا أستاذ ويؤكد
 في البشرية البدايات أن نت للجزيرة عيسى العال عبد

 اإلسالمي، الفتح قبيل البيزنطي العهد إلى تعود البلدة
 بيزنطية، مزخرفة قصور مصاطب فيها اكتشفت حيث
  .شرقا والقعمة غربا الراس منطقة في أخرى قديمة وآثار

  مشوه واقع

 يمتازون شعفاط أهل أن عيسى األستاذ يضيف
 اللهجة ويتحدثون الجوار، وحسن والمرونة الطيبةب

 الزراعة في قديما عملوا أنهم كما ّالفالحية، الفلسطينية
 الزيتون بمحاصيل بلدتهم واشتهرت المواشي، وتربية
 التي والبقوليات، القثائيات جانب إلى والعنب، والتين

 وتخريب األراضي مصادرة بسبب اليوم أغلبها انتهى
 .المستوطنين

 مسجد: هما رئيسيان، مسجدان اليوم شعفاط يف
 أعيد الذي أدهم، بن إبراهيم ومقام طالب أبي بن علي
 النكبة، خالل له الصهيونية العصابات نسف بعد بناؤه
 مدارس وثالث طبية، مراكز أربعة على تحتوي كما

  .قائمة وثانوية إعدادية

 قطارا االحتالل أقام سنوات، ست نحو وقبل
 من كيلومترا، ١٤ بمسار شعفاط بلدة من يمر خفيفا

 كما". هرتسل جبل "منطقة إلى" زئيف بسجات "مستوطنة
 بين للوصل يسعى اإلنشاء قيد شعفاط بلدة في نفقا أن

 لتسهيل" شلومي رامات"و" أدوميم معاليه "مستوطنتي
  .شعفاط من للمرور الحاجة دون من ربطهما

  شعفاط مخيم

 لالجئين فاطشع مخيم أقيم شعفاط احتالل بعد
 العازل الجدار فصلها التي أراضيها على الفلسطينيين

 تسمى البلدة شرقي تلة من جزءا اقتطع كما ،٢٠٠٤ عام
 من كبيرا جزءا واقتطع شحادة، راس أو العناتية براس

. الجدار خارج وأخرجها الجنوبية الشرقية شعفاط أراضي
 ما حدود داخل الواقع الوحيد المخيم شعفاط مخيم ويعد

 ".القدس بلدية"تسمى

 آالف يتوزع دونمات ٢٠٣ نحو مساحة على
 سكانيا اكتظاظا يعاني الذي شعفاط، مخيم في المقدسيين

 أراضيه فوق ويجثم السلمية، التحتية للبنية ويفتقر كبيرا،
  .المحتلة والقدس المخيم بين يفصل عسكري حاجز

 فقد ،"الكبرى القدس خطة "تسمى ما وضمن
 المستوطنات؛ من بمجموعة شعفاط مخيم االحتالل خنق

 بسجات"و المخيم، شرقي جاثمة" عناتوت "فمستوطنة
" شعفاط ريخس"و ًجنوبا،" الفرنسية التلة"و شماال،" زئيف

  .الغربية الجهة في

  ٣٠/١/٢٠٢٠ الجزيرة
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* * * * *  

مستمرون في تقديم خدماتنا والدعوة : أونروا
 إلنهاء المنظمة باطلة

  

 أكد الناطق الرسمي لوكالة -  الت وكا- رام اهللا
سامي مشعشع، أمس » األونروا«غوث وتشغيل الالجئين 

ال توجد لدى الوكالة نية إلنهاء عملها وال «األربعاء، أنه 
  .«لتسليم مهامها ألية جهة كانت

وشدد في بيان صحفي، صدر أمس، على أن 
مدارس وكالة الغوث وعياداتها وخدماتها الحيوية األخرى 

الدعوة النهاء عمل المنظمة الدولية «وأكد أن . »ةمستمر
قبل معالجة جذور القضية واحقاق الحقوق يضرب بعرض 
الحائط آمال ماليين الالجئين الفلسطينيين، وهى دعوة 

  .باطلة

والتي صوتت » األونروا«وأشار إلى أن والية 
 دولة قبل شهر على تجديدها لثالث سنوات أخرى ١٦٩

ال تملك هذه الدولة أو «لك الوالية وبين أن ت. »واضحة«
  .تلك نفيها، وال تغيرها مثل هذه االتفاقيات

ستبقى دوما «، »أونروا«وأكد أن مرجعية الـ 
الجمعية العمومية لألمم المتحدة بكامل هيئتها، ومستندة 
إلى القانون الدولى والقرارات الدولية التى تضمن وتحمي 

  .مكانة ومطالب الجئي فلسطين

في » األونروا«مشعشع التأكيد أن خدمات ّوجدد 
شرق القدس والضفة الغربية واألردن ولبنان وسورية 
وغزة مستمرة دونما انقطاع، حتى يصار إلى إيجاد حل 

  .عادل وشامل لقضية الالجئين الفلسطينيين

وكان من ضمن بنود خطة ترامب، إلغاء مسمى 
الجئين ووقف عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

إسرائيلية فلسطينية ، وتشكيل لجنة »أونروا«سطينيين الفل
  .لحل القضية

 ٨ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ما بين الترحيب )  نتانياهو- ترمب (صفقة 
 والتنديد

 

تلقى االسرائيليون امس  -  أ ف ب-عواصم 
خطة الرئيس األميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء 

هو للسالم في الشرق االحتالل االسرائيلي بنيامين نتانيا
األوسط والتي تعطي إسرائيل الضوء األخضر لضم أجزاء 
من الضفة الغربية، بترحيب واسع النطاق فيما ندد بها 

  .الفلسطينيون ورفضوها بشدة

ولم تكن خطة ترمب التي أعلنت في واشنطن 
الثالثاء بحضور رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

 الذين رفضوها منذ بدء نتانياهو مفاجئة للفلسطينيين
  .الحديث غير الرسمي عنها

وشهدت مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة 
  .مواجهات متفرقة بين الشبان والجيش االسرائيلي

ّوقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إن 
 إصابة خالل مواجهات متفرقة ٤١مع «طواقمها تعاملت 

ولكرم والبيرة في األغوار الشمالية ومخيم العروب وط
اإلصابات بالغاز المسيل للدموع والرصاص «مضيفة أن «

 اصابات بعيارات الى ٣المطاطي والحي وتم نقل 
ووصفت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة . »المستشفى

  .«بالخطيرة«أحدهم 

وفي القدس الشرقية المحتلة، أفاد مصور فرانس 
ها عشرات أن الجنود اإلسرائيليين قمعوا تظاهرة شارك في

أحد - الفلسطينيين محاولين الوصول إلى باب العامود
وهتف المتظاهرون الذين اعتقل . أبواب البلدة القديمة

  .«القدس عربية«عدد منهم مرددين 

وأعلن الجيش اإلسرائيلي مساء امس عن نشر 
تعزيزات في الضفة الغربية المحتلة وقرب حدود قطاع 

  .إعالن الخطةغزة لمواجهة الغضب الفلسطيني بعد 
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بعد تقييم الوضع، تقرر «وقال الجيش في بيان 
» تعزيز جبهتي الضفة وقطاع غزة بقوات قتالية إضافية

  .مستخدما االسم التوراتي للضفة الغربية

ولم يرد في بيان الجيش عدد القوات التي ينوي 
نشرها، لكنه أعلن الثالثاء عن تعزيز قواته من المشاة 

  .في غور األردن

» حل واقعي بدولتين« الخطة على اقتراح وتقوم
واالعتراف بسيادة إسرائيل على » في القدس«مع عاصمة 

  .أراض محتلة ورفض عودة الالجئين الفلسطينيين

وأكد مسؤولون فلسطينيون امس إقرار القيادة 
–ترمب«الفلسطينية خطة شاملة للرد على خطة 

ًتتضمن تحركا سياسيا ودبلوماسيا على» نتانياهو ً  جميع ً
  .المستويات

وخالل توجهه إلى العاصمة البريطانية لندن، 
قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو للصحافيين 

أحرار في تقديم «المسافرين معه إن الزعماء الفلسطينيين 
  .«عرض مضاد إذ كانوا يعتقدون أنه مناسب أكثر

أعرف أن اإلسرائيليين مستعدين «وأضاف 
لى أساس الرؤية التي وضعها للجلوس والتفاوض ع

  .«الرئيس

من جهته، رحب نتانياهو بالخطة، وقال 
مسؤولون إنه سيطلب من وزرائه األحد الموافقة على 

  .ضم اسرائيل اجزاء من الضفة الغربية المحتلة

ابيض فاعتبر في بيان أن  - أما تحالف ازرق
خطاب ترمب هام ويتفق تماما مع مبادئ الدولة واألمن «

خطة ترمب للسالم «، مضيفا أن »بناها التحالفالتي ت
توفر أساسا قويا قابال للتطبيق للدفع نحو اتفاق سالم مع 

  .«الفلسطينيين

وعنونت الصحف الفلسطينية باللون االحمر 
اقوال الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطة ترمب، 

لن تمر وستذهب الى مزبلة التاريخ كما «على غرار 
  .«آمر في هذه المنطقةذهبت مشاريع الت

سنبدأ فورا باتخاذ كل «وعنونت صحيفة االيام 
، »االجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة

  .كما قال عباس

وكتبت صحيفة الحياة الجديدة التابعة للسلطة 
  .«والهتاف مقاومة.. ال وألف ال«

خطة ترمب ال تستهدف سوى تدمير «وقالت إن 
وحرق روايتنا التاريخية .. تحرريمشروعنا الوطني ال

  .«وشطب قضيتنا الوطنية وخيانة دماء شهدائنا

يكفي أن الخطة اعتبرت «وكان عباس أعلن أنه 
القدس عاصمة السرائيل، اذا كانت القدس ليست عاصمة 
للدولة الفلسطينية فكيف سنقبل بذلك؟ مستحيل أي طفل 

  .«عربي مسلم أو مسيحي ان يقبل بذلك

سطينيون بالقدس الشرقية عاصمة ويتمسك الفل
لدولتهم المستقبلية، في حين تعتبر اسرائيل ان القدس 

  .بشطريها الغربي والشرقي عاصمة موحدة لها

ّوعلق امين سر منظمة التحرير صائب عريقات 
أفكار سمعتها شخصيا من «ّعلى خطة ترمب بأنها 

نتانياهو ومفاوضيه واؤكد للجميع ان ما يسمى فريق 
األميركي قد نسخ حرفيا خطة نتانياهو ومجالس السالم 

المستوطنات، وقدمها باسم الرئيس ترمب، وطلبوا من 
مجموعة من الدول إصدار بيانات تثمين للجهود 

  .«االميركية بنسخ واعتماد افكار نتانياهو

  .«مسخرة وحيلة القرن) ّإنها(ًفعال «وقال 

من جهته اعتبر مجلس رؤساء الكنائس 
في االرض المقدسة في بيان حول خطة الكاثوليكية 

ان الصراع اإلسرائيلي » السالم مقابل االزدهار«
الفلسطيني ما زال منذ عقود هو محور العديد من 

  .مبادرات السالم والحلول
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وقد قلنا، مرات عديدة في الماضي، إنه ال يمكن 
التوصل إلى أي اقتراح أو حل جدي بدون توافق 

لفلسطيني،على أساس المساواة الشعبين، اإلسرائيلي وا
  .«في الحقوق والكرامة

ان الخطة التي قدمت «وراى مجلس الكنائس 
فهي ال . السالم مقابل االزدهار ال تقوم على هذا األساس

إنما هي مبادرة .... ًتعطي الفلسطينيين ال كرامة وال حقوقا
أحادية الجانب، تؤيد تقريبا جميع مطالب جانب واحد، 

وال تأخذ حقا . سرائيلي، وبرنامجه السياسيهو الجانب اإل
باالعتبار المطالب المحقة للشعب الفلسطيني في وطنه 

ولن تؤدي هذه الخطة إلى أي . وحقوقه وحياته الكريمة
  .«حل

ستكون » وشدد المجلس على ان هذه الخطة 
ٕسببا في المزيد من التوترات والعنف واراقة الدماء إننا . ً

اقات السابقة الموقعة بين الطرفين، نتوقع أن تحترم االتف
وأن تكمل على أساس المساواة اإلنسانية الكاملة بين  ُ

  .«الشعوب

ودعا جميع الكنائس المسيحية في العالم إلى 
الصالة من أجل األرض المقدسة، ولكن أيضا إلى العمل 
من أجل تحقيق العدل الحقيقي والسالم، وأن تكون هي 

  .«صوت من ال صوت له

هة اخرى كشف عضو اللجنة المركزية من ج
، عزام األحمد، امس، عن توجه وفد من »فتح«لحركة 

الفصائل الفلسطينية كافة، إلى قطاع غزة المحاصر، 
خالل األيام المقبلة، تمهيدا لتوجه الرئيس عباس إلى 

  .القطاع

وأشار في حديثه إلذاعة صوت فلسطين 
س المكتب ، إلى أن عباس كلفه باالتصال برئي)حكومية(

، إسماعيل هنية، الذي أبدى »حماس«السياسي لحركة 
ترحيبه بالفكرة وأبلغ الفصائل في غزة بالتحضير المشترك 

  .لزيارة الوفد، حسب قوله

وذكر األحمد، أنه بدأ بالتحضيرات لتحديد أسماء 
أن زيارة الوفد لغزة، ستكون «وأضاف . أعضاء الوفد

نهاء االنقسام بداية لسلسلة لقاءات واجتماعات إل
حركة فتح رفعت منذ «وتابع األحمد أن . »الفلسطيني

انطالقتها شعار اللقاء فوق أرض المعركة، وأفضل مكان 
  .«إلنهاء االنقسام هو أرض المعركة

وضعت برامج عمل طويلة «ولفت إلى أن حركته 
المدى، أهمها التحرك الشعبي والمقاومة الشعبية، 

هم األسلحة التي يجب والنزول على األرض، هو من أ
  .«التحرك بها

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من االنقسام 
، عقب سيطرة حركة حماس على ٢٠٠٧منذ حزيران 

غزة، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس 
محمود عباس الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من 

  .الوساطات واالتفاقيات في تحقيق الوحدة

 ا بعد اإلعالنم.. "الصفقة"

  ّعباس يلوح بوقف التنسيق األمني برسالة إلى نتانياهو

هدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بوقف 
التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي، وذلك في رسالة 
خطية نقلها وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إلى 
وزير المالية اإلسرائيلي، موشيه كاحلون، الذي نقلها 

  .دوره إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهوب

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن عباس اتهم 
، كما أكد »التنكر التفاقية أوسلو«نتانياهو في رسالته بـ

الجانب الفلسطيني لم يعد لديه أي صلة «عباس أن 
  .«باتفاقية أوسلو

ة  اإلسرائيلية إلى أن الرسال١٢فيما لفتت القناة 
نقلها الشيخ، الذي التقى برفقة وفد ضم مسؤولين 
فلسطينيين، وزير المالية اإلسرائيلية، في وقت سابق، 

  .امس
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وشددت القناة على أن الوفد الفلسطيني نقل 
القيادة الفلسطينية تعتبر «رسالة إلى كاحلون مفادها أن 

بحل «، وأنها ترى أنها »أن الصفقة تلغي اتفاقيات أوسلو
لتزاماتها بموجب اتفاقيات أوسلو، بما في ذلك من جميع ا

  .«وقف التنسيق األمني مع الجانب اإلسرائيلي

وذكرت التقارير أن الرئيس الفلسطيني، لم 
يرفض استقبال مكالمة هاتفية مع الرئيس األميركي، 
ٕدونالد ترمب، فقط، وانما رفض كذلك رسالة نصية بعث 

  .تشاريهبها الرئيس األميركي، لعباس، بواسطة مس

  تناقضات وتالعب باأللفاظ

برزت عدة تناقضات وتالعب باأللفاظ بين 
تصريحات الرئيس األميركي ونتانياهو، خالل خطابهما 

، ففي »صفقة القرن«في البيت األبيض، واستعرضاهما 
حين اقترح ترمب إقامة دولة فلسطينية في نهاية 

سيادة فلسطينية محدودة «المطاف، تحدث نتانياهو عن 
  .فقط» ومشروطة

وأطلع مسؤول في البيت األبيض الصحافيين 
على الخطة قبل أن يعلنها ترمب، وقال إنها تطرح تصور 
قيام عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، غير أن 

وموقف نتانياهو . »شرق القدس«ترمب استخدم عبارة 
هو قيام العاصمة الفلسطينية المقترحة في قرية أبو 

 الضفة الغربية إلى الشرق مباشرة من ديس، الواقعة في
  .حدود بلدية االحتالل البلدية في القدس

وترفض إسرائيل أن يكون للفلسطينيين أي شكل 
من أشكال السيادة في القدس المحتلة، وتعتبرها بالكامل 
عاصمة لها، وقد تحقق لها اعتراف الواليات المتحدة 

ن أن ويريد الفلسطينيو. ٢٠١٧بهذا الوضع في العام 
تكون عاصمتهم المستقبلية القدس الشرقية بما في ذلك 

  .البلدة القديمة

ونشرت وسائل إعالم إسرائيلية اقتباسات 
لمسؤولين أميركيين، لم تكشف عن هويتهم، تشير إلى 

أراض في الضفة » بضم«أن ترمب سيقبل بقيام إسرائيل 
تطبيق «الغربية المحتلة، بينما تتحدث إسرائيل عن 

في المستوطنات اليهودية أو في »  اإلسرائيليالقانون
وتعتبر إسرائيل أن . مناطق أخرى من الضفة الغربية

مصطلح الضم يسري على األراضي التي تم احتاللها من 
دولة ذات سيادة، مثل الجوالن السوري المحتل، في حين 
أن الضفة الغربية كانت في السابق تحت سيطرة األردن 

  .ال الفلسطينيين

لمدة » تجميد على األرض«د ترمب بفرض وتعه
أربع سنوات بادعاء تشجيع الفلسطينيين على استئناف 

غير أن اإلسرائيليين . مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
ّسرعان ما هونوا من شأن أي احتمال لموافقتهم على 
تجميد النشاط االستيطاني وذلك بعد أن أثارت قرارات 

ستوطنين من تجميد مماثلة في السابق غضب الم
  .الحكومة

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، مشترطا عدم نشر 
وأضاف أن ما . بشكل قاطع» ال يوجد تجميد«اسمه، إنه 

سيحدث هو استمرار للتوقف الحالي في النشاط حول 
مجموعة من المستوطنات في مناطق ال تنوي إسرائيل 

  .فرض قوانينها عليها

  ا للضمًلجنة أميركية إسرائيلية مشتركة تمهيد

ّتبين التقارير الصحافية والتصريحات الصادرة  ُ
عن المسؤولين في اإلدارة األميركية، وحكومة نتانياهو، 
أن ادارة ترمب تعمل على تشكيل لجنة مشتركة مع 
الحكومة اإلسرائيلية، لتنسيق ضم مناطق في الضفة 
الغربية المحتلة لسيادة االحتالل اإلسرائيلي، خالل الفترة 

صفقة «ة، لمطابقتها مع الخرائط المطروحة في المقبل
  .«القرن

وأظهرت تصريحات نقلها المحلل السياسي في 
 اإلسرائيلية، باراك رافيد، عن السفير األميركي ١٣القناة 

لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، شدد خالل على أنه قبل أي 
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قرار إسرائيلي بضم مناطق في الضفة الغربية، تريد 
ركية، تشكيل لجنة لبحث هذه القضية مع اإلدارة األمي

الجانب اإلسرائيلي، لمطابقة مناطق الضم بالخرائط التي 
  .«صفقة القرن«طرحتها اإلدارة األميركية في إطار 

 ١٦ص ٣٠/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

اإلعالم األمريكي يشكك في جدوى صفقة 
  القرن

 شككت وسائل اإلعالم  - األناضول – واشنطن
المزعومة » صفقة القرن« في إمكانية مساهمة األمريكية،

التي أعلن عنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في 
  .إحالل السالم بالشرق األوسط

وحظيت خطة ترامب باهتمام كبير من جانب 
اإلعالم األمريكي، رغم استمرار قضية عزل ترامب في 

  .مجلس الشيوخ

وفي هذا السياق قالت صحيفة   
 إن الخطة تلبي كافة متطلبات ،»واشنطن بوست«

إسرائيل، وأن ترامب أعلن عنها رغم استمرار التشكيك في 
  .مدى إمكانيتها جلب السالم للشرق األوسط

وأشارت إلى أن ترامب أعلن عن صفقته 
المزعومة في وقت يصارع فيه مع إجراءات عزله من 
منصبه، وكذلك بالتزامن مع األيام العصيبة التي يمر بها 

  .هو جراء قضايا الفساد التي تالحقهنتنيا

كما أوضحت الصحيفة في مقال تحليلي، أن 
صفقة القرن المزعومة، لم تستطع جمع الطرفين 

  .على طاولة واحدة) الفلسطيني واإلسرائيلي(

» نيويورك تايمز«من جهتها، عنونت صحيفة 
ترامب كشف عن خطته «: خبر الصفقة المزعومة بالقول

وأكدت الصحيفة أن خطة . » بشدةالمنحازة إلسرائيل
ترامب لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مؤهلة على 

  .المدى البعيد

، إن ترامب »سي إن إن«بدورها قالت قناة 
ٍكشف عن خطة تلبي احتياجات إسرائيل ويرفضها 

وأضافت أن إسرائيل تحظى بدعم قوي من . الفلسطينيون
وعدها، ِقبل إدارة ترامب، وأن طريقة كشف الخطة وم

  .تعزز موقف نتنياهو في بالده

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

  .إلسرائيل

المقربة من » فوكس نيوز«وبالمقابل دعت قناة 
لتفريط بهذه الفرصة، ترامب، الفلسطينيين إلى عدم ا

ية للفلسطينيين تتضمن نقاطا إيجاب«ًزاعمة أن الخطة 
 .»واإلسرائيليين

  ٨ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 يهدد األغوار ضم إسرائيلية أمنية تحذيرات
  األردن مع العالقات

 

عبر مسؤولون في األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
العالقات مع في األيام األخيرة عن قلقهم من مستقبل 

األردن، في ظل اعتزام الحكومة اإلسرائيلية ضم 
مستوطنات في الضفة الغربية واألغوار وشمال البحر 
الميت، وحذروا من القيام بإجراءات كهذه من طرف واحد 
ًالتي من شأنها أن تنعكس سلبا على العالقات مع 

 .األردن

وأوضحت هذه المصادر أن اإلعالن من طرف 
ًغوار تحديدا قد يعرض استقرار اتفاقية واحد عن ضم األ

 .السالم بين البلدين، وفق بعض التقديرات

وكان وزير الخارجية األردني، أيمن الصفدي، قد 
التبعات "، من "صفقة القرن"حذر بعد اإلعالن عن 

الخطيرة ألي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض 
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عة حقائق جديدة على األرض، مثل ضم األراضي وتوس
المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك 

، وشدد على إدانة األردن لهذه "المقدسات في القدس
 .اإلجراءات

، صباح اليوم الخميس، "هآرتس"ونقلت صحيفة 
تقديراتها بأن الملك عبد اهللا " قيادة األجهزة األمنية"عن 

الثاني يواجه ضغوطات داخلية في ظل تراجع األوضاع 
قتصادية في المملكة، ومعارضة اإلخوان المسلمين اال

وأطراف أخرى في المملكة للعالقات األمنية الوثيقة مع 
 .إسرائيل

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن عشية االنتخابات 

سبتمبر الماضي اعتزامه ضم / البرلمانية في أيلول
 عن قراره وأعلن أنه سيضم األغوار األغوار، لكنه تراجع

. بعد االنتخابات التي لم تمكنه من تشكيل ائتالف حكومي
ًنشرت تقريرا حينذاك كشف " معاريف"وذكرت أن صحيفة 

أن تراجع نتنياهو عن قراره بضم األغوار جاء بعد 
مع قادة األجهزة األمنية، " استشارات هاتفية عاصفة"

يش اإلسرائيلي، أفيف وتحذيرات رئيس هيئة أركان الج
، نداف )شاباك(كوخافي، ورئيس جهاز األمن العام 

. أرغمان، من التبعات الخطيرة المتوقعة لقرار ضم األغوار
ًأن هذه التحذيرات تكررت مؤخرا على ما " هآرتس"وأكدت 

 .يبدو

وأوضح المحلل العسكري في الصحيفة، عاموس 
 يتعلق هرئيل، أن القلق الفوري في األجهزة األمنية

باألساس بمستقبل العالقات مع األردن، وأنه وفق 
التقديرات الحالية ال توجد إنذارات عينية في الساحة 

وكتب ". صفقة القرن"الفلسطينية في أعقاب اإلعالن عن 
أنه على الرغم من إدانة السلطة الفلسطينية وحركة 
حماس لإلعالن األميركي والنوايا اإلسرائيلية لضم 

الذي أعلن عنه أمس " يوم الغضب"، فإن المستوطنات

ًاألربعاء شهد مواجهات قليلة ومظاهرات هامشية نسبيا، 
لكنه أضاف أن الرد الفلسطيني على المدى األبعد سيتأثر 
من اإلجراءات اإلسرائيلية الفعلية، وأن إعالن الضم من 
شأنه أن يزيد من إمكانية التصعيد وحصول مواجهات 

 .عنيفة بشكل أوسع

يوم الثالثاء " صفقة القرن"ور اإلعالن عن وف
الماضي، قال وزير الخارجية األردني إن الطريق إلى 
السالم في الشرق األوسط يمر عبر إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب إسرائيل، 

حل الدولتين الذي يلبي "وأضاف أن . وفق حل الدولتين
عب الفلسطيني الشقيق، الحقوق المشروعة للش

وخصوصا حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من 
 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش ١٩٦٧يونيو / حزيران

بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، وفق المرجعيات المعتمدة 
وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق 

 ".السالم الشامل والدائم

فدي في بيان، إن المواقف وقال الوزير الص
الثابتة للمملكة إزاء القضية الفلسطينية والمصالح 

هي التي تحكم تعامل الحكومة مع "الوطنية األردنية العليا 
وأكد المملكة ". كل المبادرات والطروحات المستهدفة حلها

بتكريس كل إمكاناتها لحماية القدس "ستستمر 
فاظ على الوضع ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، والح

التاريخي والقانوني القائم وحماية هويتها العربية 
 ".اإلسالمية والمسيحية

يدعم كل جهد حقيقي "وأضاف إن األردن 
يستهدف تحقيق السالم العادل والشامل الذي تقبله 
الشعوب، ويؤكد ضرورة إطالق مفاوضات جادة ومباشرة 

امل تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، في إطار حل ش
هو ضرورة الستقرار المنطقة وأمنها، وفق المرجعيات 
المعتمدة ومبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية 

  ".الدولية
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   ٣٠/١/٢٠٢٠ – ٤٨موقع عرب 

* * * * *  

محكومة بالفشل " صفقة ترامب: "محللون
  وخيارات الفلسطينيين تتضاءل

  

ّ على الرغم من أن - ) ب.ف.أ (– واشنطن ّ
ّللين يعتبرون أن الخطة التي عرضها الرئيس غالبية المح ّ

األميركي دونالد ترامب أول من أمس لتحقيق السالم بين 
ّإسرائيل والفلسطينيين محكومة بالفشل ألنها تصب بقوة  ّ ّ
ًفي مصلحة اسرائيل وتفرض شروطا تعجيزية على والدة 
ّدولة فلسطينية، إال أنهم يرون بالمقابل أن خيارات  ّ

  .ّال تنفك تتضاءلالفلسطينيين 

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

ّالمستوطنون اإلسرائيليون الذين يعارضون أي شكل من 
ّ، معتبرا أن ”أشكال السيادة الفلسطينية هذا ال يدعم “ً

  .”ّسالم بأي حال من األحوالقضية ال

مركز “بدورها قالت ميشيل دون، الخبيرة في 
ّال شيء يدل على أن هذه “ّإن ” كارنيغي للسالم الدولي ّ

ٕواذا كانت . ”ّالخطة يمكن أن تؤدي إلى مفاوضات
هذه الواقعة ” رؤية السالم“ّاألنظار تركزت على فحوى 

ترة  صفحة والتي أحاطتها إدارة ترامب خالل ف٨٠في 
إعدادها على مدى السنوات الثالث الماضية بأكبر قدر 
ّمن الكتمان، فإن أكثر ما لفت انتباه عدد من المراقبين 
: هو الطريقة التي اعتمدت لتقديم هذه الخطة للرأي العام

الرئيس األميركي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو يتناوبان على المنبر لكشف الخطوط العريضة 
ّللخطة السلمية، كما لو أنهما يعلنان أبوتهما المشتركة  ّ

  .ّلها، في غياب أي ممثل عن الفلسطينيين

التنسيق “ّوقالت ميشيل دون لفرانس برس إن 
ًتم مع طرف واحد، ويبدو أن له هدفا سياسيا أوحد ً ّ ّ :

) …(القضائية  - مساعدة نتنياهو في معركته السياسية
ّوف الناخبين المؤيدين وتعزيز الدعم لترامب في صف

 ّوبالنسبة إلى المتخصصين في النزاع العربي. ”إلسرائيل
التي وضعها جاريد ” الرؤية“ّاإلسرائيلي، فإن هذه  -

كوشنر، مستشار ترامب وصهره، فيها بعض النقاط 
ّنتانياهو أكد استعداده لالعتراف : اإليجابية للفلسطينيين

ّد أي توسع بالدولة الفلسطينية المستقبلية وتجمي ّ
ّاستيطاني لمدة أربع سنوات، وترامب وعد بأن تكون 

، وأن تكون ”أجزاء من القدس الشرقية“عاصمتها في 
، بما ”ّحديثة وفعالة“ّأراضيها متصلة بفضل شبكة نقل 

في ذلك قطار فائق السرعة يربط بين الضفة الغربية 
ّوبالنسبة إلى ستيفن كوك فإن الخطة . وقطاع غزة

  .”ّلى المستوى التكتيكي بعض األفكار الجيدةّتتضمن ع“

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

  .”على القراءة التقليدية لهذا النزاع

من الواقعي “وأضاف في تغريدة على تويتر 
ّل إن غور األردن يجب أن يكون الحاجز األمني القو

ّومن الواقعي القول إنه ال ينبغي إجبار آالف . إلسرائيل
  .”اإلسرائيليين في الضفة الغربية على المغادرة

ّلكن ساتلوف اعتبر أن إدارة ترامب انطلقت من  ّ
ّلتلبي كل المطالب اإلسرائيلية” الواقعية“هذه المبادئ  ّ :

ر األردن، لم تعد مجرد مسألة سيطرة ّفي ما يتعلق بغو
ّأمنية بل سيادة إسرائيلية، وفي ما خص المستوطنات في 
ّالضفة الغربية المحتلة فإن الخطة تنص على ضمها كلها  ّ ّ ّ

  .إلى إسرائيل مقابل تبادل أراض مع الفلسطينيين

ّوهذه الشروط كلها تعتبر في نظر الفلسطينيين 
  .أكثر من تعجيزية
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إذا كان هناك شيء “ّل دون فإنه وفي رأي ميشي
ّواحد فقط يجب تذكره، فهو أن هذه الخطة تجعل الحدود  ّ

ّكل األمور المتبقية . الشرقية إلسرائيل في غور األردن
ّكل ما تقدمه الخطة للفلسطينيين هو مؤقت . هي تفاصيل ّ ّ

ًومشروط وبعيد زمنيا وبالتالي ال يمكن تحقيقه على 
  .”األرجح

الفلسطينية الموعودة في خطة ومساحة الدولة 
ّترامب هي أصغر بكثير من مساحة األراضي التي احتلتها 

 والتي يريد الفلسطينيون إقامة ١٩٦٧إسرائيل في حرب 
ّدولتهم عليها، في حين أن العاصمة الفلسطينية ستكون 
بموجب الخطة في إحدى ضواحي القدس الشرقية في 

. ا عاصمة لهمّحين أنهم يريدون القدس الشرقية بأسره
ّكذلك فإن الدولة الفلسطينية الموعودة يجب أن تكون، 

األميركية، منزوعة السالح وهي ” رؤية السالم“بموجب 
لن ترى النور إال بعد أن يعترف الفلسطينيون بيهودية 

ّوالدولة المنزوعة السالح تعني تخلي . الدولة اإلسرائيلية
لحتها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن أس

ّوهو شرط يصعب تحقيقه في ظل سيطرة حماس على 
 .غزة

  ٢٠ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

هل ترامب .. صفقة القرن ودوافعها التوراتية
  ؟"للمتدينين اإلنجيليين"حصان طروادة 

 

 تغيرت أسس – واشنطن –محمد المنشاوي 
السياسة األميركية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي بصورة 

كية منذ وصول الرئيس دونالد ترامب لسدة الحكم، دراماتي
بهذه الكلمات تحدث ". حتى إعالنه تفاصيل صفقة القرن

 .دبلوماسي أميركي سابق عمل عقودا في الشرق األوسط

وأضاف الدبلوماسي في حديثه للجزيرة نت أن 
واشنطن لم تعد تصف النشاط االستيطاني بأنه عمل غير 

اء من الضفة الغربية شرعي، ولم تعد ترفض ضم أجز
إلسرائيل، وال يرجع ذلك لتغير في الموقف السياسي، بل 

 .العتبارات دينية

ولعقود طويلة اعتمد الدعم األميركي للجانب 
إستراتيجية في األساس، -اإلسرائيلي على أسس جيو

خاصة خالل فترة الحرب الباردة، لكن مع وصول ترامب 
لمبررات دينية للحكم أصبح أساس دعم إسرائيل عائدا 

 .ٕتوراتية وانجيلية

وتعتقد ماريف زونزين خبيرة الشؤون الدينية أن 
الكثير من األيفانجاليكان المسيحيين ممن صوتوا لترامب "

يعتقدون أن وعد الرب لليهود بالعودة لألراضي المقدسة 
  ".سيمهد للعودة الثانية للمسيح

  الناخبون اإلنجيليون

 أصوات ٢٠١٦وحصد ترامب في انتخابات 
من الناخبين اإلنجيليين، طبقا الستطالعات مركز % ٨١

لألبحاث، ومن هنا يعود انتصار ترامب االنتخابي " بيو"
 .وفوزه بالبيت األبيض إلى أصوات اإلنجيليين أساسا

ويرى البعض أن ترامب اختار نائبه مايك بنس 
ليفتح الباب واسعا أمام إقبال شديد من الطائفة اإلنجيلية 

ويت له، ويتبنى بنس خطابا إنجيليا متشددا، فهو للتص
  .من أقصى اليمين المسيحي المؤيد إلسرائيل

كما أن فريق ترامب لسالم الشرق األوسط يضم 
يهودا متشددين دينيا، مثل جاريد كوشنر، وديفيد فريمان 
السفير بإسرائيل، وجيسون غرينبالت مبعوث عملية 

الخارجية مايك ٕالسالم، واضافة إلى بنس، يعد وزير 
 .بومبيو من اإلنجيليين المتشددين داخل إدارة ترامب

وخالل مؤتمر عقد مؤخرا قال نائب الرئيس 
نحن ندعم إسرائيل بسبب الوعد التاريخي "األميركي 

  ".المقدس أن من يدعمهم اآلن سينال بركة الرب

  داخل القاعة الشرقية
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في القاعة الشرقية بالبيت األبيض، حيث أعلن 
ئيس ترامب أمس صفقة القرن، جلس في الصف الر

  .األول الملياردير شيلدون أديلسون وبجواره زوجته ماريام

واالثنان من بين أغنى األزواج في العالم بثروة 
ٕتفوق ثالثين مليار دوالر جمعاها من امتالكهما وادارتهما 
إمبراطورية من الكازينوهات وصاالت القمار بمدينة الس 

  .يفادا األميركيةفيجاس بوالية ن

وللزوجين عالقات وطيدة برئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس ترامب وعائلته، وفي 

 قدم الرئيس ترامب للسيدة ٢٠١٨تشرين الثاني /نوفمبر
ماريام أديلسون أعلى وسام مدني في الواليات المتحدة 

 ألعمالها الخيرية ومشروعاتها" وسام الحرية الرئاسي"
  .المؤيدة إلسرائيل

وينفق الزوجان الكثير من أموالهما لدعم كنائس 
إنجيلية تدعم إسرائيل، من هنا لم يكن مستغربا وجود 
عدد من أكثر القساوسة اإلنجيليين نفوذا داخل القاعة 
الشرقية التي شهدت إطالق خطة ترامب المعروفة بصفقة 

 .القرن

لمسيحية وتشير تقارير إعالمية إلى أن التيارات ا
المحافظة اإلنجيلية اكتسبت نفوذا كبيرا في البيت األبيض 
عقب وصول ترامب للسلطة، إذ إن بعض هذه التيارات 
يعقد جلسة أسبوعية ألداء الصالة المسيحية مع الرئيس 

 .ترامب داخل البيت األبيض

ومن بين الحاضرين جاء القساوسة جون هاجي 
القساوسة والدور وروبرت جيفريس، وهم من أكثر 

اإلنجيليين تطرفا وعنصرية في دعمهم األساطير 
  .اإلنجيلية حول إسرائيل واألراضي المقدسة

  أفكار ومواقف

خطوط عريضة يجتمع حولها أنصار هذا التيار، 
المعروف بدعمه غير المحدود وغير المشروط إلسرائيل، 
في وقت ال يكترث فيه بأي من حقوق الفلسطينيين 

ة، والمتفق عليها حتى بين أغلبية المنطقية والمشروع
 .اإلسرائيليين

ولفهم رؤية هذا التيار المهم الذي تتبع األغلبية 
هناك استطالعات تقدرهم بأكثر من (العظمى من أنصاره 

العقيدة البروتستانتية؛ يجب فهم ) خمسين مليون أميركي
تأثر البروتستانتية باليهودية، إذ نتج عن هذا التأثر 

لتحالف المقدس بينهما بصورة عامة، تعايش يشبه ا
وأوجدت عالقة أكثر خصوصية بين الصهيونية اليهودية 

 .والبروتستانتية األصولية

وتتميز الحركة المسيحية الصهيونية بسيطرة 
بضرورة عودة الشعب اليهودي "االتجاه األصولي، وتؤمن 

ٕإلى أرضه الموعودة في فلسطين، كل فلسطين، واقامة 
ها يمهد للعودة الثانية للمسيح وتأسيسه كيان يهودي في

، كما يضيف الدبلوماسي السابق في "مملكة األلف عام
 .حديثه للجزيرة نت

 حركة ١٩٨١وكان القس هاجي أسس عام 
، وهي إحدى أهم "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل"

المنظمات الداعمة للمساعدات العسكرية إلسرائيل ولضم 
ئم مع إيران، وعدد أعضائها الضفة الغربية ولعداء دا

 .يتخطى ثمانية ماليين

  صلوات واحتفاالت

وخالل احتفالية افتتاح سفارة الواليات المتحدة 
بالقدس قبل عامين شارك القس هاجي بتالوة الصلوات 
الختامية في االحتفال، أما القس روبرت جيفريس فقد 
بدأت به صلوات االحتفال داخل السفارة األميركية في 

 .سالقد

ّوعقب إعالن ترامب خطته، عبر القس اإلنجيلي 
في " سالم القدس"جويل روزينبرج ومؤسس تحالف 

عن سعادته، ووصف مراسم " المسيحية اليوم"صحيفة 
أكثر من ممتازة، لكنني أعتقد أن خطة "اإلعالن بأنها 
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، أما القس هاجي "ترامب كانت كريمة مع الفلسطينيين
 .ة للفلسطينيينفتحدث بقوة ضد فكرة منح دول

من ناحيته، امتدح رئيس المنظمة الصهيونية 
األميركية مورتون كالين الخطة، وقال إنها اعترفت بحق 
إسرائيل في ضم أراض لها خصوصية وروابط تاريخية 
بين وطن وأراضي أجداد الشعب اليهودي، كما جاء في 

 .بيان للمنظمة وصل للجزيرة نت

روابط الشعب "وامتدح كالين إشارة الخطة إلى 
اليهودي المقدسة بمدينة القدس الموحدة غير المقسمة، 
وأن الخطة أشارت بوضوح إلى توطين الالجئين خارج 

  ".إسرائيل

  ترامب حصان طروادة

منذ ثمانينيات القرن الماضي بدأ رئيس الوزراء 
 ومن بعده كل رؤساء –اإلسرائيلي األسبق مناحيم بيغن 

ية التواصل والتحالف مع  إدراك أهم–وزراء إسرائيل 
 .اإلنجيليين واإليفانجاليكان

وكانت البداية مع القس ذي النفوذ الواسع جيري 
فالويل، الذي آمن بضرورة لعب مرتادي الكنائس دورا 

 .سياسيا أكبر

وبالتعاون مع القس بيلي حراهام، دعم فالويل 
حركة واسعة لتأكيد العالقات الخاصة التي تجمع 

كأساس لهوية ) جوديوكرستيان(هود المسيحيين والي
 .وتوجه الواليات المتحدة

وقبل أسبوعين شهدت مدينة ميامي بوالية 
، وهو "إنجيليين من أجل ترامب"فلوريدا تدشين حركة 

تحالف من جماعات مسيحية بروتستانتية يهدف إلى 
 .دعم إعادة انتخاب ترامب

وترى الكاتبة ميشيل جولدبرغ من صحيفة 
أن ترامب غير المتدين هو حصان " مزنيويورك تاي"

طروادة لليمين المسيحي اإلنجيلي الذي يريد السيطرة 
 .على السياسة األميركية

  ٣٠/١/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

ترامب يقدم الجبنة إلسرائيل وفراغاتها : بتسيلم
 للفلسطينيين

 

الحقوقية االسرائيلية " بتسيلم"انتقدت منظمة 
اع الفلسطيني اإلسرائيلي، خطة واشنطن إلنهاء الصر

المطروحة من واشنطن بأنها " صفقة القرن"واصفة 
 .فصل عنصري" أبارتهايد"ليست خطة للسالم بل 

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

هناك طرق كثيرة إلنهاء االحتالل . وفراغاتها للفلسطينيين
لكن البدائل الشرعية الوحيدة، تلك القائمة على المساواة 

  . وحقوق اإلنسان

الخطة الحالية ال يقبلها عقل، إذ أنها تشرعن 
تي ارتكبتها وتثبت بل وتعمق انتهاكات حقوق اإلنسان ال

  ".  الماضية٥٢إسرائيل خالل السنوات الـ 

فإن خطة ترامب تسمح " بتسيلم"وبحسب 
مواصلة سلب األراضي والموارد الفلسطينية "إلسرائيل 

والحفاظ على المستوطنات، بل وحتى ضم المزيد من 
تفتيت الحيز "، لكنها، في المقابل، تثبت "األراضي

 بحر السيطرة الفلسطيني إلى معازل عائمة في
اإلسرائيلية، مثلما كانت بانتوستانات جنوب إفريقيا في 

  ". حقبة نظام األبارتهايد

في غياب التواصل : "وأوضحت المنظمة
الجغرافي، لن يستطيع الفلسطينيون ممارسة حقهم في 

سيظلون خاضعين تماما لرغبات إسرائيل . تقرير المصير
 كونهم مجردين وحسن نواياها في إدارة حياتهم اليومية،
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من الحقوق السياسية والقدرة على التأثير على 
  ". مستقبلهم

تعكس تصورا "وذكر البيان أن الخطة األمريكية 
يرى الفلسطينيين رعايا أبديين ال أشخاصا أحرارا وذوات 

ال يمكن أن يكون شرعيا ألنه ال " الحل"، وأن هذا "مستقلة
ميع المقيمين يكفل حقوق اإلنسان والحرية والمساواة لج

بين النهر والبحر، بل يكرس قمع وسلب طرف على يد 
  . الطرف اآلخر

ٕفي الواقع هو ليس حال أبدا وانما وصفة إلنتاج 
 ."المزيد من العنف وأجيال من المضطهدين والمظلومين

  ٨ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

א��
א	א� 

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون 
  الل يهدم قرية العراقيب بالنقباألقصى واالحت

 

 هاجم مستوطنون - بترا - الضفة الغربية
متطرفون يهود امس مركبات الفلسطينيين بالحجارة على 
الطريق الواصلة بين مدينتي نابلس وجنين شمال الضفة 

  .الغربية المحتلة

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة 
وطنة غسان دغلس، في بيان، إن مستوطني مست

المخالة المقامة على أراضي سيلة الظهر ” حومش“
وبرقة بين نابلس وجنين هاجموا مركبات المواطنين 
الفلسطينيين على الطريق الواصلة بين نابلس وجنين ما 

ٕ مركبة فلسطينية، واصابة عدد ٢٥أدى لتكسير زجاج 
من المواطنين بشظايا الزجاج وجرى إسعافهم ميدانيا من 

  .ف الهالل االحمر الفلسطينيقبل طواقم اسعا

االحتالل يجري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية 
إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين  في جنين

 الحرم –اليهود أمس باحات المسجد األقصى المبارك 
  .القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
مسجد االقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب وشؤون ال

في رام اهللا، ان اقتحامات المستوطنين ) بترا(لمراسل 
نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة 
االحتالل االسرائيلي الخاصة المدججة بالسالح، ونفذوا 
جوالت استفزازية فيه قبل أن يغادروه من باب السلسلة، 

لغليان سادت بين المصلين وسط حالة من الغضب وا
والمرابطين وحراس االقصى احتجاجا على االقتحامات 

  .المتكررة للمستوطنين

إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين 
بجروح مختلفة صباح أمس بعد اعتداء حراس 
المستوطنين المتطرفين اليهود عليهم في حي بطن الهوى 

  .لةببلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحت

/ ونقل بيان عن مركز معلومات وادي حلوة
سلوان، أن حراس المستوطنين اعتدوا على مجموعة من 
الشبان أثناء تواجدهم في حي بطن الهوى بالبلدة، 
وحصلت مشادات كالمية وعراك باأليدي بين الطرفين، 
أطلق بعدها حراس المستوطنين الرصاص الحي بشكل 

ات االحتالل وأضاف، ان قو. عشوائي في المنطقة
اقتحمت المكان وساندت المستوطنين في االعتداء بضرب 
األهالي وألقت القنابل الصوتية بكثافة دون إبعاد حراس 
المستوطنين المعتدين عن السكان، حيث أصيب العديد 

  .من األهالي بشظايا القنابل الصوتية وبرضوض مختلفة
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واكد المركز، أن حراس المستوطنين احتجزوا 
 االعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم سلموه لقوات فتى بعد

  .االحتالل التي اعتقلته وهو ينزف دما من وجهه ورأسه

وأجرت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
مناورات عسكرية واسعة بالذخيرة الحية في مدينة جنين 

  .>>...شمال الضفة الغربية المحتلة

إلى ذلك هدمت قوات االحتالل أمس،  ...<<
رية العراقيب في منطقة النقب داخل األراضي الفلسطينية ق

  .المحتلة، ما أدى لتشريد أهلها

وأعلنت لجنة المتابعة العربية الفلسطينية في 
بيان أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت عددا من 

  .نين في القرية عقب عملية الهدمالمواط

  ١٩ ص١/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

مة مجمع تعليمي شرق االحتالل يخطط إلقا
  القدس

 

 صادق مجلس -  وكاالت- فلسطين المحتلة
بلدية االحتالل في القدس على مخطط إلقامة مجمع 
مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية في منطقة 

وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، . مخيم شعفاط وقرية عناتا
ذه المدارس أمس االربعاء، أن القرار يقضي بأن تشكل ه

بديال لمدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  .«األونروا«

الخط «وستتم إقامة هذا المجمع خلف ما يسمى 
، ولكنها ١٩٦٧، أي في األراضي المحتلة عام »األخضر

خاضعة لمنطقة نفوذ بلدية االحتالل، وتم رصد ميزانية 
   مليون شيكل٧.١للمخطط بمبلغ 

القدس اليميني المتطرف، وكتب عضو بلدية 
أرييه كينغ، الذي يعمل في مجال تهويد القدس المحتلة، 

وفيما أصدر . ٕال نتحدث وانما نفعل«أنه » فيسبوك«في 

رئيس البلدية السابق، نير بركات، طوال سنين بيانات 
لوسائل اإلعالم حول مخططاته لتقليص تأثير وتدخل 

ية الحالي، األونروا في شرقي القدس، فإن رئيس البلد
موشيه ليئون، مرر القرار غير المسبوق من حيث 

  .«وأنا أقدم التحية لرئيس البلدية. أهميته

مسؤولة » األونروا«وحسب بلدية االحتالل، فإن 
 ألف الجئ فلسطيني ٢٠قرابة « عن ١٩٦٧منذ العام 

يسكنون في مخيم شعفاط، الذين يحملون بطاقات الهوية 
موازاة ذلك لخدمات التأمين اإلسرائيلية ويستحقون في 

الوطني، التعليم والصحة من دولة إسرائيل وبلدية القدس، 
وأضافت بلدية االحتالل أن . »كونهم سكان القدس

أونروا تشغل عددا من المدارس والعيادات في عدة «
أحياء في شرقي المدينة، وتعمل من دون تصريح 

  .«إسرائيلي

، صباح إلى ذلك، هدمت آليات بلدية االحتالل
البناء دون «أمس منزلين في بلدة سلوان، بحجة 

واقتحمت قوات االحتالل بأعداد كبيرة بلدة . »ترخيص
سلوان، برفقة طواقم وجرافات بلدية االحتالل، وحاصرت 
منزلين لعائلة خاليلة واغلقت المنطقة المحاذية لهما، 

  .ومنعت الوصول للمكان

خدمت وأفاد شهود عيان أن قوات االحتالل است
أدوات يدوية لفتح باب أحد المنزل، حيث لم يتواجد 

جمال . أصحابه داخله، ولم تنتظر القوات حضورهم لفتحه
خاليلة أوضح لوكالة معا اإلخبارية أنه كان من المقرر 
عقد جلسة لبحث قضية المنزلين اليوم الساعة العاشرة 
ًصباحا، لكن فوجئ أصحاب المنزلين باقتحامهما والشروع 

وأضاف خاليلة أن المنزلين تم . مهما دون انتظاربهد
تجهيزهما للسكن بالكامل، لتعيش فيهما عائلتي يزيد 

  .خاليلة ومهند خاليلة

من جهته قال عضو لجنة جبل المكبر علي 
إن العائلة توجهت للمحكمة فور حضور «: جعابيص
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القوات والجرافات للمكان، والجرافات بدأت بعملية الهدم 
 أصدرت ٩:١٥ صباحا، وعند الساعة ٩:٠٥الساعة 

المحكمة قرارا يقضي بتوقيف وتجميد الهدم، اال ان مفتش 
البلدية أمر بمواصلة الهدم بحجة عدم تمكنه من توقيف 

وأضاف جعابيص . »الهدم لخطورة البناء لهدم أجزاء منه
أن عائلة خاليلة قامت بشراء األرض قبل حوالي عامين، 

فتا أن مساحة كل منزل تبلغ وشرعت بعملية البناء، ال
  . متر مربع١٠٠

واقتلعت جرافات االحتالل االسرائيلي، صباح 
أمس أشجار زيتون معمرة في أراضي قرية الجبعة جنوب 

وأفاد رئيس المجلس القروي للجبعة ذياب . بيت لحم
مشاعلة بأن قوة كبيرة من جيش االحتالل ترافقها جرافتان 

وشرعت باقتالع أشجار ، »خلة فروانة«اقتحمت منطقة 
زيتون في أراضي تعود للمواطنين عزات عبد اهللا حسن، 

وأضاف مشاعلة، أن قوات االحتالل . واحمد عبد اللطيف
أغلقت المنطقة وسط إجراءات وتدابير أمنية مكثفة، 

  . ومنعت المواطنين وأصحاب األرض من االقتراب منها

 كما شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجرا، حملة
دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالغربية والقدس 
المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الشبان بزعم المشاركة 

  .بية وحيازة أسلحة ووسائل قتاليةفي أعمال مقاومة شع

  ١ ص٢/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

فلسطيني يهدم منزله في القدس بضغط من 
  االحتالل

المواطن المقدسي ماهر محمد موسى  هدم
 جبل في حي- قيد اإلنشاء-ّصري، اليوم الخميس، بيته 

جنوب شرق المدينة المحتلة، بضغط من بلدية  المكبر
 .االحتالل في القدس، بحجة البناء بدون ترخيص

ُوذكر ماهر صري أنه اجبر على هدم بيته بيده، 
بعد أن أبلغه المحامي أنه في حال لم يهدمه سيدفع نحو 

 . ألف شيقل، أجرة هدم آليات بلدية القدس لمنزله٦٠

 مترا مربعا ٨٠حته وأوضح انه بنى منزل مسا
في حي صري بجبل المكبر منذ نحو شهر، ثم حضر 

وأضاف أن .مفتش البلدية وطلب منه إيقاف البناء
مستخدمي بلدية االحتالل حضروا للمكان بعد إيقاف 
البناء، وعلقوا أمر هدم إداري للمنزل، وبعدها توجه 

 .محاميه لمكتب البلدية، ولم يتمكن من إيقاف القرار

دية االحتالل من محامي المقدسي وطلبت بل
ٕماهر صري هدم بيته بيده، واال سيدفع تكلفة عملية 

 .الهدم بقيمة عشرات آالف الشواقل

ولفت صري إلى انه عامل متجول ووضعه 
المعيشي صعب للغاية، وال يقدر على دفع هذا المبلغ 
لبلدية االحتالل، بعد أن كلفه بناء المنزل المذكور أكثر 

 .شيقل ألف ١٠٠من 

وأوضح صري أنه أضطر لبناء المنزل لنجله 
وبين انه يعيش مع أسرته بضيق . لتزويجه والسكن فيه

 مترا مربعا، ويقطن فيه مع ٨٠في منزل تبلغ مساحته 
 . من أطفاله١٢زوجتيه و

  ٢/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

بلدية االحتالل تقر إنشاء مدارس في القدس 
  "ونرواأ"ًبديال عن مدارس 

صادقت بلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة 
األربعاء، على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية 

  .والتعليم بحكومة االحتالل شرقي المدينة

وأفادت القناة العبرية السابعة بأن المخطط 
ًوعناتا، مبينة أنها ستكون بديال  مخيم شعفاط سينفذ في

عن مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  .، وفق المخطط المعد لذلك"أونروا"
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 ٧.١وأوضحت أن تكلفة المشروع تصل إلى 
مليون شيقل، ويهدف المشروع الذي قدمه 

ًالحالي ورئيس بلدية االحتالل سابقا نير  الكنيست ضوع
في المدينة المقدسة، " ألونروا"بركات، إلى منع أي تواجد 

حجة تهدف إلى إنهاء دورها؛ ب" إسرائيلية"ضمن خطة 
 ."إدامة قضية الالجئين الفلسطينيين"أنها تعمل على 

  ٢/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ً مستوطنا اقتحموا األقصى ٢٨٧٠: تقرير
   منشأة الشهر المنصرم١٦واالحتالل هدم 

كشفت وحدة شؤون القدس بوزارة اإلعالم 
 منشأة في ١٦سلطات االحتالل  هدم الفلسطينية عن

ً مستوطنا ٢٨٧٠القدس وضواحيها، واقتحام 
 .يالمبارك خالل شهر ديسمبر الماض األقصى للمسجد

وأوضحت الوزارة، في تقريرها لشهر ديسمبر 
 ، جملة من االنتهاكات اإلسرائيلية تمثلت في٢٠١٩

اليومية للمسجد األقصى والتهويد  المستوطنين اقتحامات
ديموغرافي والعمراني للقدس واالستهداف المباشر ال

للمسجد األقصى لتغيير الطابع الزماني والمكاني 
والتاريخي للمدينة المقدسة، وكذلك تنفيذ حكومة دولة 
االحتالل المشاريع التهويدية بحفر االنفاق أسفل المسجد 
ٕاالقصى، واقامة المتاحف التلمودية والقبور الوهمية، 

القطار الهوائي الذي سيغير الوجه وتنفيذ مشروع 
  .الحضاري للقدس

سلط التقرير الضوء على سياسة االحتالل في 
هدم منازل ومنشآت المواطنين المقدسيين حيث هدم 

 منشأة سكنية ١٦ (٢٠١٩االحتالل خالل شهر ديسمبر 
  ).منها الزراعية والتجارية في القدس

ِولم يكتف االحتالل باالنتهاكات بحق الحجر 
ّلشجر بل صعد من عدوانه واعتقاله للمواطنين وا

المقدسيين حيث سجلت بلدة العيسوية أعلى نسبة في 
 .اعتقال مواطنيها والتضييق عليهم

 ٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

باب (االحتالل يمنع المصلين من دخول 
 )الرحمة

 

اعتدت قوات االحتالل، مساء أمس  - وكاالت
 المصلين في منطقة باب الرحمة الخميس، على عشرات

  .داخل المسجد األقصى المبارك

وبدأت قوات االحتالل منذ عصر أمس باستفزاز 
المصلين في منطقة باب الرحمة، بتوقيفهم وتفتيش 
حقائبهم واالكياس التي بحوزتهم، ومع اقتراب آذان 
المغرب واستعداد المصلين الصائمين التحضير لإلفطار 

الطعام أو «ا بمنعهم من ادخال داخل المصلى فوجئو
  .«الشراب وحتى السكاكر

وقام أحد ضباط االحتالل وبعد انتهاء الصائمين 
من تناول طعام االفطار، باستفزاز الشبان وحصلت 
مشادات كالمية مع الشبان المتواجدين وخالل ذلك قامت 
قوات االحتالل برش غاز الفلفل بصورة عشوائية باتجاه 

  .وة والشبان والفتيةالمصلين بينهم نس

وتمركزت القوات على باب مصلى الرحمة ومنعت 
واعتقلت قوات االحتالل شابين . المصلين الدخول إليه

  .بعد ضربهما ورشهما بالغاز

مفترق «إلى ذلك، أطلق جنود االحتالل عند 
 ١٦ – ١٥(النار باتجاه فتى فلسطيني » غوش عتصيون

  .، بادعاء أنه حاول طعن جنود)عاما

نفتالي «علن وزير الحرب في حكومة االحتالل وأ
ًأنه أصدر قرارا مساء األربعاء يقضي بحجز أموال » بينت

ًأسيرا فلسطينيا من الداخل المحتل) ٣٢(عائالت  وزعم . ً
أن عوائل األسرى تلقت على مدار األعوام » بينت«
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أن » بينت«وقال . ًالماضية رواتبا من السلطة الفلسطينية
ري، وسيجري حجز األموال خالل الساعات قرار الحجز فو

  .القادمة

  ١٦ ص٣/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يوسع الطرق االلتفافية المحيطة 
 بمستوطنة شرق قلقيلية

 

وسعت سلطات االحتالل  -الضفة المحتلة 
الصهيوني، ظهر اليوم الخميس، الطرق االلتفافية 

، المقامة على "معالي شمرون"المحيطة بمستوطنة 
 .أراضي بلدة عزون، شرق قلقيلية

وذكر مزارعون وأصحاب أراض من عزون 
لـوكالة األنباء الرسمية، بأن آليات االحتالل الثقيلة 
هدمت الجدار المحيط بالمستوطنة، وبدأت بتوسيع 
الطرق االلتفافية المحيطة بالمستوطنة، في خطوة 

لتوسيع حدود المستوطنة على حساب أراضي "
ان، ، التي تعود ملكيتها إلى عائالت رضو"المواطنين

  .وسويدان، وسليم

يشار إلى أن هذه المستوطنة جاثمة على أراضي 
عزون الشرقية في ثمانينيات القرن الماضي، واستولت 
قوات االحتالل في حينها على مئات الدونمات في عزون، 

  .واقتلعت آلياتها اشجار الزيتون، واللوزيات المثمرة

  ٣/١/٢٠٢٠الهدف 

* * * * *  

 مصلين في األقصىاالحتالل يعتدي على ال
 

 القدس - أف ب -حسين أبوعايد، القاهرة 
اعتدت قوات االحتالل على المصلين أثناء  - المحتلة

خروجهم من منطقة باب العامود في القدس المحتلة، 
 شبان بعد االعتداء على أحدهم بالضرب، ٣واعتقلت 

وذكر مكتب إعالم األسرى أن قوات االحتالل اعتقلت 

قوس من منطقة باب السلسلة في أمس الشاب جهاد 
إن قوات االحتالل اعتقلت : "المدينة المحتلة، وأضاف

ًالشاب عالء نجيب من طريق الواد، وشابا آخر من 
  ."منطقة باب العامود

ُوأدى عشرات آالف المصلين الجمعة في 
، "اإلسرائيلي"المسجد األقصى المبارك؛ رغم قيود االحتالل 

إن قرابة : المية بالقدس المحتلةوقالت دائرة األوقاف اإلس
 ألف مصل، من القدس والضفة الغربية والداخل ٤٠

ّالفلسطيني والدول العربية، أدوا صالة الجمعة في 
المسجد األقصى، وذكر شهود عيان أن شرطة االحتالل 
شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس 

ً، واعتقلت عددا المحتلة وعلى بوابات المسجد األقصى
  .من الشبان بذريعة دخولهم دون تصاريح

: من جهته قال مرصد األزهر لمكافحة التطرف
ً شهد أرقاما قياسية في تدنيس باحات ٢٠١٩إن العام 

ً صهيونيا، ٣٠٤١٦حيث بلغ عدد المقتحمين " األقصى"
  .في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة االحتالل

إن أعداد ": وأضاف المرصد في تقرير له
 هي األكبر ٢٠١٩مقتحمي ساحات الحرم الشريف خالل 

، "١٩٦٧عام " القدس"منذ االحتالل الصهيوني لمدينة 
" الهيكل"ًالفتا إلى أن تشجيع حكومة الكيان لجماعات 

لتحقيق مكاسب سياسية، " األقصى"المزعوم على اقتحام 
  .كان السبب الرئيس في زيادة أعداد المقتحمين

د أن تلك االنتهاكات التي تستبيح وأكد المرص
أولى القبلتين وثالث الحرمين، حلقة في مسلسل 
اإلجراءات الصهيونية التي تنتهجها حكومة االحتالل؛ 
إلضفاء ملمح تهويدي على المقدسات اإلسالمية داخل 
ًاألراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على موقفه الرافض 

لسيطرة التدريجية تجاه تلك االقتحامات التي تستهدف ا
على مقدسات المسلمين ومحو تاريخها العربي 

  .واإلسالمي



  
  ٢٠٢ 

  ٤/١/٢٠٢٠المدينة 

* * * * *  

 منزل شرق القدس خالل ٢٠٠االحتالل هدم 
٢٠١٩ 

 

أفادت معطيات حقوقية أن سلطات االحتالل 
 منزل شرقي القدس المحتلة؛ ٢٠٠اإلسرائيلي هدمت 

 .٢٠١٩خالل العام 

متوسطي لحقوق اإلنسان، وقال المرصد األورو
 ١٧٧إن العدد المذكور يمثل زيادة على : في تقرير له

ُمنزال هدم خالل عام  ً منزال في عام ١٤٢، و٢٠١٨ً
تأتي ضمن "ّوعد أن عمليات الهدم اإلسرائيلية .٢٠١٧

ًسياسة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا، بهدف تغيير 
  ."جريمة حربالطابع الديموغرافي في المدينة، وترقى إلى 

سياسة التمييز العنصري التي "وأبرز التقرير 
ًتتبعها سلطات االحتالل؛ ففي الوقت الذي تضع قيودا 
وعراقيل تحول دون حصول المواطنين على تراخيص 
ًبناء، تستخدم حجة عدم الترخيص ذريعة لتنفيذ عمليات 
الهدم المتصاعدة، وهي واحدة من ذرائع عديدة للهدم، 

  ."ع األمنية والعقابيةمنها الذرائ

تجاهل األمم المتحدة "ورأى المركز الحقوقي أن 
ّالنتهاكات االحتالل في القدس، شجعها على ارتكاب 
المزيد من تلك االنتهاكات دون الشعور بحتمية 

  ."المحاسبة

وأشار إلى إعالن المدعية العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية فاتو بنسودا عزمها فتح تحقيق في 

  .تكاب جرائم حرب في األراضي الفلسطينيةار

وأعرب عن األمل بالتحقيق الجدي في جميع 
االحتالل في األراضي الفلسطينية، وخاصة في " انتهاكات"

ًمدينة القدس، وصوال إلى تحقيق العدالة ووضع حد 
  .لسياسة اإلفالت من العقاب

وحذر المرصد األورومتوسطي من خطط 
مزيد من المنازل واألحياء االحتالل الرامية لهدم ال

لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية "السكنية في القدس 
  ."وتغيير الطابع الديموغرافي في المدينة

وجدد دعوته لألمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها 
االحتالل لقرارات مجلس األمن ذات " انتهاك"في وقف 

الصلة، والضغط على سلطات االحتالل لوقف االنتهاكات 
 .واطنين في القدسضد الم

  ٤/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

االحتالل يشن حملة اعتقاالت جديدة : القدس
  مواطنين١٠العيسوية تطال "وواسعة في 

  

شنت قوات وأجهزة أمن االحتالل الصهيوني فجر 
اليوم األحد حملة اعتقاالت جديدة وواسعة في بلدة 

رة مواطنين العيسوية وسط القدس المحتلة، طالت عش
ّوحولتهم الى مراكز اعتقال في القدس " على األقل"

  .للتحقيق معهم

داوود عليان، غسان : وشملت االعتقاالت
عليان، عمران مصطفى، وسام ابو الحمص، محمد جمال 
عوض، وسيم عبيد، فراس طارق مصطفى، مرعي 

  .درباس، هيثم األسمر، أكرم عطية

اطن عبد ّفي الوقت نفسه، سلم االحتالل المو
 .أمر استدعاء للتحقيق معه) عاما ٥١(حسين عليان 

  ٤/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

   وحدة استيطانية في القدس٥٠٠مخطط لبناء 

 



  
  ٢٠٣ 

» يروشاليم«كشفت أسبوعية  - أحداث اليوم
العبرية، أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية 

مركز تجاري القدس المحتلة صادقت على مخطط إلقامة 
وفنادق مقابل باب العامود وشماله باتجاه شارع صالح 
ًالدين ويتضمن المخطط أيضا تنظيم الشوارع القائمة 
وتعبيد شارع رئيس من الشرق إلى الغرب لتخفيف حدة 
ًاكتظاظ حركة السير سيحدث تغيرا جوهريا في القدس  ً

  .الشرقية وعصبها االقتصادي

وتنظيمه واضافت ان إعداد هذا المخطط 
استغرق فترة طويلة واندلعت خالفات حول حجم البناء 
لكن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس 
ًأقرته مؤخرا دون الكشف عن المالك وصاحب هذا 

  .المشروع وحجم االستثمار فيها

ورغم أن القضية المركزية في المخطط تتعلق 
ًأيضا المساكن ومن ببناء محال تجارية إال أنه تناول 

ًالمقرر مضاعفة عدد المسكن القائمة حاليا في منطقة 
.  إلى ألف في المستقبل غير البعيد٥٠٠المخطط من 

ًويشار إلى أنه لم يتم بناء بهذا الحجم في المنطقة منذ 
  .١٩٦٧احتالل العام 

ويرى اليعاد ملخا عضو اللجنة المحلية للبناء 
الذي طرأ على سياسة بالتغير » هتعروروت«والتنظيم 

البناء في القدس الشرقية والذي وجد تعبيره بهذا المخطط 
بتأكيد على السيادة اإلسرائيلية على القدس الشرقية 

يشكل اعتراف ترمب بالسيادة على القدس » :وقال
الموحدة فرصة أمام بلدية القدس والحكومة اإلسرائيلية 

ًمسين عاما للقيام بما كان من المفروض القيام به منذ خ
  .«والمتمثل بفرض سيادتنا على القدس الشرقية

يتوجب أن تجد هذه السيادة «: وأضاف ملخا
تعبيرها بمخططات سكنية، تجارية، فندقية وطرق 
مواصالت ولهذا فإنني أشعر بالسعادة لمصادقة اللجنة 

المحلية على هذا المخطط الذي يشكل بداية للربط بين 
  .« ومن حيث البناءًغرب وشرق القدس اقتصاديا

  ٤/١/٢٠٢٠احداث اليوم 

* * * * *  

االحتالل يعتقل خمسة مقدسيين بدعوى 
  تهريب أسلحة

 

 أفادت القناة العبرية السابعة، اليوم – وكاالت
 مقدسيين بزعم ٥األحد، بأن قوات االحتالل اعتقلت 

 .تهريب أسلحة

 ٥ووفق القناة العبرية، فقد اعتقلت الشرطة 
رق القدس في العشرينات من شبان من سكان ش

أعمارهم لالشتباه في تهريبهم أسلحة، مشيرة إلى أن 
االعتقال جاء بفضل عميل للشرطة تم تشغيله وتمكن من 

   .شراء قطعتي سالح من أحد المعتقلين

 ٧ولفتت أنه تم تمديد اعتقال المشتبه بهم حتى 
  .يناير القادم

  ٥/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

دسي عقب اقتحام قوات االحتالل اعتقال مق
  لباحات األقصى

 

قوات االحتالل، صباح  اعتقلت – المحتلة القدس
ًاليوم، مواطنا من مدينة القدس بعد اقتحام باحات 

 .المسجد األقصى المبارك لحماية عشرات المستوطنين

وأفادت مصادر مقدسية، إن المعتقل هو الشاب 
هة غير أنس محمد أبو الحمص، وتم نقله إلى ج

  .معلومة

  ٦/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  
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 ألف دونم من األغوار ١٠٠االحتالل يصادر 
 الفلسطينية

  

أكد  – إبراهيم وبترا كامل  –القدس المحتلة  
 في محافظة طوباس معتز بشارات، األغوارمسؤول ملف 

 ةالفلسطيني ألف دونم من أراضي األغوار ١٠٠ان 
الشمالية أصبحت مصادرة من قبل سلطات االحتالل 

ضح وأو.  وأعلنها مناطق عسكرية مغلقةاإلسرائيلي
 االحتالل تسلطا، أن أمسبشارات في بيان 

والمستوطنين المتطرفين اإلسرائيليين يدخلون يوميا 
ألراضي المواطنين الفلسطينيين باألغوار الشمالية ضمن 

  .نظام العصابات وقطاع الطرق

 اإلسرائيليوأشار إلى قرارات محكمة االحتالل 
ة بشرعنة كل إجراءات االحتالل في األغوار من مصادر

 والجرارات الزراعية وهدم مساكن المواطنين األراضي
وترحيلهم شجعهم على التمادي في مواصلة اعتداءاتهم 

  . وممتلكاتهموأراضيهمبحق المواطنين 

رغم التحذيرات من تداعيات ذلك من المقرر ان 
يجتمع الفريق الوزاري اإلسرائيلي المشترك، الذي شكله 

لبحث ضم وتطبيق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو 
  .السيادة اإلسرائيلية على مناطق وادي األردن

 موقع صحيفة هآرتس العبرية، إن اللجنة وأكد
ستجتمع للمرة األولى اليوم لفحص إمكانية ضم الوادي 
ومساحة واسعة من األراضي الفلسطينية المصنفة ج 

ًعلما ان سلطات االحتالل اتخذت . أوسلوحسب اتفاق 
ذ أيام بعد أن كان تم تجميد عقده في قرار االجتماع من

  .اللحظات األخيرة من موعده األسبوع الماضي

وبين الموقع، أن االجتماع سيعقد بالرغم من 
قرار المدعية الجنائية الدولية بشأن الوضع في األراضي 

ًمشيرا إلى أن إسرائيل كانت تخشى مثل هذه . الفلسطينية

ها للتحقيق في الخطوة أن تزيد من تأثير تسريع خطوات
  .جرائم إسرائيل

وأوضح أن اللجنة ستجتمع على الرغم من 
اعتراف نتنياهو بوجود صعوبات قانونية في تطبيق الضم 

  .مع وجود حكومة انتقالية

وقالت مصادر مطلعة إن جلسة االستماع تهدف 
في المقام األول إلى إظهار أن الفكرة لم يتم إهمالها أو 

  ....د لتقديم قرارإلغائها، وأنها سوف تستع

  ١٠ص/٦/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

المستوطنون يشرعون باقتحام باحات المسجد 
  األقصى

  

عشرات   شرع–  وكاالت- فلسطين المحتلة
المستوطنين اليهود، صباح أمس األحد، باقتحام باحات 
المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية 

حتالل والقوات الخاصة أمنية مشددة من قبل شرطة اال
  .المسلحة التابعة لها

وذكرت مصادر فلسطينية، أن شرطة االحتالل 
الخاضع لسيطرتها منذ احتالل " باب المغاربة"فتحت 

، للمستوطنين الذين اقتحموا باحات ١٩٦٧القدس عام 
ونوهت إلى أن . األقصى على شكل مجموعات

لمسجد، المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية في باحات ا
. وسط محاوالتهم أداء طقوس وشعائر تلمودية فيها

، قبل "الهيكل المزعوم"وتلقى المستوطنون شروحات حول 
  ."باب السلسلة"الخروج من 

 في تقريرها الشهري عن األوقافوقالت وزارة 
 ان االحتالل ٢٠١٩ الماضي من العام األولشهر كانون 

 سياسة  مرة، ومارس٢٣دنس المسجد األقصى أكثر من 
 واالعتقال بحق المصلين، والمرابطين، ومنع رفع اإلبعاد



  
  ٢٠٥ 

ً وقتا، إضافة إلى جملة ٤٩ في المسجد اإلبراهيمي األذان
  .من االنتهاكات بحقه

 واإلعالموبين التقرير الذي تعده العالقات العامة 
بالوزارة إن االحتالل ومستوطنيه كثفوا من اقتحاماتهم 

يد األنوار، وتعالت أصوات للمسجد األقصى فيما يسمى ع
التطرف لتنظيم اقتحامات جماعية وبأعداد كبيرة عبر ما 

، معلنة عن برنامج عمل "جماعات الهيكل"تسمى 
وفعاليات ركزت فيها على استباحة المسجد األقصى 

ودفعت شرطة . والبلدة القديمة في القدس المحتلة
 االحتالل المزيد من عناصرها وعناصر الوحدات الخاصة
إلى قلب المدينة المقدسة لتأمين الحماية والحراسة 
لعصابات المستوطنين خالل مسيراتها، واقتحاماتها 

  .االستفزازية وعربداتها في المدينة

وشهد هذا الشهر تكرار االعتداء واالقتحام 
 بأقربلمصلى باب الرحمة، ومنع المصلين من التواجد 

  .منه، واعتقلت عددا منهم

حملته التهويدية ضد المدينة وواصل االحتالل 
وخاصة بالقرب من المسجد األقصى عبر عدة مشاريع 
منها ما تخطط له حكومة االحتالل إلقامة مشاريع 
ًتهويدية بمدينة القدس، وتحديدا في سلوان جنوب 
المسجد األقصى، بهدف فرض مزيد من السيطرة على 

 أعمالالمدينة، وتغيير الوضع القائم فيها، وتواصل 
 المسجد وفي منطقة القصور األموية، أسفلحفريات ال

وتم افتتاح مشروع القطار الحديدي التهويدي الذي يربط 
ُبين تل أبيب والقدس المحتلة، إضافة إلى المشروع المعد 

 تلفريك في القدس يهدف لتهويد بإقامةمنذ زمن والمتمثل 
، يسير فوق األحياء العربية في القدس وبجوار األفق

األقصى، يربط جبل الزيتون بحائط البراق ويمر المسجد 
بنقاط عدة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وحول 

، ٢٠٢١أسوارها التاريخية ومن المتوقع افتتاحه في عام 
ً جمعيات استيطانية إسرائيلية متحفا توراتيا من وأقامت ً

 متر مربع في منطقة العين ١٣٩٠ثالثة طوابق بمساحة 
، التي ال تبعد سوى عشرات األمتار عن الفوقا بسلوان

  المسجد األقصى من الناحية الجنوبية الغربية

 األذانوفي المسجد اإلبراهيمي منع االحتالل رفع 
ً وقتا، وواصل انتهاكه للمسجد بوضع شمعدانا على ٤٩ ً

سطحه، وتم رصد مخطط لعمل إضافات على المسجد 
ميم اإلبراهيمي بتكلفة نصف مليون شيقل، يشمل تص

ٕمصعد للمعاقين واضافات أخرى الستخدام المستوطنين، 
وأدى مستوطنون رقصات وصرخات عند التربة 

  .األمواتاإلبراهيمية في الخليل في انتهاك صارخ لحرمة 

إلى ذلك، أكد مسؤول ملف األغوار في محافظة 
 ألف دونم من أراضي ١٠٠طوباس معتز بشارات، ان 

الحتالل وأعلنها مناطق األغوار أصبحت مصادرة من قبل ا
عسكرية مغلقة، في محاولة لمحاربة الوجود الفلسطيني 

 المواطنين، ومنعهم من زراعتها أراضيواالستيالء على 
  .واستخدامها وتحويلها لصالح المستوطنين

وأوضح بشارات في حديث إلذاعة صوت 
، أن االحتالل والمستوطنين األحدفلسطين، صباح أمس 
ألراضي المواطنين باألغوار ضمن يدخلون بشكل يومي 

نظام العصابات وقطاع الطرق، مشيرا إلى قرارات محكمة 
االحتالل بشرعنة كل إجراءات االحتالل في األغوار من 

 والجرارات الزراعية وهدم مساكن األراضيمصادرة 
  .المواطنين وترحيلهم

ونفذت قوات االحتالل، فجر أمس األحد، حملة 
حاء متفرقة بالضفة الغربية اعتقاالت واسعة في أن

ً مواطنا ١٥ْوالقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 
  .ًفلسطينيا؛ قبل أن تنقلهم لجهات غير معلومة

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات االحتالل 
جنوب الضفة (ًاعتقلت فلسطينيا من مدينة الخليل 

 من بلدة صوريف غربي الخليل، وآخر من ٢، و)الغربية
  . شمالي المدينةبيت أمر
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وأعادت قوات االحتالل اعتقال األسير المحرر 
خالد غنيمات، عقب دهم منزل عائلته في بلدة صوريف 

وطالت .شمالي الخليل، وتفتيشه والعبث بمحتوياته
 فلسطينيين من بلدة العيساوية ١٠االعتقاالت اإلسرائيلية 

شمال شرقي القدس المحتلة، عقب اقتحام منازلهم 
  .محتوياتهاوالعبث ب

ُيشار إلى أن بلدة العيساوية تتعرض منذ فترة 
من الزمن لعمليات اقتحام واسعة من قبل االحتالل، 
يتخللها اعتداءات وانتهاكات بحق الفلسطينيين، أسفرت 
ٕعن اعتقال العشرات من أبنائها واستشهاد واصابة 

واقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة سجون .آخرين
، ونقلت جميع "ريمون"في سجن ) ٦(االحتالل قسم 

وأوضحت هيئة ". نفحة الصحراوي"األسرى منه إلى سجن 
حقوقية تتبع منظمة (شؤون األسرى والمحررين 

، في بيان صحفي أمس األحد، أن إدارة السجن )التحرير
نقلت األسرى في ظل البرد القارس، ولم تسمح لهم 

  .باصطحاب أغراضهم الشخصية

أنهم بصدد اإلعالن " ونريم"وأكد األسرى في 
ًعن خطوات تصعيدية احتجاجا على سياسة إدارة 
السجون بزيادة وتيرة االقتحامات ألقسامهم، وما يرافقها 
من انتهاكات، باإلضافة إلى االنتهاكات التي تتعرض لها 
ًاألسيرات، واسنادا لألسير المضرب عن الطعام أحمد  ٕ

ومراكز وتعتقل سلطات االحتالل في سجونها . زهران
 ٤١ أسير، بينهم ٥٥٠٠التوقيف التابعة لها قرابة الـ 

ً معتقال إداريا، إلى ٤٥٠ً طفال و٢٣٠أسيرة و جانب ً
  . أسير مريض١٠٠٠

  ٢٠ص ٦/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ًمستوطنا يقتحمون المسجد األقصى  ٤٢
 بحراسات مشددة

 

المبارك  المسجد األقصى مستوطنا، ٤٢اقتحم 
 .من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل

ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد المبارك، 
س أبو الحمص من في حين اعتقل االحتالل الشاب أن

 .داخل المسجد األقصى

 ٦/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

جمعيات استيطانية تدعو القتحامات واسعة 
  ًلألقصى غدا

 

جمعيات استيطانية  دعت – المحتلة القدس
 متطرفة، اليوم االثنين، المستوطنين للمشاركة في

ٍاقتحامات واسعة للمسجد األقصى المبارك، يوم غد 
 ".الهيكل المزعوم"حصار  ذكرى ثاء، بذريعة إحياءالثال

، كشفت عن نية إعالناتووزعت هذه الجمعيات 
تنفيذ اقتحامات مع تقديم شروحات يلقيها حاخامات داخل 

  .األقصى ومصلى باب الرحمة

  ٦/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

اعتقال مقدسي عقب اقتحام قوات االحتالل 
  لباحات األقصى

 

قوات االحتالل، صباح  اعتقلت – حتلةالم القدس
ًاليوم، مواطنا من مدينة القدس بعد اقتحام باحات 

 .المسجد األقصى المبارك لحماية عشرات المستوطنين

وأفادت مصادر مقدسية، إن المعتقل هو الشاب 
أنس محمد أبو الحمص، وتم نقله إلى جهة غير 

  .معلومة

  ٦/١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  
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القدس تطالب بوقف ترميم أسوار أوقاف 
  األقصى

  

 – إبراهيم وبترا  كامل–األراضي المحتلة 
، أمسمجموعة من العمال اإلسرائيليين صباح  استأنفت

على الحائط الجنوبي ) السقائل(العمل على نصب 
للمسجد األقصى المبارك، قرب سور المدرسة الختنية، 

مهيدا لبدء في منطقة القصور األموية بالقدس المحتلة، ت
. العمل على ترميم الحائط الخاص بالمسجد األقصى

وطالبت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد 
األقصى في بيان لها، شرطة االحتالل اإلسرائيلي بالوقف 

التي تم ) السقائل(ٕالفوري لهذه األعمال وازالة جميع 
  .نصبها على حائط المسجد المبارك

سالمية بالقدس من وحذرت دائرة األوقاف اإل
االستمرار بهذه األعمال واالنتهاكات بحق المسجد 

 دونما بجميع مصلياته، ١٤٤األقصى بمساحته الكاملة 
وساحاته، ومساطبه وأسواره والطرق المؤدية إليه كمسجد 

  .إسالمي للمسلمين

كما حذرت من استمرار أعمال الحفريات 
قة المشبوهة في محيط المسجد األقصى خاصة في منط

القصور األموية، وهي وقف إسالمي خالص للمسلمين 
وأكدت أنها المسؤول الحصري عن إدارة جميع . وحدهم

ما يتعلق بالمسجد األقصى وصيانته، وهي صاحبة 
االختصاص بأي أعمال صيانة في جميع جدران المسجد 
. من الداخل والخارج، كوقف إسالمي خالص للمسلمين

ار المسروقة إلى موقعها وطالبت الشرطة بإعادة األحج
  ....في سور المسجد األقصى الغربي

 فككت قوات االحتالل اإلسرائيلي آخرعلى صعيد 
 سبعين مسكنا متنقال واستولت عليها في بلدة أمس

  .العوجا شمال مدينة أريحا واألغوار الشمالية

وقال رئيس بلدية العوجا صالح فريجات في بيان 
مساكن تقطنها عشرات له، إن سلطات االحتالل فككت 

العائالت الفلسطينية، الفتا إلى أنه جرى إقامتها عبر 
البلدية وبتمويل من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

وأكد فريحات . ، ومؤسسة معا التنموية"أوتشا "اإلنسانية
بأن جيش االحتالل كان قد أعلن منطقة رأس العوجا، 

حفية والحقوقية منطقة عسكرية مغلقة ومنع الطواقم الص
  .من الوصول إليها

على صعيد آخر وافقت السلطات اإلسرائيلية 
 األراضي وحدة استيطانية جديدة في ١٩٣٦على بناء 

 منظمة محلية غير أفادتالفلسطينية المحتلة، وفق ما 
  .أمسحكومية 

 التي تتابع هذا الملف اآلنوقالت منظمة السالم 
التابعة للسلطة المدنية في بيان إن اللجنة العليا للتخطيط 

اإلسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خالل 
  . واالثنيناألحداجتماعات عقدتها 

 تعهد نفتالي بينيت وزير الجيش آخرمن جانب 
، بالعمل على تنفيذ عمليات هدم واسعة أمساالحتالل، 

  )ج(النطاق في المناطق المصنفة 

ن، أن وادعى بينيت في جولة بمناطق وادي األرد
هناك عمليات بناء فلسطينية غير قانونية وعلى نطاق 

" يشوع"في الضفة الغربية ومناطق ) ج(واسع بمناطق 
من واجبنا هدم تلك المباني، ومنع محاوالت "وقال .والوادي

  ."االستيالء على أرضنا

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه إسرائيل على 
ما يسعى في. محاوالت ضم مناطق وادي األردن لسيادتها
" يسرائيل هيوم"بينيت لتنفيذ مخطط كشفت عنه صحيفة 
، وتسريع )ج(ًمؤخرا لهدم منازل فلسطينية في مناطق 

إجراءات ذلك عبر عدة خطوات منها منع أي عمليات 
بناء جديدة، ووقف أي مشاريع مدعومة من دول االتحاد 

  .األوروبي



  
  ٢٠٨ 

واعتقلت الشرطة اإلسرائيلية وبمساعدة قوة من 
كرم " مستوطنين حاولوا منع إخالء ٥، أمس، الجيش
  .لفلسطينيين قرب رام اهللا" زراعي

وتم االستيالء على الكرم من قبل المستوطنين 
الذين يقطنون في مستوطنة شيلوه شمال مدينة رام اهللا، 

  .>>...منذ عدة سنوات

  ١٠ص ٧/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 شبان من العيسوية ٥تمديد اعتقال : القدس
  ضهم الحبس المنزلي الليليلرف

 

االحتالل، يوم أمس االثنين،  محكمة مددت
 اعتقال خمسة شبان من بلدة العيسوية وسط القدس

المحتلة، إلى يوم األربعاء، بعد رفضهم شروطها بفرض 
 .ودفع كفالة مالية الحبس المنزلي عليهم

 وأفاد محامي الشبان برفض الشبان الخمسة

ي الليلي الصادر بحقهم، خالل تنفيذ قرار الحبس المنزل
المسكوبية غربي القدس  التحقيق معهم في مركز

 .المحتلة

 محكمة الصلح الشبان مثلوا أمام"وأضاف أن 

وقرر القاضي فرض الحبس المنزلي الكامل عليهم، ودفع 
 آالف شيكل، ٥مالية قيمتها  كل واحد منهم كفالة

 ابلوالتوقيع على كفالة بقيمة عشرة آالف شيكل، مق

 ". عنهم، لكنهم رفضوا فمدد توقيفهم لغد األربعاءاإلفراج

وكانت قوات االحتالل اعتقلت فجر اليوم الشبان 
منازلهم في قرية العيسوية، وهم  اقتحام الخمسة، بعد

أنور سامي عبيد، فايز محيسن، نديم الصفدي، ادم 
 .محمود، صالح أبو عصب

لي منز وكانت شرطة ومخابرات االحتالل اقتحمت
شابين منهم ليلة األحد، وسلمت عائلتهما استدعاء 

في مركز " الشاباك"ضابط  للتحقيق معهما من قبل
 .المسكوبية غربي القدس

 ًيذكر أن قرارا صدر قبل نحو أسبوع عن قائد

الجبهة الداخلية لالحتالل، يقضي بفرض الحبس المنزلي 
  .قرية العيسوية لعدة أشهر  شبان من٩الليلي بحق 

  ٧/١/٢٠٢٠ مدينة القدس موقع

* * * * *  

 عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى
    

اقتحم  - بترا وكامل إبراهيم- القدس المحتلة 
عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود بقيادة الحاخام 
المتطرف ايهودا غليك، امس باحات المسجد األقصى 
المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط إجراءات أمنية 

ددة من قوات االحتالل التي اعتدت على حراس مش
 .المسجد واعتقلت أحدهم

وقال مدير عام دائرة األوقاف بالقدس الشيخ 
 مستوطنا اقتحموا ٩٠عزام الخطيب، إن أكثر من 

المسجد األقصى وجالوا في باحاته وصوال إلى مصلى باب 
 .الرحمة

وساد توتر شديد في محيط المسجد األقصى 
ام الحاخام المتطرف يهودا غليك بسرقة المبارك بعد قي

حجارة واتربة من المنطقة الشرقية برفقة الوزير السابق 
أوري اريئيل ومجموعة مستوطنين فيما تصدى لهم 

 .الحراس

واعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي امس، 
حارس المسجد األقصى سلمان أبو ميالة أثناء خروجه 

 .ربةمن الحرم القدسي وأغلقت باب المغا

وكانت جمعيات استيطانية متطرفة دعت امس 
انصارها من المستوطنين الى المشاركة في اقتحامات 

 .«الهيكل المزعوم«واسعة لالقصى بذريعة 
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من جهتها جرفت قوات االحتالل االسرائيلي، 
امس مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في مدينة 

 .الخليل

االستيطان وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة 
في جنوب الضفة الغربية، راتب الجبور إن جرافات 

خلة «االحتالل قامت بتجريف أراض زراعية بمنطقة 
تعود ملكيتها لفلسطينيين، وانها تسعى » العيدة

لمصادرتها وضمها لمستوطنة كريات أربع المقامة على 
 .أراضي المواطنين شمال شرق مدينة الخليل

 دونم من ١٠٠وجرفت قوات االحتالل نحو 
أراضي الفلسطين، وبوتيرة متصاعدة في محيط المنازل 

 .وقد طالت حقولهم ومزروعاتهم

كما نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس حملة 
دهم وتفتيش واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية 
المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين 

 استخدامها في ومصادرة معدات مخرطة حديد بزعم
 .تصنيع وسائل قتالية

وقال نادي األسير الفلسطيني إن جيش االحتالل 
 فلسطينيا في الضفة الغربية جرى ١١و جنوده اعتقلوا 

تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية االسرائيلية بحجة 
 .حيازة أسلحة والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية

 الموقع واقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي
 .األثري في بلدة سبسطية شمال نابلس

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن 
قوات االحتالل اقتحمت الموقع األثري، برفقة وزير اآلثار 
في حكومة االحتالل، وسط إجراءات أمنية مشددة، 

 .وأغلقت الموقع أمام المواطنين ومنعت دخولهم للمنطقة

 االحتالل قرب واندلعت امس مواجهات مع جنود
الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، واطلق جنود االحتالل 

 .قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه الشبان

واكد شهود عيان قيام حراس الجدار من ابراجهم 
باطالق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وقيام 
دوريات االحتالل بمالحقة الشبان داخل مدينة قلقيلية 

اعتقالهم، وادى اطالق قنابل الغاز بكثافة إلى ومحاولة 
اختناقات جماعية في المناطق السكنية القريبة من مكان 

 .المواجهات

ومددت محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس، 
،  أطفال فلسطينيين من سكان شرقي المدين٥اعتقال 

واتهمت سلطات االحتالل األطفال الخمسة بإلقاء حجارة 
 .نطقة رأس العامودعلى سيارة في م

وذكرت صحيفة هآرتس أن اإلدارة المدنية 
اإلسرائيلية صادرت السيارة الوحيدة للفريق الطبي الذي 

 فلسطيني يعيشون بمنطقة ١٥٠٠يقدم العالج لنحو 
 .جنوب جبل الخليل» مسفر يطا«

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطاقم يتبع للسلطة 
ًالفلسطينية ويضم طبيبا وممرضا وسائ ًقا، ويتوجه إلى ً

ًالمنطقة كل أسبوع منطلقا من مدينة يطا على بعد ساعة 
ًمشيرة إلى أن هذه هي سيارة اإلسعاف . واحدة بالسيارة

 .الوحيدة التي توفر الخدمات الطبية لسكان تلك المنطقة

وأشارت إلى أن دورية إسرائيلية صادرت السيارة 
اإلفراج واعتقلت الطاقم الطبي لنصف ساعة قبل أن يتم 

 .عنهم

وقال الدكتور فارس أبو علي، إنهم يأتون للقرية 
لتقديم العالج وغيره للسكان الذين ييعشون في ظروف 

. صعبة، ووصول األدوية إليهم يكون بشكل محدود للغاية
ًمشيرا إلى أنه في شباط الماضي صادرت اإلدارة المدنية 

  . أشهر٦سيارة اإلسعاف وأعادتها بعد 

 ٨ ص٨/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 مقدسيين بينهم أربعةاالحتالل يعتقل : القدس
  فتاة
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قوات  اعتقلت – جويحان دياال – القدس المحتلة
 مقدسيين بينهم فتاة، بعد ان تعرضوا أربعةاالحتالل 

للضرب بالقرب من ساحة باب الرحمة في المسجد 
 .األقصى المبارك

بان " الحياة الجديدة"وأفاد شهود عيان لـ 
موعات من المتطرفين اقتحمت باحات المسجد األقصى مج

المبارك، تزامنا مع انتهاء صالة ظهر اليوم، وهاجمت 
قوات االحتالل النساء والشبان واعتدت عليهم بالضرب 

محمد أبو شوشه، :  منهم، وهمأربعةالمبرح، واعتقلت 
  .حبيب أبو شوشه، مجد كبها، والفتاة أسيل عيد

قلين إلى غرف التحقيق مع واقتاد االحتالل المعت
تشديد االجراءات العسكرية في محيط ساحة مصلى باب 

  .الرحمة

 سلطات االحتالل عن أفرجتفي سياق آخر، 
الشاب سلمان أبو ميالة احد حراس المسجد األقصى 
المبارك بعد انتهاء عمله في الفترة الصباحية بعد ان 

رقة تصدى للمتطرف اليهودي يهودا جليك بعد ان قام بس
  .حفنة من تراب المسجد األقصى المبارك

وكان قد اقتحم المسجد األقصى المبارك نحو 
 متطرف يهودي بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي، ٨٨

 من قبل مجموعات متطرفة أياموكانت دعوات قبل 
القتحام باحات المسجد األقصى المبارك اليوم الثالثاء في 

حسب النصوص ذكرى بداية حصار الهيكل المزعوم 
  .اليهودية

وحذر مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلسالمية في القدس من تصعيد المخاطر المحيطة في 
المسجد األقصى المبارك والهجمة الشرسة من قبل 

  .حكومة االحتالل والمتطرفين

وأشار المجلس، إلى أن االقتحامات بحماية 
ل الذراع شرطة االحتالل تتطور أدوارها بشكل مطرد لتشك

الذي يبطش بجموع المصلين والمرابطين على أبواب 

المسجد األقصى المبارك وفي ساحاته وخاصة في محيط 
  .مصلى باب الرحمة

 أياموحركت شرطة االحتالل دعوى قضائية قبل 
 إغالق بتجديد أمرتطالب فيها محاكم االحتالل استصدار 

صة باب الرحمة وذلك استنادا ألوامر قضائية سابقة خا
  . مكاتب لجنة التراث الوهميةأسمتهبتقييد استعمال ما 

وأكد المجلس، على ان المقدسات ال تمس وحمل 
 محاولة أيسلطات االحتالل المسؤولية الكاملة تجاه 

لفرض واقع جديد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة 
 معمارية تحدث لكافة أضرار أيالشرقية ومسؤولية 
تي أصبحت بحاجة ماسة إلى أعمال المباني التاريخية ال

الترميم وتطالبها بإزالة السقائل التي نصبتها في الجهتين 
  . المسجد األقصى المباركأسوارالجنوبية والغربية على 

 ٨/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يواصل محاوالت استصدار قرار 
   تمهيـدا لتهويـده"باب الرحمـة"إلغـالق 

 

 اعتدت قوات - وكاالت -حتلة فلسطين الم
االحتالل اإلسرائيلي في ساعات متأخرة من ليل الثالثاء، 
على المصلين في باب الرحمة وعلى المواطنين قرب باب 

  .حطة أحد أبواب المسجد األقصى

وكانت قوات االحتالل اعتقلت أربعة شبان وفتاة 
من أمام مصلى باب الرحمة بعد اعتدائها على المصلين 

بعد اقتحام مجموعة من المستوطنين تقدمهم فيه، 
الحاخام يهودا غليك، لساحات المسجد وقيامهم بجوالت 

  .استفزازية

وأفاد شهود عيان بأن شرطة االحتالل اعتدت 
على المصلين قرب باب الرحمة، أحد بوابات المسجد 
األقصى، واعتقلت خمسة شبان وفتاة، في وقت صالة 

ل على المواطنين أيضا واعتدت شرطة االحتال. العشاء
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في محيط باب حطة ومنعتهم من دخول المسجد 
  .األقصى

ويتزامن التصعيد على الفلسطينيين باألقصى، 
مع محاولة شرطة االحتالل استصدار قرار إلغالق مصلى 
باب الرحمة بشكل كامل تمهيدا لتهويده، وذلك بحسب 

  .بيان صادر عن دائرة األوقاف اإلسالمية

وقاف والشؤون والـمقدسات وقال مجلس األ
كافة إجراءات االحتالل بحق «اإلسالمية بالقدس إن 

الـمسجد األقصى وحراسه والمرابطين والمصلين، دليل 
على نوايا االحتالل بدفع الـمنطقة إلى شبح صراع مرير 
عبر اختالق أزمة جديدة لتحقيق مآرب وأهداف لن تمر 

  .«لفوضىولن تحمل معها إال الـمزيد من األسى وا

مصلى باب الرحمة كان «وأكد المجلس أن 
وسيبقى جزءا أصيال من المسجد األقصى، ومسجدا 
إسالميا خالصا للمسلمين وحدهم ال ينازعهم فيه إال 
هالك، فال اعتبار وال مكانة ألي قانون عابر وضعي، وأن 

  .«أي قرارات تصدرها هذه الدوائر لن تكون ملزمة

ل المسؤولية وحمل المجلس سلطات االحتال
الكاملة تجاه أي محاولة لفرض واقع جديد في محيط 
مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية، ومسؤولية أي 
أضرار معمارية تحدث لكافة الـمباني التاريخية التي 

  .أصبحت بحاجة ماسة ألعمال الترميم

ّوقررت بلدية االحتالل اإلسرائيلي، في القدس  ّ
لدونمات من أراضي جبل المحتلة، أن تصادر عشرات ا

ّوأكدت مصادر أن . ّالمكبر جنوبي القدس المحتلة ّ
ّ، علقوا منشورات  للبلديةموظفين إسرائيليين تابعين

مطبوعة، على أعمدة الكهرباء، وعلى سيقان األشجار 
ُالمزروعة بكثافة في تلك الدونمات المقرر مصادرتها، في 

ًحي الشقيرات في جبل المكبر، تحوي قرارا  بمصادرة تلك ّ
  .«مصلحة الجمهور«ّاألراضي تحت ما يسمى 

 كانون األول ٢٢ّويعطي الملصق المؤرخ في 
ًالماضي مالكي األراضي مدة ستين يوما لمراجعة بلدية 

، فيما »لالتفاق على الثمن وتغيير الملكية«االحتالل 
  .ّتعود ملكية تلك األراضي لعدة عائالت مقدسية

 بين شبان وجنود إلى ذلك، اندلعت مواجهات
االحتالل في بعض المناطق بالضفة الغربية، حيث 
اقتحمت قوات االحتالل بعض المحافظات، وشنت حملة 
دهم وتفتيش تخللها اعتقال عدد من الشبان جرى 
تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية، بحجة حيازة 
وسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد 

  .المستوطنين

وفي سياق تضييق االحتالل على الفلسطينيين، 
أخطرت سلطات االحتالل بهدم أربعة منازل شرق بلدة 

  .يطا جنوب الخليل بذريعة البناء دون ترخيص

وتعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، بعدم إخالء أي مستوطنة إسرائيلية، في 

. تقبليةاألراضي الفلسطينية، في إطار أي خطة سالم، مس
وجاء تعهد نتنياهو، هذا، في كلمة في مؤتمر صحفي في 
القدس الغربية، بعد تقديرات إسرائيلية، بأن الواليات 

 المتحدة األمريكية قد تنشر خطتها لحل الصراع

، »صفقة القرن«اإلسرائيلي المعروفة باسم  - الفلسطيني
قبل االنتخابات اإلسرائيلية المقررة مطلع شهر آذار 

  .لالمقب

لن أسمح القتالع أي مستوطنات «وقال نتنياهو 
في أي خطة سياسية، إن فكرة التطهير العرقي هذه لن 

  . »تحدث

قلب «وقال نتنياهو إن الضفة الغربية هي 
، مرحبا بإعالن وزير الخارجية األمريكي مايك »أرضنا

بومبيو نهاية العام الماضي، بأن المستوطنات في الضفة 
  . ون الدوليليست مخالفة للقان
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لم نفقد حقنا في العيش في «وقال نتنياهو 
، إن )االسم اليهودي للضفة الغربية(يهودا والسامرة 

ًالشيء الوحيد الذي فقدناه مؤقتا هو القدرة على ممارسة 
  .«الحق

عندما عادت إسرائيل، فإننا لم نعد إلى «وأضاف 
أرض أجنبية، هذا تشويه للتاريخ، لقد عاش اليهود في 

  . »دس والخليل منذ آالف السنين، على التواليالق

إن إعالن بومبيو حول وضع «وتابع نتنياهو 
يثبت حقيقة أننا لسنا غرباء في ) المستوطنات(البلدات 

أرضنا، في حرب دفاعية بشكل واضح، عدنا إلى األرض 
، في إشارة الى »التي جسدها أجدادنا منذ آالف السنين

سرائيل الضفة الغربية،  التي احتلت فيها إ١٩٦٧حرب 
  .بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة

كما قال وزير الدفاع اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، 
في الضفة الغربية، هي ملك » ج«إن المنطقة المصنفة 

ّوتشكل المنطقة . إلسرائيل  من مساحة %٦٠نحو » ج«ُ
  . الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة

ُ بينيت، في مؤتمر حول االستيطان، عقد وقال
هي ) ج(أعلن رسميا إن المنطقة «في القدس الغربية 

، مشيرا الى انه دعا مرارا الى فرض السيادة »إلسرائيل
إسرائيل «واعتبر بينيت أن . اإلسرائيلية على هذه األرض

  .»)ج(ض حربا حقيقية على المنطقة تخو

  ١٨ ص٩/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 ُحتالل يخطر بهدم جديد بالقدس المحتلةاال
  

 سلم – إبراهيم وبترا  كامل–القدس المحتلة 
 في مدينة القدس اإلسرائيليمفتشو بلدية االحتالل 

 بلدة أهالي، إخطارات هدم جديدة لعدد من أمسالمحتلة 
العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، بذريعة البناء دون 

  .ترخيص

من البلدية وقوات واقتحمت طواقم مشتركة 
االحتالل الخاصة والشرطة أحياء العيسوية، ووزعت 

، كما قامت بتصوير األهالي على االستدعاءاتاإلخطارات 
  . عشرات البنايات والشوارع داخل البلدة

وأوضح رئيس لجنة مقاومة الجدار واالستيطان 
في العيسوية محمد أبو الحمص، في بيان، أن طواقم 

 هدم واستدعاء إخطار ١٢يزيد عن االحتالل وزعت ما 
 ٥٠ تصوير ما يزيد عن إلى العيسوية، إضافة ألهالي

بناية ومنزل في البلدة وتصوير الحارات ومداخلها، الفتا 
أن ذلك يأتي بعد يوم واحد من اقتحام مخابرات االحتالل 

 ؟ُللبلدة وتصويرها بعض المنازل التي سلم أصحابها اليوم
  .  هدمتإخطارا

ن اإلخطارات وزعت على بنايات وأضاف أ
 -  ٣"ومنازل معظمها مأهول بالسكان، وقائمة ما بين 

، مبينا أن مالحقة بلدية االحتالل ألهالي " سنة٢٥
وفي المقابل " البناء دون ترخيص"العيسوية تأتي بحجة 

ال يوجد تراخيص بناء في البلدة لتتناسب مع الزيادة 
  .الطبيعية بأعداد السكان

ن رئيس البلدية السابق نير بركات ولفت إلى أ
رفض الخارطة الهيكلية المقدمة والتي جرى العمل عليها 
على مدار سنوات طويلة وتم انجاز معظمها، وادعى 
حينها بأنه سيتم إعداد خارطة للبلدة وحتى اليوم لم يتم 

  .ذلك

ولليوم الثالث على التوالي واصلت شرطة 
سجد األقصى المبارك االحتالل إجراءاتها القمعية في الم

عبر استهداف المصلين والمرابطين في المسجد وحراسة 
 مقدسيين ١٠وسدنته حيث اعتقلت سيدة، فيما أبعدت 

عنه، مع تواصل تأمين الحماية للمستوطنين المقتحمين 
  .للمسجد من باب المغاربة
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واعتقلت شرطة االحتالل سيدة بمصلى باب 
ي باحة مصلى الرحمة واعتدت على عشرات المصلين ف

  .إليهباب الرحمة ومنعت توجه المصلين 

ًوكانت قوات االحتالل اعتقلت عددا من 
المرابطين في المسجد األقصى بينهم فتاتان وسيدة، وذلك 
بعد االعتداء عليهم بالضرب، وُأفرج عنهم صباح أمس 

) ١٥(بشروط تمثلت بإبعادهم عن المسجد األقصى لمدة 
  .>>... شيقل٥٠٠٠ يوما، وكفالة مالية بقيمة

  ١٠ص ٩/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

االحتالل يشكل هيئة حكومية لضم المنطقة 
  في الضفة"ج"

 كشفت صحيفة -وكاالت  - فلسطين المحتلة
رائيلية أن وزير جيش االحتالل، نفتالي هآرتس االس«

بينت، أعلن عن تشكيل هيئة خاصة، لتقوية االستيطان 
  . بالضفة الغربية) ج(في مناطق 

وقالت الصحيفة العبرية، إن هدف هذه الهيئة، 
هو تقوية وتعزيز وزيادة االستيطان في األراضي 

بالضفة الغربية حيث ) ج(الفلسطينية، المصنفة كمناطق 
ينيت، أن الهيئة اجتمعت عدة مرات في األسابيع كشف ب

األخيرة، بهدف دعم االستيطان والمستوطنين، وتعزيز 
  .الوجود اإلسرائيلي في هذه المناطق

ويرأس هذه الهيئة، المستوطن الذي شغل 
منصب مساعد بينيت لشؤون االستيطان حتى أواسط 
العام الماضي، كوبي أليراز، الذي يسعى لمنح المنتدى 

  .لطة تنفيذيةس

وأضافت الصحيفة أن الهيئة ناقشت كذلك، منح 
تصاريح للمستوطنين، لشراء أراض في الضفة، وربط 
البؤر االستيطانية غير القانونية بشبكة المياه والكهرباء 

كما طالبت الهيئة الخاصة، بمنع إخالء . اإلسرائيلية
، وتسريع اإلجراءات القانونية »العشوائية«المستوطنات 

رض المزيد من الواقع االستيطاني بالضفة، قبل موعد لف
مشيرة الى أن هذه الهيئة ستعمل على . االنتخابات

 بؤرة استيطانية غير قانونية ٣٠قانونية لنحو » تسوية«
بالضفة، التي يتم اعتبارها مزارع زراعية، وصدرت بحقها 

  .أوامر هدم بالسابق

ياهو، وكان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتن
انه لن يتم » منتدى كهيلت«قال األربعاء في مؤتمر 

خالل فترته إخالء أي مستوطنة كجزء من اتفاق سالم 
لن أقتلع أي مستوطنة «: وقال. محتمل مع الفلسطينيين

في أرض إسرائيل، بموجب أي خطة سياسية، ال يهودية 
  » .وال عربية

التطهير العرقي الذي يعرضه أولئك «: وأضاف
. ًؤيدون، ظاهرا، النهج الليبرالي هو مبدأ مرفوضالذين ي

المبادئ . لن يتم اقتالع مستوطنات، ولن يتم في عهدي
في جميع أنحاء األراضي الواقعة غرب األردن، : بسيطة

لن يتم . كانت السيطرة األمنية وستبقى في أيدي إسرائيل
  .«تقسيم القدس ولن يتم اقتالع مستوطنات

إلغاء اإلجراء المتبع وستعمل هذه الهيئة على 
حتى اليوم بإخالء المستوطنين من أراض فلسطينية 
خاصة استولوا عليها، حتى من دون تقديم شكاوى 
ًضدهم من أصحاب األراضي، وذلك خالفا لقرار سابق 
للمحكمة العليا اإلسرائيلية، إذ يدعو قادة المستوطنين 
إلى وضع معيقات قانونية أمام أصحاب األراضي 

نية بهذا الشأن، مثل ضرورة إثباتهم لملكيتهم الفلسطي
 أو حتى تلك التي لم يجر  لألراضي المستولى عليها،

  .االستيالء عليها

أن جميع «في السياق، أكد االتحاد األوروبي 
المستوطنات في األراضي الفلسطينية غير قانونيه 
َبموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل  َ ََ

السالم العادل والدائم والشامل، مؤكدا على قرار الدولتين و
  .«٢٣٣٤مجلس األمن الدولي 
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ودعا االتحاد في بيان له، أمس الخميس، 
حكومة االحتالل إلى االمتثال الكامل للقانون الدولي، 
ٕوانهاء جميع األنشطة االستيطانية في األراضي المحتلة، 

ن ُويتعين وقف ومنع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيي
وجدد االتحاد األوروبي موقفه بأنه لن . وممتلكاتهم

، ١٩٦٧يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 
بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخالف تلك التي يتفق 
عليها الطرفان، مؤكدا انه سيواصل دعم استئناف عملية 

  .ذات مغزى نحو حل الدولتين

امس وكانت سلطات االحتالل وافقت في الخ
 ٢٠٠٠والسادس من كانون الثاني على بناء حوالي 

وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، 
بما في ذلك الموافقة بأثر رجعي على اإلنشاءات 

َالموجودة بالفعل، والتي بني  بعضها على أراض فلسطينية ُِ
  .خاصة

  ١٤ ص١٠/١/٢٠٢٠الدستور 
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أحدث صيحات العقاب . .الحبس المنزلي الليلي
 الجماعي بالقدس

  

 للشهر التاسع –لقدس المحتلة ا –أسيل جندي 
على التوالي تخضع بلدة العيساوية في القدس إلجراءات 
عقابية جماعية، تتمثل بهدم المنازل والتفتيش المباغت 
لها ولسكانها، باإلضافة لتحرير المخالفات التعسفية، 

الق القنابل الصوتية ٕواعتقاالت يومية بالجملة، واط
  .والغازية، والرصاص الحي أحيانا

وال تتوقف االنتهاكات في البلدة عند هذا الحد 
بل طالت استدعاء األهالي للتحقيق للضغط على أبنائهم، 

  .واستخدام عقوبة اإلبعاد خارج نطاق مدينة القدس

ولعل أحدث صيحات اإلجراءات التعسفية في 
طات االحتالل من تسليم العيساوية ما أقدمت عليه سل

، "الليلي"تسعة شبان من البلدة أوامر بالحبس المنزلي 
لفترات تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، ويبدأ الحبس كل 
ليلة في تمام الساعة الثامنة مساء وينتهي في السادسة 

  .صباحا

وسلم االحتالل القرار لكل من نديم الصفدي 
يد ومحمد وصالح أبو عصب ونضال فروخ وأنور عب

عليان وفايز محيسن ومحمد مصطفى وآدم محمود 
  .ومحمود عبيد

أهالي   الشبان، انطلق وفي خطوة لمساندة
في اعتصام ليلي يكسر القرار االحتاللي الجديد   العيساوية

يتقدمهم المعاقبون، لكن قوات االحتالل لم تمهلهم طويال، 
وسارعت إلعادة اعتقال خمسة منهم كسروا القرار 

 .سفيالتع

 خياران أحالهما مر

خشية والد محمد عليان على نجله الذي اعتقل 
 مرة خالل خمس سنوات، منذ بلغ الثالثة عشرة من ٣٣

عمره، دفعته لمنعه من كسر قرار الحبس الليلي، وفي 
أنا .. صعب جدا هذا القرار"حديثه للجزيرة نت قال 

مسجون معه ال أخرج من المنزل بتاتا، ألن الجيش ومنذ 
اليوم األول إلصدار القرار يقتحم المنزل يوميا لتفقد 

  ".محمد وتصوير هويته قبل المغادرة

يخشى عليان من أن الرضوخ لهذا القرار سيؤدي 
إلخضاع مزيد من شبان العيساوية لهذا العقاب الجديد، 
لكنه في الوقت ذاته يخشى على نجله من عواقب كسر 

  .القرار االحتاللي

 العيساوية باتت صعبة حياتنا في"ويضيف 
للغاية، ما يحدث اآلن من انتهاكات لم نشهده في 

اقتحامات يومية وترهيب .. االنتفاضتين األولى والثانية
للسكان واعتقاالت عشوائية واالحتالل يصعد يوميا من 

  ".قمعه للسكان



  
  ٢١٥ 

ضحك عند سؤاله )  عاما١٨(االبن محمد عليان 
"  اعتقاال٣٣ن حتى اآل"عن عدد مرات اعتقاله، وقال 

لكن عند سؤاله عن تفاصيل استدعائه األخير أجاب 
اتصلوا على المنزل واستدعوني للتحقيق "بهدوء الفت 

بمركز تحقيق المسكوبية، وقالوا لي بالحرف الواحد لديك 
نطخك أو تهاجر أو تخضع للحبس : ثالثة خيارات
  ".المنزلي الليلي

له وعن مدى تأثير القرار الجديد الذي يخضع 
بدأت أشعر "منذ أربع ليال، وسيستمر ألربعة أشهر، قال 

بالضيق خاصة عندما أهاتف أصدقائي وأعلم أنهم 
ُبدأت بالعمل أخيرا وينتهي دوامي في .. سيخرجون معا

تمام الخامسة والنصف مساء، كنت أريد استئناف دروس 
السياقة، لكنني لن أتمكن من ذلك اآلن بسبب قرار 

  ".ديدالحبس الليلي الج

 إفالس أمني وسياسي

عضو لجنة المتابعة في بلدة العيساوية محمد 
أبو الحمص عقب على العقاب الجديد الذي فرضته 
سلطات االحتالل على شبان البلدة بقوله، إن ذلك يدل 

هذا إفالس . "على إفالس حكومة االحتالل والمخابرات
أمني وسياسي ألن إسرائيل حاولت تركيع أهالي 

 بكافة الوسائل منذ تسعة أشهر، واعتقدت أن العيساوية
الهدوء سيحل على البلدة بعد ارتقاء شهيد فيها، لكن 

  ".النتائج كانت دائما عكسية باستمرار المقاومة والصمود

ومن الجدير بالذكر أن القرار اإلداري الجديد 
تامير "بحق الشبان صدر عن قائد الجبهة الداخلية 

ري للمنطقة، واستخدم لتنفيذ بصفته القائد العسك" يدعي
 .ذلك أنظمة الطوارئ التي وضعها االنتداب البريطاني

ومن غير المألوف تطبيق القوانين العسكرية 
على مدينة القدس التي تدعي إسرائيل أنها موحدة 
بشطريها وتخضع لسيادتها، ويعني إصدار الجيش ال 

الشرطة مثل هذه القرارات اعترافا بأن القدس الشرقية 
  .مدينة محتلة

المحامي المختص في قضايا القدس خالد زبارقة 
قال إن تطبيق هذا اإلجراء جديد على مدينة القدس، ألنه 
بالعادة ينفذ بشكل جماعي عندما يعلن القائد العسكري 
في إحدى محافظات الضفة الغربية عن منع التجول 

  .الليلي في منطقة معينة لسبب ما

ب زبارقة الشبان وال يمس العقاب الجديد حس
التسعة فحسب بل تمتد آثاره السلبية لتشمل أهالي البلدة 

يعتبر االحتالل أهالي العيساوية رأس الحربة في "  كافة
ٕمواجهة سياساته ورفضها، واذا نجح في تطبيق العقاب 
الجديد عليهم فسيلجأ لتطبيقه على كثير من األحياء 

  ".الفلسطينية في القدس

لشبان الذين كسروا قرار وعن إعادة اعتقال ا
ردة فعل الشبان "  ّالحبس المنزلي الليلي علق زبارقة،

عفوية، ويقوم بها بشكل تلقائي كل من يقع تحت 
االحتالل ويرفض إجراءاته، ال يوجد أي اعتراف لشرعية 
السلطة اإلسرائيلية على مدينة القدس وهذا ما يثبته 

  ".المقدسيون كل يوم

 القرار العسكري على وفيما يتعلق بتطبيق هذا
استمرار  مدينة القدس، أوضح زبارقة أن ذلك يؤكد

إسرائيل بفرض أنظمتها العسكرية على القدس، باعتبارها 
ٕ، وان كانت تتغنى ١٩٦٧ضمن األراضي المحتلة عام 

دائما وتحتفل بتوحيد شطرها الشرقي مع الغربي تحت 
سيادتها، مما يستوجب إخضاعها لقوانين الشرطة ال 

  .جيشال

يذكر أن أنظمة الطوارئ االنتدابية تمنح 
صالحيات واسعة لقادة جيش االحتالل، الذي يستخدمها 
من أجل تنفيذ اعتقاالت إدارية وهدم منازل في الضفة 

استخدامها في مناطق تحت سيادة   الغربية، في حين أن
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إسرائيل نادر جدا، وفقا لما نشرته صحيفة هآرتس 
  .اإلسرائيلية

  ١٠/١/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

 منازل ألسرى ٣جيش االحتالل يخطر بهدم 
  يتهمهم بتنفيذ عمليات

 

  منازل عائالت٣أخطر جيش االحتالل بهدم 

 محمود عطاونة من بلدة بيت كاحل في محافظة األسرى

ًجنوبا، ووليد حناتشة، ويزن مغامس من الطيرة  الخليل
 .المحتلة الضفة الغربية وسط رام اهللا وبيرزيت قرب مدينة

وأفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، بأن 
قوات االحتالل اقتحمت منازل ذوي األسرى الثالث 

 .وسلمتهم أوامر الهدم

إن "وقال كامل عطاونة والد األسير محمود، 
بهدم المنزل، وأمهلتهم مدة  قوات االحتالل سلمته قرارا

لغ وتب أربعة أيام إلخالئه بعدما صورته وأخذت مقاساته،
 ". مترا مربعا١٣٠مساحة المنزل 

 عملية طعن وعطاونة أحد المتهمين بتنفيذ

في مجمع عتصيون " دفير سوريك"المستوطن 
المنصرم، وقد  االستيطاني في شهر تموز من العام

هدمت قوات االحتالل ثالثة منازل ألسرى في بلدة بيت 
 .نحو شهر لذات السبب كاحل قبل

ين حناتشة ومغامس فيما يتهم االحتالل األسير
 /عملية عين بوبين، في آب بالمشاركة في خلية نفذت

 أغسطس الماضي، وكانت قوات االحتالل قد صورت

  .منزليهما وأخذت مقاساتهما في وقت سابق

  ١١/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مواجهات عنيفة بمخيم شعفاط : القدس
  واعتقال شاب

 

يوم األحد، اعتقلت قوات االحتالل، صباح ال
الشاب عمر الهندي عقب اقتحامها مخيم شعفاط وسط 

 أحد مراكزها في المدينة إلىّالقدس المحتلة، وحولته 
 .للتحقيق معه

وقال مراسلنا ان قوة عسكرية معززة من جنود 
االحتالل اقتحمت صباحا المخيم من جهة الحاجز 
العسكري القريب من مدخل المخيم وسيرت دوريات راجلة 

ولة في شارعه الرئيسي، وتصدى لها شبان المخيم ومحم
بالحجارة والزجاجات الفارغة وسط أجواء شديدة التوتر 

  .ومواجهات ما زالت مستمرة حتى اآلن

  ١٢/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يحتجز مئات المركبات قرب قرية 
  قلنديا شمال القدس

اء اليوم قوات االحتالل اإلسرائيلي، مس احتجزت
األحد، مئات المركبات على حاجز طيار أقامته على 
الطريق المؤدية إلى قرى شمال غرب القدس، قرب قرية 

 .قلنديا

وأفاد شهود عيان، بأن جنود االحتالل احتجزوا 
المركبات على المسلكين، وفتشوها ودققوا في هويات 

  .راكبيها، ما أدى ألزمة مرورية امتدت لعدة كيلومترات

  ١٢/١/٢٠٢٠ث الحد

* * * * *  

  عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى

  

 ... <<- بترا – عمان – نادية سعد الدين
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح أمس 

 الحرم القدسي الشريف –باحات المسجد األقصى المبارك 
  .بمدينة القدس المحتلة

مة  العااإلسالمية األوقافوقال مدير عام دائرة 
 بالقدس الشيخ عزام الخطيب األقصىوشؤون المسجد 
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في رام اهللا ان االقتحامات نفذت من جهة ) بترا(لمراسل 
باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة وجيش االحتالل 

   اإلسرائيلي

ً مستوطنا اقتحموا ٤٤وأوضح الخطيب أن 
المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت 

في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات استفزازية 
من جانب آخر، أخطرت قوات . المزعوم" الهيكل"عن 

االحتالل اإلسرائيلي أمس، بهدم منزل عائلة األسير أحمد 
جمال القمبع من مدينة جنين شمال الضفة الغربية 

  .المحتلة

 الفلسطيني إن سلطات األسيروقال نادي 
هدم المنزل الذي أعيد االحتالل سلمت قمبع إخطارا ب

 نيسان ٢٤بناؤه بعد أن هدمته جرافات االحتالل بتاريخ 
 بحجة أن االسير المذكور شارك مع الشهيد أحمد ٢٠١٨

 ١٧نصر جرار بقتل مستوطن بالقرب من نابلس بتاريخ 
، مشيرا إلى أن المنزل ٢٠١٨) يناير(كانون الثاني 

شقيق له ٕالمهدد بالهدم ليس ملكا لألسير قمبع وانما ل
 أفراد، ومساحته ٧من ذوي االحتياجات الخاصة، ويقطنه 

 ٣يذكر أن سلطات االحتالل هدمت . مترا مربعا١٦٠
منازل لعائلة وأقرباء الشهيد أحمد نصر جرار في واد 

  .برقين بمدينة جنين شمال الضفة الغربية

  ١٩ص ١٣/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ستدعي  من جبل المكبر ويًاالحتالل يعتقل شابا
  فتاة من رأس العامود للتحقيق

 

 اعتقلت قوات االحتالل – وفا –القدس 
اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد، الشاب جميل شقيرات من 

 .حي جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة

وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل مددت 
 .اعتقال الشاب شقيرات ليوم غد لعرضه على المحكمة

ّل، سلمت قوات االحتالل الفتاة سياق متص وفي
بالقدس المحتلة  آية أبو ناب من حي رأس العامود

استدعاء لمراجعة مخابراتها في مركز توقيف القشلة 
  .القديمة بالبلدة

  ١٣/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يصدر قرار بإبعاد شاب مقدسي عن 
  األقصىالمسجد 

 

، "اإلسرائيلي"قوات االحتالل  أصدرت – القدس
عن  شاب مقدسي ًاليوم االثنين، قرارا يقضي بإبعاد

 . في مدينة القدس المحتلة، ألشهر عدة  المسجد األقصى

 إبعاد مكتب إعالم األسرى، ان االحتالل قرر وأكد
الشاب أنس أبو حمص، عن المسجد األقصى ومداخله 

  . أشهر٣لمدة 

 ١٣/١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

  

   يستدعي فتاة مقدسية للتحقيقاالحتالل

 

ّسلمت قوة معززة من شرطة االحتالل، ليلة أمس 
 من سكان بلدة سلوان جنوب - األحد، الفتاة آية أبو ناب

 . أمر استدعاء للتحقيق- المسجد األقصى

وكان االحتالل قد أوقف الفتاة أبو ناب أمس 
ًخالل خروجها من األقصى، علما أنها ليست المرة األولى 

ُتي تعتقل فيها الفتاة وتبعد لفترات متفاوتة عن المسجد ال ُ
  .األقصى

 ١٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مواطن يجرف أرضه في القدس بضغط من 
  سلطات االحتالل
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شرع المواطن هشام داري، اليوم االثنين، 
الواقعة عند المدخل الشرقي  بتجريف أرضه

بلدية  ة بضغط منالعيسوية، وسط القدس المحتل  لبلدة
  .االحتالل في القدس

المواطن داري استخدام  وتمنع بلدية االحتالل
أرضه أو االستفادة منها تحت طائلة المالحقة وفرض 

  .الغرامات المالية العالية

 ١٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يفتش منزلين قرب المسجد األقصى 
 بالقدس القديمة

  

 وشرطة االحتالل، منزلي اقتحمت مخابرات
أحمد غزالة، ومحمد شريفة، في حارة باب : المقدسيين

في البلدة القديمة  األقصى حطة المالصقة بالمسجد
بالقدس المحتلة، وفتشتهما بحجة البحث عن مفرقعات 

  .وألعاب نارية

تفاجأ  ّأنه) ً عاما٥٣(وذكر أحمد محمود غزالة 
ا أطفاله وعائلته، بقوات االحتالل تقتحم منزله، وأرهبو

ّموضحا أنه جرت بينه ومخابرات االحتالل مشادات  ً
  .كالمية وحاولوا اعتقال

ولفت إلى أن زوجته الحامل وأوالده الثالثة 
جنود االحتالل للمنزل  اقتحام شعروا بالخوف خالل

محرر كان قد اعتقل في  أسير ّوأوضح غزالة أنه.وتفتيشه
 ٣٣ لمدة ٢٠١٦ أشهر، وفي عام ٨ لمدة ٢٠١٤عام 
  .ًشهرا

  ١٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  اعتقال طفل من البلدة القديمة في القدس

 

أفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات االحتالل 
 مصطفى غزالة بعد الطفل اعتقلت فجر اليوم االثنين

ونقل .منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة اقتحام
قدسي إلى أحد مراكزه في المدينة االحتالل الطفل الم

  .المقدسة للتحقيق معه

  ١٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

   شبان من القدس٣ُاالحتالل يمدد اعتقال 

 

االحتالل في القدس اعتقال  محكمة مددت
 عمر محيسن، ومحمد الشاويش،: الشبان المقدسيين

 وعالء نجيب، حتى يوم األربعاء المقبل لتقديم الئحة
  .اتهام ضدهم

وكان االحتالل اعتقل المقدسيين الثالثة قبل 
 نحو عشرة أيام من محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد

 للصائمين إفطار إدخالاألقصى، بعد منع قوات االحتالل 
  .بالمصلى

 ١٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

جنود ينكلون : لجنة أهالي أسرى القدس
  "القانون"طاء من ويضربون فتى مقدسيا بغ

 

قالت لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين، 
على لسان رئيسها أمجد أبو عصب، اليوم، إن جنود 
االحتالل نكلوا وضربوا بغطاء من القانون الظالم الفتى 
المقدسي سيف الدين أبو عصب، والذي تعرض للضرب 

 .الشديد على يد الجنود

وحدة " إن "الفيسبوك"وأضاف، على صفحته في 
أغلقت الملف " اإلسرائيلية"التحقيق مع عناصر الشرطة 

 ".بحجة عدم وجود أدلة كافية إلدانة الجنود المعتدي

المقدسي سيف الدين ابن الـ : وتبع أمجد قائال
 عاما، من سكان البلدة القديمة تعرض للضرب ١٩

والتنكيل والخوف والرش بغاز الفلفل لمجرد أنه حاول أن 
ربات من جنود االحتالل، وهو كغيره من أبناء يتلقى الض



  
  ٢١٩ 

شعبنا تعرض لظلم شديد على يد جنود مجرمين، تمأل 
األحقاد قلوبهم، الذين يتخذون من القانون االحتاللي 

 ."غطاء كبيرا لتفريغ كرههم و جبروتهم

المقدسي سيف الدين تم االعتداء عليه : وقال
ى توجه لوحدة أمام كاميرات المراقبة، وبعد مغادرته للمشف

وتقدم ) ماحاش(التحقيقات الخاصة بعناصر الشرطة 
  بشكوى ضد الجنود المعتدين

وقد ما طلت وحدة التحقيقات بإجراءاتها لعدة 
أشهر ومؤخرا وبكل وقاحة أبلغت سيف الدين بأن ملف 
الشكوى قد أغلق بسبب عدم توفر أدلة كافية إلدانة 

  ."الجنود

  ١٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

منظمات استيطانية متطرفة تستعد لتنفيذ 
  اقتحامات كبيـرة لألقصى

عشرات   اقتحم–  وكاالت- فلسطين المحتلة
المستوطنين المتطرفين اليهود صباح أمس اإلثنين، 

 الحرم القدسي الشريف -  باحات المسجد األقصى المبارك
  .بمدينة القدس المحتلة

إلسالمية العامة وقال مدير عام دائرة األوقاف ا
وشؤون المسجد األقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب 

في رام اهللا، إن االقتحامات نفذت من جهة ) بترا(لمراسل 
باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة وجيش االحتالل 
االسرائيلي، موضحا أن شرطة االحتالل أغلقت باب 

عد أن المغاربة، عقب انتهاء فترة االقتحامات الصباحية، ب
  .وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين

وأضاف ان المستوطنين، تجولوا في ساحاته، 
وتستعد . المزعوم) الهيكل(وسط تلقيهم شروحات عن 

منظمات استيطانية متطرفة، لتنفيذ اقتحامات كبيرة 
  .للمسجد األقصى، وحائط البراق في القدس المحتلة

جر إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي ف
أمس اإلثنين، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية 
والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما 
تم استدعاء البعض للتحقيق لدى أجهزة المخابرات بزعم 

  .المشاركة في أعمال مقاومة شعبية

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
فة، جرى تحويلهم  شابا من الض١٤إن جنوده اعتقلوا 

للتحقيق بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد 
  .المستوطنين وقوات االحتالل

واحتجزت قوات االحتالل، مئات المركبات على 
حاجز طيار أقامته على الطريق المؤدية إلى قرى شمال 

  .>>...غرب القدس، قرب قرية قلنديا

  ٢٠ ص١٤/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

رر إقامة منطقة تعليمية متكاملة االحتالل يق
  بالقدس المحتلة ضمن مساعيه لتهويد المدينة

 

يدخل قرار الحكومة  – عمان -  نادية سعد الدين
اإلسرائيلية بإقامة منطقة تعليمية متكاملة في القدس 
المحتلة ضمن مساعيها الدؤوبة لتهويد المدينة وطمس 

 الغوث ٕهويتها العربية واإلسالمية والغاء عمل وكالة
، عبر استهداف غلق ست مدارس ”األونروا“الدولية 

ومركز تدريب مهني تابعين للوكالة، يضمون نحو 
 طالب وطالبة مهددين بمغادرة مقاعد الدراسة ٢٧٠٠

  .مبكرا

ويقوم مخطط االحتالل على إنشاء مجمع 
مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية في شرقي 

 مليون دوالر، بدءا من مخيم ٢ بنحو القدس، بكلفة تقدر
، ”األونروا“شعفاط وعناتا، حتى تكون بديلة عن مدارس 



  
  ٢٢٠ 

بهدف منع أي تواجد للوكالة في المدينة المقدسة، 
تمهيدا إلنهاء دوره ووجودها؛ بحجة أنها تعمل على 

إتمام “وعرقلة ” إدامة قضية الالجئين الفلسطينيين“
  .رائيلي، وفق المنظور اإلس”عملية السالم

ويؤثر هذا اإلجراء اإلسرائيلي بشكل مباشر 
 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في ست ٢٤٠٠على “

مدارس تابعة لألونروا في شرقي القدس المحتلة، إضافة 
 طالبا يدرسون في معهد التدريب المهني الواقع ٢٣٦إلى 

، وفق معطيات رسمية من ”ضمن حدود بلدية القدس
  .”الغد” لـ” األونروا“

وسيكون أمام طلبة األونروا المقدسيين إما ترك 
مقاعد الدراسة لاللتحاق مبكرا في سوق العمل، وبالتالي 

 آالف من أقرانهم بالمدينة الذين ١٠اإلنضمام إلى نحو 
أقعدتهم سياسة االحتالل العنصرية عن الدراسة، أو أن 
يتم استيعابهم ضمن مدارس االحتالل وتلقي المناهج 

  .إلسرائيليةالتعليمية ا

وينطبق هذا الحال على نظرائهم الطلبة في مركز 
التدريب المهني التابع لألونروا في القدس المحتلة، وسط 
محاذير طردهم منه عقب إغالقه والركون إلى صفوف 
البطالة، بعدما أنهت إجراءات االحتالل مسار التعليم 

من الطلبة المقدسيين، في ظل وضع % ٤٠الثانوي لنحو 
 ألف ٩٥ينة االقتصادي الخانق، الذي أوجد نحو المد

  .طفل مقدسي تحت خط الفقر

وقد ينضم غالبية هؤالء طلبة األونروا، عند 
 ألف طالب مقدسي ٢٠إغالق مدارسهم، إلى نحو 

يضطرون الجتياز الحواجز العسكرية اإلسرائيلية يوميا 
من أجل االلتحاق بمدارسهم في الجانب اآلخر من 

 ٩٠لة، بعدما طردهم االحتالل، مع زهاء مدينتهم المحت
ألف فلسطيني، خارج جدار الفصل العنصري، الذي تسبب 

  .في إرباك العملية التعليمية الفلسطينية وعرقلة مسارها

وقد يقود ذلك تباعا إلى تسرب الطلبة المقدسيين 
من المدرسة؛ حيث تسببت سياسة االحتالل العدوانية في 

 بهدف تشجيع تغلغل ،%٥٠ارتفاعها إلى حوالي 
المظاهر السلبية بين صفوفهم الشابة، التي تشكل نحو 

  .من المجتمع المقدسي% ٥٥

وتسعى سلطات االحتالل، من خالل تلك الخطوة، 
إلى فرض المناهج اإلسرائيلية مكان المنهاج التعليمي 
الفلسطيني، بهدف طمس الهوية الوطنية وضرب االنتماء 

ه أكبر عدد من الطلبة العربي اإلسالمي، ليخضع ل
المقدسيين، السيما طلبة مدارس الوكالة الذين يتبنون 
الرؤية العامة الفلسطينية، أسوة بمدارس األوقاف 
اإلسالمية والمدارس الخاصة، ومنها الكنسية واألوقاف 

  .الشرعية والجمعيات وغيرها، التابعة للسلطة الفلسطينية

ينية بيد أن المدارس التابعة للسلطة الفلسط
تواجه عدة صعوبات، كونها تتبع أساسا لسلطة تحت 
االحتالل، وال تملك أي سلطة فعلية داخل مدينة القدس، 
في ظل تضييق االحتالل عليها وسعيه للسيطرة على 

  .القطاع التعليمي

ويخلو المنهاج اإلسرائيلي من ذكر فلسطين، أو 
ي الحديث عن الفكر اإلسالمي والمجتمع العربي، السيما ف

كتب التاريخ واإلنسانيات، مقابل استخدام األسماء 
، ”يهودا والسامرة”و” يروشاليم“العبرية لألماكن، مثل 

تزامنا مع فرض تدريس مادتي اللغة العبرية وتاريخ 
، على المدارس، وتشويه الحقائق ”مدينة إسرائيل“

الجغرافية والتاريخية ومتعلقات العقيدة اإلسالمية واإلرث 
  .حضاري داخل المنهاجالعربي ال

ويريد االحتالل تكرار ما فعله بعد عدوان العام 
، حينما ألغى فورا قانون التربية والتعليم األردني ١٩٦٧
، ووضع المدارس الحكومية االبتدائية ١٩٦٤لعام 

واإلعدادية تحت سيطرة وزارة المعارف االسرائيلية، وأغلق 
 أخضع مكتب التربية والتعليم لمحافظة القدس، كما
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المدارس األهلية والخاصة والمدارس العربية إداريا 
  .ومنهجيا بأجهزته

من جانبه، اعتبر مدير عام دائرة الشؤون 
، إن ”الغد”الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، لـ

سلطات االحتالل تهدف من وراء إنشاء المنطقة “
التعليمية في القدس المحتلة، إلى محاولة إنهاء عمل 

ي إطار مساعي تهويد المدينة ونزع هويتها الوكالة، ف
  .”العربية واإلسالمية، وتغيير معالمها

سلطات االحتالل “وأوضح المهندس خرفان بأن 
تسوق للمجتمع الدولي، السيما الدول المانحة، مزاعم 
تقوم على ذرائع بأن الوكالة تطيل أمد قضية الالجئين 
 الفلسطينيين بتوريث صفة اللجوء، فضال عن أن
ُمناهجها تحرض على اإلرهاب والالسامية، مما ال يساعد 

  .”على بلوغ عملية السالم

االحتالل يمضي في محاوالته تلك “ونوه إلى أن 
مدعوما بإعالن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، العام 

، ”بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي“، االعتراف ٢٠١٧
ف األردني الثابت الموق“، مؤكدا ”ونقل سفاره بالده إليها

ٕمن رفض وادانة انتهاكات سلطات االحتالل المتواترة في 
القدس المحتلة، بما في ذلك قرارها األخير بإقامة منطقة 

  .”تعليمية إسرائيلية فيها

أداة االحتالل “وتشكل العملية التعليمية 
األساسية لنزع الهوية العربية واإلسالمية في القدس 

الوعي الوطني والتثبيت المحتلة، وضرب الصمود و
الوجودي المقدسي في األرض والوطن، ما يمهد لمخطط 
تهويد المدينة بعد إنهاء وجود الوكالة التي ترمز إلى 

، وفق قول مدير اإلعالم ”قضية الالجئين الفلسطينيين
  .”الغد” السابق في األونروا مطر صقر في حديثه لـ

ومن هنا؛ فإن مطر ينظر للقرار اإلسرائيلي 
استهداف الوجود العربي “األخير بأبعاد أخرى تمتد نحو 

الفلسطيني في القدس المحتلة، واستالب إرثها وتاريخها 
  .”العربي اإلسالمي، والتضييق على مواطنيها المقدسيين

ولن تتوقف تبعات القرار اإلسرائيلي عند النطاق 
ٕالتعليمي لألونروا فقط؛ وانما ستؤثر سلبا على خدمات 

 التعليمية والصحية واإلغاثة االجتماعية، التي الوكالة،
 آالف الجئ مقدسي مسجلين ١١٠تقدمها ألكثر من 

، عبر ست مدارس ومركزان صحيان وعيادات طبية ”لديها
ومساعدة اجتماعية مهمة ومراكز خدمات معنية 

سامي ” األونروا“باألطفال، وفق المتحدث الرسمي باسم 
  .مشعشع

  ٢٢ص ١٤/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

  

  

اعتقال تاجر ومصادرة بضائعه من محله في 
  القدس القديمة

 

اعتقلــــــت قــــــوات االحــــــتالل، اليــــــوم الثالثــــــاء، 
محمـــود الجنـــدي، وصـــادرت بـــضائع مـــن محلـــه  التـــاجر

  .التجاري بالبلدة القديمة في القدس المحتلة

وكانــت طــواقم تابعــة لبلديــة االحــتالل والــضرائب 
 اليـوم حملـة واسـعة علـى شنت ترافقها قوة عسكرية معززة

عدد مـن  المحال التجارية في البلدة القديمة، في حين آثر
  . محالهم تحسبا أن تطالهم الحملةإغالقالتجار 

  ١٤/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل شابا من شمال غرب القدس
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اعتقلــت قــوات االحــتالل، اليــوم الثالثــاء، الــشاب 
ّ من منزله بقرية بيت دقو شـمال غـرب محمد محمود ريان

 .القدس المحتلة

وحــسب شــهود عيــان، تــم نقــل الــشاب فــي ســيارة 
  . أحد مراكز االحتالل للتحقيق معهإلىعسكرية 

 ١٤/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  سلطات االحتالل تغلق مدرستين في القدس

 

منعت قوات االحتالل اإلسـرائيلي، اليـوم الثالثـاء، 
فـي محافظـة القـدس " الفرسان"و" الوعد الصادق"تي مدرس

من افتتاح الفصل الدراسي الثاني، بحجـة عـدم حـصولهما 
  .على تراخيص

وأفـــاد نـــضال عويـــضة، أحـــد أوليـــاء األمـــور فـــي 
، بأنـه توجـه للمدرسـة بعـد اتـصال "الوعد الصادق"مدرسة 

من نجليه اللذين يدرسان فيها، ليجد المعلمين معتـصمين 
عقب إغالقهـا مـن قبـل االحـتالل بذريعـة عـدم في الساحة 

  .حصولها على ترخيص للعمل في القدس

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم، متابعتها 
الحثيثــــة إلغــــالق المدرســــتين، وجــــددت رفــــضها القــــاطع 
ــوق  ــي تطــال حق للممارســات الراهنــة بحــق المدرســتين الت

ارة الـسليمة، الطلبة والمعلمين، وتشكل تجاوزا لمعايير اإلد
" التربيـة"ودعـت  وتعديا على المـسيرة التعليميـة وانتظامهـا

إلـــى إعـــادة فـــتح المدرســـتين بـــشكل عاجـــل؛ بمـــا يـــضمن 
الحفاظ على حق الطلبة وتلقيهم لتعلـيمهم، وفـق المنهـاج 
ــدارس  ــاقي أطفــال وطلبــة م ــوطني الفلــسطيني، أســوة بب ال

  .القدس

ل وأهابت بالمـدارس الفلـسطينية فـي القـدس العمـ
على استيعاب الطلبة الراغبين ألسباب استثنائية باالنتقال 
مــن هــاتين المدرســتين، حفاظــا علــى حقهــم الطبيعــي فــي 
ــا  ــتح مدارســهم، كم ــى حــين إعــادة ف ــيمهم؛ إل مواصــلة تعل
أهابـــت بـــالجميع تحمــــل مـــسؤولياتهم؛ لـــضمان ديمومــــة 

التعلـــيم الفلـــسطيني فـــي كافـــة المـــدارس الفلـــسطينية فـــي 
ــد واألســرلة ومحــاوالت القــدس؛ لمواجهــة  سياســات التهوي

  .ضرب مقومات الهوية الوطنية

  ١٤/١/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

االحتالل يهدم ورشة حدادة في بلدة حزما 
  بالقدس المحتلة

 

 أكدت – المحتلة القدس – فلسطين اليوم
مصادر محلية وشهود عيان بأن سلطات االحتالل هدمت 

حاجز بلدة حزما شمال اليوم الثالثاء، ورشة حدادة قرب 
 .شرق القدس المحتلة، واستولت على معداتها

وقالت المصادر بأن جرافة تابعة لبلدية االحتالل 
بالقدس ترافقها قوات مساندة من جيش االحتالل داهمت 

في البلدة وشرعت بهدم ورشة حدادة " منطقة المشروع"
مكونة من الصفيح والطوب، تعود للمواطن خالد نمر أبو 

   .ل، واستولت على معداتهاخلي

وتتعرض بلدة حزما العتداءات و مداهمات 
وتسليم اخطارات بهدم  متواصلة، يتخللها اعتقال مواطنين

منشآت تجارية وزراعية ومغاسل ومحال لتصليح 
  .قرب الشارع الرئيسي المركبات

 ١٤/١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

ً شخصا من مبنى جراء ٢٥إجالء : سلوان
  ريات أسفلهالحف

 

هآرتس "صحيفة  أفادت – المحتلة القدس
 من سكان حي ٢٥العبرية، اليوم الثالثاء، بأنه تم إجالء 

سلوان بالقدس جراء تعرض مبنى ألضرار وتشققات 
 .بسبب الحفريات األثرية أسفله



  
  ٢٢٣ 

ووفق الصحيفة، فقد أعلنت بلدية سلوان أنه 
 مبنى خطير وقامت بإجالء سكان الحي إلى فندق في

  . مدينة القدس المحتلة

وأشارت هآرتس، إلى أن المبنى مكون من ثالث 
شقق ويقع فوق الحفريات تحت األرض التي تقوم بها 

  .وجمعية العاد" اإلسرائيلية"سلطة اآلثار 

 ١٤/١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

  االحتالل يشن حملة اعتقاالت واستدعاءات 

 

ل  اعتقلت قوات االحتال– وفا –القدس 
في القدس " فتح"اإلسرائيلي عددا من أبناء حركة 

المحتلة، اليوم الثالثاء، وأرسلت طلبات استدعاء لمراجعة 
 .مخابراتها في المسكوبية لعدد آخر

في القدس " فتح"وقال نائب أمين سر حركة 
: ، إن قوات االحتالل اعتقلت كال من"وفا"عادل أبو زنيد لـ

سام سدر، فيما عاهد الرشق، ومحمود الجندي، وو
استدعت مسؤول ملف المقدسات بالحركة الحاج عوض 
الساليمة، وأصدرت أمرا بإبعاد فادي الساليمة عن البلدة 

 . يوما بعد اعتقاله١٥القديمة بالقدس 

وأضاف أبو زنيد أن قوات االحتالل اعتقلت أيضا 
ثالثة أطفال من مدينة القدس، عرف منهم عدي عالء 

 ). سنوات٨(الحداد 

تتزامن هذه االعتقاالت مع الحراك الجماعي و
الذي يقوم به أبناء القدس نصرة للمسجد األقصى 
المبارك، ونصرة للمقدسيين الذين يتعرضون العتداءات 

  .متكررة من قبل قوات االحتالل في بلدة العيسوية

  ١٥/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 منذ احتاللها  تزيد الحفريات في القدس١٠٤
   خطر االنهياراتمن

    

 حذرت وزارة – وكاالت – فلسطين المحتلة
الخارجية والمغتربين من مخاطر الحفريات التي يقوم بها 
االحتالل وطواقمه وأذرعه المختلفة أسفل المسجد األقصى 
المبارك والبلدة القديمة في القدس، خاصة أن سلطات 
االحتالل تقوم بأعمال حفريات واسعة النطاق في تلك 

ًلمنطقة ال تكشف عن طبيعتها، وغالبا ما تظهر نتائجها ا
الكارثية في فصل الشتاء عبر تشققات كبيرة في منازل 
المواطنين ومحالتهم التجارية، ما يؤدي عادة الى تسرب 
ٕالمياه من األعلى واألسفل واغراق أجزاء منها كما بدت 
واضحة باألمس في حي باب السلسلة في البلدة القديمة 

ينة القدس المحتلة، هذا باإلضافة الى تصدعات من مد
في الطرق والجدران، وسط اهمال واسع النطاق ومتعمد 

التي تلجأ لمحاولة ابتزاز  ِمن قبل طواقم بلدية االحتالل،
المواطنين الخالء منازلهم بحجة تلك االنهيارات 
والتشققات، لتنفيذ مشاريع استيطانية تهويدية في 

  مسجد المناطق المحاذية لل

وأدانت الوزارة حفريات سلطات اإلحتالل 
المتواصلة في القدس الشرقية المحتلة والهادفة باالساس 
الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولة 
فرض رواية اإلحتالل بالقوة من خالل تزوير المعالم 

  .األثرية الموجودة فوق األرض وفي باطنها

كية واالسرائيلية وحملت الحكومتين األمري
المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات الحفريات 
التهويدية االستعمارية، مطالبة المجتمع الدولي ومنظماته 
ومؤسساته المختصة وفي مقدمتها اليونسكو تحمل 
ٕالمسؤولية الدولية واجبار سلطات االحتالل على وقف 
 ًتلك الحفريات فورا، ودعتها لتشكيل لجنة تقصي حقائق

واعتبرت . للوقوف على حفريات االحتالل ومخاطرها
الوزارة أن حفريات االحتالل في محيط االقصى المبارك 
ًجريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف البد من 

  .محاسبة المسؤولين االسرائيليين عنها
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ووقعت تشققات وانهيارات أرضية واسعة في 
لقدس في باب السلسلة داخل ا» النيرسات«حوش 

القديمة، نتيجة الحفريات االسرائيلية أسفل المنطقة لشق 
واشتكى أهالي الحي من توسع رقعة . أنفاق في المنطقة

التشققات في جدران واألسقف وظهور انهيارات في 
أرضيات منازلهم والمحالت التجارية، وعدم قدرتهم على 
اغالق أبواب منازلهم بسبب الهبوط األرضي، وتكسر 

تسرب المياه من األسقف، إضافة الى تدفق البالط، و
المياه من األرضيات، فيما تتجاهل البلدية ضرورة تصليح 
البنية التحتية بشكل فوري، رغم دفع سكانها الضرائب 

وحذر السكان من انهيار .المختلفة المفروضة عليهم
كامل لمنازل الحي، في ظل توسع االنهيارات والتشققات 

  .حتيةوعدم تصليح البنية الت

وأكد المختص في شؤون القدس الدكتور جمال 
عمرو وجود حفريات متشعبة أسفل منطقة باب السلسلة، 
َشماال باتجاه باب العمود وغربا باتجاه باب الخليل، 
وأضاف أن المباني التاريخية يعتمد صمودها وثباتها 
على سماكة الجدران وكثافتها ورصها على بعضها 

لطبقات الدنيا أسفل جدران البعض، وفي حال تفريغ ا
  . المباني هناك خطورة كبيرة

وأشار أن البناء القديم ال يوجد فيه خرسانة أو 
، حيث تقوم »كاسلوب المنشآت الحديثة» جسور مدعمة

بضغط االوزان على الجدران وعلى الطبقات السفلى 
لألرض، وهذه ثبتت االف السنين دون أي تشقق أو 

ريغ األتربة والحجارة لشق خلل، لكن ومع عمليات التف
  . األنفاق وتشكيل مدينة أسفل المدينة، ظهرت التشققات

وأوضح لوكالة معا اإلخبارية أن سلطات 
االحتالل تقوم بتفريغ الطبقات السفلى، ومن المؤكد 
حدوث التشققات والتصدعات، فالوضع في منتهى 

ال يحصل االنهيار «: وقال عمرو. الخطورة واألسوأ قادم
وهو » الجير»  الحفر، فمادة ربط الحجارة قديما هيلحظة

مادة صلبة وتزداد صالبة وتحجر مع مرور الزمن لكن 
عندما تتعرض لعمليات تفريغ سفلية، تتآكل وتتفكك 

  . »المادة الرابطة ويبدأ الهبوط

وأشار عمرو أن الحفريات في باب السلسلة 
تا ، حينما بدأت التشققات بالظهور، الف٢٠٠٤بدأت عام 

 حفريات في القدس منذ ١٠٤أن سلطات االحتالل أجرت 
  . فاعلة٢٠احتاللها، منها 

وأزال االحتالل أمس الثالثاء، السقائل التي كان 
قد نصبها عند الحائط الجنوبي للمسجد األقصى المبارك 

  . في القدس المحتلة

 وأفاد مصدر في دائرة األوقاف اإلسالمية لـ
ل أزال السقائل التي كانت أن االحتال" قدس اإلخبارية"

موجودة عند الحائط الجنوبي للمسجد األقصى في منطقة 
القصور األموية والتي كان قد نصبها بداية العام الجاري 

وكانت دائرة األوقاف قد طالبت .للبدء بعملية ترميم الحائط
ٕشرطة االحتالل بالتوقف الفوري عن هذه األعمال وازالة 

صبها، واسترجاع األحجار جميع السقائل التي تم ن
المسروقة إلعادتها إلى موقعها في سور المسجد األقصى 

 .الغربي

  ٤٠ ص١٥/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

" العيسوية"االحتالل يواصل حملته في : القدس
  ويوزع إخطارات هدم جديدة لنشطاء

 

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، 
 اليوم األربعاء، بلدة تحرسها قوة عسكرية معززة،

العيسوية وسط القدس المحتلة، وشرعت بتوزيع اخطارات 
ٍهدم إدارية جديدة لمنازل نشطاء في البلدة بزعم البناء 

 .دون ترخيص
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وتأتي حملة اليوم ضمن سلسلة االقتحامات 
اليومية التي تتعرض لها البلدة منذ عدة شهور، 

  .ة من البلدة الهجرإلىتستهدف التنكيل بالسكان ودفعهم 

  ١٥/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يجبر مقدسيين على هدم منزليهما 
  بأيديهما في جبل المكبر

 

سلطات االحتالل،  أجبرت – المحتلة القدس
اليوم األربعاء، مواطنين من القدس المحتلة على هدم 

 .منزليهما بأيديهما في جبل المكبر

قوات االحتالل أجبرت و قالت مصادر محلية بأن 
ًكال من موسى كساب بشير وعمار نايف نصار من بلدة 
جبل المكبر جنوب القدس المحتلة على هدم منزليهما، 
وذلك تجنبا للغرامات الباهظة التي قد تفرضها بلدية 

  .االحتالل عليهما في حال قامت هي بعملية الهدم

  ١٥/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

نهم عناصر من مخابرات مستوطنا بي ١٥٥
  االحتالل يقتحمون األقصى

 

 مستوطنا، ١٥٥ اقتحم – وفا – القدس
األربعاء، باحات المسجد األقصى المبارك، من جهة باب 

 .المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل

دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن  وأفادت
ات من مخابر هؤالء المستوطنين ومن بينهم عناصر

االحتالل نفذوا جوالت استفزازية في باحات األقصى، قبل 
  .يغادروه من باب السلسلة أن

  ١٦/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 محميات طبيعية ٧االحتالل يعلن عن 
  استيطانية في الضفة الغربية

 

 كلف وزير جيش - وكاالت –فلسطين المحتلة 
لمدنية بانشاء االحتالل نفتالي ببينت ما يسمى اإلدارة ا

سبعة محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية إلى 
   محمية موجودة خاصة في مناطق١٢جانب توسيع 

(C).  

ونقلت المواقع العبرية ان قرار بينيت جاء باتباع 
وسيتم . االجراء االداري رغم عدم موافقة الجانب السياسي

فتح المحميات الجديدة أمام الجمهور من قبل هيئة 
بيعة والمتنزهات االسرائيلية، وسيتم اإلعالن عن الط

وفي الوقت نفسه، سيتم . المحميات الجديدة السبعة
  . محمية سابقة١٢توسيع 

اليوم نعطي قوة كبيرة إلى أرض : "وقال بينيت
إسرائيل ونواصل تطوير المستوطنات وتوسيعها في 

باألفعال، وسوف نوسع المواقع الموجودة ). ج(المنطقة 
أدعو جميع " وتابع قائال." ًأماكن جديدة أيضاونفتح 

مواطني إسرائيل للقدوم للضفة الغربية الستمرار المشروع 
" وسيتم االعالن عن السبع محميات التالية". الصهيوني

مغارة ارئيل، وادي اوج، وادي المالحة، نهر االردن 
الجوبي، بترونون، وادي تيرتسا، عربا االردنية، ينابيع 

  ."روتيم

ً مستوطنا وطالبا يهوديا ١٥٥ى ذلك، اقتحم إل ً ً
متطرفا صباح أمس االربعاء، باحات المسجد األقصى 

 الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس - المبارك
  .المحتلة

وقال مدير عام دائرة األوقاف االسالمية العامة 
وشؤون المسجد األقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب 

، إن االقتحامات نفذت من جهة في رام اهللا) بترا(لمراسل 
باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 
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 ٤٣االسرائيلي الخاصة المدججة بالسالح، موضحا أن 
 عناصر من مخابرات ٧ طالب يهود و١٠٥ًمستوطنا و 

االحتالل االسرائيلي، اقتحموا باحات المسجد األقصى 
تلمودية المبارك، خالل الفترة الصباحية، وأدوا طقوسا 

استفزازية وقاموا بجوالت مشبوهة في باحاته، وسط 
التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير االحتجاجية من قبل 

  .المصلين والمرابطين وحراس األقصى المبارك

اإلسرائيلية هدم " بيتسيلم"ّووثقت منظمة 
 مبنى في القدس المحتلة خالل العام ٢٦٥االحتالل 
 وحدة سكنية والبقية ١٦٩، من بينها ٢٠١٩الماضي 

وكشفت المنظمة في . عبارة عن مباني غير سكنية
إحصائيتها الجديدة عن حدوث ارتفاع كبير وغير مسبوق 
في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة 

من بين (ً فلسطينيا ١٣خالل العام الماضي، مبينة أن 
  .صةقام أصحابها بهدمها على نفقتهم الخا)  منشأة٢٦٥

وذكرت المنظمة أن البناء غير المرخص هو 
الذريعة الوحيدة لهدم منازل الفلسطينيين في القدس، 
والذين يضطرون بفعل سياسة بلدية االحتالل التي 
ًتمنعهم من البناء القانوني وال تبقي لهم خيارا آخر سوى  ّ
البناء غير المرخص وذلك كجزء من السياسة اإلسرائيلية 

 تغيير ديموغرافي كبير في القدس لصالح الرامية إلحداث
كما تهدف بلدية االحتالل في القدس إلى تحويل . اليهود

ًحياة سكان المدينة إلى جحيم ال يطاق سعيا منها 
وبالمقارنة . ًلتهجيرهم عن المدينة المقدسة وفقا للمنظمة

وحدة سكنية  ٥9مع السنوات السابقة، فقد هدم االحتالل 
  . وحدة سكنية٢٠١٧ في العام ٦١، وهدم ٢٠١٨عام 

وعلى صعيد عدد المباني التي جرى هدمها في 
 وحدة سكنية ٩٧٨ فقد تم هدم ٢٠٠٤القدس منذ العام 

 ١,٧٠٤ً فلسطينيا من منازلهم، بينهم ٣,١٧٧ما شرد 
وفيما يتعلق بمعطيات هدم المنازل في الضفة، . قاصرين

 ٢٥٦بينت المنظمة في إحصائيتها أن االحتالل هدم 

 ١٠٦، من بينها ٢٠١٩مبنى خالل العام الماضي 
وحدات سكنية، والباقي غير مأهولة، في حين جرى هدم 

 وحدة سكنية في الضفة منذ العام ١,٥٢٥ما مجموعه 
َ، ونتيجة لذلك فقد ٢٠٠٦ ً فلسطينيا منازلهم، ٦,٦٦٠َ

  .ً قاصرا على األقل٣,٣٤٢من بينهم 

ى أن واختتمت المنظمة إحصائيتها باإلشارة إل
ًعملية هدم المنازل في الضفة شملت أيضا عمليات هدم 

 ١٤عقابية لمنازل منفذي العمليات، حيث جرى هدم 
َوحدة سكنية كإجراء عقابي، نتيجة لذلك فقد  َ٣٦ 

وقالت .  من القاصرين١٥ًفلسطينيا المأوى من بينهم 
ًالمنظمة إن العام الماضي شهد ارتفاعا في عمليات الهدم 

نازل في الضفة مقارنة بالعام الذي سبقه العقابي للم
، حيث هدم جيش االحتالل تسع وحدات سكنية، ٢٠١٨

 تم هدم سبع وحدات سكنية بذات ٢٠١٧وفي العام 
وبينت المنظمة أن الهدف المعلن لسياسة هدم . اإلطار

منازل منفذي العمليات هو الردع، إال أن الوقائع تشير 
  .ّإلى أن الهدف هو العقاب ليس إال

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
األربعاء، عمليات دهم وتفتيش ليلية في عدة مدن وقرى 
بالضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين، فيما 
اندلعت مواجهات ليلية بين جنود االحتالل وشبان في رام 

  .اهللا

كما استولت قوات االحتالل صباح أمس، على 
لدة كفر الديك جنوب غرب معدات ورشة حدادة في ب

وقال رئيس . مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة
البلدية ابراهيم العيسى في بيان له، بأن قوات االحتالل 
استولت على معدات ورشة حدادة تعود ملكيتها لمواطن 
فلسطيني شرق البلدة، تحت حجج أمنية واهية، مشيرا 

حددة قبل عام الى أن قوات االحتالل كانت أغلقت الم
  . بالشمع األحمر
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كما استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، على 
. جرافة في بلدة سالم شرق مدينة نابلس شمال الضفة

وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، غسان 
دغلس في بيان، إن قوات االحتالل استولت على جرافة 
 تعود لمواطن فلسطيني خالل عملها في شق طريق

  .راس العين شمال البلدةبمنطقة 

  ١ ص١٦/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

   شبان عن األقصى٣االحتالل يبعد 

، الخميس، اإلسرائيليأبعدت شرطة االحتالل 
ثالثة شبان عن المسجد األقصى لمدة تراوحت بين 

 . أشهر٥أسبوع و

وأفرجت شرطة االحتالل عن الشاب سامي 
 لمدة   لمبارك ااألقصى  عن المسجدإبعادهفتيحه، بشرط 

  سيتم تسليمه قرارا يقضيأسبوع، وأبلغته انه بعد أسبوع

 . عن األقصى لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهربإبعاده

وكانت مخابرات االحتالل اعتقلت الشاب فتيحه 
 خروجه من باب حطة في المسجد أثناءبعد عصر اليوم 

 .األقصى

كما سلمت شرطة االحتالل اليوم الشاب يعقوب 
 عن المسجد األقصى بإبعاده  الدباغ، قرارا يقضيمحمد
 . لمدة أسبوعإبعاده، وذلك بعد أشهر ٥لمدة 

في ذات السياق، سلمت شرطة االحتالل في 
 احمد محمد درباس مركز القشلة اليوم الخميس، الشاب

 عن باإلبعاد من قرية العيسوية، قرارا  ) عاما٢٥(
 .لمدة أسبوع األقصى

 المقبل، األربعاءاء ليوم كما سلمت احمد استدع
 األقصى عن المسجد إبعاد لتسلم قرار أمامهمللمثول 

 .أشهر ٦لمدة 

 شرطة االحتالل اليوم عن الشاب نظام وأفرجت
الحبس المنزلي لمدة   رموز من بلدة سلوان، بشرطأبو

، ومنع استخدام الفيسبوك، والتوقيع على أيامخمسة 
 .مالية قيمتها عشرة آالف شيكل كفالة

 رموز مبعد عن أبوان الشاب نظام  ويذكر
  .أشهر ٦المسجد األقصى لمدة 

  ١٦/١/٢٠٢٠موقع راديو بيت لحم 

* * * * *  

شرطة االحتالل تدنس مصلى باب الرحمة في 
  القدس

دنس عناصر من شرطة االحتالل اإلسرائيلي، 
اليوم الخميس، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية 

 .ركالمبا المسجد األقصى من

واقتحم عدد من عناصر شرطة االحتالل الخاصة 
مصلى باب الرحمة بأحذيتهم، ونفذوا جولة استفزازية 

 .فيه، وصوروا المكان بجوالتهم، وفتشوه

وكان مجلس اإلفتاء األعلى قال، في بيان له 
إن مصلى باب الرحمة جزء من المسجد األقصى : اليوم

  .قالمبارك، ولن يغلق مهما بلغ تضييق الخنا

  ١٦/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يبعد فتى من القدس عن المسجد 
  األقصى

 

 عن اإلفراجقررت سلطات االحتالل مساء أمس 
المسجد  الفتى يعقوب محمد الدباغ بشرط إبعاده عن

 . أشهر٥لـ األقصى

وكان االحتالل قد اعتقل قبل أيام الفتى دباغ من 
  .القدس القديمةمنزله في باب العامود ب

  ١٧/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ٢٢٨ 

ًاالحتالل يستدعي شابا مقدسيا مصابا بالشلل  ً ًُ
  للتحقيق معه

 

أفاد مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات 
االحتالل استدعت مساء أمس الشاب خليل محمود من 

 .القدس المحتلة للتحقيق معه يوم األحد القادم

صاب بالشلل بيده يذكر أن الشاب خليل م
  .وقدمه

 ١٧/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ُاالحتالل يرفع حكم طفل أسير إلى المؤبد 
  ١٧٢ويهدم العراقيب للمرة 

 

 اقتحمت مجموعة –  وكاالت- فلسطين المحتلة
من المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح أمس 

 الحرم - الخميس، ساحات المسجد األقصى المبارك 
  . الشريف، بمدينة القدس المحتلةالقدسي

وقال مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام 
في رام اهللا ان مستوطنين وطلبة ) بترا(الخطيب لمراسل 

يهود، بحماية عناصر من مخابرات االحتالل االسرائيلي 
المدججين بالسالح، اقتحموا ساحات األقصى، وتجولوا 

لمودية فيها، برفقة جنود االحتالل وأدوا طقوسا ت
  .استفزازية

إلى ذلك، أكد نادي األسير، أمس الخميس، أن 
محكمة االستئنافات العسكرية التابعة لالحتالل في 

قد قبلت استئناف نيابة االحتالل التي طالبت » عوفر«
) ٣٥(ًعاما، من ) ١٨(فيه رفع حكم األسير أيهم صباح 

ّعاما إلى السجن المؤبد وسنوات إضافية، وقررت  ً
ولفت نادي األسير .ّ الحكم عليه بالسجن المؤبدالمحكمة

إلى أن الحكم المؤبد الجائر بحق الفتى أيهم صباح، ليس 
ًاستثناء بل قاعدة تسير عليها محاكم العسكرية لالحتالل 

ٕفي القضايا المماثلة لقضية األسير صباح حتى وان كان 
ًاألسير قاصرا، عدا عن فرض تعويضات على األسير 

ًن مليون شيقل، علما أن الحكم األول صباح بأكثر م
  .ًعاما) ١٨(صدر بحقه وهو أقل من 

ُيشار إلى أن األسير صباح وهو من سكان 
 ٢٠١٦ شباط ١٨ُمحافظة رام اهللا، اعتقل في تاريخ 

ًعاما بعد إصابته ) ١٤(وكان يبلغ في حينه من العمر 
برصاص االحتالل، وجهت له سلطات االحتالل تهمة 

أدت إلى مقتل » رامي ليفي«عن في متجر تنفيذ عملية ط
وشن قوات االحتالل .ٕأحد جنود االحتالل، واصابة آخر

فجر أمس حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس 
المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما هدمت 

  . جرافات االحتالل منشآت في بيت جاال

وواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة 
قاالتها في صفوف المواطنين في الضفة الغربية اعت

 مواطنين أغلبهم من بلدة ٥والقدس، واعتقلت 
  . العيساوية

وفي محافظة بيت لحم، هدمت جرافات االحتالل 
صباح أمس الخميس، بركسات وخيمة للمواطن محمد 

  .زرينة في بير عونة ببيت جاال، للمرة الخامسة

 منزال كما هدمت سلطات االحتالل صباح أمس
وقال  .في قرية الديرات شرق مدينة يطا جنوب الخليل

عدد من أهالي قرية العراقيب، مسلوبة االعتراف في 
النقب، والمهددة بالتهجير واإلخالء، إن الشرطة ووحدة 

» سلطة تطوير النقب«التابعة لما تسمى » يوآف«
 على التوالي، ١٧٢اقتحمت القرية وهدمت خيامها للمرة 

  . أمس الخميس

قوات الظلم والخراب «وأكد أهالي العراقيب، أن 
 ١٧٢اقتحمت قرية العراقيب وهدمت خيام القرية للمرة 
  .وشردت األطفال وكبار السن غير آبهة بحالة الطقس



  
  ٢٢٩ 

وتهدم السلطات خيام أهالي قرية العراقيب منذ 
 ضمن مخططها تهويد المكان، وتواصل ٢٠٠٠العام 

هالي إلى اإلحباط واليأس محاوالتها المتكررة لدفع األ
وفي المقابل، يصر أهالي . وتهجيرهم من أراضيهم

ٕالعراقيب على البقاء في قريتهم واعادة بناء الخيام 
  .لمخططات تهجيرهم وتهويد قريتهموالمساكن والتصدي 

 ١٦ ص١٧/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

إصابات في اقتحام الشرطة اإلسرائيلية للمسجد 
 األقصى

    

 اقتحمت الشرطة - وكاالت -المحتلة فلسطين 
اإلسرائيلية، فجر أمس، باحات المسجد األقصى واعتدت 

  .على مصلين

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من الشرطة 
اإلسرائيلية اقتحمت المسجد واعتدت بالضرب على 

  .مصلين، والحقتهم حتى األبواب

وأضاف الشهود أن اعتداء عناصر الشرطة أدى 
  . تمت معالجتها ميدانياإلى إصابات

وأدى آالف الفلسطينيين صالة الفجر في 
المسجد األقصى، لتأكيد تمسكهم به، ورفضهم استمرار 

  .االقتحامات اإلسرائيلية له

ومع انتهاء الصالة، خرج المصلون وهم يرددون 
، قبل أن تقتحم قوات كبيرة من الشرطة »اهللا أكبر«

  .المسجد

مع « في بيان، وقالت الشرطة اإلسرائيلية،
انتهاء الصلوات في الحرم القدسي، قام مئات المصلين 
بمسيرة احتجاجية، رددوا خاللها نداءات قومية، وانتهكوا 

  .النظام في المكان

قامت قوات الشرطة بفض المخلين «وأضافت 
  .«بالنظام في الحرم القدسي

، اعتداء »حماس«من جهتها، اعتبرت حركة 
 المصلين في األقصى سلوك الشرطة اإلسرائيلية على

  .وحشي عنصري

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان 
االعتداء انتهاك فاضح «تلقت األناضول نسخة منه، إن 

لكل األعراف والقوانين اإلنسانية التي تكفل للناس الحق 
  .في العبادة

هذه الوحشية لشرطة االحتالل لن «: وأضاف
صالتهم ورباطهم في تمنع أهل القدس من مواصلة 

  .المسجد األقصى

يخوضون معركة متواصلة «وأكد أن الفلسطينيين 
ًدفاعا عن هوية القدس ومستقبلها، وشعبنا لن يقبل في 

  .هذه المعركة إال االنتصار

من جهة اخرى، قالت الخارجية الفلسطينية في 
هذا تصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر «بيان، إن 

  . العرب والمسلمينلمشاعر الماليين من

هذا االعتداء غير القانوني وغير «وأضافت 
المبرر، حلقة في مسلسل االستهداف المتواصل لألقصى 

  .بهدف تكريس تقسيمه زمانيا، تمهيدا لتقسيمه مكانيا

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها ستتابع 
  .هذا االعتداء مع الجهات الدولية المختصة كافة

 أغلبية كبيرة من اإلسرائيليين  عارضت الى ذلك
منح الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

  .من المحاكمة بتهم الفساد

وأظهر استطالع للرأي العام نشرته صحيفة 
من المستطلعين يعارضون منح ؟ ٦٤ إن  ،»معاريف«

فقط ايدوا منحه ؟ ٣٦الحصانة البرلمانية لنتنياهو مقابل 
  .هذه الحصانة

وكان المستشار القانوني للحكومة أفيخاي 
تشرين الثاني الماضي /ماندلبليت أعلن في نهاية نوفمبر



  
  ٢٣٠ 

قراره توجيه تهام الرشوة إساءة األمانة واالحتيال الى 
  .نتنياهو

ولكن نتنياهو طلب الحصانة البرلمانية من 
الكنيست لتفادي مواجهة هذه االتهامات في محكمة 

ع الى استمرار أزمة تشكيل كما لفت االستطال .مدنية
الحكومة لعدم وجود أي كتلة قادرة على الحصول على 

  . عضوا في الكنيست٦١دعم 

أذار المقبل  /وتجري في الثاني من مارس
انتخابات عامة هي الثالثة التي تجري في غضون أقل 

نيسان  /من عام بعد االنتخابات التي جرت في إبريل
  .أيلول /وسبتمبر

» أزرق أبيض«ئج الى ان حزب وأشارت النتا
 ٣٠مقعدا مقابل ٣٤برئاسة بيني غانتس يحصل على 

  .اليميني بزعامة نتنياهو» الليكود« مقعدا لحزب 

وذكرت الصحيفة إنه بالمحصلة تحصل أحزاب 
 مقعدا فيما تحصل ٥٨الوسط مع األحزاب العربية على 

 مقعدا من مقاعد الكنيست ال ٥٤أحزاب اليمين على 
١٢٠.  

اليميني » إسرائيل بيتنا«قى القرار بيد حزب ويب
 مقاعد دون ٨برئاسة افيغدور ليبرمان الذي يحصل على 

ٕان يقرر إلى أي معسكر سينضم، وان كان أشار في 
األشهر الماضية الى أنه يريد حكومة وحدة وطنية من 

 وكاالت. »الليكود»و» أزرق أبيض«

  ١٤ ص١٨/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

عتقل سيدة قرب باب العامود في االحتالل ي
  القدس المحتلة

قوات االحتالل  اعتقلت – وفا – القدس
اإلسرائيلي، السبت، سيدة قرب باب العامود في القدس 

  .المحتلة، بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن

وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل اعتدت 
 بالضرب على السيدة، التي لم تعرف هويتها، قبل ان

  .تعتقلها

وأغلق جنود االحتالل منطقة باب العامود وشارع 
السلطان سليمان القريب، ومنعوا المواطنين من الدخول 

  .أو الخروج من البلدة القديمة في القدس المحتلة

  ١٩/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

باب " منازل في ٧االحتالل يخطر بإخالء 
  بالقدس" السلسلة

 

بلدية االحتالل  أخطرت –القدس المحتلة 
 منازل في حي باب ٧، مساء األحد، أصحاب "اإلسرائيلي"

؛ بدعوى تشققها بإخالئهاالسلسلة بالقدس المحتلة، 
  .بفعل الحفريات االستيطانية أسفلها

إن االنهيارات : وقال محافظ القدس عدنان غيث
والتصدعات التي تحصل في المباني في باب السلسلة 

حفر والتخريب التي تنفذها الجمعيات هي نتاج أعمال ال
االستيطانية بدعم وحماية األذرع الكاملة لحكومة 

  .االحتالل لتهويد القدس وتهجير المقدسيين

وأضاف أن ما يجرى في باب السلسلة وفي 
في حي القرمي  وتحديدا – سلوان وفي البلدة القديمة

خطير جدا، وينذر بكارثة، وأن الكل  هو – وباب السلسلة
ّنا مدعو للوقوف في وجه هذه الكارثة وعمليات التهجير ه

  .القسرية الخارجة عن كل األعراف والمواثيق الدولية

إن : وقال رشيد زاهدة، أحد سكان باب السلسلة
 عائالت ٧ٕ عائلة مهددة باإلخالء من الحي، وان ٢٢

تسلمت قرارات فعلية من بلدية االحتالل بإخالء منازلها 
ّوقع أن توزع البلدية باقي اإلخطارات في أسرع وقت، ويت

  .ًباإلخالء غدا



  
  ٢٣١ 

 في باب اإلسرائيليةإن الحفريات : وأضاف
السلسلة القريب من المسجد األقصى باتت تهدد قرابة 

ٕ من منازلهم، وان السبب الرئيس باإلخالء مقدسي ٢٠٠
لما يحدث هو االحتالل وحفرياته؛ حيث بتنا نرى 

طريقة جديدة لتهجيرنا من الحفريات أسفل منازلنا، وهي 
  .الحي

وطالب زاهدة العالم بسرعة التدخل من أجل 
وضع حد لما يجرى من حفريات وانتهاكات إسرائيلية، 
خصوصا أن حي باب السلسلة هو أحد األحياء العريقة 

  .والتاريخية في القدس العتيقة

 ١٩/١/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

" إسرائيلي"قرار  ..نيةلمصلحة جمعية استيطا
بإخالء بناية عائلة الرجبي بحي بطن الهوى 

 في سلوان
 

، "إسرائيلية"محكمة  أصدرت –القدس المحتلة 
مساء األحد، قرارا بإخالء بناية عائلة ناصر الرجبي في 

جمعية عطيرت "حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لمصلحة 
  ".كوهنيم االستيطانية

سلوان / حلوةوأوضح مركز معلومات وادي 
ولجنة حي بطن الهوى، في بيان مشترك، أن المحكمة 
ردت اعتراض عائلة الرجبي على البالغات القضائية التي 

عام " عطيرت كوهنيم"كانت قد تسلمتها من جمعية 
ً، وبدأت منذ ذلك الوقت تخوض صراعا في ٢٠١٦

  .المحكمة إلثبات ملكيتها في العقار واألرض

أن البناية السكنية مؤلفة وأضاف المركز واللجنة 
ً فردا، منهم ١٦، تؤوي ) شقق سكنية٣( طوابق ٣من 

  .أطفال وكبار سن ومن ذوي االحتياجات الخاصة

 بناية ٣٥وذكرا أن األرض مقام عليها حوالي 
سكنية، وجميع سكانها يعيشون في الحي منذ عشرات 

السنين، بعد شرائهم األراضي والممتلكات من أصحابها 
  . بأوراق رسميةالسابقين

 ١٩/١/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * * *  

االحتالل يحول مدرسة عبداهللا بن الحسين 
  بالقدس إلى مدرسة حرفية

 

أصدرت سلطات  -  خاص–القدس المحتلة 
االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مساء 
ًاليوم األحد، قرارا يقضي بإغالق مدرسة عبد اهللا بن 

لحسين وتحويلها إلى مدرسة مهنية حرفية وسط احتجاج ا
 .كبير من أهالي الطلبة

" شبكة قدس"وأفاد أهالي الطلبة في المدرسة لـ 
إن بلدية االحتالل اإلسرائيلي تريد تحويل المدرسة من 
مدرسة متخصصة في مجال البيئة تضم في صفوفها 

 طالبة إلى مدرسة مهنية وحرفية وهو ٥٥٠أكثر من 
   .ر الذي سينعكس بالسلب على مستقبل الطالباتاألم

وأوضح األهالي أن القرار يستهدف المدرسة 
ًبشكل واضح خصوصا بعدما تمكنت من الفوز بعدد من 
المسابقات والجوائز وأثبت الطلبة قدرتهم على المنافسة، 
مشيرين إلى أن القرار يهدف إلى تشريد الطلبة إلى 

 .مدارس في مناطق بعيدة

أن القرار " قدس"والدة إحدى الطالبات لـ وذكرت 
ًسيؤثر سلبا على الكثير من الطالبات خصوصا من  ً

والذين لن يجدوا لهم صفوف " البيجروت"يتقدموا المتحان 
أو مدارس في العام المقبلة وسيضطر أولياء أمورهم 

  .ًإلبقائهم في المنازل أو تحويلهم لمدارس بعيدة جدا

كنت على مدار الفترة ولفتت إلى أن المدارس تم
ًالماضية من ضمن الكثير من الطالبات فيها خصوصا 
الحاالت الخاصة من الطالبات التي يعانين من إعاقات 



  
  ٢٣٢ 

مختلفة وتمكنت المدرسة من دمجهن من نظيراتهن من 
 .الطالبات خالل السنوات الماضية

ودعا األهالي إلى اعتصام أمام مقر المدرسة 
ًغدا االثنين احتجاجا ع لى قرار بلدية االحتالل بتحويلها ً

  .إلى مهنية وحرفية

  ١٩/١/٢٠٢٠قدس اإلخبارية 

* * * * *  

االحتالل يبعد الشيخ عكرمة صبري عن 
خطيب األقصى لـ .. ًاألقصى أسبوعا

ّالقرار اإلسرائيلي لجس نبض : "الدستور"
 الشارع

  

كشف رئيس  -  نيفين عبد الهادي- مانع
طيب المسجد األقصى الشيخ الهيئة اإلسالمية العليا وخ

عكرمة صبري، أن سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي أصدرت 
أمرا بابعاده لمدة أسبوع قابل للتمديد عن المسجد األقصى 
المبارك، مبينا أنه تم اقتحام منزله في مدينة القدس 

  .صباح أمس واستدعائه للتحقيق

وأشار الشيخ صبري في أول تصريح صحفي 
إلى أن القرار اإلسرائيلي هو » ورالدست»هاتفي خاص لـ

عبارة عن مرحلة انتقالية لجس نبض الشارع حيال إبعاده 
عن المسجد األقصى، وحتما سيتبعه قرار آخر، بتمديد 

  .المدة أو عكس ذلك

وقال الشيخ صبري إن سلطات االحتالل 
أبلغتني شفهيا بقرار إبعادي عن األقصى حتى الخامس «

لجاري، وطالبتني بالحضور والعشرين من كانون ثاني ا
ًمجددا السبت القادم للتحقيق معي، مع إمكانية إبعادي 

وطالب بضرروة . »ألسبوع آخر عن المسجد األقصى
التصدي لإلنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة ضد األقصى 
والمقدسيين، ومنعها من اإلستمرار بهذا النهج، الذي 

حقيق معه تواصله دون توقف، الفتا إلى أنه سيعقب الت
  .قرارا اسرائيليا جديدا ربما يكون تمديد فترة اإلبعاد

ّوأكد الشيخ صبري أنه يتمتع بوضع صحي 
ونفسي جيد، وال يوجد ما يستدعي القلق بهذا الجانب، 
مجددا التأكيد على ضرورة مواجهة اإلنتهاكات اإلسرائيلية 
ومنع اإلستمرار بها، ذلك أن قرار اإلبعاد لمدة أسبوع هو 

وة لمعرفة رأي الشارع بالقرار وبناء على ذلك حتما خط
  .سيكون قرارات أخرى

ّوكان سلطات االحتالل اإلسرائيلي قد سلمت 
أمس رئيس الهيئة اإلسالمية وخطيب المسجد األقصى، 
ًالشيخ عكرمة صبري، قرارا باإلبعاد عن المسجد األقصى 
المبارك، لمدة أسبوع قابل للتمديد، ووجهت سلطات 

الل لصبري تهمة التحريض من خالل خطب الجمع االحت
وتعريض المواطنين للخطر، حيث داهمت داهمت قوات 

  .اإلحتالل منزل الشيخ صبري وسلمته استدعاء التحقيق

ّيشار إلى أن الشيخ صبري كان قد تعرض 
لإلبعاد أكثر من عشر مرات عن المسجد األقصى لفترات 

  .متفاوتة، وصلت في بعضها لمدة ستة أشهر

  ١ ص٢٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

 منازل في حي واد ٤قرار إسرائيلي بهدم 
  الحمص جنوب القدس

 

ـــة  محكمـــة إســـرائيلية،  أصـــدرت –القـــدس المحتل
ــرارا بهــدم  ــدة ٤األحــد، ق ــي حــي واد الحمــص ببل ــازل ف  من

  .صور باهر جنوب شرق القدس

وصــــادقت المحكمـــــة علــــى هـــــدم منــــازل تعـــــود 
، وأســامة حمــد، ومحمــد أبــو طيــر للمــواطنين؛ نعــيم عليــوة

  طبقـات للمـواطن ٣، ومبنى عظـم مؤلـف مـن )أبو عرب(
  .نعيم األطرش



  
  ٢٣٣ 

 ٢٢وكانت قوات االحتالل اإلسـرائيلي هـدمت فـي 
 ٧٠ بنايــة تــضم أكثــر مــن ١١تمــوز مــن العــام الماضــي 

  .شقة في المنطقة

 ٢٠/١/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 مصلى باب الرحمة جنود االحتالل يقتحمون
  األقصىفي المسجد 

 

عدد من جنود االحتالل  اقتحم – القدس
، اليوم االثنين، مصلى باب الرحمة في "اإلسرائيلي"

المسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة، وعاثوا فيها 
 .ًخرابا

وأكد شهود عيان، ان قوات العدو دنست 
ون بأحذيتهم مصلى باب الرحمة، فيما أخد الجنود يلتقط

ُيشار إلى  . ًصورا للمصلين بداخله، لمحاولة استفزازهم
انه االحتالل أجرى محاوالت عدة، إرجاء إغالق مصلى 
باب الرحمة، بعد إعادة فتحه العام الماضي، فيما يتصدى 

  .المرابطين لهجمات العدو بكل شتى الوسائل

  ٢٠/١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

اره على دفع مبلغ االحتالل يعتقل مقدسيا إلجب
  "األرنونا"لضريبة 

 

أجبرت شرطة االحتالل، اليوم االثنين، رئيس 
ناصر الهدمي، " همة"الهيئة المقدسية لمناهضة االحتالل 

 شيكال في مبنى البريد ١١٧٤على دفع مبلغ قدره 
بالقدس المحتلة، بحجة تسديد جزء من ديون لضريبة 

 .في بلدية االحتالل" األرنونا"

هدمي أنه تلقى اتصاال هاتفيا من وذكر ال
صباح اليوم، وطلبت منه المثول " اإلسرائيلية"الشرطة 

أمامها بالمركز، ولدى وصوله أبلغته الشرطة أنه معتقل 
 ".ٕجلب واحضار"وفق قانون 

وأضاف أن الشرطة أجبرته على دفع مبلغ قدره 
 ٨٤ شيكال، كجزء من دين لضريبة األرنونا بقيمة ١١٧٤

 . ساعة٢٤ٕواال ستعتقله لمدة ألف شيكل، 

واقتادت شرطة االحتالل الهدمي إلى مبنى بريد 
القدس في شارع صالح الدين بالمدينة، ولم تتركه حتى 

 .تأكدت أنه دفع المبلغ المطلوب

سلمته " اإلسرائيلية"وأوضح الهدمي أن الشرطة 
أمرا لحضور جلسة في المحكمة بعد غد األربعاء، 

 .ديون لضريبة األرنونابخصوص ما تدعيه من 

 ٢٥٠وأكد أنه دفع قبل أقل من شهر مبلغا قدره 
 .ألف شيكل لضريبة األرنونا في بلدية القدس

وبين الهدمي أن قسم ضريبة األرنونا يدعي 
 ألف شيكل، ٨٤وجود دين على والده المتوفى بقيمة 

  .وعليه أن يسده لها بحجة أنه لم يكن يدفع هذه الضريبة

  ٢٠/١/٢٠٢٠قدس موقع مدينة ال

* * * * *  

  

  

 ٣٠إخطارات بإخالء وهدم :  ساعة٢٤خالل 
  منزال في القدس

 

سلطات االحتالل  ّ صعدت– المحتلة القدس
اإلسرائيلي من انتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم، 

 بإخالء إخطارات ساعة ٢٤ّحيث سلمت في أقل من 
  . منزال في عدة أحياء بمدينة القدس٣٠وهدم 

 شهود عيان، بأن قوات االحتالل أصدرت وأفاد
 منزال في حي باب السلسلة، نتيجة ٢٢أوامر بإخالء 

تشققها بفعل الحفريات االستيطانية أسفلها، ما سيؤدي 
  . عائلة في العراء٢٢ فرد من ٢٠٠إلى تشريد قرابة 

وفي السياق، أصدرت قوات االحتالل قرارات هدم 
مص بصور  منازل في حي وادي الح٤جديدة طالت 



  
  ٢٣٤ 

ٍ مبان، ١٠ أشهر على هدم ٦باهر، وذلك بعد أقل من 
في سابقة هي األولى من نوعها التي يتم خاللها الهدم 

  .حسب اتفاقيات أوسلو" أ"في المنطقة المصنفة 

وفي بلدة سلوان، أصدرت محكمة االحتالل قرارا 
بإخالء بناية عائلة ناصر الرجبي في حي بطن الهوى 

  ".جمعية استيطانية "ببلدة سلوان، لصالح

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان 
ولجنة حي بطن الهوى في بيان مشترك، أن البناية 

، تؤوي ) شقق سكنية٣( طوابق ٣السكنية مؤلفة من 
 فردا، بينهم أطفال وكبار سن، ومن ذوي االحتياجات ١٦

  .الخاصة

 بناية ٣٥وأوضحا أن األرض مقام عليها حوالي 
جميع سكانها يعيشون في الحي منذ عشرات سكنية، و

السنين، بعد شرائهم األرض والممتلكات من أصحابها 
  .السابقين بأوراق رسمية

وفي العيسوية، تسلم عدد من المواطنين 
ٕإخطارات بهدم منازلهم بأيديهم يوم أمس، واال ستقوم 
قوات االحتالل بهدمها وتغريمهم تكلفة عملية الهدم، 

  .لتنفيذ عملية الهدم الذاتيوأمهلتهم أياما 

  ٢٠/١/٢٠٢٠اإلعالم صدى 

* * * * *  

  "األقصى"مستوطن يقتحمون  ١٠٠

 

اقتحم  ٠٠٠ كامل ابراهيم- القدس المحتلة  
مستوطنون، امس، باحات المسجد األقصى المبارك، من 
ّجهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة 

 .االحتالل ومخابراته

ف اإلسالمية في القدس، بأن وأفادت دائرة األوقا
 مستوطن نفذوا جوالت استفزازية في ١٠٠أكثر من 

  .باحات األقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة

 ١٥واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس، 
  .فلسطينيا بينهم فتى من أنحاء متفرقة من الضفة

وشيعت جماهير فلسطينية، امس، جثمان 
، الذي استشهد متأثرا ) عاما٣٠(الشهيد عامر الحجار 

بجروحه التي أصيب بها خالل مشاركته بمسيرات العودة 
  .وكسر الحصار

وبدأ الجيش اإلسرائيلي، صباح امس، تدريبات 
 .عسكرية في مطار رامون المدني في إيالت

وبحسب الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي، فإن 
ًهذه التدريبات مخطط لها مسبقا، مشيرا إلى أنه س يكون ً

هناك حركة مكثفة لقوات الجيش، ومركباته، وطائراته 
  .التي ستشارك في التدريبات

  ٨ ص٢١/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  

  

  

االحتالل يباشر عملية تطهير عرقي ضد 
  الفلسطينيين في القدس الشرقية

 

 شرعت قوات –وكاالت  - فلسطين المحتلة
 شقة ١٠٠االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس اإلثنين، بهدم 

سكنية بحي وادي حمص ببلدة صور باهر بالقدس 
المحتلة، بعد أن أعلن عن البلدة منطقة عسكرية مغلقة 

 جنديا ١٥٠٠يحظر الدخول إليها، إذ اقتحم أكثر من 
وعشرات االليات العسكرية والجرافات معززة بوحدات 
خاصة الحي وحاصرته، وقامت بإخالء المئات من 

  .نازلهم وتفجيرهااألهالي وزرع ديناميت بم

 ٦وهدمت قوات االحتالل بساعات الصباح 
بنايات سكنية ومنزال في الحي تعود لعائالت عميرة، 
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وأجبر االحتالل السكان . واألطرش، وأبو حامد والكسواني
على إخالء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، 
وافترشوا األرض دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من 

  .ياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنوداحت

كما وزع جنود االحتالل مناشير تحذر المواطنين 
  .االقتراب من منطقة الهدم

ٕوأتى حصار الحي وتفجير المنازل واخالء 
أصحابها بعد أن أنقضت يوم الخميس الماضي، المدة 
التي حددتها المحكمة العليا اإلسرائيلية، إذ أمهلت 

ٕم منازلهم بأيديهم واال ستقوم سلطات االحتالل السكان هد
بتنفيذ عملية هدم المنازل بحجة أنها قريبة من جدار 

  .الفصل العنصري

وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، 
حمادة حمادة، إن مئات من عناصر شرطة االحتالل 
والوحدات الخاصة قاموا برفقة آليات وجرافات االحتالل 

باقتحام حي وادي الحمص، وحاصروا وخبراء المتفجرات 
  .ٕواخالء قاطنيها وتفجيرها» أبو طير«بناية 

وقامت قوات االحتالل باقتحام الحي من الجهة 
الشرقية وحاصروا منزل طارق الوحش وقاموا بهدمه بعد 

كما اقتحمت قوات كبيرة . إخراج قاطنيه تحت قوة السالح
  .األطرششارع المنطار وحاصرت منزلين لعائلتي عميرة و

 بناية يتهددها خطر الهدم ١٦وذكر حمادة أن 
 منزل، بعضها مأهول ١٠٠في الحي، تضم أكثر من 

بالسكان والبعض اآلخر قيد اإلنشاء، علما أن البنايات 
خاضعة للسلطة الفلسطينية، » أ«تقع في منطقة مصنفة 

حسب االتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من 
ال أن سلطات االحتالل تصر على وزارة الحكم المحلي، إ

هدمها بحجة قربها من الجدار األمني المقام على أراضي 
  .المواطنين في المنطقة

من جانبه، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان، وليد عساف، إن االحتالل اإلسرائيلي شرع 

بالتشريد للسكان وهدم منازلهم بوادي الحمص بعد أن 
ل العليا، األحد، التماسا يطالب رفضت محكمة االحتال

واعتبر عساف أعمال الهدم جريمة . بتجميد قرار الهدم
 ١٠٠ وتطال أكثر من ١٩٦٧حرب وهي األكبر منذ العام 

ٕشقة كمرحلة أولى، واذا ما تم ذلك فإنه سيصار إلى هدم 
 شقة أخرى، وحتى ٢٢٥آخر في المنطقة سيشمل حوالي 

  . اآلن لم يصدر قرارا بذلك

إن هذا األمر العسكري الجائر بهدم المنازل وقال 
هو انتهاك التفاقية موقعة مع الفلسطينيين وكذلك 
التفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت 

  .االحتالل

وأشار إلى أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف 
إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم 

غربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين تواصلها مع الضفة ال
هربوا من داخل مدينة القدس وضواحيها وجاءوا لمنطقة 
وادي الحمص التي هي أصال وحسب اتفاقية أوسلو 

وتحت السيادة الفلسطينية، وفي ظل عدم » أ «  منطقة
السماح لهم بالبناء من قبل االحتالل، وحصلوا على 

 أن ما يجري وأكد. تراخيص من الحكم المحلي الفلسطيني
هو انتهاك لكل المعايير الدولية واالتفاقيات الموقعة بين 

  . االحتالل ومنظمة التحرير الفلسطينية

من جهته، قال محافظ بيت لحم كامل حميد إن 
ٕما نشاهده اليوم ليست عمليات هدم فحسب وانما عملية 

حسب » أ«إعادة احتالل واضحة للمنطقة المصنفة 
ل انتشار لقوات كبيرة من جنود اتفاقية أوسلو، من خال

االحتالل بالتالي هي عملية منظمة وسيناريو ألعمال هدم 
، ١٩٦٧أكبر في المستقبل وهذا غير مسبوق منذ العام 

  .ألنه يجري في أكثر من موقع في المنطقة

وأكد أن ما يجري ما بين القدس وبيت لحم هو 
ضرب واضح لكل االتفاقيات واألعراف الدولية وحقوق 
اإلنسان، وعليه آن للمجتمع الدولي أن يتحرك ويقف 
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أمام مسؤولياته قبل فوات األوان، ألنه قد ينفذ صبر 
الفلسطينيين أمام هذه الجرائم البشعة التي في مضمونها 
الواضح تهجير وتشريد آخر سيكون األكبر منذ العام 

١٩٦٧.  

ونددت الرئاسة ومنظمة التحرير، والحكومة، 
وأدانت . ينية، بعمليات هدم المنازلوالفصائل الفلسط

الرئاسة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة االنباء 
، عمليات الهدم، وحملت »وفا«الفلسطينية الرسمية 

. الحكومة اإلسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة
بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 

ولي ومحكمة الجنائية صائب عريقات، المجتمع الد
، »عريقات«ودعا . الدولية، بفتح تحقيق بهذه الجرائم

الجمعية العامة ومجلس حقوق االنسان إلى محاسبة 
وأضاف عريقات، إن ما . ومساءلة إسرائيل على جرائمها

  .سيتم إعادة تشييده من جديد«هدمته إسرائيل، 

كما دعت دائرة حقوق اإلنسان والمجتمع 
 التحرير الفلسطينية، مجلس األمن المدني، بمنظمة

وقالت إن ما . »لالنعقاد فورا والقيام بمسؤولياته«الدولي 
  .جريمة حرب وعملية تطهير عرقي«يجري بالقدس هو 

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
جريمة حرب «اشتية، إن عمليات الهدم، بمدينة القدس 

كلمة له، خالل في » اشتية«واستنكر . »ضد اإلنسانية
اجتماع الحكومة األسبوعي في مدينة رام اهللا، عمليات 

جريمة حرب ضد االنسانية حسب «الهدم وقال إنها 
دول العالم » اشتية«وطالب . »القانون الدولي

والمؤسسات الدولية والحقوقية، بالتصدي لهذه 
  .«الجريمة«

من ناحيتها، قالت اللجنة المركزية لحركة 
مة الهدم في القدس، تأتي في ظل جري«، إن »فتح«

كما نددت . »الدعم األمريكي المطلق لالحتالل اإلسرائيلي
  .، بعملية الهدم في وادي الحمص»حماس«حركة 

بدورها، قالت حركة الجهاد اإلسالمي، في بيان 
ما يفعله االحتالل في مدينة «وصل األناضول، إن 

نا القدس من هدم للمنازل، جريمة ومجزرة بحق أهل
ٕالمقدسيين واعادة احتالل لمناطق واسعة وتهجير 

  .لسكانها

ودعت دائرة حقوق االنسان والمجتمع المدني 
في منظمة التحرير الفلسطينية مجلس االمن لالنعقاد 
فورا وأخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي، بوجه جريمة 
الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها سلطات 

مئات العائالت في بلدة صور باهر من االحتالل بحق 
خالل هدمها مائة شقة سكنية كمقدمة لهدم مئات الشقق 

  . السكنية في المنطقة

وقالت الدائرة في بيان لها صباح أمس االثنين، 
ان ما تقوم به حكومة المستوطنين في صور باهر يعد 
جريمة حرب وتطهير عرقي حسب كل القوانين واألعراف 

دولية، وحتى في قوانين أمريكا نفسها التي واالتفاقيات ال
ترعى إرهاب حكومة االحتالل، وعليه فان الهيئات 
الدولية، بما فيها مجلس االمن والمحكمة الجنائية 
الدولية، مطالبة اما ان تأخذ مسؤولياتها المنوطة بها او 

  .تكون قد وضعت نفسها في صف االحتالل

 ١٩، واعتقل جيش االحتالل فجر أمس اإلثنين
فلسطينيا خالل حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة 
بالضفة، بالوقت الذي أصيب العشرات بحاالت اختناق 
جراء المواجهات الليلية مع شرطة االحتالل في بلدة 

باب «العيسوية، فيما حاصرت شرطة االحتالل مصلى 
باألقصى ومنعت من الفلسطينيين دخوله » الرحمة

  .والصالة فيه

االحتالل من إجراءاتها في محيط وشددت شرطة 
بالمسجد األقصى، وقال مدير عام » باب الرحمة«مصلى 

دائرة األوقاف اإلسالمية الشيخ عزام الخطيب، إن 
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المصلين أدوا صالة العشاء في المسجد األقصى، وكذلك 
  . الرحمة، رغم إجراءات االحتاللبمصلى باب

  ١٨ ص٢١/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

يسعى   قرب األقصى تهديد خطيرإخالء منازل
  لتهويد القدس

  

 "اإلسرائيلي"قرار االحتالل  "حماس"عدت حركة 

إخالء العديد من المنازل في األحياء المجاورة 
ًالمبارك تهديدا خطيرا لتهويد مدينة  األقصى للمسجد ً
 .القدس

وأشار الناطق باسم حماس، عبد اللطيف 
القانوع، إلى أن التصدعات واالنهيارات التي حدثت في 
تلك المنازل كانت نتيجة الحفريات المتواصلة، والتي 
تسعى لتغيير معالم القدس من خالل التهجير القسري 

 .ألهلها

وقال القانوع في بيان مقتضب إن قرارات 
إفالس  "المسجد األقصى العلماء عن إبعاد االحتالل

 ".وتخبط صهيوني

ى أن االحتالل عل" حماس"وشدد الناطق باسم 
بعد التحام الجماهير الواسع بالمسجد  "صدمة"يعيش 

 .لفجر العظيم فيهاألقصى ومشاركتهم الكبيرة في حملة ا

ودعا لمضاعفة الجهود والمشاركة الفاعلة في 
 .شد الرحال للمسجد األقصى والرباط في ساحاته

وحث كل أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء األمة 
العربية واإلسالمية لدعم مدينة القدس وأهلها، وتعزيز 
صمودهم، وتثبيت وجودهم في مواجهة مخططات 

تفريغ المدينة من أهلها االحتالل التي تعمل على 
 .األصليين

شعبنا الفلسطيني العظيم سيحافظ : "واستطرد
ٕعلى هوية المسجد األقصى بصموده األسطوري وارادته 

 ".الثابتة

  ٢٠/١/٢٠٢٠ مدينة القدس موقع

* * * * *  

ا على عائلة أسير ًاالحتالل يفرض شروط
  مقدسي

 

، مساء اإلسرائيلياقتحمت قوات االحتالل 
الثالثاء، منزل عائلة األسير المقدسي عبادة نضال 
دنديس، في حي رأس العامود ببلدة سلوان بالقدس 

 عنه اإلفراجالمحتلة، لفرض شروط على استقباله بعد 
 .المقرر يوم غد األربعاء

 تفاجأ وذكر والد األسير نضال دنديس أنه
باقتحام القوات اإلسرائيلية المنزل، وفرضوا على نجله 

 وأعالمالتوقيع على شروط تقضي بعدم رفع يافطات 
ورايات أو إطالق مفرقعات خالل استقبال شقيقه األسير 

 .عبادة يوم غد األربعاء

وأضاف أن القوات فرضت على نجله التوقيع 
بل  آالف شيكل، على كل علم يرفع من ق١٠على دفع 

 .عائلة دنديس بعد اإلفراج عنه

، يوم غد، عن األسير اإلفراجومن المقرر 
من سجن ) ً عاما٢٣( المقدسي عبادة نضال دنديس

 ٤النقب الصحراوي، بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 
  .سنوات وشهرين

  ٢١/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 "باب الرحمة"قوات االحتالل تقتحم مصلى 
  وطنون يدنسون األقصىومست

 

 اقتحم عشرات -  وكاالت- فلسطين المحتلة
المستوطنين المتطرفين اليهود، أمس الثالثاء، باحات 
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 الحرم القدسي الشريف -المسجد األقصى المبارك 
  .بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
 الخطيب وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام

لمراسل بترا في رام اهللا ان االقتحامات نفذت من جهة 
باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

وأوضح الخطيب ان عددا . االسرائيلي المدججة بالسالح
من موظفي سلطة آثار االحتالل كذلك اقتحموا ساحات 
الرحم القدسي الشريف ايضا، مبينا ان المستوطنين 

ذوا جوالت استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية المقتحمين نف
استفزازية في باحاته إلى أن غادروه من جهة باب 

  .السلسلة

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر 
أمس الثالثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة 

 بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد

 مخارط وورش ٥رة معدات من الشباب، فيما تم مصاد
حدادة ومبالغ مالية بزعم استخدامها لتصنيع األسلحة 

  «إرهابية«وتمويل عمليات 

في الضفة الغربية، قال جيش االحتالل في 
بيانها لوسائل اإلعالم إنه نفذ حملة اقتحامات ومداهمات 
في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد 

ط أسلحة ووسائل قتالية وكميات من الشبان، حيث تم ضب
 قطعة سالح ٤٠وزعم االحتالل ضبط . كبيرة من الذخيرة

 ورشاء ٥من مسدسات وبنادق، كما تم مصادرة معدات 
خراطة وحدادة، بذريعة استخدامها لتصنيع أسلحة 

  .ووسائل قتالية

وخالل المداهمات واالقتحامات والتفتيش 
غ مالية قدرت المنازل، قام جنود االحتالل بسلب مبال

بمئات آالف الشواقل، بزعم أنها توظف في عمليات 
  .«اإلرهاب«ونشاطات تدعم 

وفي القدس، اعتقلت شرطة االحتالل في 
ساعات متأخرة من الليل، أربعة مواطنين، منهم فتاة، 

في ساحات المسجد » باب الرحمة«واقتحمت مصلى 
  . األقصى

ت وأفاد شهود عيان، أن قوات االحتالل اعتقل
الفتاة آية أبو ناب، وشقيقها حمزة، والشاب محمد 

بالبلدة القديمة، واعتدت على » باب حطة«شريفة، من 
  . الموجودين في المكان بالضرب

كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد يحيى 
إلى ذلك . الدقاق من منزله بحي الثوري داخل بلدة سلوان

، »الرحمةباب «اقتحمت عناصر شرطة االحتالل، مصلى 
وبحسب دائرة األوقاف، فإن عددا من . ودنسوه بأحذيتهم

عناصر شرطة االحتالل اقتحموا المصلى بأحذيتهم، 
  .والتقطوا صورا للموجودين فيه

من جانبها، دعت األمم المتحدة، أمس الثالثاء، 
إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتخفيف 

الضفة الغربية المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون ب
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده . والقدس المحتلتين

المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة استيفان 
  .دوغريك بمقر المنظمة الدولية في نيويورك

وأوضح دوغريك أن الدعوة جاءت على لسان 
مساعدة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية 

ت االثنين زيارة استغرقت ستة أورسوال مولر التي أنه
  . أيام، شملت األراضي الفلسطينية المحتلة

وأشار المتحدث األممي إلى أن مولر قالت 
لحين التوصل إلى حل سياسي قابل للتطبيق، فعلى «

المجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم بطريقة متسقة 
  .«ومستدامة لتلبية احتياجات الفلسطينيين األكثر ضعفا

جددت التزام «إلى أن المسؤولة األممية ولفت 
األمم المتحدة بمعالجة االحتياجات اإلنسانية في جميع 
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أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة، والدعوة إلى حلول 
  .«طويلة األمد، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة

كما أكدت ضرورة التزام المجتمع الدولي بضمان 
 في تخفيف التحديات استمرار تقديم التمويل للمساعدة

التي يواجهها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، بما 
  .في ذلك شرقي القدس

وأطلقت األمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة 
العديد من النداءات التي تحذر فيها من مآالت ما يحدث 
في غزة، وترك الوضع اإلنساني لالنفجار، كما دعت 

ّغوث الفلسطينيين وسد المجتمع الدولي إلى المسارعة ل
العجز الذي نتج عن إخالل بعض الدول بالتزاماتها 

  .اإلنسانية تجاه الشعب الفلسطينيالرسمية و

  ١ ص٢٢/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

االحتالل يبعد المقدسيين رائد الزغير ومحمد 
  الشلبي عن األقصى لمدة أسبوع

 

األربعاء،  ،اإلسرائيليأبعدت شرطة االحتالل 
ؤول قسم النظافة في المسجد األقصى رائد زغير، مس

محمد الشلبي عن المسجد لمدة  والناشط المقدسي
  .أسبوع

 زغير أن شرطة مركز القشلة إيهابوذكر 
للتحقيق بدعوى أنه  اتصلت مع شقيقه رائد، واستدعته

يدعو المصلين إلى حملة صالة فجر األمل في المسجد 
  .األقصى

 التهمة، ولكن وأضاف أن شقيقه رائد نفى
المسجد األقصى  الشرطة سلمته قرارا يقضي بإبعاده عن

لمدة أسبوع، وطلبت منه الحضور بعد انتهاء المدة، 
  . عن المسجد لعدة شهورباإلبعاد لتسلم قرار

كما استدعت شرطة االحتالل في القشلة اليوم 
وبعد التحقيق معه  الناشط المقدسي محمد الشلبي،

 عن المسجد لمدة أسبوع، بعادهبإسلمته قرارا يقضي 
 لعدة إبعادأمامها عند نهاية األسبوع لتسلم قرار  والمثول
  .شهور

ويذكر أن شرطة االحتالل أبعدت منذ نحو أسبوع 
المسجد األقصى لمدة  أكثر من عشرة شبان مقدسيين عن

أسبوع، بينهم خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة 
  .صبري

  ٢٢/١/٢٠٢٠وطن 

* * * * *  

  

  

  

  

شرطة االحتالل تواصل إبعاد الفلسطينيين عن 
  األقصى

 

 صعدت شرطة – وكاالت –فلسطين المحتلة 
االحتالل من سياسة اإلبعاد لكافة الفلسطينيين ممن 
يرابطون في المسجد األقصى ويشدون الرحال إليه بشكل 

وكان من ضمن المبعدين عن المسجد األقصى . مستمر
ات دينية ووطنية منذ بداية العام الجاري شخصي

ومرابطون وشبان وأطفال ونساء لمدد تراوحت ما بين 
  .خمسة أيام وحتى ستة شهور

ويتم إبعاد الفلسطينيين في محاولة لتفريغ 
ٕالمسجد األقصى من المصلين وافساح المجال القتحام 

وتتهم شرطة االحتالل . أكبر عدد من المستوطنين اليهود
باب "و يتواجدون في المبعدين بأنهم يعرقلون عملها أ



  
  ٢٤٠ 

المنطقة الشرقية التي يقوم المستوطنون " (الرحمة
  .أو يعرقلون زيارات المستوطنين) بالصالة العلنية فيها

وقضت شرطة االحتالل بإبعاد فلسطيني عن 
وكانت . المسجد األقصى المبارك في القدس ألسبوع

شرطة االحتالل قد استدعت فواز اغبارية من الداخل 
المحتل للتحقيق معه أمس األول، حيث تسلم الفلسطيني 

كما أمرته . قرارا يقضي بإبعاده عن األقصى ألسبوع
بالحضور مجددا بعد انتهاء فترة اإلبعاد للنظر في تجديد 

  .أي لعدة شهور" إداريا"القرار 

واقتحم عشرات المستوطنين اليهود صباح أمس 
 .األربعاء، باحات المسجد األقصى المبارك في القدس

واقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد األقصى 
ٍبشكل متتال من جهة باب المغاربة، وقامت بجوالت في 

  .باحاته وأدت طقوسها وصلواتها قرب باب الرحمة

ُوعملت شرطة االحتالل على حماية المقتحمين 
  .من باب المغاربة وحتى باب السلسلة

في موضوع آخر، شرعت إدارة سلطات سجون 
ل اإلسرائيلي بمخطط يهدف إلى عزل األشبال عن االحتال

األسرى الكبار وحجزهم بشكل منفرد بأقسام خاص بهم 
دون وجود أي ممثلين عن األطفال األسرى مثلما كان 

يشار إلى أن عدد األطفال األسرى في سجون . متبعا
عوفر، " طفل موزعين على سجون ٢٠٠االحتالل قرابة 

  ."ومجيدو، والدامون

ي األسير، في بيان له، إن االحتالل وقال ناد
يتجه إلى إصدار قرار يمنع وجود ممثلين لألطفال 
األسرى، وهذا ما جرى فعليا مع األطفال األسرى المنقولين 

ووفقا لنادي األسير، فإن . كبداية لتنفيذ" الدامون"إلى 
جزءا من هذا القرار قائم على سياسة التصنيف، وذلك 

الداخل أو الضفة الغربية بين السجون الواقعة في 
" الدامون"المحتلة، بحيث يمنع وجود ممثلين لألطفال في 

لكونه يقع ضمن " عوفر"، ويستثنى سجن "ومجيدو
  .١٩٦٧األراضي المحتلة عام 

: ، إعادة األسرى"الدامون"وقررت إدارة سجن 
موسى حامد، ومحمد دالش، وصالح رياحي، حيث جرى 

بعد اتفاق مبدئي لحل " عوفر، ومجيدو"نقلهم من سجني 
القضية واإلشراف على األطفال المنقولين، إال أن ما جرى 
فعليا أن إدارة السجن سمحت لهم بالدخول للقسم 
ّلساعات عدة، ثم أعلنت عن وجود قرار يمنع وجود 
ممثلين لألطفال، وعلى ذلك أعادتهم إلى السجون التي 

  .ُنقلوا منها

ه األطفال وأكد نادي األسير أن ما يتعرض ل
األسرى هو مخطط بدأت إدارة سجون االحتالل تنفيذه 
ًفعليا منذ أن نقلت األسرى األطفال المقدسيين إلى 

العام الماضي، وفي حينه واجه ممثلوهم معركة " الدامون"
مع اإلدارة للسماح لهم أن يكونوا معهم داخل القسم 

  .لإلشراف عليهم، وتنظيم حياتهم، كما كان قائما

إدارة السجون مخططها الستكمال تنفيذه، وتفتح 
وذلك بمنع تمثيل األطفال األسرى، في مخطط واضح 
الستهداف مصيرهم من جديد، واالستفراد بهم، وسلب أحد 
أهم منجزات األسرى في قضية األطفال األسرى، علما أن 
قضية التمثيل كانت دائما محل مواجهة مع إدارة 

واألطفال، واآلن تعود السجون، سواء مع األسرى الكبار 
  .لتبدأ مع األطفال األسرى كمرحلة أولى

أخيرا، حثت مسؤولة أممية رفيعة المستوي 
إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون اإلنساني 
الدولي، والسماح بتلبية االحتياجات األساسية 
للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس 

 ذلك علي لسان مساعدة األمين العام لألمم جاء.الشرقية
المتحدة للشئون اإلنسانية ونائبة منسقة اإلغاثة في 

خالل جلسة مجلس األمن " أورسوال مولر"حاالت الطوارئ 
الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية 
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بنيويورك، بشأن الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك 
  .ةالقضية الفلسطيني

واستعرضت المسؤولة األممية في إفادتها خالل 
 أيام وانتهت اإلثنين لكل ٦الجلسة نتائج زيارة استغرقت 

وقالت مولر . ٕمن األراضي الفلسطينية المحتلة واسرائيل
ألعضاء المجلس إن إيجاد حل للقضية الفلسطينية ليس 
عمال إنسانيا وال إنمائيا، ولكنه يكمن في الخطاب 

  .تفاقالسياسي واال

وشددت على ضرورة حث جميع األطراف على 
استدعاء اإلرادة السياسية الالزمة التخاذ خطوات 
ملموسة لدعم إنهاء االحتالل وتحقيق سالم دائم، يسفر 

  .عن دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنبا إلى جنب

اليوم تكافح األسر الفلسطينية في جميع "وتابعت 
القدس الشرقية، وفي أنحاء الضفة الغربية، بما فيها 

غزة، من أجل العيش بكرامة عبر أراض مجزأة، حيث تبلغ 
، وتبلغ البطالة بين الشباب  %٤٥نسبة البطالة في غزة 

من السكان تحت  % ٤٦ويعيش حوالي  % ٦٠أكثر من 
  . دوالرات أمريكية٥.٥٠خط الفقر البالغ 

 -واحد من كل اثنين من الفلسطينيين "وزادت 
 يحتاج إلى مساعدات -ون شخص  ملي٢.٤حوالي 

إنسانية هذا العام، وبسبب االحتالل والحصار المفروض 
على غزة ودورات العنف المتكررة ، تتزايد الحاجات 
اإلنسانية في ظل القيود المفروضة على تنقل المدنيين، 
وعمليات الهدم وتدمير الممتلكات الفلسطينية، 

  ". ريلمفرط للقوة، والتشريد القسواالستخدام ا

  ٢٠ ص٢٣/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 سبع مرات خالل "مصلى باب الرحمة"اقتحام 
 ثالثة أسابيع

 

ّ صعدت شرطة االحتالل منذ -فلسطين المحتلة 
 من سياسة اإلبعاد عن ٢٠٢٠بداية العام الجاري 

المسجد األقصى المبارك والبلدة القديمة في مدينة القدس 
  .المحتلة

 ٤٤تسليم » خباريةقدس اإل«ورصدت شبكة 
قرار إبعاد عن المسجد األقصى والبلدة القديمة والقدس 

أحد أبواب البلدة القديمة، وذلك » باب العامود«ومنطقة 
منذ األول من كانون ثاني الجاري وحتى أمس األول 

  . األربعاء

ّوأوضحت أن شرطة االحتالل سلمت قرارات 
واحيها اإلبعاد لفلسطينيين من سكان مدينة القدس وض

  . ١٩٤٨ومن الداخل الفلسطيني المحتل عام 

ّوأشارت إلى أن قرارات اإلبعاد كانت تسلم عقب  ُ
استدعائهم للتحقيق في مراكز التوقيف اإلسرائيلية غرب 
ّمدينة القدس، والتحقيق معهم لعدة ساعات، ثم اإلفراج 

  .ًّعنهم بتسليمهم القرار أو تبليغهم شفهيا بذلك

ى وباحاته منذ بداية العام وشهد المسجد األقص
ًالجاري توترا كبيرا إثر االعتداءات على المصلين بعد  ً ّ
أدائهم صلوات الفجر والمغرب والعشاء، بالضرب 
ٕوالهراوات واطالق القنابل الصوتية والعيارات المطاطية 

 ١٥دون مراعاة لحرمة المسجد؛ ما أدى إلى إصابة 
  .مطاطيًمصليا من بينها خمس إصابات بالرصاص ال

بشكل الفت » مصلى باب الرحمة«وتم استهداف 
ّحيث تم اقتحامه أكثر من سبع مرات خالل الشهر 
ّالجاري، حيث كانت عناصر شرطة االحتالل يدنسونه 

في . ّبأحذيتهم، فيقتحمونه ويصورون كل من بداخله
موضوع آخر، رفضت اإلدارة المدنية التابعة لالحتالل 

من % ٩٨.٦لسابقة، ما مقداره اإلسرائيلي، في السنوات ا
الطلبات التي قدمها الفلسطينيون للحصول على تصاريح 

  .ج في الضفة المحتلة/cبناء في المنطقة 
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ًووفقا لمعطيات اإلدارة المدنية التي قدمتها 
ً طلبا ٢١، فإنها وافقت على »ِيمكوم«للمنظمة الحقوقية 
ً طلبا، تقدم بها فلسطينيون ١٤٨٥فقط، من أصل 

  .٢٠١٨ – ٢٠١٦اء، وذلك خالل السنوات للبن

كما أصدرت سلطات االحتالل خالل الفترة 
ً أمرا لهدم مبان فلسطينية في المنطقة ٢١٤٧نفسها، 

  .نفسها

  ١٦ ص٢٤/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 االحتالل ..تضييق ممنهج بحق المقدسيين
 حاول إفراغ الحرم القدسي من المصلين

  

حاولت شرطة  - اهيم كامل إبر- القدس المحتلة 
االحتالل االسرائيلي إفراغ الحرم القدسي الشريف من 
المصلين في أعقاب صالة الفجر في المسجد األقصى في 
القدس المحتلة، امس الجمعة، حيث اقتحمت قوات كبيرة 

  .ورد المصلون بالتكبيرات والهتافات. الحرم

، التي انتشرت »فجر األمل«وتلبية لنداء حملة 
ت التواصل االجتماعي، توافد مئات على شبكا

الفلسطينيين المقدسيين إلى المسجد األقصى، رفضا 
لإلجراءات األمنية المشددة ضد الفلسطينيين، التي 
تفرضها دولة االحتالل على المسجد األقصى والحرم 
اإلبراهيمي في الخليل، ومحاوالت السيطرة الكاملة 

  .عليهما

تضييق بحق وتمارس سلطات االحتالل إجراءات 
المقدسيين في عدة مناطق في القدس، بما يشمل نقاط 
التفتيش المنتشرة في كل مكان، وتعيق حركة المواطنين، 

  .«واقتحام عدة محالت تجارية وتفتيش مركبات المواطنين

 ١٣واعتقلت شرطة االحتالل فجر امس، 
  .ًفلسطينيا على األقل، في مدينة القدس

ة إن قوات وقال مركز معلومات وادي حلو
االحتالل اإلسرائيلي نفذت، حملة اعتقاالت واسعة في 

  .مدينة القدس

ّوأشار المركز إلى أن المخابرات والشرطة 
اإلسرائيلية اقتحمت منازل فلسطينية في كافة أحياء 
ًمدينة القدس المحتلة، واعتقلت عددا من الشبان، بينهم 

  .سيدة وصحافيون، كما استدعت آخرين للتحقيق

 الذين طالتهم حملة االعتقاالت في القدس وبين
وادي الجوز؛  -  المعلمة هنادي الحلواني«: المحتلة

بيت حنينا؛ محمد نادر  - الصحافي عبد الكريم درويش
راس العامود؛ أحمد  - الصوانة؛ مروان الرشق - العلمي

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

البلدة القديمة؛ محمد  - راس العامود؛ محمد حجازي -
البلدة  - البلدة القديمة؛ محمد صندوقة - جعبري
  .«القديمة

وكان العديد من المواطنين الفلسطينيين، خاصة 
الشبان، قد تلقوا مساء الخميس، رسائل نصية مجهولة 

جاج خالل المصدر تحذرهم من القيام بأية أعمال احت
صالة الجمعة، في المسجد األقصى المبارك، وفي الوقت 
نفسه ترحب بهم وتدعوهم اللتزام الهدوء والحفاظ على 

  .النظام

ورجحت مصادر فلسطينية أن تكون شرطة 
هما من » الشاباك«االحتالل وجهاز المخابرات اإلسرائيلي 

يقفان وراء هذه الرسائل التحذيرية والتي تحمل صيغة 
  .يدالتهد

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

ووصل الشيخ صبري إلى باب األسباط، الناحية . الجمعة
الشمالية للمسجد األقصى، برفقة عدد من الشخصيات 
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لشرطة اإلسرائيلية المتواجدة المقدسية والمحامين، لكن ا
وأصر . على البوابة الخارجية حاولت منعه من الدخول

الشيخ صبري، على أن من حقه الدخول إلى المسجد، 
  .بحسب ما ذكره شهود عيان

 

وساد توتر في المكان إثر محاولة الشرطة اإلسرائيلية 
منعه من الدخول، بحجة قرار إبعاده عن المسجد، لكن 

مكن من الدخول بعد إصراره على حقه الشيخ صبري ت
وحمل فلسطينيون الشيخ صبري على أكتافهم . هذا

  .أثناء دخوله المسجد» اهللا أكبر«مرددين 

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

وبعد تسلمه أمر اإلبعاد، قال الشيخ صبري 
ة اإلسرائيلية طلبت منه مراجعتها، للصحافيين إن الشرط

  .السبت، إلصدار القرار النهائي بشأن فترة إبعاده

وبررت الشرطة اإلسرائيلية اإلبعاد بأن الشيخ 
في خطب الجمعة وهي » يمارس التحريض«صبري 

  .التهمة التي نفاها

ووفقا للبالغ المقدم للشيخ صبري فان عليه 
ديد أو عدم تمديد المثول اليوم السبت، إلبالغه بشأن تم

  .أمر منعه من دخول المسجد األقصى المبارك

إلى ذلك دعت القوى اإلسالمية والوطنية في 
القدس المواطنين والشخصيات الديبلوماسية واالعتبارية 
في القدس للتجمع اليوم أمام مقر شرطة القشلة في باب 

  .الخليل، بهدف التضامن مع الشيخ عكرمة صبري

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

  .استيطانية عشوائية في الضفة الغربية

ووصلت إلى مكان الحريق قوات إطفاء، التي 
تي أدت إلى أضرار، ومن دون تمكنت من إخماد النار، ال

  .التسبب بإصابات

وكتب المتطرفون اليهود على الجدران كتابات 
» كومي أوري«ضد إخالء البؤرة االستيطانية العشوائية 

معقل غالة المستوطنين » يتسهار«القريبة من مستوطنة 
من جهة ثانية، .المتطرفين، والواقعة جنوب مدينة نابلس

ران قوات االحتالل امس، أصيب عدد من االشخاص بني
في عدة أماكن في الضفة الغربية، خالل قمع مسيرات 

  .سلمية

وأصيب فلسطيني بالرصاص الحي الذي أطلقه 
ووصفت . جيش االحتالل في قرية دير نظام قرب رام اهللا

اإلصابة بالمتوسطة، وتم تقديم اإلسعاف األولي ثم نقل 
  .المصاب إلى المستشفى

ين، بينهم ناشط إسرائيلي، وأصيب ثالثة فلسطيني
بالقنابل االسفنجية، والعشرات باالختناق بالغاز المسيل 
للدموع، خالل قمع قوات االحتالل لمسيرة كفر قدوم 
األسبوعية، المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع 

لالنباء » وفا«ونقلت وكالة .  عاما١٦القرية المغلق منذ 
كفر قدوم، مراد شتيوي، عن منسق المقاومة الشعبية في 

قوله إن قوات االحتالل حاولت اقتحام القرية تزامنا مع 
انطالق المسيرة، بعد صالة الجمعة، وأغرقت منازل 
المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلصابة 

  .العشرات بحاالت اختناق

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين قوات االحتالل 
صدوا لمحاولة اقتحام القرية، ما أدى والمواطنين، الذين ت

إلصابة ثالثة متظاهرين بينهم ناشط إسرائيلي بالقنابل 
االسفنجية بشكل مباشر، نقلوا على أثرها إلى 

وأشار شتيوي إلى أن المسيرة انطلقت بعد .المستشفى
صالة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين 

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

  ١ ص٢٥/١/٢٠٢٠الرأي

* * * * *  

 أسرى ١٠لـ » الكنتينا«االحتالل يصادر مبالغ 
 من القدس والداخل

  

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن إدارة 
سرائيلي استولت على المبالغ سجون االحتالل اإل
بحق عشرة أسرى من » الكنتينا«المخصصة لمشتريات 

  .القدس من الداخل الفلسطيني

وذكرت أن سلطات جون االحتالل صادرت 
ٕماهر يونس، وابراهيم بيادسة، : المبالغ الخاصة باألسرى

ٕوابراهيم أبو مخ، ومحمد المصري، ومحمد محاجنة، 
و، وخليل الجيوسي، وفراس وذياب جبارين، ووسام كستير

  .العمري ولينين الطوري

وتشن سلطات سجون االحتالل حملة على 
األسرى في السجون منذ العام الماضي، وتصادر خاللها 
مبالغ المقاصة المخصصة لذوي األسرى والشهداء، والتي 

  .تدفعها السلطة الفلسطينية

وأبدت عائالت األسرى في الداخل الفلسطيني 
جراءات العقوبات الجماعية، التي أقدم غضبهم، من إ

عليها وزير األمن، نفتالي بينيت، والتي قضت بتجميد 
حسابات األسرى، وكذلك حسابات وكالء األسرى من أبناء 

مكافحة «عائالتهم، تحت طائلة ما يعرف بقانون 
  .«اإلرهاب

وأتى إجراء وزير األمن اإلسرائيلي، تحت 
من السلطة مسوغات أن األسرى يتلقون رواتب 

ًالفلسطينية، علما أن عددا كبيرا من هؤالء األسرى 
ّوعائالتهم ينفون أنهم يتلقون أي رواتب من أي جهة 
كانت، وخاصة عائالتهم التي ال صلة لها بحسابات 

األسرى ذاتهم، سوى كونهم وكالء أو كانوا وكالء على 
شهرية » كانتينا«حساباتهم إلرسال مصاريف مثل 

  .لألسرى وغيرها

وطالت أوامر تجميد وحجز الحسابات أكثر من 
ً أسيرا، بعض الحسابات تعود ألبناء عائالتهم ولم ٣٢

يسبق لهم أن حوكموا في المحاكم اإلسرائيلية، وحسابات 
ألسرى من القدس، ناهيك عن غرامات أخرى ُأرسلت 

 .لبعض األسرى

  ٦ ص٢٥/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ألقصى ويسلمه االحتالل يقتحم منزل خطيب ا
   شهور٤ عنه لمدة باإلبعادقرار 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الشيخ  سلمت
عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى قرار باإلبعاد عن 

 شهور، وذلك عقب اقتحامها منزله فجر ٤األقصى لمدة 
 .اليوم السبت

وقال مصادر محلية إن شرطة االحتالل اقتحمت 
قرابة الساعة الثانية منزل الشيخ صبري، في القدس 

ًفجرا، وسلمته قرار اإلبعاد، واستدعاء إلى مركز القشلة 
عرب (ًيوم غد األحد، الساعة العاشرة صباحا، وفق موقع 

٤٨.( 

وكسر الشيخ صبري، أمس الجمعة، قرار سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي بإبعاده ودخل المسجد برفقة المصلين 

 .ألداء صالة الجمعة

ري إلى باب األسباط، الناحية ووصل الشيخ صب
الشمالية للمسجد األقصى، برفقة عدد من الشخصيات 
المقدسية والمحامين، لكن الشرطة اإلسرائيلية المتواجدة 

 .على البوابة الخارجية حاولت منعه من الدخول

وأصر الشيخ صبري، على أن من حقه الدخول 
وساد توتر في .إلى المسجد، بحسب ما ذكره شهود عيان

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

وحمل فلسطينيون الشيخ صبري على أكتافهم 
واألحد الماضي، .أثناء دخوله المسجد" اهللا أكبر"مرددين 

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

وبعد تسلمه أمر اإلبعاد، قال الشيخ صبري 
للصحافيين إن الشرطة اإلسرائيلية طلبت منه مراجعتها، 

 .السبت، إلصدار القرار النهائي بشأن فترة إبعاده

وبررت الشرطة اإلسرائيلية اإلبعاد بأن الشيخ 
ي التهمة في خطب الجمعة وه" يمارس التحريض"صبري 

 .التي نفاها

ووفقا للبالغ المقدم للشيخ صبري فان عليه 
المثول يوم غد، السبت، إلبالغه بشان تمديد أو عدم 

  .تمديد أمر منعه من دخول المسجد األقصى المبارك

  ٢٥/١/٢٠٢٠موقع رام اهللا اإلخباري 

* * * * *  

 منزل فلسطيني ٢٠٠االحتالل يهدم زهاء 
  ٢٠١٩بالقدس العام 

  

 بدأت في األراضي - عمان - ية سعد الدينناد
” أسبوع القدس“الفلسطينية المحتلة، أمس، فعاليات 

لنصرة المدينة المحتلة ودعم أهاليها والدفاع عن 
المقدسات الدينية، واإلحتشاد في المسجد األقصى 

  .المبارك ضد عدوان االحتالل اإلسرائيلي

، ”الجهاد اإلسالمي“وأكد القيادي في حركة 
تأييد ودعم المقدسيين “مد الحرازين، أهمية مح

والمرابطين في المسجد األقصى، وتأكيد االستعداد لبذل 
  .”كل غال ونفيس من أجل األقصى والقدس

ضرورة التحشيد الواسع في “ونوه الحرازين إلى 
ًوجه مشروع تهويد القدس المحتلة، وذلك ردا على 

 حضور عدد من رؤساء الدول للمدينة في مؤتمر
تهويدي غير شرعي يهدف لترويج الرواية الصهيونية 
الباطلة واستغالل صورة الضحية الستمرار الكذب على 

  .، وفق قوله”العالم وتبرير احتاللهم لفلسطين

وأشادت حركة الجهاد اإلسالمي بالمرابطين في 
ًالقدس واألقصى، داعية إياهم للمزيد من الصبر 

ة باألقصى بات زحفهم للصال“ًوالصمود، معتبرة أن 
ًمشهدا يغيظ الصهاينة الغاصبين، مثلما يؤكد ديمومة 

  .، بحسب تعبيرها”المواجهة مع المشروع الصهيوني

أسبوع “وقد أعلنت الحركة عن بدء فعاليات 
باالحتشاد في المسجد العمري بمدينة غزة، وذلك ” القدس

القدس لنا “ضمن النشاط الواسع والحاشد تحت عنوان 
  .”مائناوسنحميها بد

وفي سياق متصل؛ أفاد تقرير فلسطيني بأن 
ّسلطات االحتالل تتوسع في هدم منازل المواطنين 

  .بالضفة الغربية المحتلة” ج“الفلسطينيين ضمن مناطق 

وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض 
ومقاومة االستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

مينية واليمينية اإلسرائيلية إن تصريحات قادة األحزاب الي
المتطرفة تعكس األطماع االستيطانية والعدوانية التوسعية 
المعادية للسالم، وذلك على أبواب االنتخابات القادمة 

  .”القادم) مارس(للكنيست اإلسرائيلي في الثاني من آذار 

إلى “وأضاف، في تقريره الصادر أمس، أنه 
ّني؛ يسود في جانب سياسة الضم والتوسع االستيطا

الكيان اإلسرائيلي مخطط التوسع في هدم منازل 
، المصنفة وفق اتفاق ”ج“الفلسطينيين ضمن المناطق 

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

سياسة التوسع في النشاطات “ونوه إلى أن 
ردن وشمال البحر االستيطانية والتعهد بضم غور األ

الميت والمستوطنات، عدا التوسع في هدم منازل 
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ًالفلسطينيين ومنشآتهم، تجد طريقا مريحا في برامج  ً
  ”.األحزاب لالنتخابات اإلسرائيلية القادمة

التابعة ” اإلدارة المدنية“وأوضح بأن ما يسمى 
ً طلبا فقط قدمها ٢١ًلجيش االحتالل وافقت، مؤخرا، على 

ن للحصول على تصاريح بناء في المنطقة الفلسطينيو
ً طلبا، ما ١٤٨٥بالضفة الغربية من أصل ” ج“المصنفة 

من الطلبات الفلسطينية، خالل % ٩٨.٦يعني رفض 
  .٢٠١٨ و٢٠١٦عامي 

وخالل الفترة نفسها؛ أصدرت سلطات االحتالل 
ً أمرا لهدم مبان فلسطينية في المنطقة نفسها، ٢١٤٧

  .بزعم البناء غير المرخص

اإلسرائيلية، منذ ” اإلدارة المدنية“فيما صادقت 
 طلبات ٢١٠، على ٢٠١٨ حتى العام ٢٠٠٠العام 

، %٣,٢ً طلبا، بنسبة ٦,٥٣٢فلسطينية من إجمالي 
قدمها الفلسطينيون للحصول على تصاريح بناء في 

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

سطينية في المنطقة  قرية فل٢٤٠وتوجد نحو 
 منها ٢٧، لكن تتوفر خرائط هيكلية لنحو ”ج“المصنفة 

فقط، فيما ال تتجاوز المساحة التي بإمكان الفلسطينيين 
البناء فيها بصورة قانونية وضمن نطاق مخططات 

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

  .ا اإلجماليةمساحته

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

  .”العرقي الصامت

ًوقد صعدت سلطات االحتالل مؤخرا من  ّ
ّانتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم، وسلمت اخطارات 

 منزال في عدة أحياء بمدينة القدس، ٣٠ وهدم بإخالء

 منزال في حي باب السلسلة، ٢٢وأصدرت أوامر بإخالء 
نتيجة تشققها بفعل الحفريات االستيطانية أسفلها، ما 

 عائلة في ٢٢ شخص من ٢٠٠سيؤدي إلى تشريد قرابة 
  .العراء

ولم تتوقف سياسة هدم منازل الفلسطينيين في 
 على المقدسيين ودفعهم إلى مدينة القدس بهدف الضغط

الهجرة خارج مدينتهم، فقد قامت السلطات اإلسرائيلية 
 منزل فلسطيني في الجزء ٢٠٠بهدم ما يزيد على 

 في ١٧٧، مقابل ٢٠١٩الشرقي من القدس في العام 
  .٢٠١٧ في العام ١٤٢ و٢٠١٨العام 

كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين على 
اتهم الدينية في مدينة المواطنين الفلسطينيين ومقدس

الخليل؛ إذ رصد التقرير الفلسطيني إحصائية إسرائيلية 
حديثة تفيد بأن العام الماضي شهد أضخم عملية اقتحام 

  .١٩٦٧للمسجد اإلبراهيمي منذ احتالل المدينة العام 

ًووفقا لمعطيات نشرها ما يسمى بمجلس 
مستوطنات الضفة الغربية؛ فقد شهد العام الماضي 

ام أكثر من مليون ونصف مستوطن وسائح للمسجد اقتح
ًاإلبراهيمي، ما يعد ارتفاعا كبيرا بنسبة  ً مقارنة % ٩٠.٦ّ

، ضمن موجة االقتحامات ٢٠١٨بالعام الذي سبقه 
  .للمسجد

فيما لم تتوقف تصريحات رئيس أعضاء 
الحكومة اإلسرائيلية حول التوجه لفرض القانون 

عة في الضفة الغربية، اإلسرائيلي على المستوطنات الواق
في الضفة الغربية، ” ج“وفرض السيادة على المنطقة 
  .ووقف البناء الفلسطيني هناك

يأتي ذلك في ظل تأكيد ممثلة األمين العام لألمم 
المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، بأن 
جميع المستوطنات اإلسرائيلية غير قانونية بموجب 

 إلى أن ضم بعض أو كل المنطقة القانون الدولي، مشيرة
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في الضفة الغربية، سيشكل ضربة مدمرة ” ج“المصنفة 
  .إلمكانية إحياء المفاوضات ودفع السالم

بينما حذر المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية 
السالم في الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف، من أن 

” ضربة مدمرة“المخططات اإلسرائيلية لضم غور األردن 
 .مكانية استئناف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينيةإل

  ٢٢ ص٢٦/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ُاالحتالل يواصل مالحقة ناشط مقدسي ويسلمه 
  ًقرارا بهدم منزله

 

تواصل مخابرات االحتالل مالحقتها لعضو لجنة 
المتابعة في بلدة العيسوية وسط القدس، الناشط 

إداري  هدم إخطارالمقدسي محمد أبو الحمص، وسلمته 
 .لمنزله في البلدة بحجة البناء دون ترخيص

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

  ٢٦/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يتراجع عن قرار اإلفراج عن طفلين 
  ّمقدسيين

 

 اإلفراج قررت سلطات االحتالل اليوم األحد عدم
عن طفلين من سكان القدس المحتلة بعد إبالغ ذويهما 

 .باإلفراج عنهما في وقت سابق

مهدي أبو عصب، ومحمد : وشمل القرار الطفلين
  .السويطي

  ٢٦/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًاالحتالل يستدعي حارسا بالمسجد األقصى 
  للتحقيق

 

 رساسـتدعت شـرطة االحـتالل، اليـوم األحـد، حـا

المبـارك حمـزة نمـر للتحقيـق معـه عـصر  المسجد األقـصى
 .اليوم

ويـأتي االسـتدعاء علـى خلفيـة اعتـراض الحـارس 
حمــزة علــى دخــول عناصــر شــرطة االحــتالل لمــصلى بــاب 

  .الرحمة في المسجد األقصى بأحذيتهم

  ٢٦/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًمستوطنون يحرقون مسجدا ثانيا بالقدس  ً
 ويقتحمون األقصى بحماية قوات المحتلة

  االحتالل

  

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

لي، وسط المبارك تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائي
  .دفاع المصلين عن األقصى ضد عدوانهم

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

ن ميزانيتهم، والتي تذهب م% ٣٥الباهظة التي تعادل 
قيمتها المالية لصالح توسيع المستوطنات في القدس 

  . ألف مستوطن٢٢٠ًالمحتلة التي تضم حاليا زهاء 

من جانبه؛ ندد المفتي العام للقدس والديار 
بالعمل الجبان واآلثم “الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، 

الذي استهدف بالحرق والتخريب مسجد البدرية القديم 
في قرية شرفات، جنوب القدس المحتلة، وخط شعارات 

  .”عنصرية وعدوانية على جدرانه
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يذكر أن المستوطنين كانوا أحرقوا مسجدا آخر 
  .فجر الجمعة الماضي في بيت صفافا جنوب القدس

وأكد حسين أن المستوطنين المجرمين الذين 
الخزي في “أقدموا على هذه الجناية يتحقق فيهم وصف 

استمرار “ً، مبينا أن ”لعذاب العظيم في اآلخرةالدنيا وا
االعتداء على المقدسات الدينية، وعلى رأسها المسجد 
ًاألقصى المبارك، يزيد المنطقة غليانا، وينذر بحرب دينية 

  .”وشيكة

بمطاردة “واستنكر حسين قيام قوات االحتالل 
رواد المسجد األقصى وقمعهم ومالحقتهم واعتقال 

صلي الفجر منهم، إضافة إلى منع بعضهم، وبخاصة م
خطبائه وعلمائه من دخوله، حيث تم تسليم الشيخ 

  .”ًعكرمة صبري، قرارا بإبعاده مدة أربعة أشهر عنه

ًولفت إلى استهداف االحتالل للمصلين، رجاال 
ًونساء، باإلبعاد اليومي عنه، مما يمثل اعتداء رسميا  ً ً

م، في ًصارخا على حرية المسلمين في أداء عبادته
أماكنهم المقدسة، التي تشربوا حبها في قلوبهم، وترتبط 

  .”بها عقيدتهم

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

ائس يتسللون في ساعات الليل والنهار إلى المساجد والكن
  .”ٕلحرقها، واشعال نار الحقد فيها

سلطات االحتالل تتحمل المسؤولية “واعتبر أن 
، ”التامة عن العدوان الغاشم ضد المقدسات الدينية

الدول والمؤسسات المعنية بحرية اإلنسان “ًمطالبا 
واألديان، بالوقوف في وجه االعتداءات اإلسرائيلية 

  .”اآلثمة

سالمية، لتحمل األمتين العربية واإل“وناشد 
مسؤولياتها تجاه القدس وفلسطين، والدفاع عنها وحماية 
مقدساتها وشعبها من اعتداءات المستوطنين، الذين 

ًيعيثون فسادا في األرض الفلسطينية، بحماية ومؤازرة 
  .”السلطات المحتلة، على مختلف مستوياتها

بدوره؛ دعا رئيس األوقاف اإلسالمية في 
المواطنين ألداء “عظيم سلهب، القدس، الشيخ عبد ال

الصلوات في المسجدين األقصى المبارك في القدس 
المحتلة، والحرم اإلبراهيمي في الخليل، بسبب استهداف 
ٕاالحتالل لهما من خالل اعتقال المرابطين وابعاد 

هذه السياسات على المنطقة “ً، محذرا من ”المصلين
  .”برمتها

إبعاد سلطات “واستهجن الشيخ سلهب 
االحتالل، لخطيب المسجد األقصى عكرمة صبري، ألربعة 
أشهر، الذي يقوم بواجبه الديني والواطني منذ أربعين 

األمتين العربية “ً، مطالبا ”ًعاما، بتوعية المواطنين
  .”واإلسالمية بالوقوف ضد هذه اإلجراءات المدانة

سلطات االحتالل تحاول “وأضاف سلهب إن 
ً المسجد وتقسيمه زمانيا تهويد القدس والسيطرة على

استهداف باب الرحمة في “ً، الفتا إلى أن ”ًومكانيا
  .”القدس المحتلة، إحدى تلك المحاوالت

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

  .المقدسيين

وأكد مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية 
االحتالل، يجبي ضرائب “واالقتصادية، زياد الحموري، أن 

من ميزانيتهم، بينما ال % ٣٥من المقدسيين بما يعادل 
، ”من هذه الضرائب% ٥يقدم لهم خدمات سوى بـ 

هذه األموال تذهب لصالح المستوطنات في “ًمضيفا أن 
موري، في تصريح له أمس، وحذر الح.”القدس المحتلة

تداعيات الحصار االقتصادي الذي تفرضه سلطات “من 
االحتالل على المقدسيين بفعل الضرائب العالية ومنعهم 

ولفت إلى .”من ترميم منازلهم، ومحالتهم التجارية
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استغالل القضاء اإلسرائيلي، وتزوير األوراق في “
رة المحاكم، لفرض القوانين ضد المقدسيين في السيط

ٕعلى ممتلكاتهم، واغالق مئات المحالت التجارية، في 
محاولة إلفراغ المدينة من سكانها وتهويدها والسيطرة 

  .”عليها

سلطات االحتالل تمنع “وأضاف الحموري أن 
المواطنين في القدس المحتلة، بخاصة مواطني البلدة 
القديمة منهم، من ترميم منازلهم بفعل الحفريات 

في المقابل تصرف األموال لترميم البؤر المستمرة، بينما 
االستيطانية، وذلك لتهجير المواطنين من مساكنهم، 

  .”والسيطرة عليها بالكامل

أن ” حماس“وفي سياق متصل أكدت حركة 
الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى ينتزع حريته “

  .”ويكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة

ت تصريح حماس جاء في أعقاب قصف طائرا
االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر أمس 
موقعين للمقاومة شرق وغرب خانيونس، إضافة الى 
قصف إستهدف مواقع في القطاع أول من أمس، فيما لم 

كما فتحت قوات االحتالل .يبلغ عن وقوع إصابات
اإلسرائيلي، أمس نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه األراضي 

ياج األمني شرقي مدينتي غزة الزراعية المحاذية للس
وخانيونس وشرقي جباليا شمال القطاع، ما أجبر 
المزارعين في هذه المناطق على إخالئها، من دون وقوع 

  .إصابات بين الفلسطينيين

فيما زعم جيش االحتالل استهدافه مواقع تابعة 
، تشمل ورشات تصنيع أسلحة، بسبب استمرار ”لحماس“

ة تجاه المستوطنات الواقعة في إطالق البالونات المشتعل
، المتاخم للسياج األمني ”بغالف غزة“نطاق ما يسمى 

ويأتي استئناف إطالق البالونات .الفاصل شرق القطاع
ًتجاه المستوطنات، بعد توقف لشهور، احتجاجا من قبل 
شبان فلسطينيين على التسويف والمماطلة اإلسرائيلية 

ا برعاية مصرية إزاء تنفيذ تسهيالت تم التوصل إليه
إلى ذلك .لتخفيف الحصار المتواصل لسنوات عن القطاع

اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي فجر أمس أربعة عشر 
فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة 
القدس المحتلة، وفق نادي األسير الفلسطيني في بيان، 
 أكد أن االعتقاالت جرت في أعقاب اقتحامات شملت
مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس وطولكرم وسلفيت 
وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة بزعم أنهم 

منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس . مطلوبون
شق طريق في قرية زواتا شمال غرب مدينة نابلس 
شمال الضفة الغربية المحتلة، واستولت على جرافة ألحد 

 .سكان القرية

 ٢٣ ص٢٧/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

 ى خطيب األقصعقق محالل تة االحتطشــر
  ه للمرة الثانيةعدوتب

 

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

ليوم األحد، المسجد األقصى، فاستدعته وحققت معه، ا
بمدينة » المسكوبية« ساعات، في مركز تحقيق ٤لقرابة 
وصرح خطيب المسجد األقصى، ورئيس الهيئة .القدس

اإلسالمية العليا، الشيخ عكرمة صبري، في تصريح 
مقتضب للصحفيين قبل الشروع في التحقيق معه، إنه 

 عاما، وال يجوز أن يتم ٤٧يخطب في المسجد منذ «
أتردد إلى األقصى «: وأضاف.«ل إليهحرمانه من الدخو

 عاما، فال يجوز منعي ٤٧ عاما وأخطب فيه منذ ٧٠منذ 
  .«من دخوله
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وتضامنا معه، تظاهر عشرات الفلسطينيين أمام 
  .مركز التحقيق، طيلة تواجده فيه

والسبت، سلمت شرطة االحتالل، الشيخ عكرمة، 
 شهور عن المسجد األقصى، كما ٤قرارا باإلبعاد لمدة 

  .سلمته استدعاء للتحقيق األحد

وهذا قرار اإلبعاد الثاني لخطيب األقصى، خالل 
أسبوع، حيث سلمت الشرطة اإلسرائيلية الشيخ صبري، 
األحد الماضي قرارا بإبعاده عن األقصى لمدة أسبوع، لكنه 

      .رفض القرار، وأدى صالة الجمعة داخل المسجد

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

 .خالل األعوام األخيرة

  ٢٠ ص٢٧/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

االحتالل يشن حملة ضريبية واسعة في أسواق 
  القدس القديمة

 

شنت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، 
تحرسها قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل، اليوم 

ن، حملة واسعة على متاجر ومحالت المواطنين في االثني
 .أسواق البلدة القديمة بالقدس المحتلة

وقال مراسلنا في القدس ان االحتالل داهم العديد 
من المحال التجارية وصادر بضائع من محل تجاري، في 
ّحين فضل عدد كبير من التجار إغالق محالهم تحسبا 

  .من الحملة وتبعاتها الكارثية

 ٢٧/١/٢٠٢٠مدينة القدس موقع 

* * * * *  

 كنيسة على يد ١٢ مسجدا و٤٦إحراق 
 عصابات إسرائيلية

كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية  -   بترا–رام اهللا 
مناهضة لالعتداءات على الفلسطينيين أن العقد األخير 

 اعتداء على المساجد والكنائس داخل البلدات ٥٨شهد 
، فيما بقي الجناة الفلسطينية على طرفي الخط األخضر

التي " تاغ مئير"وقالت منظمة . طلقاء دون محاكمة
 عاما لمناهضة االعتداءات على مقدسات ١٥تأسست قبل 

، "جماعات تدفيع الثمن"ومقدرات الفلسطينيين من منظمات 
إن عشرات االعتداءات شنتها هذه الجماعات شملت 

ي عمليات إحراق وتدمير وكتابة شعارات عنصرية آخرها ف
  . بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة الجمعة الماضية

اليوم االثنين في " تاغ مئير"وأوضحت منظمة 
اليهودية المتطرفة " تدفيع الثمن"تقرير لها أن عصابات 

 اعتداءات وفي السنوات ١٠ إلى ٨ارتكبت سنويا بين 
األخيرة تراجع معدلها بشكل ملحوظ لكن في العام المنصرم 

 وثالثة ٢٠١٨دد مضاعف من االعتداءات في تم تسجيل ع
  . ٢٠١٦ أو ٢٠١٧أضعاف عما شهدته سنة 

وأصدرت محكمة االحتالل االسرائيلي اليوم االثنين 
قرارا يقضي بإخالء مبنى عائلة من عقارها في حي بطن 
الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد االقصى المبارك بمدينة 

كوهنيم جمعية عطيرت "القدس المحتلة ، لصالح 
  ". االستيطانية

سلوان في  - وأوضح مركز معلومات وادي حلوة
بيان أن محكمة االحتالل رفضت االعتراضات التي قدمتها 

البالغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من  العائلة على
، وأمهلت المحكمة ٢٠١٤عام " عطيرت كوهنيم"جمعية 

  .الءالعائلة حتى مطلع آب المقبل لتنفيذ قرار اإلخ

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

  .جنوب مدينة الخليل

وقال منسق لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا 
إن قوات االحتالل أخطرت مواطنا : فؤاد العمور في بيان
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 ٩٠ته فلسطينيا بوقف العمل في منزله، الذي تبلغ مساح
  . أفراد٨مترا، ويقطنه 

واصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحاالت 
اختناق جراء اطالق االحتالل قنابل الغاز السامة المسيلة 

  .للدموع في حي البالوع في مدينة البيرة

واقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي بلدة سبسطية 
 وقال. شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

إن قوات كبيرة من : رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم
جيش االحتالل اقتحمت البلدة، برفقة اعضاء من الكنيست 
االسرائيلي ما أدى إلى اندالع مواجهات بين الشبان وجنود 

  .االحتالل، وسط اطالق الرصاص والغاز المسيل للدموع

كما جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عددا من 
بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت شمالي األراضي في 

وأفادت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان بأن . الضفة
 متر في منطقة ٦٠٠جرافات االحتالل جرفت اليوم نحو 

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

ين، إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرف
 الحرم القدسي - اليوم باحات المسجد األقصى المبارك 

  .الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف اإلسالمية العامة 
وشؤون المسجد االقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب، 

إن االقتحامات : في رام اهللا) بترا(لوكالة األنباء األردنية 
 بحراسة مشددة من شرطة نفذت من جهة باب المغاربة

االحتالل االسرائيلي الخاصة، موضحا أن شرطة االحتالل 
وفرت الحماية الكاملة للمقتحمين اليهود أثناء تجولهم في 

  . ساحات األقصى، وحتى خروجهم من باب السلسلة

ً طالبا ١٢٥ً مستوطنا و٦٥وبين الخطيب أن 
حية، ًيهوديا اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة الصبا

ونظموا جوالت استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، 
  . عناصر من ضباط شرطة االحتالل٥باإلضافة إلى 

ًوأدى المستوطنون خالل االقتحام طقوسا تلمودية 
ًفي باحات األقصى، وتحديدا في الجهة الشرقية منه، وتلقوا 

  . المزعوم" الهيكل"ًأيضا شروحات عن 

رض قيودها على دخول وتواصل شرطة االحتالل ف
المصلين الفلسطينيين الذين يتوافدون من القدس والداخل 
المحتل للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند 

  .بواباته الخارجية

 ١٤ ص٢٨/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  ًاالحتالل يهدم محال تجاريا في القدس

ـــــتالل اإلســـــرائيلي – اهللا رام  هـــــدمت قـــــوات االح
، محــال تجاريــا فــي ٢٨/١/٢٠٢٠ الثالثــاء صــباح اليــوم

  .حي وادي الجوز بالقدس المحتلة

إن طــواقم : وقــال مراســلنا نقــال عــن شــهود عيــان
ــــألدوات "تابعــــة لبلديــــة االحــــتالل هــــدمت محــــل  الــــشبر ل

  .في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة" الصحية والبالط

 ٢٨/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

حمزة "لمسجد األقصى االحتالل يعتقل حارس ا
  "نمر

 

اعتقلت شرطة االحتالل، اليوم األربعاء، أحد 
 المبارك، حمزة نمر من أمام األقصىحراس المسجد 

  .مصلى باب الرحمة

  ٢٨/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

   مقدسيات عن األقصى٥االحتالل يبعد 

 

، مساء "اإلسرائيلي"االحتالل  أفرج – القدس
، عن خمسة مقدسيات بشرط اإلبعاد عن اليوم الثالثاء

 .المسجد األقصى مدة أسبوع
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ووفق المصادر المحلية، فقد اشترط االحتالل 
مجددا للتحقيق فور انتهاء فترة  حضور المقدسيات

  .إضافيةاإلبعاد إلمكانية تجديده لعدة أشهر 

  ٢٩/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

تالل مواجهات بالضفة بين الفلسطينيين واالح
  احتجاجا على صفقة القرن

 

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

ل عشرات الشبان والجيش اإلسرائيلي، على المدخ
  .الشمالي لمدينتي رام اهللا والبيرة وسط الضفة الغربية

وأضح الشهود، أن الجيش اإلسرائيلي استخدم 
الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، 

  .لتفريق شبان رشقوا القوات بالحجارة

، )شمال(وفي بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية 
 منسق اندلعت مواجهات مماثلة، حسب مراد اشتيوي،

  .لجان المقاومة الشعبية في البلدة

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

  .ّالعروب لالجئين

وصفقة القرن، هي خطة تدعي واشنطن أنها 
لتسوية القضية الفلسطينية، دون أن تعطي للفلسطينيين 

  .اكامل حقوقهم المعترف بها دولي

وتقترح الصفقة المزعومة، وفق مصادر صحفية 
إسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي 
الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية إلسرائيل، 

  .وتجاهل حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين

الى ذلك اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، 
فة الغربية خمسة عشر فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالض

  .المحتلة، واقتحمت منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل

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

  . نهم مطلوبونأ

وقالت لجنة إعمار البلدة القديمة في الخليل، في 
بيان، ان قوات االحتالل االسرائيلي خلعت أبواب محال 

» باب الزاوية«تجارية وفتشتها، وذلك في منطقة 
في المدينة، وخلعت أبواب بعض » سوق العميان»و

وفتشتها وحطمت » سوق العميان«المحالت التجارية في 
  .محتوياتها

وشهد شارع الشهداء وسط المدينة تواجدا مكثفا 
كما نصبت قوات االحتالل حاجزا عسكريا .لجنود االحتالل

على مثلث خرسا جنوب غرب الخليل وفتشت مركبات 
المواطنين ودققت في هوياتهم وقامت بتأخيرهم عن 

  .>>...أعمالهم

  ٢٠ص ٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ازل ّاالحتالل يصعد عمليات هدم من
  الفلسطينيين

 

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

، والتي )ج(المواطنين الفلسطينيين في المناطق المصنفة 
من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما % ٦١تشكل 

  .  مدينة القدسفيها
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ووفقا للتقرير، فإن سياسة التوسع في 
النشاطات االستيطانية والتعهد بضم غور األردن وشمال 
البحر الميت والمستوطنات، تجد كما سياسة التوسع في 
هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم طريقا في برامج 
األحزاب اليمينية اإلسرائيلية في انتخابات الكنيست التي 

  .مارس المقبل/ي الثاني من آذارستجري ف

التابعة لجيش » اإلدارة المدنية«وقال التقرير إن 
 طلبا فقط قدمها ٢١االحتالل اعترفت أنها وافقت على 

فلسطينيون للحصول على تصاريح بناء في المنطقة 
طلبا قدمها ١٤٨٥في الضفة، من أصل ) ج(المصنفة 

ت، من الطلبا% ٩٨.٦الفلسطينيون، أي أنه تم رفض 
  .٢٠١٨ – ٢٠١٦في السنوات 

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

  .خرائط هيكلية

ويواصل االحتالل سياسة التضييق على 
المواطنين في القدس وضواحيها في سياق سياسة 

وسلمت سلطات . التهجير والتطهير العرقي الصامت
 ٣٠األسبوع الماضي اخطارات بإخالء وهدم االحتالل 

 ٦منزال في عدة أحياء بمدينة القدس، فبعد أقل من 
 مبان في حي وادي الحمص في ١٠أشهر على هدم 

ًصور باهر، أصدرت محكمة االحتالل حكما نهائيا 
  .بالحي» أ«بخصوص أربعة أوامر هدم تقع في منطقة 

ب  منزال في حي با٢٢كما أصدرت أوامر بإخالء 
السلسلة، نتيجة تشققها بفعل الحفريات االستيطانية 

 شخص من ٢٠٠أسفلها، ما سيؤدي إلى تشريد قرابة 
  . عائلة في العراء٢٢

ووفقا للمكتب الوطني، فإنه سياسة هدم المنازل 
بالقدس لم تتوقف، وتتصاعد باستمرار بهدف الضغط 

  .على المقدسيين ودفعهم إلى الهجرة خارج مدينتهم

لمكتب في تقريره بأن سلطات االحتالل وأفاد ا
 منزل فلسطيني في الجزء ٢٠٠هدمت ما يزيد عن 

 ٢٠١٨ في ١٧٧، مقابل ٢٠١٩الشرقي من القدس عام 
  .٢٠١٧ في عام ١٤٢و

وفي مدينة الخليل، تصاعدت اعتداءات 
المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم 

 حديثة أن العام الدينية؛ فقد أظهرت إحصائية إسرائيلية
 شهد أضخم عملية اقتحام للمسجد ٢٠١٩الماضي 

  .١٩٦٧اإلبراهيمي في الخليل منذ احتالل المدينة عام 

مجلس «ووفقا لمعطيات ما يسمى 
في الضفة الغربية، شهد العام الماضي » المستوطنات

 مستوطنا وسائحا للمسجد ١,٤٥٦,٩٥٣اقتحام 
مقارنة % ٩٠.٦اإلبراهيمي، وهو ارتفاع هائل بنسبة 

، ورقم قياسي جديد في موجة ٢٠١٨بالعام الذي سبقه 
  .االقتحامات للمسجد

 ٧١١,٤٢٨وأظهرت اإلحصائيات أن من بين 
من مجموع المقتحمين كانوا من المستوطنين اليهود، 

، ٢٠١٨ في العام الذي سبقه ٤٠١,٠٢٢مقابل 
ً، وهو ما يشكل ارتفاعا ٢٠١٧ في العام ٣٠٧,٠٦٨و

  .٢٠١٨قارنة بالعام الماضي م% ٧٧بنسبة 

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

فوضويون ضد جدار الفصل « ناشطا في حركة ٣٠
  .العنصري

  ١٧ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ُلحكم على طفلين بالسجن عامين بعد ا
  إدانتهما بحرق مخفر االحتالل في األقصى
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االحتالل المركزية وسط مدينة  محكمة أصدرت
 القدس، ظهر يوم األربعاء، حكما بحق الطفلين

ومحمد فؤاد )  عاما١٨( قيس معتز الباسطى: ّالمقدسيين
بالسجن لمدة عامين ) ونصف  عاما١٥(أبو سنينة 
 مة مالية بقيمة خمسة آالف شيقل على كلوفرضت غرا

  .منهما

وكان قيس ومحمد قد اعتقال بتاريخ 
 واتهمتهما محكمة االحتالل بحرق مخفر ١٢/٣/٢٠١٩

المبارك، وقد تعرضا حينها  المسجد األقصى الشرطة داخل
  .للضرب والتنكيل

  ٢٩/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ديمة ويعتقل االحتالل يغلق األقصى والقدس الق
شابين بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن 

  باألقصى

 

اعتقلت قوات االحتالل، مساء اليوم األربعاء، 
 المبارك، بزعم محاولة تنفيذ المسجد األقصى شابين من

وقال مراسلنا في القدس ان اعتقال الشابين .عملية طعن
ٍتمت، وسط استنفار أمني واغالق ألبواب المسجد  ٕ

العبري " ٠٤٠٤"فيما قال موقع . القديمةاألقصى والبلدة
إن جنود االحتالل اعتقلوا شابين بعد أن حاوال تنفيذ 

وفي تطور الحق  .عملية طعن في باحة المسجد األقصى
الشابين اللذين اعتقلهما  أفاد شهود عيان أن أحد

 االحتالل من المسجد األقصى هو خليل محمد هاشم

من سكان البلدة قراوي من ذوي االحتياجات الخاصة و
  .القديمة

  ٢٩/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

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

 

ًاعتقلت قوات االحتالل اعتقلت فتى مقدسي، 
أشهر أبواب (والناشط عرين الزعانين، من باب العامود 

ة ضد خطة ، خالل قمعها وقفة احتجاجي)القدس القديمة
  ".صفقة القرن"ترمب 

وكانت قوات االحتالل وعناصر الخيالة اعتدت 
على المشاركين في الوقفة، وسط انتشار لعناصر وحدة 

  .بقوات االحتالل في المكان" المستعربين"

وانتشرت فرق الخيالة التابعة لقوات االحتالل، 
في المنطقة، والحقت المشاركين في الوقفة، وسط 

ًللتأكيد على عروبة القدس ورفضا لالحتالل هتافات منهم 
  .والصفقة

في السياق، اعتدت قوات االحتالل كذلك على 
 منهم بعد ٣الفلسطينيين في باب الساهرة، واعتقلت 

 ً.إغالقها أبواب البلدة القديمة، قبل أن تفتحها مجددا

  ٢٩/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

ٕ واغالق فلسطين تنتفض رفضا لصفقة ترامب
  األقصى والقدس القديمة

  

 أغلقت قوات -  وكاالت- فلسطين المحتلة
االحتالل، عصر أمس األربعاء، المسجد األقصى المبارك 

وأفاد مصدر مسؤول من دائرة األوقاف . والقدس القديمة
اإلسالمية لوكالة معا اإلخبارية أن شرطة االحتالل أغلقت 

دخول أو الخروج كافة أبواب المسجد األقصى، ومنعت ال
  .منه

وأوضح شهود عيان أن قوات االحتالل احتجزت 
شابين داخل مخفر الشرطة على سطح مسجد قبة 
الصخرة، وقامت باعتقالهما بعد تكبيلهما، واقتادتهما إلى 
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وأضاف الشهود أن قوات . مخفر شرطة باب السلسلة
االحتالل اعتدت بالضرب المبرح على الشابين خالل 

وأغلقت قوات االحتالل كافة . مسجد األقصىسيرهما في ال
أبواب القدس القديمة، ونصبت الحواجز والسواتر 

كما أخلت . الحديدية ومنعت الدخول أو الخروج منها
  .ساحة باب العمود ومنعت التواجد فيها

ًوسلمت سلطات االحتالل، أمس قرارا للشيخ نور 
تلة، الدين الرجبي، من بلدة بيت حنينا شمال القدس المح

باإلبعاد عن المسجد األقصى والطرق المؤدية إليه، لمدة 
ًتسلم قرارا باإلبعاد عن «وأوضح الرجبي أنه .  شهور٦

األقصى، لمدة أسبوع، بعد استدعائه للتحقيق من قبل 
شرطة االحتالل، األسبوع الماضي، وبعد انتهاء القرار 
ًالحالي، تم تسليمه قرار اإلبعاد لستة شهور موقعا من 

  .قائد لواء القدس في شرطة االحتالل

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

عرض لإلبعاد عن ت«وأشار الرجبي إلى أنه . »االحتالل له
ًالمسجد األقصى، مرتين سابقا، واعتقلته قوات االحتالل 

  . »عدة مرات، اخرها في شهر رمضان

ًوفي سياق متصل، أصدر االحتالل قرارا بإبعاد 
األسير المحرر يعقوب أبو عصب، عن المسجد األقصى، 

 شهور، وأسعد عجاج عن البلدة القديمة واألقصى ٦لمدة 
فادت مصادر محلية، أن االحتالل فيما أ. ً يوما١٥ل

استدعى للتحقيق أمين سر حركة فتح بالبلدة القديمة في 
القدس ناصر قوس، وأمين سر الحركة بالعيساوية ياسر 
درويش، والنشطاء أسعد عجاج، ورائد سلهب، وحمزه 

  .نمر، وفريد الباسطي، من البلدة القديمة

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 ترامب، عن 

  .تفاصيل صفقة القرن

ويأتي ذلك، فيما انطلقت، أمس األربعاء، سلسلة 
ميع مظاهرات فعاليات منددة ورافضة لصفقة ترامب في ج

األراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة الذي يشهد 
إضرابا شامال، فيما دفعت سلطات االحتالل بكتيبتين 

  .إضافيتين إلى الضفة خشية التصعيد والمواجهات

وأصيب، عشرات الفلسطينيين، أمس األربعاء، 
بينهم أربعة بالرصاص الحي، جراء قمع قوات االحتالل 

ة الغربية المحتلة، منددة اإلسرائيلي لمسيرات بالضف
بخطة الرئيس األمريكي للسالم بالشرق األوسط والتي 

وقالت جمعية الهالل . المزعومة» صفقة القرن«تعرف بـ 
األحمر الفلسطينية، في بيان صحفي، إن طواقمها 

وذكرت أن من بين الحاالت، .  إصابة٤١تعاملت مع 
بين إصابتين بالرصاص الحي خالل المواجهات الدائرة 

بمدينة » جبل الطويل«الفلسطينيين وجيش االحتالل بحي 
  ). شمال القدس المحتلة(البيرة 

وأوضح البيان أن أحد المصابين أصيب في 
الكتف، فيما أصيب الثاني في القدم، حيث جرى نقلهم 

  .مجمع فلسطين الطبي«للعالج في 

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

تعرضه إلطالق نار من قبل مستوطن إسرائيلي في بلدة 
  . غربي اهللا» ييت سيرا«

واندلعت، أمس، مواجهات متفرقة في الضفة 
الغربية بين فلسطينيين منددين بصفقة القرن المزعومة، 

  .ليوالجيش اإلسرائي

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

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

فعاليات المحافظة من مؤسسات رسمية وشعبية، وطلبة 
ورفع المشاركون . المدارس والجامعات، واألطر النسوية

العلم الفلسطيني، واليافطات والشعارات الرافضة والمنددة 
  .بالصفقة الهادفة إلى تصفية قضيتنا الفلسطينية

لقت مسيرة ، انط)شماال(وفي مدينة قلقيلية 
، وبجرائم االحتالل »صفقة القرن»جماهيرية، منددة بـ

  . بحق الشعب الفلسطيني

وجابت المسيرة شوارع المدينة الرئيسة وصوال 
، حيث ردد المشاركون »أبو علي إياد«الى ميدان الشهيد 

وفي مدينة الخليل .خاللها، الهتافات الرافضة لخطة ترمب
مغلف بالمطاط في ، أصيب شاب بعيار معدني )جنوبا(

رأسه، إلى جانب العشرات بحاالت اختناق، لدى قمع قوات 
، على »صفقة القرن»االحتالل اإلسرائيلي، مسيرة منددة بـ

لالجئين في » الفوار»و» العروب«مدخلي مخيمي 
  . الخليل

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب بعيار 
مطاطي في الرأس خالل مواجهات اندلعت في مخيم 

. »المستقرة«شمالي المدينة، وصفت حالته بـ » وبالعر«
كما أصيب العشرات من المواطنين وطلبة المدارس 
بحاالت اختناق، بعد ان اطلق جنود االحتالل قنابل الغاز 

  .الفوار«باتجاههم عند مدخل مخيم 

شرق القدس (وفي بمنطقة األغوار الشمالية 
سيل ، أصيب مواطنون باالختناق بالغاز الم)المحتلة

للدموع، في إطار فعاليات ومسيرات األغوار الرافضة لـ 
المزعومة، حيث توجه مواطنون وممثلو »صفقة القرن«

العسكري، مرورا لألغوار » تياسير«مؤسسات لحاجز 
الشمالية حيث أطلق عليهم جنود االحتالل وابال من الغاز 

وأضافت أن مواجهات اندلعت على . المسيل للدموع
ر أوقعت إصابات باالختناق وسط حاالت الحاجز المذكو

كما عم اإلضراب الشامل .استفزاز من قبل جنود االحتالل
  . مختلف مناطق قطاع غزة ورفعت األعالم السوداء

وجاء اإلضراب تلبية لدعوة من القوى الوطنية 
واإلسالمية التي أكدت أن اإلضراب يشمل كافة القطاعات 

  .بغزة، باستثناء المؤسسات الصحية

وجددت القوى تأكيدها على استمرار الفعاليات 
واألنشطة وحالة االشتباك المفتوح مع الحكومة 

  . اإلسرائيلية من أجل إسقاط الصفقة

صفقة «واعتبرت بأن اإلعالن األمريكي عن 
حلقة جديدة من حلقات المخططات «يمثل » القرن

األمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، بل 
الوجود الفلسطيني على أرضه والهوية الوطنية وتصفية 

  .الفلسطينية

في السياق، أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي، عن 
تشكيل طاقم خاص يناط به مهمة اتخاذ التدابير الالزمة 
لفرض السيادة اإلسرائيلية على غور األردن وشمال 

  .البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية

 الطاقم يضم مسؤولين وأعلن وزير الدفاع أن
: وأضاف بينيت. من الدوائر األمنية اإلسرائيلية المختلفة

نحن نواجه أياما مصيرية تتعلق برسم الحدود وتطبيق «
الضفة (السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة 

أسمع تهديدات من الجانب «: ، مضيفا»)الغربية المحتلة
سرائيلي مستعد  اإلالفلسطيني لن يردعنا شيء، والجيش

 .»لكل سيناريو

  ٢٠ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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  لتصويت الكنيست) الغور طرح(مشروع ضم 

 

ذكر تقرير إسرائيلي، أن كتلة اليمين تسعى إلى 
 طرح مشروع قانون يقضي بضم منطقة األغوار إلى

سيادة االحتالل اإلسرائيلي في أمام الهيئة العامة 
التي تلتئم األسبوع المقبل، للمصادقة على للكنيست، 

تشكيل لجنة الكنيست، المنوط بها بحث طلب نتانياهو، 
ًالحصول على حصانة برلمانية، منعا لتقديمه للمحاكمة 

  . بثالث بقضايا فساد

 في ١٢وبحسب التقرير الذي أورته القناة 
، »االتحاد القومي«التلفزيون اإلسرائيلي، فإن رئيس 

» إلى اليمين – يمينا«االنتخابات في قائمة الذي يخوض 
التي تضم أحزاب اليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، 

روع يقضي بتطبيق القانون شاقترح على نتانياهو طرح م
اإلسرائيلي في غور األردن وشمال البحر الميت أمام 
الهيئة العام للكنيست، التي تلتئم يوم الثالثاء من 

  . األسبوع المقبل

ضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي إلحراج وأو
التي صدرت عن قياداتها » ابيض -ازرق «قائمة 

تصريحات تفيد بدعمهم إلجراءات الضم، مشددين على 
أن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق ودون الرضوخ للحسابات 

  . السياسية والحمالت االنتخابية

 - ازرق «ويهدف سموتريتش إلى إظهار قائمة 
لمماطلة في ما يتعلق بإجراءات الضم، بموقف ا» ابيض

أمام ناخبي اليمين، مقابل إبراز الضغط الذي تمارسه 
  .نأأحزاب الصهيونية الدينية في هذا الش

  ٩ ص٢٢/١/٢٠٢٠ الرأي

* * * * *  

االحتالل يتجه نحو إصدار قرار يمنع وجود 
  ممثلين لألطفال األسرى

 

ل نادي األسير، إن االحتال قال – وفا – رام اهللا
يتجه إلى إصدار قرار يمنع وجود ممثلين لألطفال 
ًاألسرى، وهذا ما جرى فعليا مع األطفال األسرى المنقولين 

 .كبداية لتنفيذه" الدامون"إلى 

وأوضح نادي األسير في بيان له، اليوم الثالثاء، 
ًأن جزءا من هذا القرار قائم على سياسة التصنيف، وذلك 

، ١٩٤٨ألراضي المحتلة عام بين السجون الواقعة داخل ا
، بحيث ١٩٦٧وبين الواقعة في األراضي المحتلة عام 

، "ومجدو" الدامون"ُيمنع وجود ممثلين لألطفال في 
لكونه يقع ضمن األراضي المحتلة " عوفر"ُويستثنى سجن 

 .١٩٦٧عام 

، قررت إعادة "الدامون"ولفت إلى أن إدارة سجن 
الح رياحي، موسى حامد، ومحمد دالش، وص: األسرى

بعد اتفاق " عوفر، ومجدو"حيث جرى نقلهم من سجني 
مبدئي لحل القضية واإلشراف على األطفال المنقولين، إال 
ًأن ما جرى فعليا أن إدارة السجن سمحت لهم بالدخول 
للقسم لعدة ساعات، ثم أعلنت عن وجود قرار يمنع وجود 

ي ممثلين لألطفال، وعلى ذلك أعادتهم إلى السجون الت
 .ُنقلوا منها

وأكد نادي األسير أن ما يتعرض له األطفال 
األسرى هو مخطط بدأت إدارة سجون االحتالل تنفيذه 
ًفعليا منذ أن نقلت األسرى األطفال المقدسيين إلى 

العام المنصرم، وفي حينه خاض ممثلوهم " الدامون"
معركة مع اإلدارة للسماح لهم أن يتواجدوا معهم داخل 

 .ًراف عليهم، وتنظيم حياتهم، كما كان قائماالقسم لإلش
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ُيشار إلى أن عدد األطفال األسرى في سجون 
عوفر، "طفل موزعين على سجون ) ٢٠٠(االحتالل قرابة 

  ".ومجدو، والدامون

  ٢٢/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  
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ترفض التماسا قدمته " العليا اإلسرائيلية"
ردني من منظمة متطرفة لمنع الوقف األ
 امتالك باب الرحمة

  

رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية، مساء أمس 
ًاألحد، التماسا قدمته منظمة يهودية يمينية متطرفة 
بشأن مسؤولية مجلس الوقف اإلسالمي التابع لألردن 

 .وتحويله إلى مصلى" باب الرحمة"على 

العبرية اليوم " معاريف"وقال موقع صحيفة 
قدمت التماسا لمنع الوقف " ريجافيم "االثنين إن منظمة

ًاألردني من امتالك باب الرحمة، مطالبة بوقف تحويله 
من جانبها ذكرت قناة . إلى مسجد يتبع للمسجد األقصى

 العبرية، أن رد المحكمة جاء بعد عام من المعركة ٢٠
القانونية التي قادتها المنظمة اليمينية اإلسرائيلية في 

ويل المكان لمسجد للمصلين محاولة منها لمنع تح
ًالمسلمين، مدعية أن سيطرة الوقف اإلسالمي األردني 
على المكان تعني السيطرة على مناطق أثرية بزعم أنها 
ًتتعلق باليهود، وأن مثل هذه الخطوة تشكل انتهاكا 

 .للوضع الراهن وحقوق اليهود

وطالبت المنظمة بتنفيذ أمر قضائي سابق 
 المصلين المسلمين عنه، لكن لم ٕبإغالق المكان وابعاد

 .تقم الجهات اإلسرائيلية بتنفيذ ذلك

وكانت وسائل إعالم إسرائيلية ذكرت في األشهر 
األخيرة أن إسرائيل قررت عدم إخالء المصلى لمنع تدهور 

 .العالقات مع األردن

خالل " ممثل الدولة اإلسرائيلي"وقال ما يسمى 
س بأن الشرطة الجلسات التي عقدت للبت في االلتما

اإلسرائيلية أبعدت العشرات من الناشطين الفلسطينيين 
ممثل "وأشار القضاة إلى أن ". انتهكوا النظام العام"الذين 
أبلغهم أنه يتم التصرف بهذه القضية من قبل " الدولة

المستوى السياسي وبالتنسيق مع المدعي العام، مشيرين 
رات بشأن إلى أنه ال يوجد سبب للتدخل في أي اعتبا
  ".الدولة"السياسة العامة والتدابير التي اتخذت من قبل 

  ١٣/١/٢٠٢٠موقع عمان نت 

* * * * *  

لصالح الجمعيات ) العليا(ثبتت قرار ) المركزية(
  االستيطانية

 

قررت المحكمة  -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة   
 قرارها إلغاءالمركزية في القدس الشرقية المحتلة أمس 

الذي قرر إلغاء تمكين الجمعيات والمؤسسات السابق 
االستيطانية من السيطرة على عقارات وفنادق والمحالت 
التجارية في ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل التي 

ٕواعادة تثبيت قرارها . تعود لبطريركية الروم األرثوذكس
القديم نقل هذه العقارات والفنادق لصالح الشركات 

كما قررت إعادة البحث في طلب . انيةوالجمعيات االستيط
 .بطريركية الروم األرثوذكس إلغاء القرار من جديد

  لـواإلمبوقال المحامي ماهر حنا محامي فندق 
 ان القرار يثبت قرارات المركزية والعليا اإلسرائيلية الرأي

ويعيد الخوض في ادعاءات البطريركية واعتراضاتها ضد 
 كأن آخرن البداية، بمعنى هذه القرارات الباطلة م

 اليوم رفعت الدعوة القضائية ضد األرثوذكسيةالبطريركية 
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هذه الجمعيات االستيطانية فيما يتعلق بكافة عقاراتها 
ً في ساحة عمر في باب الخليل، مضيفا انه وأوقافها

أبو الوليد الدجاني (سيواصل الدفاع عن حقوق موكلة 
 واإلمبي فندق ف) وأبناء المرحوم سليمان الدجاني

ودحض مزاعم المستوطنين، وعلى البطريركية الخوض من 
 .وأوقافها تلك الصفقة ضد أمالكها إبطالجديد في إجراءات 

وأضاف ان قرار المحكمة المركزية كان مفاجئة 
من حيث الشكل والمضمون وطريقة خروج القرار الغريب، 

التعليل ويتناقض مع األنظمة الصحيحة، الن القرار ينقصه 
والشرح وناقض كل القرارات السابقة، ومستهجنا قانونيا إذ 
أن المحكمة أصدرت قرارها المذكور دون عقد جلسة للبحث 
في التماس المستوطنين ولم تعلل القرار وفق السوابق 

 .القانونية المعمول بها

ان المحكمة المركزية :"وتابع المحامي حنا يقول
واحدة تشير بها إلى إبطال أصدرت القرار واستكفت بفقرة 

قرارها السابق بعكس ما هو متبع في القانون اإلسرائيلي 
مما يترتب على ذلك إعادة تثبيت القرارات السابقة التي تقر 

لذلك . بحقوق الجمعية االستيطانية في حكر العقارات
نستنكر القرار ونعتبره فصل جديد من فصول المحاباة التي 

 .ئيلية لصالح الجمعيات االستيطانيةتمارسها المحاكم اإلسرا

 خطورة القرار الذي يدعم مزاعم إلىولفت حنا 
عطرات (المستوطنين ويفعل القضية التي رفعتها جمعية 

 اإلخالءًضد الفندق وعائلة الدجاني ماليا ودعوة ) كوهنيم
أبو (هناك قضيتين األولى مالية بحجز على أموال " :وقال

مليون شيكل، والقضية الثانية  ١٠بقيمة ) الوليد الدجاني
 واإلمبتتعلق بتفعيل قرار في دائرة اإلجراء إلخالء فندق 

 الذي يتطلب إجراء األمر.  للجمعيات االستيطانيةهوتسليم
 .سريع لوقف هذه القرارات الظالمة

انه (وقالت المحكمة المركزية في القرار المقتضب 
 وعلى ٢٨/١١/٢٠١٩بعد االطالع على القرار المتخذ في 

رفض المدعي وعلى رفض رد المدعى الرد على المدعى 
عليه رأيت انه من األنسب إلغاء قرار الحكم السابق 
ًوالخوض في دعوة البطريركية من البداية وذلك اعتمادا 
على القاعدة القانونية التي تفضل إعطاء قرارات في صلب 

ى الموضوع عن منح قرارات شكلية، مع انها تشك ان المدع
عليه كان لديه تقاعس في عدم تقديم الدفاع ولكن مع هذا 

 .)ترى المحكمة انه من األنسب الخوض في الدعوة

وأشارت المحكمة ان القرار ال يعبر عن موقف إزاء 
القضية واألطراف مخولون بطرح جميع المواقف وادعاءاتهم 

  .ًوموضوع المصاريف يبحث الحقا

١٠ ص١٤/١/٢٠٢٠الرأي 
* * * * *  
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إعادة افتتاح مسجد بالل بعد ترميمه : القدس
 "أم طوبا"في 

  

في الداخل الفلسطيني  األقصى أعادت جمعية
، أمس السبت، افتتاح مسجد ١٩٤٨المحتل منذ العام 

بالل في جبل أبو غنيم بحي أم طوبا جنوبي القدس 
 .المحتلة، بعد أعمال ترميم استمرت أربعة أشهر

وشارك في إعادة افتتاح المسجد رئيس الهيئة 
، عكرمة صبري االسالمية العليا بالقدس الشيخ

الجناح (بالداخل الفلسطيني  الحركة اإلسالمية ورئيس
الشيخ حماد أبو دعابس، ونائب مدير عام ) الجنوبي

دائرة األوقاف الشيخ ناجح بكيرات، ومدير جمعية األقصى 
محمد سواعد، ولفيف من قيادات الحركة اإلسالمية، 
ّوأهالي أم طوبا وبعض المتبرعين الذين قدموا األموال 

 .لترميم المسجد
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واشتملت أعمال جمعية األقصى في مسجد بالل 
ً عاما على ترميم مكان الوضوء ودورات ٣٠القائم منذ 

المياه للرجال والنساء، وتمديد شبكة كهرباء ومكيفات، 
 .وتزويد المسجد بالسجاد

ويرجع ترميم المسجد لمعاناة المصلين من 
ّانتشار الرطوبة في أركانه، وتسرب المياه إلى داخل 
ّالمسجد في فصل الشتاء، وعدم تمكن المصلين من 

 في فصل الصيف؛ بسبب ّتشغيل المكيفات
 .الكهرباء ضعف

  ٥/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

المسجد أسمى من أن يخضع : خطيب األقصى
 للمحاكم

 

 قال خطيب -وكاالت  - فلسطين المحتلة
باب «المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري، إن مصلى 

جزء ال يتجزأ من المسجد، الذي يعد أسمى » الرحمة
عن عدم التنازل «وأعلى من أن يخضع للمحاكم، مؤكدا 

  .«ذرة تراب منه

وحذر الشيخ صبري، وهو رئيس الهيئة 
اإلسالمية العليا، في خطبة الجمعة، من تصاعد 
االعتداءات واالقتحامات اإلسرائيلية للمسجد، واستهداف 

  .بشكل خاص» باب الرحمة«مصلى 

وأشار إلى استمرار اقتحامات مستوطنين ووزراء 
من محاوالت وأعضاء برلمان إسرائيليين للمسجد، محذرا 

في الناحية الشرقية » باب الرحمة«إعادة إغالق مصلى 
  .له، بحجة وجود لجنة التراث اإلسالمي فيه

، أي ٢٠٠٣منذ عام «وأوضح الشيخ صبري أنه 
 عاما، ليس لهذه اللجنة وجود في ١٦قبل مدة تزيد على 

  .«مصلى باب الرحمة، فلماذا يغلق؟ هذا تبرير مرفوض

 بأن مصلى باب الرحمة إننا إذ نؤكد«وأضاف 
هو جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك، وأن 
األقصى بجميع مرافقه كله مصلى، بما في ذلك مصلى 

  .«باب الرحمة

األقصى أسمى وأعلى من أن «وشدد على أن 
يخضع للمحاكم، وال للتفاوض وال للتنازل عن ذرة تراب 

ق منه، وسيبقى مصلى باب الرحمة مفتوحا، ولن يغل
  .«بإذن اهللا وبعونه

وقبل أيام، قالت دائرة األوقاف اإلسالمية في 
القدس، إن الشرطة العبرية تحاول عبر المحاكم 

  .«باب الرحمة«اإلسرائيلية، إعادة إغالق مصلى 

، أعادت دائرة األوقاف ٢٠١٩شباط / وفي فبراير
، بعد أن أغلقته إسرائيل لمدة »باب الرحمة«فتح مصلى 

. ة وجود مؤسسة غير قانونية فيه عاما، بحج١٦
واحتجت الشرطة اإلسرائيلية على إعادة فتح المصلى، 

  .ولوحت بإعادة إغالقه

واستنكر الشيخ صبري االعتداءات على 
المصلين المسلمين، رافضا حاالت االعتقال واإلبعاد عن 

  .المسجد األقصى

وكانت دائرة األوقاف، قالت إن آالفا أدوا صالة 
 ألفا صلوا الجمعة ٣٠ٕسجد، وان أكثر من الفجر في الم

فيه، رغم األجواء الباردة، لتأكيد التمسك بالمسجد بعد 
  .تصاعد االعتداءات اإلسرائيلية عليه

ورفض الشيخ صبري المطالبة بالحماية الدولية 
تدل على إفالس سياسي وعلى تهرب «لألقصى، ألنها 

م من المسؤولية، ال نريد حماية دولية، المسلمون ه
الملزمون بحماية األقصى، ألنه للمسلمين 

  .>>...«وحدهم

ولفت الجيش اإلسرائيلي الى انه اخطر ... <<
بإعادة هدم منزل األسير أحمد قنبع الذي تتهمه إسرائيل 



  
  ٢٦١ 

بالعضوية في خلية قتلت مستوطن إسرائيلي شمالي 
  .٢٠١٨كانون الثاني  /الضفة الغربية في يناير

عائلة قنبع في نابلس وأشار إلى انه هدم منزل 
 ولكن العائلة أعادت بناء ٢٠١٨نيسان  /في إبريل

  .منزلها

ويستند الجيش في قرارات الهدم الى قانون 
الطوارئ الصادر إبان االنتداب البريطاني لفلسطين في 

  .١٩٤٥العام 

ويسمح للعائالت الفلسطينية بااللتماس ضد 
 التي غالبا ما قرارات الهدم الى المحكمة العليا اإلسرائيلية

  .تؤيد قرارات الجيش

ويستخدم الجيش هدم المنازل كأسلوب عقاب 
ضد عائالت الفلسطينيين الذين يشاركون في عمليات 

ويقول فلسطينيون إن هذا عقاب جماعي . ضد إسرائيليين
   .ومخالف للقانون الدولي

  ١ ص١١/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

مصلى ًمحكمة االحتالل ترفض التماسا بشأن 
  باب الرحمة

 

صحيفة معاريف العبرية، أن  أفادت – القدس
ًمحكمة االحتالل العليا رفضت التماسا قدمته منظمة 

" باب الرحمة"يمينية متطرفة بشأن مسؤولية األردن على 
 .وتحويله إلى مصلى

قدمت " ريجافيم"وأوضحت الصحيفة، أن منظمة 
رحمة، التماسا لمنع الوقف األردني من امتالك باب ال

  . داعية بوقف تحويله إلى مسجد يتبع للمسجد األقصى

 العبرية، أن ٢٠ّعلى الصعيد ذاته، بينت القناة 
رد المحكمة جاء بعد عام من المعركة القانونية التي 

في محاولة منها " اإلسرائيلية"قادتها المنظمة اليمينية 
 .لمنع تحويل المكان لمسجد للمصلين المسلمين

 أن سيطرة الوقف اإلسالمي وادعت المنظمة
األردني على المكان تعني السيطرة على مناطق أثرية 
بدعوى أنها تتعلق باليهود، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل 
ًانتهاكا للوضع الراهن وحقوق اليهود، مطالبة بتنفيذ أمر 
قضائي سابق بإغالق المكان وابعاد المصلين المسلمين 

  . ذلك األمرعنه، في حين لم ينفذ االحتالل

  ١٣/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

التربية تولي اهتماما بقطاع التعليم : عورتاني
  في القدس

 

 أكد وزير التربية والتعليم مروان - وفا - اهللا رام
قطاع التعليم في القدس،  عورتاني، أن الوزارة تدعم

 وتركز على األولويات واستنهاض حالة التكامل للتصدي

سرلة والتهويد التي ينتهجها االحتالل، ودعم لسياسات األ
 .وفي قطاع غزة" ج"المسماة  التعليم في المناطق

عورتاني خالل لقاء نظمته وزارة التربية  وطرح
معهدها الوطني للتدريب  والتعليم، اليوم االثنين، بمقر

 التربوي؛ مع شركائها المحليين، من المؤسسات الرسمية

ت؛ للتباحث بشأن تطوير والمجتمع المدني والجامعا
للتعليم في فلسطين، فكرة إنشاء  وتحديث الخطة القطاعية

   .سلة دعم مجتمعي للتعليم على المستوى الوطني

على عديد المنطلقات التي تستهدف  وشدد
للطلبة كونهم  ٕاالرتقاء بالبيئة المدرسية واتاحة المجال

 قلب األمر؛ ومشاركين في عملية صنع القرار، والتركيز
القضايا المرتبطة بحوكمة النظام التعليمي ورشاقة  على

الصالحيات للمديريات وتعظيم مبدأ  العملية اإلدارية ومنح
 .المساءلة وغيرها

عورتاني اهتمام الوزارة بتعزيز شراكتها مع  وأكد
حاضنات للفكر والعلم  الجامعات المحلية باعتبارها

 لقطاعاتواإلبداع عبر إبرام اتفاقيات تعاون تطال ا



  
  ٢٦٢ 

البحثية واستثمار الشراكات بما يخدم تطلعات الوزارة وبما 
  .أولوياتها واحتياجاتها يتوافق مع

على أهمية تجذير روح الشراكة المجتمعية  وشدد
االستدامة؛ باعتبار أن  الجامعة مع كافة الشركاء، وتعزيز

 التعليم هو مستقبل فلسطين، وهو أمر سيادي بامتياز؛

لب بذل كل جهد مستطاع لتطوير هذا األمر الذي يتط
 .القطاع

ًقدم وكيل الوزارة بصري صالح عرضا  بدوره، ّ
القطاعية  تناول فيه أبرز منطلقات ومحددات الخطة

ًلتطوير التعليم، مشيرا إلى أهم اعتبارات تطوير هذه 
تماشيها مع توجهات الحكومة  الخطة؛ من حيث

بالعناقيد،  نميةوأولوياتها الراهنة ال سيما ما يعرف بالت
والمراجعة للبرامج التعليمية، والبعد الجغرافي الذي يرتكز 

شمولية التعليم ووصوله لكافة المناطق، والواقعية  على
مدى القابلية للتنفيذ،  في طرح المستهدفات وقياس

 وديمومة تقديم الخدمات وتحسينها بشكل مستمر،

ع واالهتمام بالقضايا عبر القطاعية، واالنسجام م
ترتبط بالتعليم؛ باعتبار أن الخطة  المعاهدات الدولية التي

 .وطنية ال تقتصر على المؤسسة التربوية

جهته، قدم مدير عام التخطيط التربوي  من
ًمأمون جبر عرضا تشخيصيا للواقع التربوي وأبرز  ً

التعديالت المطروحة على اإلطار االستراتيجي للخطة 
كين على مجموعات عمل كما تم توزيع المشار القطاعية،

لمناقشة األهداف  وفق البرامج والخطط عبر القطاعية؛
  .٢٠٢٢والتدخالت والمستهدفات حتى نهاية العام 

  ١٤/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

طالب مقدسي من حي شعفاط  ٣٠٠
  بإعادة العام الدراسي مهددون

 

 شعفاط  طالب، من حي٣٠٠تفاجأت عائالت 

المحتلة، بإضراب لمعلمي وموظفي وسط مدينة القدس 
البلدة، بعدما اكتشفوا أنها  مدرسة الوعد الصادق في

وبلدية  "اإلسرائيلية" من وزارة المعارف" غير معترف فيها"
 .االحتالل

وفي تغريدة له، تناقلتها مواقع التواصل 
أولياء األمور، انه  االجتماعية، قال نضال عويضة، أحد

 من نجليه الطالبين في مدرسةتوجه للمدرسة بعد اتصال 

الوعد الصادق، بأن المعلمين يعتصمون في الساحة، 
 ."غير معترف بها" بعدما تبين لهم بأن المدرسة

 طالب أصبح اآلن في ٣٠٠مصير : "وأضاف
بعدما تبين أن  حكم المجهول، وسيتركون في الشوارع

مدرستهم غير معترف فيها، وسيجبرون على إعادة 
 ."جزوهاأن الفصول التي

طلب من مديرة المدرسة "َوبين عويضة، أنه 
يتمكن من نقلهم  شهادتي الفصل األول لنجليه كي

 لمدرسة أخرى لكنها رفضت، األمر الذي يهدد مستقبلهم

 ."التعليمي

جيل كامل في شعفاط مهدد بتضييع : "وأضاف
المدارس الفلسطينية  مستقبله الدراسي، وهناك عشرات

تلة، غير معترف بها، كأنها في مدينة القدس المح
 ."ممنهجة لحرمان الفلسطينيين من التعليم سياسة

العائالت تدفع مبالغ "إلى أن   وأشار عويضة
 شيقل ٧٠٠٠كبيرة للمدارس الخاصة، تصل إلى أكثر من 

 ."في الفصل الواحد

المؤسسات الحقوقية والتربوية "وطالب عويضة 
مدارس على قضية  ووسائل اإلعالم، بتسليط الضوء

القدس غير معترف بها، التي تهدد مستقبل جيل كامل 
  ".بالضياع

  ١٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ٢٦٣ 

دعوات لصالة الفجر .. حملة الفجر العظيم
  باألقصى واإلبراهيمي الجمعة المقبلة

عبــر مواقــع التواصــل  تتواصــل –لقــدس المحتلــة ا
 الفجـــر، االجتمــاعي دعــوات شــبابية لالحتــشاد وأداء صــالة

ــة المقبلــة  ــاير ٢٤الجمع ــي رحــاب المــسجدين ٢٠٢٠ ين ، ف
  .األقصى واإلبراهيمي بالقدس والخليل

حملـة الفجـر "ويواصل النـشطاء التغريـد عبـر وسـم 
، والتي تفاعل معها عشرات آالف الفلسطينيين لـيس "العظيم

ــــع األراضــــي  ــــي جمي ــــط؛ وانمــــا ف ــــل فق ــــدس والخلي ٕفــــي الق
  .زةالفلسطينية المحتلة وقطاع غ

ّوتخرج دعوات فلسطينية لحماية المقدسات الدينية 
من انتهاكات االحتالل، والتصدي لذلك من خالل أداء صـالة 
ـــر فـــي المـــسجدين األقـــصى واإلبراهيمـــي فـــي القـــدس  الفج

  .والخليل

كمـــا دعـــا النـــشطاء فـــي غـــزة والـــضفة ألداء صـــال 
  .الفجر في المساجد المركزية في المدن المختلفة

ـــك ال ـــة دعـــوات فـــصائلية وشـــعبية وســـاندت تل حمل
وشخصيات وطنية من خـالل حـشد المزيـد مـن الفلـسطينيين 
 لـــشد الرحـــال للمـــساجد الفلـــسطينية، كرســـالة لالحـــتالل ورد

  .ّعلى جرائمه وانتهاكاته بحق المقدسات

 فـي تحقيـق غايتهـا، "حملة الفجـر العظـيم"ونجحت 
ى، فاالحتالل اإلسرائيلي أغاظه ما حـدث فـي المـسجد األقـص

 آالف فلــسطيني ٨وكتــب عبــر وســائل إعالمــه أن أكثــر مــن 
ّصلوا الفجر في المسجد األقـصى الجمعـة الماضـية، مـا حـدا 
بــشرطة االحــتالل القتحــام المــسجد واعتقــال مــا ال يقــل عــن 

 آخرين بالرصـاص المطـاطي ١٥ٕعشرة فلسطينيين، واصابة 
  .والتدافع والضرب بالهراوات

الفلـسطينيين أوامـر ّكما تسلمت مجموعة كبيرة من 
ًباإلبعـاد عـن المـسجد األقـصى مــددا تراوحـت مـا بـين أســبوع  َ

  .ّوشهور عدة قابلة للتجديد

  ٢٠/١/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

تتسلم مشروعي صيانة مجموعة من " التربية"
  المدارس بالقدس المحتلة

 

ّتسلمت وزارة التربية والتعليم من خالل اإلدارة 
ة لألبنية؛ مشروع صيانة مدرسة رواد المعرفة في العام

وادي الجوز ومدرسة علي بن أبي طالب في صور باهر 
 .في مديرية تربية القدس

كما تسلمت مشروع صيانة مدارس أحباب اهللا 
ّفي الزعيم وأحباب الرحمن في مخيم عناتا والقدس 
اإلسالمية في الرام بذات المديرية، إذ بلغت قيمة األعمال 

 ألف ٨٥٠منجزة للمشروعين حوالي مليون وال
وشمل المشروعان صيانة شاملة لمباني المدارس .يورو

ٕالمذكورة بما فيها الغرف الصفية القائمة، واعادة تأهيل 
شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة 

 .لألعمال الخارجية والمالعب والساحات

ة وتأتي مثل هذه المشاريع ضمن التزام الوزار
ًوحرصها على تطوير البنية التحتية للمدارس، خاصة في  ُ
القدس، التي تواجه هجمة شرسة تستهدف السيطرة على 
ًقطاع التعليم وأسرلته، وأيضا بما يعزز البيئة التعليمية 
المناسبة والجاذبة للطلبة، ورفع مستوى المدارس بما 
يتناسب وسياسة الوزارة في تعزيز نموذج المدارس 

  .الحديثة

  ٢٠/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 

ّمانويل مسلم يوجه رسالة للشيخ عكرمة 
  صبري

ه – غــــزة ــــى  ّــــوج ــــل مــــسلم رســــالة إل األب مانوي
ــب المــسجد األقــصى  ســماحة الــشيخ عكرمــة صــبري خطي
عقـب قـرار االحـتالل بإبعـاده عـن المـسجد األقـصى ومنعــه 

 .من الخطابة بتهمة التحريض في خطب الجمعة



  
  ٢٦٤ 

مـــسلم إلـــى أن هـــذه هـــي الحقيقـــة تحـــت وأشـــار 
 األحــرارأن عــذابات  ًاُاالحــتالل أن يــستهدف األحــرار، الفتــ

  .  والشعب الفلسطينيواألحفادهي الضامن ألفراح األبناء 

 بسم اهللا

  . العزيز سماحة الشيخ عكرمة صبري حفظه اهللاأخي

  . والى القدس وأهلهاإليكتحية بيرزيت وأهلها 

ْزمن الزفـت هـذا أن يحـاول سفاهة التاريخ وقذارة  ّ
ــل ــدي صــهيوني محت ــم أصــله وفــصله-ّجن -اهللا وحــده يعل

ّويتجاسر ويتطاول ويستدعي ويحذر ويعاقب رئيس الهيئة 
يــا . ّاإلســالمية العليــا ليربيــه ويدلــه علــى الخيــر والــصواب

  .لفضائح الزمن واالحتالل

أنت يا شيخنا الجليل شـمس تـضيء لنـا الطريـق 
  .ومُولكنك تعمي عيون الب

ـــدنا  ـــيم عن ـــك لتق ـــون ب ـــي يرحب ـــي وقلبـــي وأهل بيت
ّوتعلمنا كيف نقاوم معك هذا الباطل الذي يأسر الحـق فـي 

  .مدينة الحق قدس العرب والمسلمين

ـــك أو جـــرى معـــك، فهـــو  ـــا حـــدث ل ال أســـتنكر م
هـذه . تصرف صـحيح فـي االتجـاه الخطـأ، اتجـاه االحـتالل
ستهدف األحــرار كــن ل. ُــهــي الحقيقــة تحــت االحــتالل أن ي

ـــاء األحـــرارعـــذابات  ـــراح األبن ـــضامن ألف ـــاد هـــي ال  واألحف
  .والشعب

  .حماك اهللا لنا قائدا وعنوانا

   منويل مسلماألب أخوك

  ٢٠/١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

 لقرار وقفة احتجاجية في القدس رفضا
  اهللا بن الحسيناالحتالل إغالق مدرسة عبد

 

ـــــدس ـــــا – الق ـــــدس،  شـــــاركت – وف ـــــات الق فعالي
سـلطات االحـتالل  نـين، فـي وقفـة احتجاجيـة ضـد قـراراالث

 اإلسرائيلي، إغـالق مدرسـة عبـداهللا بـن الحـسين الثانويـة

للبنــات تــدريجيا خــالل العـــام الجــاري، ونقــل طلبتهــا إلـــى 
  .مدارس أخرى

المــشاركون فــي الوقفــة، التــي نظمــت أمــام  وأكــد
ــي حــي الــشيخ جــراح فــي ــى المدرســة ف القــدس، أن  مبن

ـــسطين ـــف المدرســـة فل ـــى أرض للوق ـــت عل ـــصة وبني ية خال
  .الحكومة األردنية قبل ستة عقود اإلسالمي وشيددتها

ــة  واعتبــروا القــرار تعــديا صــارخا علــى حــق وحري
التعليم في مدينة القدس، مشيرين إلـى الـنقص الحـاد فـي 

  .غرف المدارس شرقي القدس

ـــة " قـــسم المعـــارف"مـــا يـــسمى  وكـــان فـــي بلدي
مدرسـة عبـد اهللا  عن تحويـلاالحتالل بالقدس، أعلن نيته 

بــن الحـــسين لمدرســة صـــناعية ونقــل الطالبـــات لمـــدارس 
سياق متصل، قـررت لجنـة أوليـاء أمـور مدرسـة  في.أخرى

اليـوم االثنـين تعليـق  الطور الشاملة فـي القـدس المحتلـة،
 الدوام في المدرسة بعد تسرب الميـاه إلـى صـفوف الطلبـة

  .ووجود خطر على حياتهم

 بيـــان صـــحفي، أن غـــرق وأوضـــحت اللجنـــة فـــي
الطــابق العلــوي بالميــاه نــاتج عــن أعمــال تقــوم بهــا بلديــة 

  .االحتالل بحجة الترميم

  ٢١/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 

 

 

حملة تضامنية واسعة مع .. كلنا الشيخ عكرمة
  خطيب األقصى

ٌدعا عدد من النشطاء على مواقع التواصل 
شطاء كافة للمشاركة االجتماعي مساء اليوم الثالثاء، الن

عكرمة _ الشيخ _ كلنا #الواسعة بالتغريد تحت هاشتاغ 
للتأكيد على رفض قرار االحتالل بإبعاد خطيب المسجد 

 .األقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري عن المسجد األقصى



  
  ٢٦٥ 

وأوضح النشطاء بان الحملة التضامنية مع خطيب 
دمة األقصى الشيخ عكرمة صبري ستنطلق يوم السبت القا

  .وستستمر لمدة طويلة

سيتداول النشطاء مناقب الشيخ عكرمة صبري 
ودفاعه عن المسجد األقصى والتأكيد على أن الشيخ 
عكرمة يمثل الشعب الفلسطيني واالعتداء عليه خط أحمر 

 .ال يمكن القبول أو السكوت عنه

كما سينشر النشطاء صور وفيديوهات للشيخ 
ية في الدفاع عن األقصى عكرمة صبري توثق مقوالته النار

  .أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

الشيخ عكرمة : "وعلق الناشط يوسف بالقول
صبري خطيب المسجد األقصى، ابن القدس، شيخنا الجليل 
مهما طال االحتالل البغيض ال بد أن يرحل يوم التحرير 

  ".قادم ال محال كما أن يوم القيامة قادم ال محال

قيل أين هم يا رسول : "شط يوسفوأضاف النا
اهللا؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس أنتم من 
تحدث عنهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أنتم اهل الزمان 

  ".والمكان أنتم أشراف األمة

وكان الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد 
األقصى المبارك كشف مساء يوم األحد الماضي عن السبب 

 االحتالل اإلسرائيلي التخاذ قرار بإبعاده عن الذي دفع قوات
  .المسجد األقصى المبارك

وأوضح الشيخ عكرمة صبري في تصريح 
يوم األحد الماضي أن السبب " فلسطين اليوم اإلخبارية"لـ

هو الدعوة لتحشيد المقدسيين لشد الرحال إلى المسجد 
ٕاألقصى المبارك والرباط فيه واقامة الصلوات الخمس إضافة 

  .لى حملة صالة الفجر التي شهدتها الجمعة الماضيةإ

وأشار إلى أن الحملة التي نظمت يوم الجمعة 
الماضية لصالة الفجر دفعت قوات االحتالل للشعور 
بالخوف الشديد نتيجة نجاح تلك الحملة والتي شهدت 
ًمشاركة واسعة وكبيرة جدا من المقدسيين والفلسطينيين 

  .عامة

لى أن قرار إبعاده عن الشيخ عكرمة إ ولفت
واالستسالم  المسجد األقصى يهدف لبث روح الهزيمة

ًوالخنوع لالحتالل اإلسرائيلي، مشددا على أن هذه القرارات 
ًتزيد المقدسيين إلى تمسكا باألقصى وبنهج الدفاع عن  ال

  .واألرواح المسجد المبارك بالدماء

  ٢١/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

  ضد أسرلة التعليم بالقدسالدعوة للوقوف 

 

 دعا االئتالف التربوي –الضفة الغربية 
الفلسطيني ومؤسسات قطاع التعليم إلى وقفات جادة ضد 
أسرلة التعليم في القدس والخطوات المتالحقة التي تقوم 

 .بها سلطات االحتالل لتحقيق ذلك

وقال االئتالف في بيان له الثالثاء إنه يتابع 
يم سلسلة القرارات المتالحقة التي ومؤسسات قطاع التعل

ًصدرت مؤخرا بحق التعليم بدءا بإغالق مديرية التربية 
والتعليم وحتى إغالق مدرسة عبد اهللا بن الحسين 
الثانوية للبنات في الشيخ جراح رغم أن المدرسة شيدت 
على أراضي الوقف اإلسالمي وقد أشرفت الحكومة 

 .األردنية على بنائها منذ عدة عقود

وطالب المؤسسات الدولية واألممية للوقوف ضد 
ممارسات االحتالل والمطالبة بوقف تلك االنتهاكات بحق 
األطفال وخاصة المقدسيين والى ضرورة تحييد الصراعات 

 .السياسية عن التعليم

واعتبر االئتالف ان إغالق مدرسة في القدس 
لتحويلها إلى مدرسة صناعية انتهاك صريح لحق التعليم 

رمان للفتيات من حقهن في التعليم وهو حق كفلته وح
 .كافة المواثيق والمعاهدات الدولية

أن مثل هذه القرارات وغيرها من "وشدد على 
االنتهاكات والممارسات التي ينتهجها االحتالل في 
القدس، هي خطوات إضافية في مخطط االحتالل الذي 

تهدف يهدف للسيطرة على قطاع التعليم وأسرلته، بما يس



  
  ٢٦٦ 

في المحصلة محو الهوية الوطنية الفلسطينية من 
 ".المدينة المقدسة

وأهاب بالقوى الشعبية والحزبية بأخذ زمام 
المبادرة في التحرك االستباقي والمستمر لوقف 
االستهداف المتكرر للتعليم في القدس على كافة 

 .المستويات

وشدد على أن التعليم في القدس سيبقى 
 المقدسيين وحقهم األصيل في الحصول ًفلسطينيا بإرادة

على التعليم الذي يمثل هويتهم، وبدعم أحرار العالم ممن 
  .يؤمنون بأن حقوق اإلنسان عالمية وال تتجزأ

  ٢١/١/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

مقايضة أراض في القدس مقابل اإلفراج عن 
  إسرائيلية معتقلة في روسيا

 

، بتسوية الخالفات "إسرائيل" من طالب الكرملين
التي تتعلق بمسائل حول الملكية والتخطيط والبناء 
مرتبطة بكنيسة القديس ألكسندر، التي تقع في حارة 
النصارى، داخل أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس، 
ّوتشكل مقر البعثة الكنسية الروسية، وذلك مقابل إطالق 

 .وسكومعتقلة في م" إسرائيلية"سراح 

ًجاء ذلك وفقا لما أورده المحلل السياسي في 
 العبرية، باراك رافيد، في النشرة المسائية ١٣القناة 

للقناة، وأشار إلى أن روسيا طرحت طلبها قبل بدء 
نعمة يسسكار، التي " اإلسرائيلية"االتصاالت لإلفراج عن 

تقضي عقوبة السجن في السجون الروسية لسبعة أعوام 
 . لحيازتها مواد مخدرةونصف العام،

، رفض "اإلسرائيلي"وذكر تقرير القناة أن الجانب 
على مدار فترة طويلة، الطلب الروسي الذي يتعلق 
بتسوية الخالفات التي تتعلق بمسائل التخطيط والبناء 
التي تتعلق بالكنيسة األرثوذكسية الروسية في القدس، 

نتنياهو، ، بنيامين "اإلسرائيلية"غير أن رئيس الحكومة 
 .يدرس الموافقة على العرض الروسي

وفي هذه األثناء، اجتمع نتنياهو مع والدة 
، ونشر فيديو على صفحاته "اإلسرائيلية"المعتقلة 

الرسمية بمواقع التواصل االجتماعي، أكد من خالله أنه 
سيجتمع بالرئيس الروسي، فالديمير بوتين، يوم الخميس 

أن  أتمنى –  يسسكارالمقبل، لمناقشة عفوه عن نعمة
 ".تكون هناك أخبار جيدة

في وقت سابق اليوم، قالت المتحدث باسم 
الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن قضية العفو المحتملة 
عن نعمة يسسكار ستطرح للنقاش في اجتماع بوتين 
ونتنياهو، الذي سيعقد يوم الخميس على هامش مراسم 

" إسرائيل"ه إحياء ذكرى الهولوكوست الدولي الذي تنظم
 .في القدس المحتلة

نعرف أن القضية تثير الكثير : "وأضاف بيسكوف
، وسنناقشها بالتأكيد "إسرائيل "من النقاش والجدل في

في الوقت نفسه، أعلن ". خالل االجتماع مع نتنياهو
، أن نتنياهو ورئيس "اإلسرائيلية"مكتب رئيس الحكومة 

يا مع يافا مجلس األمن القومي، مئير بن شبات، التق
يسساكر وغيرهم من أفراد األسرة وأطلعاهم على 

  .االتصاالت مع الجانب الروسي في هذا الشأن

  ٢١/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

المقدسيون أثبتوا جدارتهم : خديجة خويص
 بالدفاع عن األقصى

  

المرابطة المقدسية، خديجة  أكدت – القدس
بية اآلالف منهم خويص، أن المقدسيين ومن خالل تل

لنداء صالة الفجر في المسجد األقصى أثبتوا جدارتهم 
بالدفاع عن مقدساتهم، مشددة على أن تلبية حملة 



  
  ٢٦٧ 

تحمل رسائل مهمة بإغاظة االحتالل " الفجر العظيم"
  .ٕواحباط مخططاته باألقصى

الدعوات لصلوات الفجر : "وأوضحت خويص
حتالل، جاءت بعد اعتداءات طويلة مارستها سلطات اال

واعتداءات متكررة وهمجية خاصة على أبواب المسجد 
األقصى ومصلى باب الرحمة، هدفت إلى تفريغ األقصى 
والتضييق على رواده والمرابطين فيه، ومنع إدخال الطعام 

  ."والشراب وحظر الوجود في المنطقة الشرقية

وأشارت إلى أن االحتالل يبذل مساعي كبيرة من 
الرحمة إلى ما كان عليه قبل فبراير أجل إعادة وضع باب 

العام الماضي، حيث تمكن المرابطون باألقصى 
والمقدسيون حينها من فتحه رغم االحتالل وبعد إغالق 

  .ًاستمر أعواما

وشددت على أن دعوات صالة الفجر في 
أثبتت نجاعتها في "المسجدين األقصى واإلبراهيمي 

 تكون األعداد ، معربة عن أملها أن"الجمعتين السابقتين
  .ٍكبيرة وكثيفة في غد أيضا

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

  ."يحتاجها المسجد

دعوات لصالة الفجر تهدف هذه ال: "وأضافت
لتكثيف أعداد المصلين في المسجد األقصى المبارك، 
ومن خالل تعويد الناس للقدوم إلى صالة الفجر التي تعد 

، مناشدة المسلمين تلبية هذه الدعوات "ثقيلة على النفس
وتكثيف حضورهم في المسجد األقصى وفي منطقة باب 

  .ًالرحمة والمنطقة الشرقية خصوصا

 دور المقدسيين في دفاعهم عن المسجد وثمنت
األقصى خالل كل المعارك التي خاضوها مع االحتالل، 

أثبت المقدسيون جدارتهم وقدرتهم على حماية : "قائلة

المسجد األقصى وقت يحتاجهم، وأثبتوا إخالصهم 
كانت األعداد كبيرة، . ووفاءهم ونخوتهم ألجل مسجدهم

ذه الصالة وهذه ونرجو أن يستمر هذا النسق لتصبح ه
  ."الدعوات عادة وعبادة للمقدسيين تغيظ االحتالل

 ٢٣/١/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

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

الداخلي فوحدتنا الوطنية هي قوة لنا في 
 "العادلةدفاعنا عن قضيتنا الفلسطينية 

  

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

سطيني الوطني المدافع عن القضية الصوت المسيحي الفل
الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم واولئك الذين 
يستهدفون حضورنا المسيحي وعقاراتنا واوقافنا هم ذاتهم 
الذين يستهدفون شركاءنا في االنتماء االنساني والوطني 
 واعني بذلك اخوتنا المسلمين الذين واياهم ننتمي الى

  .ة واحدةشعب واحد وندافع عن قضي

ان الظروف العصيبة التي تمر بها مدينة القدس 
والمؤامرات الغير مسبوقة التي تستهدف كل شيء 
فلسطيني مسيحي او اسالمي في هذه المدينة المقدسة 
يجب ان تجعلنا كفلسطينيين ان نعمل اكثر من اجل 
تكريس وحدتنا واخوتنا وتضامننا ولفظ ونبذ اي خطاب 

يا كان لونه الن وحدة شعبنا هي طائفي ايا كان شكله وا
ا وانتماءنا لهذه قوة لنا في دفاعنا عن حقوقنا وثوابتن

  .االرض المقدسة



  
  ٢٦٨ 

ومن يحمي القدس انما " ال يحك جلدك اال ظفرك"
هم ابناء القدس وفلسطين ونحن نثمن ونقدر عاليا اي 
مواقف تضامنية مع القدس وابناءها وفلسطين وشعبها 

لموجودين في سائر ارجاء العالم وذلك من كل اصدقاءنا ا
ولكن ما يجب ان يقال هو ان المقدسيين يقفون في 
الخطوط االمامية دفاعا عن كرامة االمة ومقدساتها وهم 
يتصدون بصدورهم العالية من اجل الحفاظ على هوية 
القدس وتراثها وطابعها وانسانها المستهدف في كافة 

مرحلة العصيبة تفاصيل حياته ، ولسان حالنا في هذه ال
وفي هذه الظروف االستثنائية التي تعصف بمدينتنا يجب 

مسلمون ومسيحيون معا من اجل القدس "ان يكون 
، بوحدتنا وتضامننا وتآخينا نكون "ومقدساتها وانسانها

  .اقوياء في دفاعنا عن القدس ومقدساتها

ال يضيع حق وراءه مطالب والفلسطينيون لم 
وثوابتهم مهما اشتدت حدة ولن يتنازلوا عن حقوقهم 

المؤامرات التي تستهدفهم وتريد لهم ان يكونوا في حالة 
 ضعف وترهل واستسالم وقبول بالوضع الراهن الذي

  .يرسمه االحتالل الرضنا المقدسة

لن تمر صفقة القرن وغيرها من الصفقات 
المشبوهة ولكن هذا يحتاج الى ترتيب بيتنا الفلسطيني 

قسامات وتوحيد الصفوف لكي نكون الداخلي وانهاء االن
فاعنا عن وطننا وقضيتنا كفلسطينيين اقوياء في د

 .العادلة

  ٢٥/١/٢٠٢٠مكتب المطران عطا اهللا حنا 

* * * * *  

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

 

الحراك الوطني  أصدر – المحتلة القدس
 مدينة القدس، بيانا صباح يوم السبت، االجتماعي في

 عن وفاة المسؤوليةيحمل فيه بلديه وسلطات االحتالل 
 .الطفل قيس أبو رميله

نحمل بلدية االحتالل "وجاء في بيان الحراك، 
 عن وفاة الطفل المسؤوليةوسلطاته في القدس، كامل 

قيس أبو رميله بسبب تركهم مجمع مياه عميق وخطير 
، العامة للسالمة احتياطات أيضمان بدون تغطيته أو 

 بها مجمعات مزدحمة حيوية أنه يقع في منطقه وخاصة
تجاريه ومالعب ومدارس لألطفال وعمارات تجاريه 

 ".قريبه

كيف تترك مجمع بهذه " الحراك في، وتساءل
 سياج حديد يضمن عدم وقوع أوالخطورة بدون تغطيه 

ن  ان جميع األطفال يمرون موخاصة طفل فيه أي
 ".؟؟؟هناك

 المنطقة الحراك، أن هذا إهمال جاء ألن وأعتبر
 إجراءات البلديةعربيه ولو كان سكانها يهود لما أهملت 

  !!!.السالمة

  ٢٥/١/٢٠٢٠أمد 

* * * * *  

بلدية االحتالل تتحمل مسؤولية وفاة : الهدمي
  الطفل قيس أبو رميلة

 

فادي . د القدس  اعتبر وزير شؤون–رام اهللا 
أن استشهاد الطفل قيس أبو رميلة، هو نتاج الهدمي، 

سياسة اإلهمال والتقصير من قبل بلدية االحتالل، خاصة 
أن منطقة تجمع المياه التي وجد فيها أبو رميلة تعج 
بالمدارس والمواطنين، مشيرا في السياق إلى تقاعس 

 . سلطات االحتالل في عملية البحث عن الطفل الشهيد

ذاعة صوت فلسطين وحذر الهدمي في حديث إل
الرسمية، صباح اليوم األحد، من إجراءات االحتالل 
القمعية خاصة في القدس الشرقية من خالل هدم البيوت 
واإلخطارات واالعتقاالت واالبعادات وفرض الضرائب 



  
  ٢٦٩ 

والمخالفات على المواطنين، في محاولة إلفراغ المدينة 
دمجها ٕمن مواطنيها وتهويدها، واضعاف بنيتها التحتية ل

" ضمن مخططاتهم اإلستراتيجية التي يطلقون عليها 
  ".القدس الكبرى

 ٢٦/١/٢٠٢٠وكالة سوا اإلخبارية 

* * * * *  

صيام يحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن 
  "أبو رميلة"استشهاد الطفل 

 

ّحمل نائب محافظ القدس عبد اهللا صيام بلدية 
فاة الطفل االحتالل في القدس المسؤولية الكاملة عن و

قيس أبو ارميلة نتيجة إهمال البلدية في القدس الشرقية، 
مشيرا إلى ان االحتالل يمارس سياسة التمييز العنصري 
بين شقي المدينة الشرقي والغربي بهدف تهجير 
المقدسيين عن مدينتهم ومحاولة لتثبيت ان القدس 

 ".إسرائيل"عاصمة لـ

، وقال صيام، في تصريح صحفي، اليوم األحد
أن هناك استحقاقا خدماتيا للمقدسيين في القدس الشرقية 
لدى البلدية بدل سياسة جباية الضرائب الذي تمارسها 
ضدهم مؤكدا ان البنية التحتية محطمة والمقدسيين دون 

 .خدمات

وأضاف صيام ان بلدية االحتالل جعلت من 
القدس الشرقية مصبا لمياه األمطار وللمياه العادمة 

المصبات مفتوحة دون أي مسؤولية محذرا وتركت تلك 

من كوارث قد تحدث في األيام المقبلة نتيجة إهمال بلدية 
  .االحتالل

  ٢٦/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًصامدون صمودا أسطوريا عربيا : الهدمي ً ً
ًإسالميا ومسيحيا أمام المرحلة الصعبة ً  

  

وزير شؤون القدس، فادي  قال –رام اهللا 
 ًالمحتلة صامدون صمودا  إن أهالي القدس: الهدمي

ًأسطوريا عربيا إسالميا ومسيحيا أمام المرحلة الصعبة،  ً ً ً
ًمشيرا إلى أن القدس عصية على كل  التي نمر بها،

  .الهجمات

صوت (وأضاف الهدمي في حديث إلذاعة 
أن القدس  الرسمية، ظهر اليوم األربعاء،) فلسطين

غم من كل المهاترات، عاصمة فلسطين األبدية على الر
الحكومة، تضع القدس على سلم أولوياتها  ًمشيرا إلى أن

واإلنساني  من خالل توفير كل سبل الدعم القانوني
والعاجل، ولدينا خطتنا التنموية، التي تعزز صمود 

  .المقدسيين

ولفت الهدمي إلى أن خطوات الحكومة تجاه 
 القدس بهذا اإلطار مدعومة، بتواجد مقدسي شعبي

  .حاشد
  ٢٩/١/٢٠٢٠دنيا الوطن 

* * * * * 
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فتـح باب الرحمـة قرار دينـي : إمام األقصى
 بموجب الفاعلية للوصاية الهاشمية

  

 سلط برنامج عين على القدس، -  بترا- عمان
الذي بثه التلفزيون األردني، االثنين الماضي، الضوء 

اكات اإلسرائيلية في على حصاد عام كامل من االنته
  .مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك

وقال إمام وخطيب المسجد األقصى المبارك 
الشيخ يوسف ابو سنينة، لدى استضافته في البرنامج، 

ً كان شديدا وصعبا ومرا على أهالي بيت ٢٠١٩إن العام  ً ً
المقدس، نتيجة ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

ن الذين يدخلون إلى المسجد االقصى، لمضايقة المصلي
ًمضيفا أن قرار فتح باب الرحمة كان قرارا دينيا وبموجب  ً ً
الفاعلية للوصاية الهاشمية، وأن مصلى باب الرحمة جزء 
ال يتجزأ من المسجد األقصى، وهو ملك للمسلمين وحق 

  .لهم

بدوره، قال مدير مركز القدس للحقوق 
حموري، أن هذا العام شهد االقتصادية واالجتماعة زياد ال

ًرقما قياسيا في عمليات الهدم التي قامت بها اآللة  ً
ًاالستعمارية، كما شهد رقما قياسيا أيضا في عمليات  ً ً
ًالهدم الذاتي التي قام المقدسيون بها خوفا من الرسوم 
الكبيرة التي تفرضها حكومة االحتالل على عمليات 

  .الهدم

 ٢٠١٩ العام ووصف المقدسي أحمد الساليمة
نظرا لما شهده من حمالت مسعورة من قبل » العصيب»بـ

قوات االحتالل على البشر والشجر والحجر، وقد كشفت 
ًدولة االحتالل عن وجهها القبيح علنا، فنسبة السجناء 
والمعتقلين لهذا العام بلغت خمسة أضعاف ما كانت عليه 

  .في األعوام السابقة، على حد قوله

لناشط المقدسي راسم عبيدات، فقد أما المحلل وا
ذهب إلى أن هذا العام كان األسوأ على الفلسطينيين 

بسبب نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس، 
وهو ما استغلته حكومة االحتالل اليمينية المتطرفة 
ًسياسيا، محاولة تجريد المقدسيين من ممتالكتهم 

غير مسبوق ومقدساتهم والتغول عليها بشكل متوحش 
  .بهدف تهويد المدينة

وقال عبيدات إن االحتالل وضع ثالث 
استراتيجيات للسيطرة على القدس، تقوم األولى منها على 
السيطرة فوق األرض باالستيطان واالستيالء على 
الممتلكات واالراضي الفلسلطينية، والثانية تقوم على 
السيطرة تحت األرض من خالل األنفاق تحت المدينة 

 أنفاق، ١٠٤لمقدسة وسلوان، ووصل عددها اليوم إلى ا
ًوهذا يشير الى ان هناك مخططا لمدينة تقام تحت 
األرض، وتقوم االستراتيجية األخيرة على السيطرة على 

  .صناعة القرار في مدينة القدس

وأوضح عبيدات أن االحتالل قام هذا العام بهدم 
لعدد ً منزال في وادي الحمص وصور باهر، ليصل ا٧٢

 عملية هدم، حتى المنشآت ١٦٥الكلى في القدس إلى 
التجارية والصناعية لم تسلم من هذا الهجمة التي طالت 

  . منشأة٩٠

 حالة اعتقال في ٥٥٠٠واضاف أنه من أصل 
ً اعتقاال ١٩٥٠الضفة الغربية، كان نصيب القدس منها 

 طفل، حصلت مدينة العيساوية على نصيب ٥٠٠شملت 
 الف حالة ٣١جل االحتالل ما مجموعه األسد منها، وس

  .اقتحام للمسجد األقصى المبارك

وبين الناشط عبيدات أن االحتالل قام خالل هذا 
العام قام باقتحام مؤسسات رسمية في القدس، وقام 
باعتقال رموز فلسطينية، واستهداف قطاع التعليم 
ٕواغالق مدارس األوقاف، واقتحام مديرية اوقاف القدس 

لالوقاف األردنية في عملية استهداف واضح  التابعة
للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
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في القدس، وقام االحتالل كذلك باغالق التلفزيون 
  . وفرض الرواية االسرائيليةالرسمي لطمس الحقائق

  ١ ص٢/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

عين على القدس يستطلع تداعيات زيارة 
 رنسي للقدسالرئيس الف

  

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

  . هناك

وتناول البرنامج زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل 
 باسم الدير ماكرون إلى منطقة الصالحية المعروفة حاليا

، ومخاطبته المسؤولين اإلسرائيليين المرافقين )سانت ان(
أرجو ان تحترموا الوضع القائم منذ عقود، : "له بالقول

ارجو من الجميع احترام ، الوضع القائم لم يتغير معي
  ". القوانين والخروج

، واستضاف البرنامج الباحث واالستاذ الجامعي
إن الرئيس الفرنسي في : الذي قال، الدكتور امجد شهاب

خطابه أمام الجالية الفرنسية من اصول يهودية، اتى على 
ال " ، وقال ايضا )باحات المسجد االقصى(لفظ مصطلح 

، يمكن ان تنكروا اآلخرين اذا كنتم تريدون العيش بسالم
وعليكم ان تقبلوا بالتعايش مع اآلخرين حتى يقوم اآلخرون 

 بطريقة متسلسلة وكأنه ، وزار مناطق في القدس"بقبولكم
  . يقول بأن مدينة القدس هي مدينة االديان الثالث

وبين أن اصرار الرئيس الفرنسي على دخول 
القدس بدون حماية جنود سلطة االحتالل، وتنسيق الزيارة 
مع مديرية اوقاف القدس، انما هو تأكيد بأن الموقف 
الفرنسي من الوضع القائم في القدس ثابت ولم يتغير، 
اضافة إلى ان وصفه لجاللة الملك عبداهللا الثاني بالصديق، 

، ما هو اال "االمين على المقدسات"و" صانع السالم"وأنه 
تأكيد على شرعية الوصاية الهاشمية على المقدسات 

  . االسالمية والمسيحية في القدس

واكد شهاب أن هذا الموقف يأتي نتيجة للقاء 
، حيث وضح له بأن جاللة الملك مع ماكرون في باريس

رسالة المملكة تهدف بشكل اساسي لترسيخ السالم العادل 
في المنطقة على اسس القانون والشرعية الدولية، وتأتي 
اهمية الموقف الفرنسي من قوة تاثيره في الموقف 
االوروبي، واي تغيير فيه يؤدي إلى تغيير الموقف 

  .االوروبي

  ٢٩/١/٢٠٢٠بترا 

* * * * *  

%&�'$�����(  

ال صالحيات للمحاكم : سلهب لـ الرأي
 )األقصى(اإلسرائيلية على 

  

أكد رئيس  -  كامل ابراهيم- القدس المحتلة 
مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة، الشيخ عبد 
العظيم سلهب على ان ال صلة وال صالحيات للمحاكم 
ًاإلسرائيلية بالمسجد األقصى المبارك مطلقا، فاألقصى 

 .أسمى واعلى وال يخضع لهذه المحاكم

صريح خاص وقال الشيخ عبد العظيم سلهب في ت
ان المسجد األقصى المبارك مسجد للمسلمين )الرأي( بـ

وحدهم بقرار رباني، وال يعقل وال يجوز ان يبحث وضعه أو 
أي جزء منه من قبل أي محكمة من محاكم االحتالل، وهذا 
من قديم الزمان حتى في عهد االنتداب البريطاني لم تكن 

ث في قضية او المحاكم البريطانية تتجرأ على النظر او البح
موضوع يخص او يتعلق بالمسجد األقصى المبارك، وعندما 
وقعت االضطرابات بحائط البراق وهو خارج اسوار المسجد 
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األقصى المبارك، جاءت محكمة خاصة وفصلت في ذلك 
وأثبتت انه وقف إسالمي وجزء ال يتجزأ من المسجد األقصى 

 .المبارك

وال تعتبر ان محاكم االحتالل ال تلزمنا «:وأضاف
مخولة في البحث او البت او مناقشة كل ما يتعلق بالمسجد 
ًاألقصى المبارك مطلقا، فهو أرفع وأعلى وأعز من ان 

 .يخضع لسلطة محاكم وضعية دنيوية

نرفض ان تبلغ األوقاف «: وقال الشيخ سلهب
اإلسالمية او ان تكون وكيلة عن أي جهة غير موجودة 

 في ٢٠٠٣ موجودة قبل العام كانت» لجنة التراث«ًمطلقا، 
باب الرحمة، وبعد هذا التاريخ لم يعد هناك ما يسمى 

، سلطات االحتالل اخرجتها عن القانون »لجنة التراث«بـ
ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لها وجود، أما ٢٠٠٣منذ العام 

المكان فهو باب من أبواب المسجد والمباني هي مصلى 
 .«لتراثلجنة ا«وبعد » لجنة التراث«قبل 

وأضاف ان مصلى باب الرحمة كان وسيبقى 
ًمسجدا ومصلى كان المسلمين يعتكفون فيه، وكان في 
مرحلة من المراحل جزءا من كلية الدعوة واصول الدين، 
ًوهو مصلى، ومكتبي حيث اعمل يوميا في داخل المسجد 
األقصى المبارك، في ايام الجمعة أقوم بأداء الصالة فيه مع 

 مصلى وكذلك مكاتب ومقر لجنة االعمار هي المصلين وهو
مصلى ومعتكف على مر التاريخ، وباب الرحمة مصلى 
ومعتكف في رمضان والمسلمين يؤدون فيه الصالة منذ 
اقامته، واالمام الغزالي اعتكف فيه وكتب جزءا من كتابه 

 .«إحياء علوم الدين«المشهور 

واكد الشيخ سلهب انه ال يوجد ما يسمى مكاتب 
ٕ داخل المسجد األقصى المبارك وان اضطرت األوقاف في

الى استخدام بعد المصليات او المرافق كمكاتب فيبقى كل 
دونم ١٤٤ما دار عليه سور المسجد األقصى المبارك 

ًمسجدا، المكاتب في أية لحظة ممكن نقلها من داخل 
 .المسجد األقصى وتعود كافة المباني مصليات

للمسلمين وحدهم، وقال ان مصلى باب الرحمة 
جزء ال يتجزأ من مصليات المسجد األقصى المبارك، 
والمسلم يصلي في أي بقعة من المسجد األقصى الذي يمتد 

 دونما، وأن محاوالت سلطات ١٤٤على كامل مساحته 
االحتالل منع المسلمين من الوصول الى مصلى باب 
الرحمة أو الصالة فيه هي محاوالت يائسة وبائسة لن تثني 
المصلين عن مواصلة الصالة في مصلى باب الرحمة مهما 
بلغت إجراءاتهم التعسفية، من اعتقاالت واعتداءات على 
المصلين وعلى المصلى باقتحامه باألحذية ومحاولة 

 .تفريغه

وفيما يتعلق بالدعوة لحشد وشد الرحال الى 
انه من «:المسجد األقصى فجر كل جمعة، أوضح سلهب

ألقصى عامر بالمصلين في كل األوقات الطبيعي ان يكون ا
وخاصة في خير األيام يوم الجمعة، والمسجد األقصى من 
المساجد التي حث النبي صلى اهللا عليه وسلم الى شد 
الرحال اليها، ودعا للرباط فيه، كيف ال وهو قبلة المسلمين 

 .األولى ومسرى نبيهم ومحور معجزة اإلسراء والمعراج

قاف اإلسالمية على انه ال وشدد رئيس مجلس األو
يجب ان يعيق االحتالل وصول المصلين الى المسجد 
األقصى وال يعرقل ذلك وال يجوز التدخل فيمن يصلي او ان 
تتدخل سلطات االحتالل في اعمار او أماكن صالة المصلين 
في المسجد األقصى المبارك وقال ان ذلك تدخل مرفوض 

 مقدسات المسلمين وتعد على الحرية الدينية ومس بأقدس
 .في البالد

ولفت الشيخ سلهب الى تصاعد االنتهاكات 
اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى المبارك عبر زيادة 
االقتحامات ونوعية المقتحمين لألقصى من كبار 
المستوطنين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء الكنيست 
ًمؤكدا ان اعتداءات االحتالل المتكررة على المصلين 

ٕابطين في باب الرحمة واعتقالهم وابعادهم، لن تنجح والمر
في إغالقه مرة أخرى، أو نزع صالحيات األوقاف اإلسالمية 

  .عنه
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وقال أن الوضع في المسجد األقصى حساس في 
ظل تنامي اليمين واليمين المتطرف الذي بدأ يجاهر ويتجرأ 

 .على قدسية ويجاهر بالمطالبة ببناء الهيكل المزعوم

وقاف االسالمية في القدس أمس ان عدد وقالت اال
 ٤٤الذين اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية بلغ 

ًمستوطنا متطرفا، فيما اقتحم المسجد  ً سائحا ١٧٤٠ً
أما في الفترة الثانية بعد صالة الظهر اقتحم . ًاجنبيا

ً سائحا اجنبيا١١٠٠ًمستوطنا و ٢٧المسجد  ً.  

 ١٠ ص١٤/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

حل "فرضية نهاية : "الغد" بخيت يكتب لـال
 "الدولتين

 معروف البخيت

مستقبل القضية .. ”حل الدولتين“فرضية نهاية 
 الفلسطينية وثوابت األردن وخياراته

األردن يرفض أن يكون مجرد ورقة تفاوض 
 بأيدي الغير بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

أطراف واعتبارات جديدة فرضت على األردن 
 ات كبيرة ألقت بظاللها على مصالحناتحدي

األولويات العربية اختلفت، والحل المجتزأ سيكون 
 على حساب األردن والفلسطينيين

َحال الملك دون تحقيق أهداف اليمين اإلسرائيلي 
 بفرض وقائع جديدة على األرض

أخطر ما “الحالة السياسية الفلسطينية ” تعويم
 قد يواجه األردن على اإلطالق

حل “ال يعني تقدم فرص ” حل الدولتين “غياب
 ”الدولة الواحدة

تستدعي المسؤولية قراءة االحتماالت وخياراتنا 
 ًتجاهها وشكل حضورنا مستقبال

تقاطع المصالح بالشرق األوسط ينذر بصدامات 
 ُال يحتملها عالم اليوم

 * الدكتور معروف البخيت

 ِلم تأت التطورات التصعيدية المتسارعة األخيرة،
التي داهمت المنطقة، مقطوعة عن سياقها الذي ساد 
خالل السنوات الماضية، وفرض نفسه على شكل 
ّتقاطعات ومشاريع متباينة، مع تبدي حالة االستعصاء، 

  .ّوتعدد أشكال الصراعات وميادينها

القراءات المتعددة لمستقبل المنطقة، في ضوء 
لكنها ال ًالتطورات األخيرة، متنوعة، وغالبا متباينة، و

تغادر أحد احتمالين، فيما يخص العام الجديد؛ فإما أن 
ٕيكون عام تسويات كبرى، واعادة ترتيب األوراق 
ٕوالتحالفات ومراكز النفوذ، واما أن يقود إلى مواجهات 
دامية، وحروب بالوكالة وبغير الوكالة، وفي ساحات 
مفتوحة تفرضها حسابات األطراف ومصالحها، وترتفع 

ة االستعصاء والتخندقات مع المزيد من التوتر ّمعها حد
  .واألزمات

وكالهما يفضي إلى . هذان الخياران، هما األرجح
. تحوالت عميقة، ستلقي بظاللها على األعوام القادمة

فيما ال يبدو الخيار الثالث، والمتمثل باستمرار الوضع 
ًالقائم بال حلول وال آفاق؛ واقعيا وال متناسبا مع مجريات  ً

إذ، ومع تنامي التهديدات لم يعد بوسع العالم . األحداث
ّأن ينتظر أكثر، مع ارتفاع كلف الجمود، في واقع يتحرك  ُ

ٍويتشكل من جديد ووفقا لمعطيات مختلفة ً ّ.  

برأيي، أن أي تصعيد قادم، هو في إطار تحسين 
شروط األطراف على أبواب التسويات الكبرى، والتي 

  .سطسيكون مركزها الشرق األو

وبحكم تعدد الالعبين الرئيسيين، وتقاطع 
مصالحهم، فإن خيار المواجهات المفتوحة، والمنفلتة من 
ٕكل عقال، ال يلبي المصالح، وانما يهددها، كما ينذر  ّ

  .بصدامات دامية، ال يحتملها عالم اليوم

قضايا المنطقة وملفاتها المفتوحة متعددة، 
وري، الملف ومتشابكة؛ الملف اإليراني، الملف الس
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العراقي، الملف اللبناني، األزمة الليبية، األزمة اليمنية، 
ملف أمن الخليج، وملفات مكافحة اإلرهاب، والطاقة 

  .والغاز والمياه الدافئة، والنفوذ

ومع كل هذه الملفات، بكل أسف، تتراجع أولوية 
القضية الفلسطينية، وتسعى إسرائيل في ظل الظروف 

 مجتمعها السياسي نحو أقصى الراهنة، ومع انزياح
اليمين؛ لتكريس وقائع على األرض، وفرض مصالحها، 
ُوانهاء حل الدولتين؛ ويدعمها وجود إدارة أميركية  ّ ٕ
منحازة، وساعية لتجاوز أزماتها الداخلية، واستقبال 
ّاالنتخابات الرئاسية المقبلة، بالمزيد من التقرب للوبي 

تحدة، وبانتهاك قرارات الصهيوني وأنصاره في الواليات الم
الشرعية الدولية، والحقوق الفلسطينية الثابتة 

  .والمنصوص عليها

ضمن هذه الظروف، تواجه القضية الفلسطينية، 
ًواقعا هو األصعب، وربما األكثر تعقيدا، منذ عقود  ً
طويلة، ضمن جملة من الحقائق والمستجدات، والتي 

 :يمكن تلخيصها، على النحو اآلتي

فاوضات الثنائية، لسنوات طويلة بين توقف الم
ًالفلسطينيين واإلسرائيليين؛ يمكن أن يكون نهائيا، وبغير  ّ
رجعة إلى آلية التفاوض الثنائي بين الطرفين، والتي 

، وتراوحت لسنوات، دون تحقيق ”أوسلو“أفرزها اتفاق 
 .نتائج حقيقية

 –أصبح من الواضح أن االنقسام الفلسطيني 
بل بكل . سام غير عابر أو طارئالفلسطيني هو انق

أسف، أمسى هذا االنقسام، بعد مرور نحو عقد ونصف 
ًالعقد عليه؛ حقيقة قائمة وواقعا مرتبطا بتوازنات إقليمية ً .

وليس من المتوقع تجاوزه أو إعادة الوحدة الجيوسياسية 
 .بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في المدى المنظور

 اإلسرائيلي –ني لم يعد ملف الصراع الفلسطي
ومع بداية مرحلة . يحظى برعاية دولية كافية أو مؤثرة

، ودخول العالم العربي في حالة من عدم ”الربيع العربي“

االستقرار؛ تراجع االهتمام العربي والدولي بالموضوع 
ٌالفلسطيني إلى درجة غير مسبوقة، وطرأت ملفات أخرى 

لسنوات الفائتة ّحازت األهمية واألولوية، وتقدمها خالل ا
ُملف مكافحة اإلرهاب، والملف النووي اإليراني واألزمات 

 .الداخلية العربية، واألزمات العربية العربية

 –بالنتيجة، أدى االنقسام الفلسطيني 
الفلسطيني، وتوقف عملية المفاوضات، وغياب الرعاية 
الدولية أو األميركية للمفاوضات بين الطرفين، إلى حالة 

غ السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ من الفرا
ًخصوصا وأن المجتمع الدولي ال يعترف بسلطة حماس 

 .في قطاع غزة

كما أدى رهان السلطة الفلسطينية الكامل على 
المفاوضات مع إسرائيل إلى ما يشبه حالة من العزلة، 
والضعف الالفت، في حضورها داخل الضفة الغربية 

ٕاتها وامكاناتها المادية نفسها، فضال عن تراجع قدر
 .واللوجستية

زاد في هذا الضعف غياب الغطاء العربي 
للفلسطينيين بسبب حالة عدم االستقرار التي أشاعها 

 .، وتبعات األزمة السورية”الربيع العربي“

لعل أخطر تطور شهده ملف الصراع الفلسطيني 
ّ اإلسرائيلي هو تخلي الراعي األميركي، عمليا، عن مبدأ –
، عبر المفاوضات، لصالح فكرة تحقيق ”ل الدولتينح“
، عبر سلسلة من الخطوات التي ”األمن اإلسرائيلي“

حل ملفات الوضع النهائي ” إلغاء“تهدف إلى 
لصالح ) الالجئون، األمن، القدس، المياه والحدود(

وهي الملفات التي تمثل جميعها، كما يمثل كل . إسرائيل
ًواحد منها، مصلحة أردنية ع  .ليا، ال يمكن تجاوزهاٍ

ًأردنيا، ال تعني القضية الفلسطينية مجرد مسألة  ّ
ولكنها تعني . قومية ذات رمزية عالية لألردن فحسب

ولئن كنا دأبنا خالل . مسألة مصيرية بكل معنى الكلمة
مصلحة “العقود الماضية، على اسخدام وتداول تعبير 



  
  ٢٧٥ 

ضية ّ، عندما كنا نطرح مستقبل حل الق”أردنية عليا
مسألة أمن “الفلسطينية؛ فإننا اآلن، وبال شك، أمام 

وأي تجاهل . أردني، بالمعنى الكامل للكلمة” وطني
للمصالح األردنية فيما يخص مستقبل القضية 
الفلسطينية، إنما يعني أن هناك من يريد أو يسعى لرسم 
مالمح مستقبل األردن نيابة عنا، وأن تصبح مصالحنا 

وهذا ما ال . د ورقة تفاوض بأيدي الغيرواعتباراتنا، مجر
  .يقبله األردن من قريب أو بعيد

لقد انفصل المسار األردني عن المسار 
الفلسطيني منذ بدء المفاوضات في مؤتمر مدريد، بعد أن 
ّوفر األردن الغطاء السياسي للوفد الفلسطيني آنذاك، 
إلدخال الفلسطينيين إلى المؤتمر، وتمكينهم من الدفاع 

نفسهم عن حقوقهم التاريخية والشرعية، ضمن مناخات بأ
ثم . ٕدولية واقليمية، كانت مواتية وضاغطة باتجاه الحل

ٕتماما، والى اآلن انفصل المساران األردني والفلسطيني ً.  

ّومرت القضية الفلسطينية بمراحل وأزمات 
ومنعطفات كبرى، وقف خاللها األردن، موقف السند 

 عن الحقوق الفلسطينية، والتزم، والداعم والمدافع الصلب
دون تردد أو انقطاع، بتقديم كل أشكال الدعم لألشقاء 
الفلسطينيين عبر العقود الماضية، على أساس السعي 

والذي يلبي الحقوق الفلسطينية، ” حل الدولتين“لتحقيق 
  .ويمثل مصلحة وطنية أردنية عليا، في الوقت نفسه

ته من بيد أن السنوات الماضية، وما شهد
أحداث وتطورات وغياب العبين أساسيين وظهور أطراف 
واعتبارات جديدة، وانعكاساتها على القضية الفلسطينية؛ 
حملت معها تداعيات كبيرة، وتحديات جدية، تلقي 
بظاللها على المصالح األردنية وعلى األمن الوطني 

  .األردني، بمفهومه الشامل

عور ّوفي مقدمة هذه التحديات، ازدياد الش
بالفراغ السياسي على الساحة الفلسطينية واستمرار حالة 
االنقسام الجيوسياسي، مع تخلي األطراف الدولية عن 

رعاية المفاوضات؛ ما أدخل الحالة السياسية الفلسطينية 
وهذا أخطر ما قد يواجه األردن على . ”التعويم“بما يشبه 

  .اإلطالق

، ”أمن إسرائيل“فيما يبدو أن تحقيق معادلة 
ضمن المؤشرات القائمة، وبتواطؤ أطراف دولية، أو 
ّبتفهمها، مع عدم وجود دور عربي مساند، واختالف 

، داخل دول ”األمن القومي العربي“أولويات مفهوم 
المنظومة العربية نفسها؛ إنما يعني عمليا أن الحل 
المجتزأ من طرف واحد، سيكون على حساب األردن 

  .والفلسطينيين

ر بالموقف المبدئي والشجاع الذي ّوهنا، نذك
اتخذه جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين المعظم، 
بدعم من الشعب األردني بكل أطيافه، في الدفاع عن 
أولوية القضية الفلسطينية خالل العقدين الماضيين؛ منذ 
بدأت محاوالت تحويل انتباه العالم باتجاه ملفات أخرى 

لحرب على اإلرهاب بعد أحداث ًكانت تطرأ، ابتداء من ا
م، ثم الحرب على أفغانستان، وبعدها ٢٠٠١سبتمبر 

المشروع األميريكي “م، ومن ثم ٢٠٠٣غزو العراق 
م، ثم األزمة المالية ٢٠٠٦، وحرب لبنان ”لإلصالح

م، ٢٠١١” الربيع العربي“ً، وتاليا ٢٠٠٨العالمية 
 م،٢٠١٤” داعش“واألزمات الداخلية العربية، ثم ظهور 

م، إلى حرب اليمن ٢٠١٥والملف النووي اإليراني 
واألزمة الليبية، وتطورات األزمة السورية؛ وفي كل هذه 
المنعطفات، التي لم تهدأ، كان جاللة الملك، ينشط 
. ويتحرك في كل مكان، لتبقى القضية الفلسطينية حاضرة

بل وحرص جاللته، في كل مناسبة، على ربط حل 
ية الفلسطينية، بوصفها تمثل األزمات الطارئة بالقض

  .”القضية المركزية“ّالقضية العادلة والحية، وبالتالي 

لقد صمد جاللة الملك في وجه كل الموجات 
واستطاع . وامتلك شجاعة الموقف وزمام المبادرة. العاتية

كما استطاع أن يحول . أن يحقق نجاحات كبيرة ونوعية
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 وقائع دون تحقيق أهداف اليمين اإلسرائيلي بفرض
جديدة، بموجب منطق موازين القوى على األرض، بما 
في ذلك، المحاوالت الحثيثة، إلجراء تغييرات في القدس، 
وانتهاك هوية المقدسات اإلسالمية والمسيحية، والعبث 

 .بها

لكننا اليوم، أمام استحقاقات أصعب، تفرضها 
ّوفي مقدمة هذه التطورات، . التطورات والوقائع الجديدة

، وهو الحل الوحيد ”حل الدولتين”جع الفرص الواقعية لـترا
الذي يجسد مفهوم العدالة ويفضي إلى قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس 
الشريف، وترتبط به ملفات الحل النهائي، التي تمثل 

  .مصلحة األردن العليا

ّغياب حل الدولتين ال يعني في المقابل، تقدم 
، على أساس من طروحات ”حل الدولة الواحدة“فرص 

وهو السيناريو الذي رفضه . ”الدولة ثنائية القومية“
ًاألردن جملة وتفصيال، وعلى لسان جاللة الملك المعظم، 

  .ّوأكثر من مرة

مع مالحظة أن سقف الطموح اإلسرائيلي، 
يتجاوز اآلن، بفعل الوقائع الجديدة وموازين القوى 

، والذي ”حل الدولة ثنائية القومية“حات الدولية، طرو
برز باألساس، خالل ثالثينيات القرن الفائت، كمقترح 
ألحزاب إسرائيلية يسارية؛ فالتعنت اإلسرائيلي يريد اليوم، 

، أي؛ ”حل الدولة الواحدة“، وليس ”واقع الدولة الواحدة“
ّفرض األمر الواقع، بال أية صيغة أو التزامات تحقق الحد 

 من الحقوق الفلسطينية، وبما يؤدي إللغاء األدنى
ٕالقضية الفلسطينية، والغاء الحقوق األردنية المترتبة 
ًعلى حلها، حال عادال بموجب قرارات الشرعية الدولية 

  .ومرجعيات العملية السلمية

ّوسأقف هنا، بإيجاز، عند بعض طروحات، تروج 
ية ، كمخرج لتوقف العمل”الدولة ثنائية القومية“لفكرة 

السلمية، وتراجع فرص حل الدولتين، حيث تنطلق 

ّاألصوات العربية التي تروج لحل الدولة ثنائية القومية، 
ّالتغلب على الكيان اإلسرائيلي من داخله، : من فكرة

اعتمادا على الفارق الكبير بين نسبة الزيادة السكانية 
  .بين العرب واليهود، لصالح العرب

لقديمة، ال تبدو ذات هذه الفكرة الكالسيكية ا
قيمة اليوم، وفي عالم اليوم، وعلومه ومعطياته، التي ال 
ًتقيم وزنا للتعداد البشري، مقابل الدعم الدولي والتفوق 
التكنولوجي والقوة االقتصادية والعسكرية واألمنية؛ ما 

ّالتغلب السكاني“َيعني أن وهم  ” غير واقعي وال يقدم ،
بل ويترتب عليه، من .  الحقوقحلوال سياسية، وال يستعيد

الناحية العملية؛ أن الفلسطينيين، وهم الطرف األضعف 
الساحة “في هذه المعادلة، سيتحولون إلى ما يشبه 

وهذا ما ال يمكن أن يقبله . للكيان اإلسرائيلي” الخلفية
الفلسطينيون، كما أن من شأنه، بضرورة الحال، أن يهدد 

ة، في أكثر من مجال، بحكم المصالح االستراتيجية األردني
طبيعة التداخل في الملفات المشتركة وخصوصية العالقة 

  .األردنية الفلسطينية

هذا من جانب، أما من الجانب اآلخر، فإن 
ملفات الوضع النهائي التي يعد األردن شريكا موضوعيا 

، تلقائية، ”تصفية“فيها، ستنتهي إلى ما يشبه عملية 
  .”ائية القوميةالدولة ثن“في سيناريو 

وفي مقدمة هذه الملفات، هنا، ملف الالجئين 
، ”الالجئين“حيث ستنتهي الفوارق بين فئات 

، وهو ما سأعرض ”الالجئين النازحين”، و”النازحين”و
  .ًله تاليا، بشيء من التوضيح

كذلك، ملف القدس، والوصاية الهاشمية على 
ي المقدسات اإلسالمية والمسيحية، المنصوص عليها ف

الدولة “مرجعيات العملية السلمية؛ فضمن سيناريو 
، ستكون القدس بمثابة العاصمة الموحدة ”ثنائية القومية

ويترتب على ذلك إلغاء الحقوق . للدولة الثنائية المفترضة
األردنية باإلشراف على المقدسات ورعايتها، ومساس 
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ق مباشر باالعتبارات األردنية الرمزية والقانونية التي تتعل
  .بالمدينة المقدسة

أضف إلى ذلك، ملفات الحدود واألمن والمياه، 
  .وكل ما يتعلق بالمصالح األردنية، على نحو وثيق

ما يعني أن فكرة حل الدولة الواحدة، هي صيغة 
حقيقية للقضية الفلسطينية، ونهاية غير ” تصفية“

مقبولة للمشروع الوطني الفلسطيني، وهي كذلك، تجاوز 
  . والحقوق األردنيةعلى المصالح

ّفيما يخص ملف الالجئين والنازحين 
الفلسطينيين، وهو الملف األكثر أهمية وحساسية 
ّبالنسبة لألردن، فال بد من التوضيح هنا، أن ملف 
ّالنازحين من الضفة الغربية إلى األردن، صدر به قرار  ّ

ّ، وينص دون أي لبس، )٢٣٧(عن مجلس األمن ورقمه  ّ
ٌوهذا القرار، سابق على . نازحين بالعودةعلى تأكيد حق ال

  .)٢٤٢(القرار 

من جهة أخرى، لدينا عدة فئات، بالمعنى 
ّالقانوني، من المهجرين من الضفة الغربية إلى األردن،  ّّ

، فمنهم النازحون من أبناء الضفة ١٩٦٧إثر حرب 
ًالغربية إلى األردن، ومنهم، أيضا،  . ”الالجئون النازحون“ّ

ّلفلسطينية التي تواجدت في الضفة الغربية، أي، الكتلة ا ّ
م، بصفة الجئين، فلما وقع ١٩٦٧و١٩٤٨ما بين حربي 

وهناك، . ّاالحتالل على الضفة الغربية؛ نزحت إلى األردن
ّأيضا، فئة من أبناء الضفة الغربية، ممن لم يكونوا،  ّ ً
لحظة وقوع االحتالل في الضفة الغربية، بل كانوا خارجها 

  .مل أو الدراسة واإلقامةلغايات الع

الالجئين “ّمن وجهة نظر أردنية، فإن نسبة 
تشكل ثلثي عدد النازحين الفلسطينيين في ” النازحين

ّوالالجئ، سواء أكان في مخيمات األردن، أم أتى . األردن
ّمن مخيمات الضفة الغربية، هو من مسؤولية الدولة  ّ ّ

ّواألردن معني بالدفاع عن حقه . ّاألردنية  في العودة وكافة
  .ّحقوقه القانونية األخرى

ويترتب على ذلك، وبحكم قرارات الشرعية 
الدولية، إن قضية حق النازحين بالعودة، هي مسألة يتم 
حلها بين الجانبين األردني والفلسطيني، بعد قيام الدولة 
ّالفلسطينية، بحيث يتفق الجانبان على آليات العودة 

كفل تمكين النازحين من وتفاصيلها ضمن اعتبارات ت
حقوقهم الشرعية والمنصوص عليها بوضوح في القرارات 

  .الدولية

وعليه، فإن مصلحة األردن، في ملف النازحين، 
كما في غيره، تقتضي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، 
وذات الحدود الواضحة مع األردن، وبما ال يتيح للجانب 

قاشات والمداوالت ًاإلسرائيلي أن يكون طرفا، في الن
ّبخصوص ضمان حق النازحين بالعودة، أو أن يمتلك 

 .، أو التدخل، بأي شكل”حق االعتراض“

ًوعودا إلى ذي بدء، فإن القضية الفلسطينية 
وهي قضية داخلية، . بالنسبة لألردن، هي قضية مصيرية

وكل محاولة . ٕبمقدار ما هي قضية عربية وانسانية عادلة
ّ القضية الفلسطينية وأولويتها إنما للتحايل على مركزية

  .ًتمثل إضرارا باألردن، ومصالحه وحقوقه ومستقبله

ولذلك، ارتبطت مواقف األردن وجهوده السياسية 
ًوالقانونية والدبلوماسية، فضال عن تضحيات قيادته 
وقواته المسلحة وشعبه وكافة مكوناته، منذ نشأة الدولة 

ق والدؤوب في الدفاع األردنية الحديثة، بالكفاح الصاد
وهذا . عن الحقوق الفلسطينية، وعن األراضي الفلسطينية

ًكله لم يكن في باب الخيارات، وانما كان وما يزال، تعبيرا  ٕ
عن االرتباط الوثيق، وعن دفاعنا التاريخي عن حقوق 

  .أشقائنا وعن أنفسنا

ٕواذا كانت فرضيات مستقبل القضية الفلسطينية، 
التطورات اإلقليمية والدولية، عن تبتعد اليوم، بفعل 

الصيغة الحصرية التي تلبي المصالح األردنية 
والفلسطينية، المشتركة، والمتمثلة بمبدأ حل الدولتين، 
وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، 
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ومعالجة ملفات الحل النهائي بموجب قرارات الشرعية 
ءة كل االحتماالت الدولية؛ فإن المسؤولية تستدعي قرا

ًوخياراتنا تجاهها، وشكل ونوعية حضورنا مستقبال في 
الملف الفلسطيني، باإلضافة إلى أولوية تمتين العالقة 
األردنية الفلسطينية، في كل أبعادها، وتعزيز عوامل 

  ..القوة، ومعالجة أي نقاط التباس مفترضة

وكلي ثقة، أن خيارات الدولة األردنية واضحة 
، وتجربتنا في التعامل مع )ٕان لم تكن متداولةو(ًتماما 

ًالتحديات، تاريخيا، تبرهن، أنها تبدأ من استشراف 
 .التحدي والتحضير له واالستعداد التام، قبل حدوثه

  رئيس وزراء أسبق*

 ٨ ص١٩/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

لهذه   الشيخ عكرمة صبري للجزيرة نت
  األسباب أبعدوني عن األقصى

  

أكد الشيخ عكرمة  - القدس – أسيل جندي
صبري خطيب المسجد األقصى المبارك ورئيس الهيئة 

في اليوم األول  -اإلسالمية العليا للدفاع عن القدس 
 المضي في التعبير عن - إلبعاده عن الحرم الشريف

مواقفه الثابتة تجاه األقصى وقضية باب الرحمة، وعدم 
ت المتطرفين التنازل عن اإلدالء برأيه الرافض القتحاما

وانتهاكات قوات االحتالل لقدسية أولى القبلتين وثاني 
  .المسجدين وثالث الحرمين الشريفين

وتسلم صبري أمس أمرا جديدا باإلبعاد عن 
كانون الثاني / من يناير٢٥المسجد األقصى حتى 

الجاري، ومن المحتمل أن تمدد سلطات االحتالل هذا 
  .اإلبعاد بعد انتهاء المدة

نص حوار خاص أجرته الجزيرة نت مع تاليا 
ٕخطيب األقصى المبارك حول استدعائه وابعاده األخير، 

وتاريخ مالحقته، باإلضافة لقضية باب الرحمة 
  .ومصليه واالنتهاكات المستمرة بحق المسجد الشريف

نبدأ من آخر المستجدات، ما سبب استدعائك 
  األخير وما التهمة التي وجهت لك أثناء التحقيق؟

الحتالل يخلط بين التحريض واإلدالء بالرأي، أنا ا
أعلن رأيي وموقفي بشكل واضح ضد ممارسات المتطرفين 
اليهود في األقصى وأعلن أثناء خطب الجمعة عن 
تمسكنا بالثوابت الدينية بما في ذلك قضية باب الرحمة 

  .باعتباره جزءا ال يتجرأ من األقصى

يدعي أن هذه المواقف ال تعجب االحتالل الذي 
ذلك يدخل في إطار التحريض، لكن هذه تهمة جديدة 
قديمة وجهت لي عدة مرات سابقا، واالستدعاء األخير 
كان بشكل أساسي على ضوء الوجود المكثف لعشرات 
آالف المصلين في المسجد ألداء صالة فجر يوم الجمعة 

  .الماضي

هذه الصالة الجماعية أغاظت المحتل ووجهت 
قصى للمسلمين وحدهم وأن أطماع له رسالة بأن األ
اغتاظوا من هذا الحشد فاستدعوني .. اليهود فيه تبخرت

  .للتحقيق

أطلعنا على نتائج االستدعاء وهل يتوقع 
  المحامون أن تمدد سلطات االحتالل قرار اإلبعاد؟

ّسلمت قرارا جديدا باإلبعاد عن المسجد األقصى  ُ
لثاني كانون ا/ من يناير٢٥لمدة أسبوع تنتهي في 

الجاري، وذلك بهدف النظر باإلفادة التي قدمتها والتي لم 
تعجبهم قطعا، وكل االحتماالت مفتوحة، قد يسلمونني 
أمرا بإبعاد أطول بعد أسبوع لكنني أعلن كما كل مرة أنني 

  .لن أتراجع عن مواقفي بسبب هذه المالحقات

وأعتبر سياسة اإلبعاد عنصرية غير قانونية، وال 
 في العالم تتبع أسلوب اإلبعاد عن أماكن توجد دولة

  .العبادة سوى االحتالل اإلسرائيلي



  
  ٢٧٩ 

متى اعتليت المنبر أول مرة في المسجد األقصى 
  إللقاء الخطب ومتى بدأت مالحقتك؟

أول خطبة ألقيتها في المسجد كانت عام 
 على التوالي على القيام بهذا ٤٧، وأواظب للعام ١٩٧٣

تروق له كلماتي فبدأ بمالحقتي الدور، لكن االحتالل ال 
 مع اندالع االنتفاضة الثانية، ومنذ ذلك ٢٠٠٠عام 

الحين حتى اليوم أتعرض لالستدعاء واالعتقال والتحقيق 
ْباإلضافة لعقوبتي اإلبعاد عن المسجد األقصى والمنع من 

  .السفر

يمر األقصى بأكثر المراحل خطورة، ولعل ما يزيد 
والت االحتاللية اليومية حساسية هذه المرحلة المحا

إلعادة إغالق مصلى باب الرحمة والدعوات المتطرفة 
كيف تقرأ مستقبل هذه القضية . لتحويله إلى كنيس

  بالتحديد؟

نؤكد أن مصلى باب الرحمة لن يغلق، وما يقوم 
به االحتالل هو تصرفات انتقامية لمالحقة وترهيب 

  .المرابطين والمرابطات

تقبال كل شر تجاه نتوقع من االحتالل مس
مسجدنا لكننا نعول فقط على ثبات المقدسيين ووقفتهم 
ضد مخططات المحتل ضد األقصى، وما يبشر بالخير ما 
حصل مؤخرا في الميدان من حشد ألداء صالة الفجر في 

  .األقصى يوم الجمعة على مدار أسبوعين

كيف تقيم ردة فعل المقدسيين تجاه اعتداءات 
  د األقصى المبارك؟االحتالل على المسج

كلما أمعن االحتالل في انتهاكاته ضد المسجد 
ازداد وجود الناس فيه، وهذه رسالة واضحة لالحتالل 
بضرورة رفع يده عن هذا المكان المقدس، ألن 
المقدسيين أثبتوا أن ال تنازل عنه في أكثر من موقف 
خالل السنوات األخيرة ال سيما خالل هبة البوابات 

 وهبة باب الرحمة التي ٢٠١٧ صيف عام اإللكترونية
  .٢٠١٩اندلعت شتاء 

تزامنت هذا العام بعض المناسبات اليهودية مع 
األعياد اإلسالمية، مما دفع بالمتطرفين القتحام األقصى 

 من شهر رمضان الماضي وأول أيام عيد ٢٨في 
، هل تعتقد ٢٠٢١ و٢٠٢٠األضحى، هذا سيتكرر عامي 

  كثر في األقصى؟أن ذلك سيؤجج األوضاع أ

أوال هذه االعتداءات تدلل على أن األقصى ليس 
مقدسا عند اليهود ولو أنه كذلك لراعوا قدسيته ورفضوا 
أن يكون ساحة للمواجهة والتخريب خالل كل اقتحام 

  .وهجوم على المصلين

ثانيا نتوقع تأجيج األوضاع في كل موسم 
 أن لألعياد اليهودية وقبيل كل جولة انتخابات، خاصة

حزب الليكود يسعى دائما إلرضاء جماعات الهيكل 
المتطرفة لكسب أصواتهم في االنتخابات، وهذا التحالف 
الشيطاني بين الحكومة والمتطرفين يؤدي لتوتر مستمر 
في األقصى بسبب دعم الحكومة لهم على حساب 

  .المسجد وحرمته

ٕما هو المطلوب عربيا واسالميا لحماية المسجد 
طلوب أن تتحمل جميع دول العالم الم األقصى؟

مسؤوليتها تجاه هذا المسجد ألن األقصى ليس 
للمقدسيين وحدهم بل هو لكافة المسلمين في جميع 

  .معمورة، وسيحاسب اهللا كل من يقصرأنحاء ال

  ٢١/١/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

استهداف إسرائيلي مبرمج  الشيخ صبري
  للرموز الدينية في القدس 

  

قال الشيخ عكرمة  - القدس – األناضول
صبري، خطيب المسجد األقصى، إن االستهداف 

للرموز الدينية  السلطات اإلسرائيلية  اإلسرائيلي من قبل
االتهامات  في مدينة القدس هو أمر مبرمج، رافضا

  .”التحريض“للشخصيات المقدسية بممارسة  اإلسرائيلية
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وقال الشيخ صبري في مؤتمر صحافي، األربعاء 
حتالل االستهداف من قبل اال“: في فندق في القدس

للرموز الدينية هو أمر مبرمج، وهم يخلطون ما بين 
التحريض وما بين إبداء الرأي، فإبداء الرأي مسموح به 
في كل قوانين العالم، ولكن يخلطونه ألن رأينا الذي نبديه 

  .”ال يروق لهم، فيقلبونه إلى تحريض

نحن نتهم بالتحريض ألي موقف “: وأضاف
لرحمة جزء من المسجد نقوله، فحينما نقول إن باب ا

األقصى، فهذا يعتبر تحريضا، وحينما نقول إنه لن يغلق، 
فإنهم يعتبرون هذا تحريضا، وحينما نقول إن المسجد 
األقصى كامال ال تنازل عن ذرة تراب منه، فإنهم يعتبرون 

 .”ذلك تحريضا

أي كالم يتعارض مع “: يوتابع الشيخ صبر
 ليست جديدة مخططاتهم يسمى تحريضا، وهذه التهمة

بالنسبة لي، ففي كل لقاء تحقيق فإن التهمة جاهزة وهي 
  .”التحريض

وكانت شخصيات سياسية ودينية من القدس 
ٕواسرائيل قد شاركت في المؤتمر الصحافي التضامني مع 
الشيخ صبري، بعد قرار السلطات اإلسرائيلية إبعاده عن 
المسجد األقصى لمدة أسبوع، بدءا من األحد الماضي 

  .”التحريض“بتهمة 

نحن على موقفنا “ :ولكن الشيخ صبري قال
الثابت، وقلت لهم أثناء التحقيق إن موقفنا واضح، 
ونتكلم به في كل مكان، في المسجد األقصى وفي 
الصحافة وللمسلمين وغير المسلمين، فال غموض في 
كالمنا، وبالتالي فنحن لن نتراجع عن مواقفنا ولن 

 القانونية وغير الحضارية وغير نستسلم لضغوطاتهم غير
  .”اإلنسانية

حراك الجماهير، بما في ذلك في “واعتبر أن 
زيادة حضور المصلين في صالة الفجر في المسجد 
األقصى، يقلق إسرائيل، فهم ال يريدون أي تجمع شعبي 

في المسجد األقصى المبارك ألنهم طامعون بالمسجد، 
فت النظر أنهم فيريدون التجفيف، ولكن األمر الذي يل

، بمعنى أن اإلبعادات ١٠حينما يبعدون شابا يأتي بديله 
 .”غير ناجحة

ومن جهته قال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة 
العليا للجماهير العربية في إسرائيل، إن تل أبيب لن 

  .”ضد الشيخ عكرمة صبري“تنجح في خطواتها 

هناك انتهاكات خطيرة للمسجد “ :وأضاف بركة
 ولكل األماكن المقدسة في القدس، ولكن تحديدا األقصى

المسجد األقصى، وهناك في السنوات األخيرة تشجيع 
عنصري لمجموعات المستوطنين التي تجاهر بنيتها 
ٕوبسياستها بهدم المسجد، واقامة ما يسمى بالهيكل 
مكانه، وهذا يأتي إلى جانب حصار مدينة القدس وخنق 

غربية إضافة إلى الحصار أي تواصل بينها وبين الضفة ال
ٕاالقتصادي والضرائب الباهظة وهدم البيوت والى جانب 

  .”استهداف سلك التعليم

أما الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات 
في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، فقال موجها 

إن استهدافك ليس صدفة، فأنت “ :كالمه للشيخ صبري
 المتلعثمة والمبادر دائما صاحب المواقف الواضحة غير

للوقوف أمام كل محاوالت المؤسسة اإلسرائيلية في إثبات 
روايتها الكاذبة والمزيفة، عن حق مزعوم لهم في المسجد 

  .”األقصى المبارك

إن المزيد من الرباط والتواجد في “ :وأضاف
  .”المسجد األقصى، هو الرد على االحتالل وغطرسته

  ٢١/١/٢٠٢٠ العربي القدس

* * * * *  
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عة وواضحة امواقف األردن شج:  شريفأبـو
 بالدفاع عن األقصى والمقدسات

  

  علي أبوحبلة وعبدالحميد الهمشري: أجرى الحوار

أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات، بسام أبو شريف، بمواقف االردن الشجاعة 
والواضحة في الدفاع عن األقصى والمقدسات االسالمية 

  .والمسيحية

، أن »الدستور«أبو شريف في حوار مع وأكد 
الحديث عن البعد القومي العربي ال يمكن تجسيده بمثل 
ًما كان قائما وسليما كالوحدة بين األردن وفلسطين  ً
القائمة على الصعيد الشعبي حيث ال يمكن أن نفرق بين 
من هو أردني وفلسطيني، ونحن في األردن لنا عائلة 

ئلة أردنية، فالعائلة فلسطينية وفي فلسطين لنا عا
الفلسطينية األردنية واحدة مهيأة أكثر من أي بلد آخر 

  .لوحدة شاملة

وأبو شريف أحد مؤسسي الجبهة الشعبية 
. جورج حبش ود. لتحرير فلسطين إلى جانب الراحلين د

وديع حداد، كما أنه صاحب وثيقة أبو شريف حول 
ه في ، انفجر بين يديه لغم بمكتب١٩٧٢السالم، في عام 

مجلة الهدف التي ترأس تحريرها بعد اغتيال غسان 
كنفاني في بيروت أرسله الموساد إليه في كتاب، أصيب 
جراءه بجروح بالغة، فخسر أربعة أصابع وفقد عينه 
ًوجزءا كبيرا من سمعه، انتخب بعد شفائه كمسؤول  ً
للعالقات الخارجية التحاد الكتاب والصحفيين 

أوسمة منها وسام فيتنام في الفلسطينيين، وتقلد عدة 
هانوي ووسام الريشة الذهبية األلماني ووسام لينين في 

بعد الخروج من بيروت تمركز في دمشق، .. موسكو
وبسبب خالفه السياسي مع قيادة الجبهة حول النظرة 
اإلستراتيجية المستقبلية، قدم استقالته وتوجه للجزائر 

يس عرفات حيث التحق بعد إصرار فلسطيني عام بالرئ

كمستشار خاص له، وكان أحد مهندسي مؤتمر مدريد، 
استمر في عمله كمستشار للرئيس عرفات رغم عدم 
ًرضاه عن مباحثات واتفاق أوسلو، حيث حذره خطيا من 
مخطط الغتياله بالسم قبل حدوثه، له مؤلفات عديدة 

ياسر عرفات، بنيامين نتنياهو الصعود والهبوط، «منها 
يع حداد، الموهوب غسان كنفاني حصار بيروت، ود

 وتاليا نص الحوار  ..»وأفضل األعداء ً:  

ٕكيف تقرأون الواقع الفلسطيني، والى : لدستورا
  .أين تقودنا األقدار؟

يبدو للكثيرين أن آفاق إيجاد حل عادل  -
للقضية الفلسطينية مغلقة، ال بل إن قراءة األحداث 

الزمن، تودي والتطورات التي جرت في العقد األخير من 
إلى اإلصابة باإلحباط واليأس، ألن العقد األخير شهد 
ًتصاعدا في تمدد العدو في األرض المحتلة ومصادرة 
ٕاألراضي، وبناء المستوطنات والغاء إسم الضفة الغربية 
وتحويله إلى يهودا والسامرة، وضم القدس، وضم األغوار 

ينية والبحر الميت، وباختصار ابتالع كل األرض الفلسط
بدعم من واشنطن، إنهم يحاولون تهويد القدس والخليل 
ونابلس، ويريدون تدمير األقصى تحت تأثير أساطيرهم 

ًوهذا أحدث إحباطا وبث جوا من اليأس .. المزيفة للتاريخ ً
  .في أوساط كثيرة فلسطينية وعربية

لقد عاصرت مرحلة الشهيد ياسر : الدستور
سطيني من البداية عرفات، ما هو تقييمكم للوضع الفل

  .ولغاية اآلن؟

تسألونني عن ياسر عرفات، والمرحلة التي  -
عرفات قاد .. قاد فيها الرئيس الراحل الشعب الفلسطيني

ًالذي كان بعيدا كل البعد عن الوحدة «الشعب الفلسطيني 
ًهدفا وطريقا السترجاع الحقوق نحو وحدة وطنية لم » ً

، حيث ١٩٤٨م تشهدها الساحة الفلسطينية منذ العا
ًتمكن بشتى الوسائل والطرق السياسية واإللزامية أحيانا 
من رص صفوف الشعب الفلسطيني التي لم يشهدها من 
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قبل تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، كما أنه أرسى 
ًبجهد كبير أسسا للديموقراطية الفلسطينية، ما زالت تقود 

مة وتضبط األوضاع الفلسطينية داخل مؤسسات منظ
أما على .. التحرير الفلسطينية، وفي هذا إنجاز كبير

الصعيد السياسي، فقد كان حلم إقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة هو الحلم الذي كان يسيطر على تفكيره، وعلى 
ضوء ميزان القوى الدولي ومواقف الحلفاء على 
الصعيدين الدولي واإلقليمي تحول الهدف من ذاك الذي 

تحرير كامل التراب «فتح في بدايتها أي رفضته حركة 
، حيث تبنى الرئيس ياسر عرفات وحركة فتح »الفلسطيني

مشروع إقامة الدولة الفلسطينية على األراضي التي يتم 
مجلس «تحريرها من االحتالل في ظل اإلجماع الدولي 

 الذي اعتبر أن األراضي التي ٢٤٢، بقراره رقم »األمن
ٍاض يجب إنهاء احتاللها، م، هي أر١٩٦٧احتلت عام 

وتحول الشعار إلى شعار إقامة الدولة على األراضي التي 
م، لقد تمكن الرئيس ١٩٦٧احتلتها الدولة العبرية عام 

ياسر عرفات وقادة الفصائل بوحدتهم الوطنية من 
الصمود في وجه كل المحاوالت والحروب التي استهدفت 

دة الثورة ولم تخرج قيا.. تصفية الثورة الفلسطينية
والمقاتلون من بيروت إال بسبب الصمود، وهزيمة 
شارون على يد المقاومة اللبنانية والفلسطينية، إذ لم 
يتمكن شارون من تنفيذ ما أعلن عنه كهدف وهو تصفية 
قيادة الثورة وشطبها من المعادالت، وبدأت مرحلة جديدة 
هي مرحلة االنتفاضة التي نجحت في حشر الدولة 

في زاوية ضيقة، وعدلت من موازين القوى، حيث العبرية 
أجبر شامير على حضور مؤتمر مدريد الدولي الذي عقد 

،  )٣٣٨ و٢٤٢(على أساس قراري مجلس األمن 
وبرعاية روسيا والواليات المتحدة وبحضور أوروبي 
وعربي، وحاولت دولة االحتالل عبر المماطلة والتلكؤ أن 

مدريد أول مكسب كان مؤتمر .. تجهض مؤتمر مدريد
ولدته اإلنتفاضة األولى، لكنني أعتبر أن وقف االنتقاضة 

أثناء مؤتمر مدريد أضعف الموقف الفلسطيني، فقد كان 
من الضروري إجراء المباحثات في مؤتمر مدريد في ظل 
تصعيدها لضمان الحفاظ على التميز اإليجابي في ميزان 

كن من ًالقوى، وبدال من ذلك شن حزب العمل الذي تم
الفوز باالنتخابات عمليته الخاصة فأدخل في ذهن 
البعض المباحثات السرية بين منظمة التحرير وحزب 
ًالعمل بأنها ستؤدي إلى نتائج أسرع، وتضمن ذلك تلميحا 
للموافقة على إقامة دولة فلسطينية، واقترحت أوسلو 
كمكان لعقد هذه المفاوضات السرية، وهنا اختلفت مع 

  . عرفات وحذرته أنه كمين ينصب لهالرئيس ياسر

ٕلماذا يريدون مفاوضات سرية دون شهود؟ واذا 
ًكان حزب العمل يريد حال سلميا، حل الدولتين فمؤتمر  ً
مدريد معقود، لماذا أوسلو السرية واإلطار في مدريد 
قائم؟ قلت له أن هذه الدعوة، هي كمين لتحويل منظمة 

 تحت السيطرة التحرير الفلسطينية إلى إدارة مدنية
والسيادة اإلسرائيلية، لكن بعض األخوة استخدموا الحلم 
لدى الرئيس ياسر عرفات حلم إقامة الدولة لجره إلى 
ًأوسلو، غادرت تونس احتجاجا وتوجهت إلى األردن 

ما : واستقبلني الملك الحسين رحمه اهللا في قصره وسألني
نه ال ٕالخطب؟ فقلت له الحقيقة، وانني أعود إلى بلدي أل

عالقة لي بهذه المباحثات، ولم أدخل مع العائدين إلى 
، حين ١٩٩٦األرض المحتلة وبقيت في األردن إلى عام 

اتصل بي الرئيس الراحل ياسر عرفات وطلب مني الدخول 
إلى األرض المحتلة، شعرت أنه في مأزق فوافقت 
وتوجهت لألرض المحتلة، منذ اللحظة األولى لمست أن 

عرفات اكتشف الحقيقة، وهي أن الرئيس ياسر 
ال تريد وال تنوي الموافقة على إقامة دولة » إسرائيل«

فلسطينية، بل تريد من منظمة التحرير أن تتحول إلى 
ًأداة إسرائيلية لحكم الضفة الغربية وغزة اداريا، وتأكدت 

أوسلو كمين، وفي حفل استقبال : مخاوفي بالملموس
لسالم في الشرق أقامته دول أوروبية تحت شعار ا
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األوسط، أقيم في فندق دان في تل ابيب، اقترب مني 
شمعون بيريز وكنت أقف مع أحد كبار المسؤولين 

سيد أبو شريف يبدو أن «: السويديين وبادرني بالقول
: ، أجبته»صديقك يريد إقامة دولة مستقلة بالفعل

، فرد شمعون »بالطبع، هذا ما تريده منظمة التحرير«
أرجو أن تبلغ صديقك بأن هذه الحكومة، «: ولبيريز بالق

ستوافق على إقامة » إسرائيل«وال أي حكومة أخرى في 
، ونقلت الرسالة إلى الرئيس »دولة فلسطينية مستقلة

  .«هذا واضح اآلن«: ًياسر عرفات الذي هز رأسه قائال

بعد شهر من الرسالة اغتيل رابين، وتبين أن 
ريد أن تقصي الشعب هناك جهة ما صهيونية إرهابية ت

وليس الحكومة » إسرائيل«الفلسطيني، هي التي تحكم 
، بدأ ياسر ٢٠٠٠اإلسرائيلية، منذ تلك اللحظة عام 

عرفات يفكر في المقاومة الشعبية والكفاحية، وهذا حسب 
قناعتي السبب في اغتيال شارون للرئيس ياسر عرفات، 

وش، وما يثبت ذلك هو أن األخير بعد زيارته للرئيس ب
ٕواقناعه له بأن ياسر عرفات هو رأس اإلرهاب، خرج 
بوش بخطاب علني يطلب فيه من الفلسطينيين انتخاب 
ًرئيس جديد بدال من ياسر عرفات، رئيس ال يشكل عقبة 
في وجه السالم، وأعلن في ذلك الخطاب قطع عالقاته 

» إسرائيل«ًمع ياسر عرفات، واتضحت تماما نية 
كل المشروع، فواشنطن وتل أبيب والواليات المتحدة من 

ال تريدان إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بل نظام إداري 
، أما بعد اغتيال ياسر عرفات، »اسرائيل»ذاتي يخضع لـ

فقد مهد شارون للمرحلة التالية إعطاء وعد لألخ أبو 
مازن بأنه سينفذ االتفاقات المقرة بأوسلو في حال توقف 

ًابا كليا، وساد هدوء في جميع العمل الذي كان يسميه إره ً
المناطق، وهذا كان مدخل ترجمة التنسيق األمني إلى 

من المجاهدين » إسرائيل«قيام السلطة بحماية 
، فقد صدق أبو مازن ٢والمناضلين، هذا هو الكمين رقم 

وعود شارون، وتبين اآلن أنه كمين يستهدف ابتالع 

بية، واقتالع األرض الفلسطينية كاملة وتهويد الضفة الغر
  .الشعب الفلسطيني من أرضه

برأيك كيف يمكن للقيادة الفلسطينية : الدستور
االلتفاف على معضلة تفاهمات أوسلو وملحقاتها 
وبخاصة التنسيق األمني، لتحقيق االستقاللية والخروج 

  .ٕمن عباءة االحتالل وامالءاته؟

لألسف لم تقم السلطة بالغاء أوسلو، بل إن  -
أوسلو هو ترامب ونتنياهو وبهندسة من الذي ألغى 

الحركة الصهيونية التي يمثلها في هذا التحالف اإلرهابي 
 زوج ابنة الرئيس ترامب الصهيوني القلب -كوشنير 

والنخاع، نحن نعيش بفترة تغيرت فيها كل األمور بعد أن 
ًانكشف ما كان مخبئا، أي بعد انكشاف أن اتفاق أوسلو 

طهاد الشعب الفلسطيني، لم هو كمين الستعباد واض
تتوقف الصهيونية عند هذا، بل أعلنت عبر كوشنير أن 
هنالك صفقة سيطرحها ترامب أسماها صفقة العصر، 
ورغم أن ترامب لم يكن يدري وما زال ال يدري ما هي بنود 
هذه الصفقة، بدأ بتنفيذ ما يراه هو صفقة العصر، 

، ونقل »إسرائيل»القدس لـ) دون حق أو شرعية(فأعطى 
السفارة األميركية إليها، وألغى القوانين الدولية التي تعتبر 
أن ال شرعية وال حق لمحتل أن يصادر األرض ويستوطن 
ما يحتل منها، وأعلن سلخ الجوالن عن سوريا وضمها 

، وأعلن نتنياهو عن ضم األغوار وشمال »اسرائيل»لـ
 شرق البحر الميت، وأن التمدد االستيطاني سوف يغطي
كامل أراضي الضفة الغربية، وهو يعتبر الفلسطينيين اآلن 
مقيمين مؤقتين على األرض التي يملكونها حيث يحق 

وبدأت .. طردهم منها في أي وقت تريد» إسرائيل»لـ
مالمح تهجير جماعي نحو األنبار تارة، ونحو سيناء تارة 
أخرى، لكن الواضح أنه لم يعد هناك أسرار فيما يخطط له 

كأداة تنفيذية للحركة الصهيونية، ويمكننا القول ترامب 
أنه في عهد هذه اإلدارة باتت الصهيونية هي من تحكم 
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أميركا عبر سيطرتها الكاملة على البيت األبيض الذي بدأ 
  .«إسرائيل»يواجه معارضة أميركية لخضوعه الكامل لـ

صفقة القرن أين تقف؟ وهل بمقدور : الدستور
سقاطها ومواجهة الضغوط التي الفلسطينيين لوحدهم إ

  .تمارس عليهم؟

أعلنت حكومة االحتالل بخطواتها التوسعية  -
، إلبقاء »تناضل«إعدام اتفاقية أوسلو، وراحت السلطة 

ًواحياء االتفاقية التي أعتبرها كمينا استخدم لتنفيذ  ٕ
البرنامج التوسعي والقضم التدريجي ألرض فلسطين 

  .وتهجير شعبها

الحتالل والصهيونية سيطرتها ولم تخف دولة ا
على البيت األبيض والتحكم بقراراته ومواقفه، بل راحت 
تدفع الستغالل هذه الفرصة آلخر حد، وما صفقة القرن 

شمال «سوى تمكين الدولة العبرية من التمدد من الفرات 
، الى النيل، بتحكمها بما يدور في غزة »شرق سوريا

ً هنا يعتمد خطوطا وسيناء، وفي صفقة القرن االحتالل
أما .. يعتبره استراتيجية للدفاع عن الدولة وقلبها

األطراف، فال يهمها سوى التحكم بمصادر الثروة النفطية 
والغازية، وهي تعتمد في هذا على القوات األميركية التي 
ال تخدم مصالح األميركيين في المنطقة بقدر ما تخدم 

ارة ترامب تقوم ٕمصالح الدولة العبرية والصهيونية، واد
بالتنفيد بشكل سريع لكل ما تطلبه وتصر عليه دولة 
االحتالل، وعلى رأس جدولها ضرب المقاومة لتتمكن هي 

  .وعمالئها في المنطقة من التحكم دون معارضة

مواجهة صفقة القرن لن تتم اال بتصعيد وتعميق 
كما «ًمحور المقاومة استنادا لحركة جماهيرية واسعة 

 تعمل لطرد القوات االميركية من المنطقة ،»يحصل اآلن
تنكمش، » اسرائيل«وضرب قواعدها، فهذا سيجعل 

وانكماشها هو مقدمة لعودة الضفدع لحجمه الطبيعي 
  .تمهيدا العادته الى مواطنه األصلية

ًهل حقا القدس هي المعضلة والعقبة : الدستور
ك أمام إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية، أم أن هنا

ًأسبابا أخرى وفق ما يرى فريق في غزة؟ وما خطورة 
  .إجرائها دون القدس؟

ًاالنتخابات ليست موضوعا مفصوال وال معزوال  - ً ً
عما يدور، الهدف من ورائها إعادة اللحمة الوطنية 
الفلسطينية، بناء على اختيار شفاف من الجماهير 

يلها الفلسطينية، وكل من يعرقل إجراءها بإيجاد مبرر لتأج
فإنه في الحقيقة يعمل ضد مصالح الجماهير الفلسطينية، 
ألن توحيد المواقف ضروري لإلنطالق نحو مواجهة 
صفقة القرن بشكل موحد ضمن استراتيجية محور 
المقاومة في المنطقة، من هنا ُأحمل فتح وحماس  َ

بالنسبة للقدس، معلوم أن حكومة .. مسؤولية ذلك
هل القدس، ونحن نريد ذلك، االحتالل تعارض أن تشمل أ

هناك ألف طريقة نحو إجراء االنتخابات في القدس دون 
أن تتمكن دولة االحتالل من منعنا من ذلك، ما يعني أن 
ًذلك المبرر يبقى شكليا، نستطيع أن نفعل ذلك بمعزل 
عن رأي حكومة االحتالل باألمر، أما األهم من هذه 

والرئاسة داخل االنتخابات المكرسة للمجلس التشريعي 
األرض المحتلة، هي انتخابات للمجلس الوطني المطلوب 
إجراؤها، ألننا نريد مجلسا وطنيا جديدا شابا يضخ دماء 
جديدة في عروق النضال الوطني الفلسطيني من اجل 
اعادة الحيوية لمنظمة التحرير، االنتخابات يجب أن 

لة يشارك فيها الكل الفلسطيني داخل وخارج األرض المحت
النتخاب مجلس وطني هو أعلى سلطة لدى الشعب 
الفلسطيني، ويقوم هذا المجلس بانتخاب لجنة تنفيذية 
ًوهذه اللجنة التنفيذية هي التي تنتخب رئيسا لها وليس 
المجلس، حتى تتمكن هي إن أخل هذا الرئيس بالمواثيق 
ًوالدستور، أن تغيره وتبدله، وهذا المجلس ينتخب مديرا 

القومي مباشرة من المجلس وليس من اللجنة للصندوق 
التنفيذية وتكون صالحيته مستمدة من المجلس الوطني 



  
  ٢٨٥ 

وليس من اللجنة التنفيذية، هذا كي نضمن أن هنالك 
رقابة على أعمال الصندوق وفق ما يحددها ويأمر بها 
رئيس اللجنة التنفيذية كصرف األموال إلى أين ولمن 

حيوية منظمة التحرير فتجديد دم و.. وكيف ولماذا؟
أساسي وضروري ألن هذه المنظمة تمثل الشعب 
الفلسطيني داخل وخارج األرض المحتلة، والجميع يعلم 
أن هناك من سبعة الى ثمانية ماليين فلسطيني خارج 

ال بد من .. األرض المحتلة هم أغلبية الشعب الفلسطيني
ة، أن تتخلص التنظيمات من أنانيتها وعصبويتها التنظيمي

أنا ابن فتح ما هتفت لغيرها، يجب أن تتحول إلى أنا ابن 
فلسطين ما هتفت لغيرها، وكذلك حماس يجب أن تهتف 
لفلسطين وليس للتنظيم وهذا الحال ينطبق على الجميع، 
ألن التنظيمات جسور من أجل أن نعبر نحو الوطن 

  .ًوتحريره وليست هدفا بحد ذاته

بي من عملية ماذا عن الموقف األورو: الدستور
  . وهل يمكن التعويل عليه؟.. السالم

نبدأ بالقول إن أية عملية سالم ال يمكن أن  -
تنجح إذا لم يكن هناك تعديل في ميزان القوى ليفرض 
هذا الحل السياسي على دولة االحتالل التي ال يمكن أن 
تقبل باالنسحاب من اي شبر من االرض المحتلة اال 

 معادلة هنا أنه حتى ننجح في بالقوة، واستطيع ان اضع
إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على جزء 
من أرض فلسطين فإن ذلك يتطلب تغيير ميزان القوى 
بنفس المقدار الذي نحتاجه إللحاق الهزيمة بدولة 
االحتالل، لكن علينا أن نعي حقيقة وأن ال نتحدث عن 

لحل السياسي اوهام كما نسج حول أوسلو وال عن اوهام ا
عبر طاولة المفاوضات فالحل السياسي يأتي عبر موازين 
قوى تفرضه والحراك الشعبي المتواصل هو السالح األمثل 
في كل زمان ومكان، ففي األفق ال حل سياسيا خاصة 
عندما نذكر أوروبا التي ترتعد من ترامب، وهي تتبع 
الواليات المتحدة، قد تقف ضد مواقف ترامب لكنها ال 

تتمكن من تنفيذ أي كلمة تعرقل خطط ترامب، أنظر إلى 
تعهداتها إليران لمواجهة العقوبات األمريكية لم تستطع 
ًأن تنفذ وعدا من وعودها تجاهها، إنها ترتعد من 
الواليات المتحدة، أوروبا مستعمرة من الواليات المتحدة 
منذ مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية خاصة 

 التي ال تملك صالحية على القرار في صناعاتها إنجلترا
األساسية ألن من يملك غالبية األسهم فيها الشركات 

  .األمريكية

القاعدة العامة من كل تجاربنا التي مررنا بها 
على مدى أكثر من نصف قرن تقول بالنسبة لميزان 
ًالقوى أنه إذا أنت كنت قويا تستطيع أن تفرض رأيك، 

ة التحرير في أوج قوتها كانت تحصل فعندما كانت منظم
  .على ما تريده، أما اآلن فال

كثر الحديث عن تفاهمات ولقاءات : الدستور
برأيك إلى ماذا ستفضي .. وحماس» إسرائيل«تجري بين 

  .هذه التفاهمات واللقاءات؟

اذا لم تكن قيادتا حماس وفتح قد استوعبتا  -
التفاقات فهذه ان هذا العدو الصهيوني ماكرا وال يلتزم با

مصيبة كبيرة، صحيح أن المناورة مناورة، لكن بوعي تام 
ألن من يناور أمامك هو عدو، ويحاول أن يجد الفرصة 
لينفذ إلى داخلك لينتفض عليك ويقتلك، من هذا المنطلق 
المناورة ضرورية لكن بعد تحضير حقيقي وسليم ألساس 

ني القيام المقاومة واستمرارها في كل زمان ومكان، وال يع
بمثل هذه المناورة وقف االستعداد وتنمية القوة من أجل 
تغيير موازين القوى، أنا ال أرى أي سبيل لمواجهة العدو 
سوى الحراك الشعبي المستمر والمناهض والمعارض 

  .والمتصدي لالحتالل

إلى أين تتجه بوصلة القضية : الدستور
 التي الفلسطينية؟ وما رؤاك المستقبلية حول المخاطر

تنتظرها أمام االنحياز األمريكي المطلق للصهيونية 
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العالمية ضد مختلف قضايا الشعب الفلسطيني والعرب 
  .قاطبة؟

ًلقد نشأت سياسيا في جو وحضن القومية  -
العربية وتربيت على نضال يكون فيه إلى جانبي ابن 
اليمن وابن الجزائر وابن العراق وابن لبنان وابن مصر 

ابن الجزائر، نشأت في حركة ساهمت في وابن تونس و
تحرير جنوب اليمن ضد اإلنجليز وساهمت في ثورة 
الجزائر ولها أعضاء قياديون في قيادة الثورة الجزائرية، 
نحن نقول هذا ألننا تربينا أن العمل القومي الموحد هو 

استندت » إسرائيل«وبما أن .. طريقنا لتحرير فلسطين
أوروبي «اآلن على دعم غربي وتستند منذ قيامها وحتى 

ٕوالى قوانين واتفاقات بين الشرق والغرب تحد » أمريكي
من إمكانية التسلح العربي للحفاظ على التفوق 

هذا هو الوضع، ولطالما هو كذلك فال يمكن » اإلسرائيلي«
أن نواجه التحديات إال بتحالفنا كعرب مع محيطنا 

غربية اإلقليمي لنتمكن من هزيمة اإلمبريالية ال
واالمبريالية االستيطانية االسرائيلية، لذلك عندما تقوقعت 
ًالثورة الفلسطينية فلسطينيا وساد شعار القرار الوطني 
الفلسطيني المستقل، رأيت في هذا نقطة ضعف خطيرة 
سوف ينفذ منها األعداء، واآلن وبعد هذه السنوات يتبين 

ا البعد في أنه دون بعدنا القومي وااللتزام والمساهمة بهذ
» إسرائيل«معركة التحرير، ال يمكن مواجهة العدو ألن 

ليست وحدها بل هي مخفر أمامي لإلمبريالية الغربية 
تحمي مصالحها النفطية والغازية في منطقتنا، والهيمنة 
على المواد األولية والمواقع الجغرافية واالستراتيجية، 

 جانب واآلن تصبح هي شريكنا كإمبريالية صهيونية إلى
االمبريالية الغربية حيث يريدون الهيمنة والسيطرة على 
وطننا العربي لنهبه كله واستعباد أهله وتحويلهم إلى 
مستهلكين لبضائعهم أو عبيد يعملون عندهم، المستقبل 
ًالذي أراه للقضية الفلسطينية ال يمكن أن يكون مزدهرا 

مل ًوزاهرا إال بارتباط العمل الوطني الفلسطيني بالع

القومي واليوم مع صفقة القرن لدينا قوى إقليمية ال بد 
من التحالف معها والقوى القومية لتشكل محور مقاومة 
على صعيد المنطقة كلها من أجل طرد قوات الواليات 

  .«إسرائيل»ٕالمتحدة األمريكية وهزيمتها والحاق الهزيمة بـ

كلمة أخيرة تود قولها عن العالقة : الدستور
  .الفلسطينية؟األردنية 

في الختام أود أن أقول أن حديثنا عن البعد   -
ًالعربي حديث ال يمكن تجسيده بمثل ما كان قائما  القومي

ًوسليما كالوحدة بين األردن وفلسطين القائمة على 
الصعيد الشعبي حيث ال يمكن أن نفرق بين ما هو أردني 

وفلسطيني، جميعنا أبناء بالد الشام قسمنا اإلنجل يز إلى َ
وحدات سكنية وقسمنا االستعمار باتفاقية سايكس بيكو، 
نحن في األردن لنا عائلة فلسطينية وفي فلسطين لنا 
عائلة أردنية، فالعائلة الفلسطينية األردنية واحدة مهيأة 
أكثر من أي بلد آخر لوحدة شاملة، يجب أن نعيدها 
وحدة بين دولة فلسطين والمملكة األردنية الهاشمية 

شكل حجر األساس الستعادة الوحدة العربية والعمل لت
 .العربي القومي

  ١ ص٢٢/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل اإلسرائيلي يلهث وراء اقتالع : عمارنة
  عيون الصحفيين الفلسطينيين لقتل الحقيقة

  

 قال المصور الصحفي – عمان – محمد الكيالي
رائيلي يدرك الفلسطيني معاذ عمارنة، إن االحتالل اإلس

أهمية الصورة في توثيق جرائمه ضد الفلسطينيين، لذا، 
  .فإنه يلهث وراءهم القتالع أعينهم، حتى يقتل الحقيقة

وتحدث عمارنة في هذا السياق، عن حادثة 
فقدانه عينه اليسرى برصاص قوات االحتالل، خالل 
قمعهم للمعتصمين الفلسطينيين قبل صالة يوم الجمعة 
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العام الماضي ) نوفمبر( تشرين الثاني الخامس عشر من
  .في بلدة صوريف

أن االعتداء على ” الغد”وبين في حديث لـ
المصلين تسبب بخلق فوضى بينهم، في وقت كان 
الصحفيون والمصورون يتحركون خلفهم، مؤكدا أن جنود 
االحتالل، قمعوا الصحفيين بقسوة، وكانوا يبيتون فعال 

  .سيئا تجاههم

لصف الخلفي األخير مع كنت في ا“وقال 
زمالئي الذين حاولوا عبور طريق يؤدي إلى خارج البلدة، 

، بعد أن ”ليستقلوا سياراتهم ويغادروا موقع االعتصام
غطوا اعتصام أهالي صوريف بمحافظة الخليل، 
المناهض لتهديدات قوات االحتالل بمصادرة أراضيهم 

  .واقتالع أشجارهم

الل توجه وأوضح، أن ضابطا في قوات االحت
نحوه، لينتزع منه مفاتيح سيارته، لكنه رفض ذلك، 
وتجادل مع الضابط، الذي أراد جعله درعا بشريا بينه 

  .وبين المعتصمين، رافضا زجه بهذه المواجهة

وأكد عمارنة، أنه الحظ وجود قناص من قوات 
االحتالل، أشار بيده للضابط ليسمح له بالعبور، كما 

ك بعض الجنود، مبينا ان ذلك ألقى القناص كالما، أضح
  .جعله يشعر بأن شيئا خطرا يريد المحتلون تنفيذه

وأضاف أنه حذر زمالءه الصحفيين والمصورين 
 من أن الجنود يبيتون أمرا، وعليهم عدم ٧وعددهم 

االقتراب منهم ألي سبب، ثم استعد وارتدى لباس 
الصحفيين والخوذة الخاصة، وتأهب خلف ساتر ترابي 

  .وتوثيق الحدثلتصوير 

وبين عمارنة، أن المواجهات بين األهالي 
 دقيقة، دون اطالق أي رصاصة، ١٥والمحتلين استمرت 

وفي خضم ذلك، كان هو يلتقط صورا لالعتصام، ويعود 
  .لتجهيز كاميرته والعمل من خلف الساتر الترابي

وأكد عمارنة، أنه حين أطل من خلف الساتر، 
المحرم استخدامه دوليا، ” روجر“جرى اقتناصه بسالح 

فهو من األسلحة القاتلة، ورصاصته إذا أصابت طرفا، 
  .تؤدي لبتره فورا

ولفت إلى أنه عند إصابته بعينه اليسرى، أحس 
بأن ظالما دامسا سيطر على بصره، وأنه سيموت حينها، 

  .مبينا أن اإلسرائيليين كانوا يتربصون بالصحفيين جميعا

عند استهداف جيش جرت العادة “وقال عمارنة 
االحتالل لشخص ما، أن يتوجه الجنود العتقاله أو 

، الفتا إلى أن جنديا حضر وبيده ”الستكشاف نوع إصابته
كاميرا وبدأ بتصوير إصابته، وقرب الكاميرا من رأسه 

  .اللتقاط صور عالية الوضوح

وقال الجندي لزمالئه بعدها وبصوت عال، إن 
مصور صحفي، معاذ ليس صحفيا بل ينتحل صفة 

ٕواصابته سببها حجر، ألقاه أحد المعتصمين، مشددا على 
أن االسرائيليين يروون مثل هذه األكاذيب عند استهداف 

ووفق أرقام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، . أي صحفي
 حاالت اعتداء بحق صحفيين ٦٠٦فقد سجلت 

فلسطينيين منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية تشرين 
  .من العام ذاته) كتوبرأ(األول 

وأوضح عمارنة أنه نقل لمستشفى بالضفة 
بالقدس ” هداسا“الغربية بعد إصابته، ومن ثم لمستشفى 

للعالج، واستئصلت عينه اليسرى، وأبقي على الرصاصة 
في رأسه، لخطورة إخراجها من مكانها، )  سم١.٥طولها (

النها تالمس جدار الدماغ وقريبة من أعصاب الرأس، 
  . زرعت له عين اصطناعية مكان المستأصلةكما

ووجه معاذ الشكر لجاللة الملك عبداهللا الثاني 
على توجيهاته للحكومة، باستضافتي في مستشفيات 
المملكة ومتابعة عالجي، وهو دعم يمنح الصحفيين 
الفلسطينيين القوة والثبات واإلصرار على نقل حقيقة ما 
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 قوات االحتالل يجري في فلسطين من انتهاكات تنفذها
  .”بحق المواطنين العزل

واعتبر عمارنة، أن دعم كل من جاللة الملك 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس، منح األمل 
للصحفيين، بأنهم ليسوا وحدهم في الميدان، مشددا على 
أن الرسالة التي أراد الصهاينة، إيصالها للعالم، بأنهم ال 

ورة تعادل حياة يأبهون بطمس الصورة والحقيقة، فالص
المصور، بخاصة وأن الصحفيين والمصورين يعملون 
بأعينهم، ومستعدون إلصابتهم بالعمى لوقف نقل الحقيقة 

  .للعالم

وأكد أن كل من دعمه من نقابتي الصحفيين 
الفلسطينيين واألردنيين واالتحاد الدولي للصحفيين، هم 

ه في في مرتبة مقدرة بالنسبة له ولزمالئه، مشيرا إلى أن
األردن حاليا بمكرمة ملكية، الستكمال الفحوصات الطبية 

  .لعينه المصابة

جنوب (ينحدر عمارنة من قرية رأس أبو عمار 
، يقيم بمخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم، )غرب القدس

ويعمل مصورا متعاونا مع مؤسسات إعالمية في الضفة 
 .الغربية

 ٥ ص٢٦/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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الرياالت يستقبل وفد المبادرة الوطنية لنصرة 
  األقصى وفلسطين

 

استقبل الزميل مصطفى الرياالت رئيس  - عمان
التحرير المسؤول لجريدة الدستور في مكتبه أمس وفد 
المبادرة الوطنية لنصرة األقصى وفلسطين، والذي يضم 
رئيس المبادرة نايف عبدالرزاق خليف النسور، ورئيس 

  .صدقاء بلدية السلط للثقافة عوني الرحاحلةجمعية أ

يذكر انه سيتم عقد مؤتمر لنصرة األقصى 
وفلسطين في حزيران القادم في مدينة السلط برعاية من 

  .بلدية السلط الكبرى وجهات أخرى

واشار الرياالت الى أهمية هذا المؤتمر في دعم 
م المواقف الوطنية لجاللة الملك عبداهللا الثاني، مؤكدا دع

 .لكل جهد وطني في هذا المجال» الدستور«

  ٤ ص٩/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 

 

ندوة تعرض لمخاطر االحتالل في القدس 
  وجهود األردن في الدفاع عن فلسطين

 كشفت ندوة حول القدس عقدت في –عمان  
جامعة عمان العربية أمس عن حجم المخاطر التي تتعرض 

االردن قيادة وشعبا في لها القدس والمسجد االقصى، ودور 
  .الدفاع عنها وصون حقوق اهلها الدينية والتاريخية

ولعل أكثر التهديدات، بحسب المتحدثين، في 
الندوة التي رعاها رئيس الوزراء االسبق الدكتور 

بحد ذاته الذي يجعل » االحتالل«عبدالرؤوف الروابدة، هو 
واقع القدس مرا، ويجعل من إدامة العمل في المسجد 

  .االقصى امرا صعبا

وعرض المتحدثون، وهم وزير االوقاف والشؤون 
والمقدسات االسالمية الدكتور محمد الخاليله، ورئيس لجنة 
فلسطين في مجلس االعيان حيا الدين القرالة، ورئيس لجنة 
فلسطين النيابية يحيى السعود، للجهود االردنية في كافة 

هة التهديدات المحافل في دعم صمود الفلسطينيين لمواج
  .االسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة
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وقال رئيس الوزراء االسبق عبدالرؤوف الروابدة، 
الكل منشغل بهمومه، . القدس تعيش اليوم وحيدة»إن 

وتناسى أولوياته، ال تجد منه القدس إال االدانة والشجب، 
وينفرد شيخ بني هاشم بوقفة نبوية مع القدس رعاية، 

ية واقعية، فما غابت قضيتها عن لقاءاته وعناية ومسوؤل
ومؤتمراته وندواته، التزاما وتبيانا ودعوة للحق والعدالة، 
واالردنيون من خلفه ما قصروا يوما عن دعم ومؤازرة، 
التزامهم تاريخي ماتوانى يوما وال تردد، ضمخت دماء 

  .«شهدائهم أسوار القدس وحواريها

 الجامعة وأضاف، في الندوة التي أدارها رئيس
الدكتور ماهر سليم، أن القدس بحاجة لدور كل مواطن 
عربي، دور تحدد القوى الفاعلة مداه ومحتواه بعيدا عن 
الحناجر المبحوحة نخوة وال تصل إلى أداء، بعيدا عن 
الشعبوية التي ال تتجاوز كلمات ال تسمن وال تغني من 

ن وقال إ. »جوع، دور يتجاوز االثارة إلى العمل البناء
القدس تعيش واقعا مرا، وهل أمر من االحتالل، وهل أسوأ «

من محاولة تشويه التاريخ والحضارة والمعالم والتراث، 
وتقف مع الظلم والبغي قوى االستكبار العالمي التي تشرع 

  .«االحتالل والضم دون وازع من ضمير أو شرعة دولية

بدوره بين وزير االوقاف والشؤون والمقدسات 
ة الدكتور محمد الخاليله لجهود االردن والوزارة في االسالمي

 دونما ١٤٤إدامة العمل في المسجد االقصى الذي يمثل 
تضم المساجد القبلي والعمري والمرواني وقبة الصخرة، 

كل ماهو داخل «باالضافة للوقفيات، والبلدة القديمة أي 
فضال عن دور مديرية شؤون المسجد . ، بحسبه»السور

الوزارة في إدامة صيانة ورعاية المسجد، ويتبع االقصى في 
  . موظف منهم حراس المسجد١٠٠٠لها 

وقال إن الخطر االعظم الذي يواجهه المسجد 
يعيق الكثير من أعمال إدامة «االقصى هو االحتالل الذي 

المسجد ويندرج تحته االخطار االخرى كالحفريات والتنقيب 
  .مةٕواغالق االبواب كإغالق مصلى باب الرح

إلى ذلك عرض رئيس لجنة فلسطين في مجلس 
االعيان حيا الدين القرالة للقرارات الدولية التي صدرت 
بجهود دولية وعربية وأردنية لدعم القضية الفلسطينية 
والدفاع عن حقوق اهلها، وجهود االردن في إعمار القدس 

 بتبرع من الشريف الحسين بن علي، ١٩٢٤منذ عام 
  .ر صالح الدين إلى مكانه الطبيعيومرورا باعادة منب

بدوره قال النائب يحيى السعود رئيس لجنة 
فلسطين النيابية للمنحنيات الخطيرة التي بدأت تتعرض لها 

التحرك فيه االمة ساكنا «القضية الفلسطينية في وقت 
والقرارات االميركية منحازة اكثر من اي وقت مضى لمعسكر 

ة على قلب رجل واحد وأن االم«، داعيا ألن تكون »الظالم
يلتف االردنيون حول القيادة الهاشمية في دعم القضية 
الفلسطينية وأن توحد القيادة الفسطينية صفوفها وأن تنبذ 

  .«االنقسام

وفي بداية الندوة قال رئيس الجامعة الدكتور ماهر 
سياستنا األردنية ثابتة في موقفها تجاه فلسطين، «سليم إن 

ته المستمدة من الشرعية وأمانة الوصاية يبذل األردن طاقا
وجاللة الملك . الهاشمية المتصلة بميراث تاريخي طويل

يدافع عن قضايا األمة، والقدس قي مقدمتها، في المحافل 
الدولية كافة ويتحدث باستمرار عن المقدسات اإلسالمية 

وال ننسى هنا الالءات الثالث التي أطلقها . والمسيحية
ال (، )ال للتنازل عن القدس(ظة الزرقاء جاللته من محاف

  .)ال للوطن البديل(و) للتوطين

وعلى هامش الندوة افتتح الروابده معرض صور 
اقامة التوجيه المعنوي عرض فيه جهود االردن في الدفاع 
عن القدس وتضحيات الجيش العربي على أرض فلسطين، 
فضال عن الجهود إعمار المقدسات، وأشكال التهديدات 

  .سرائيلية للمدينة المقدسةاال

  ٩ص ١٦/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  العظيم_الفجر#تصاميم حملة 
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سلسلة من التصاميم من حملة الفجر العظيم 
التي دعت إليها هيئات شبابية وشعبية وفصائلية إلقامة 

المبارك والمسجد  المسجد األقصى صالة فجر الجمعة في
داءات سلطات ًاإلبراهيمي وكافة المساجد رفضا العت

  .اإلسالمية في فلسطين المحتلة المقدسات االحتالل بحق

  
 ٢٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 

* * * * *  

  حملة اشرب قهوتك كأنك في األقصى

 

اشرب قهوتك كأنك في األقصى حملة مبتكرة في 
الهدف منها إحياء ..  كافيه مميز في أنحاء الدوحة٢٣

  .لمين أينما كناقضية األقصى في قلوب العرب والمس

 ٢٣/١/٢٠٢٠ًابتداء من يوم الخميس الموافق 
  .األقصى_في_كأنك#

  

  
  ٢٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًمنظمات أهلية تركية تنتصر فجرا .. إسطنبول َ
  لخطيب األقصى

 

منظمات  نظمت – شقليه عمر – إسطنبول
 أهلية تركية، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع المقدسيين
وعلى رأسهم خطيب المسجد األقصى، الشيخ عكرمة 
صبري، في ساحة مسجد السلطان محمد الفاتح 
بإسطنبول، وسط حضور فلسطيني وعربي وتركي، 

 .بحسب مراسل األناضول

ًوجاءت الفعالية احتجاجا على القرار اإلسرائيلي 
الذي قضى بإبعاد خطيب المسجد األقصى، الشيخ عكرمة 
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العليا للمقدسات في القدس، ومنعه صبري، رئيس الهيئة 
من دخوله لمدة أسبوع، ينتهي غدا السبت وقابل 

 .للتجديد

 إن المتظاهرين خرجوا األناضولوقال مراسل 
ّبالمئات بعد أن أدوا صالة الفجر بدعوة من منظمات 

 (IHH) على رأسها هيئة اإلغاثة اإلنسانية ٕواغاثيةأهلية 
بالروح، "ظاهرون ّوتجمع شباب األناضول، وهتف المت

 اإلسرائيلي باالحتاللّمنددين " ّبالدم، نفديك يا أقصى
 .وسياسته القمعية بحق الفلسطينيين

بولنت "وقال رئيس هيئة اإلغاثة اإلنسانية 
في حال تجديد قرار ابعاد الشيخ "خالل الوقفة " يلدريم

عكرمة صبري عن األقصى، فإننا لن نترك الميادين، 
في مدننا، ولن نقف مكتوفي األيدي وسنتوجه للقنصليات 

ًفي إشارة إلى موعده غدا للمثول أمام " حيال ذلك
المخابرات اإلسرائيلية للنظر في تجديد إبعاده، وذلك 

ّوأكد أنه .بتهمة التحريض من خالل خطبة الجمعة لن "ّ
توقفنا الدماء التي تسيل في سوريا والعراق وتركستان 

 حساب قضيتنا األولى الشرقية، فلن نكون منشغلين على
 اإلسرائيلي في كل المحافل االحتاللفلسطين وسنالحق 

 ".الدولية

هناك حملة إسرائيلية الستهداف "ّوبين يلدريم أن 
صبري بسبب دعواته المتكررة للصالة في باب الرحمة 

 عليه إلكمال االستيالءباألقصى الذي تحاول إسرائيل 
ودعا ".عومعمليات الحفريات عن هيكل سليمان المز

للكف عن استهداف األماكن المقدسة  "االحتاللسلطات 
للمسلمين والمسيحيين وحتى لفئة من اليهود التي ترفض 

واستدعت قوات االحتالل ".ّهذه السياسة المتعنتة
ًاإلسرائيلي األحد الماضي، الشيخ صبري، وسلمته أمرا 

 من ٢٥يقضي بمنعه من دخول المسجد األقصى حتى 
يناير الجاري، وسط توقعات بتمديد /نيكانون الثا

  .>>...اإلبعاد

 ٢٤/١/٢٠٢٠وكالة األناضول 

* * * * *  

يعلن عن جائزة العام " مركز دراسات القدس"
٢٠٢٠  

 أقر مجلس أمناء مركز دراسات القدس – عمان
؛ حيث تمنح الجائزة ألفضل ٢٠٢٠ّفي عمان جائزة العام 

، ويحق ”قدسالحركة النسائية في ال“ثالثة أبحاث عن 
لجميع طلبة الجامعات في األردن وفلسطين التقدم 

  .للمشاركة بالجائزة

وستخضع األبحاث المقدمة للمشاركة بالجائزة 
للتحكيم من قبل لجنة متخصصة، ويمنح الفائز األول 
ًمبلغا مقداره خمسمائة دينار أردني، والفائز الثاني مبلغا  ً

ً الثالث مبلغا مقداره مقداره ثالثمائة دينار أردني، والفائز
  .مئتا دينار أردني مع شهادة تقدير تثبت فوزه بالجائزة

زياد . وقال مدير عام مركز دراسات القدس د
إن الجائزة تهدف إلى توثيق الحركة النسائية “: أبولبن

منذ بداية القرن التاسع عشر، لما للحركة النسائية في 
رأة في القدس من دور بالغ األهمية؛ حيث شاركت الم

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

في ” العفولة“قبل النكبة، حين خرجت تظاهرة نسائية في 
ً، احتجاجا على إنشاء أول ١٨٩٣ين العام فلسط

مستوطنة يهودية على أرضها، والهجرة اليهودية، وقد 
تبلور عن هذه التظاهرة تأسيس جمعيات نسائية، 

، برئاسة ١٩٠٣فتأسست جمعية نسائية في عكا العام 
نبيهة المالكي، ثم توالت الجمعيات في مدن فلسطينية 

  .أخرى

في القدس العام كان تأسيس االتحاد النسائي 
، برئاسة ميليا السكاكيني، وعقد أول مؤتمر ١٩٢٨
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 امرأة من ٣٠٠، وحضره ١٩٢٩نسائي في القدس العام 
مختلف أنحاء فلسطين، وترأست المؤتمر زكية الحسيني، 
وبعد عقد المؤتمر برزت حركات نسائية في القدس 

  . ”ًوأصبحت جزءا ال يتجزأ من حركة النضال الفلسطيني

 الباحث في الحركة النسائية مادة حية وقد يجد
بدايات الحركة : (للبحث والدراسة من زوايا متعددة

النسائية، دور المرأة في الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والتعليمية والتربوية والحزبية والنضالية 

لقد سبق لمركز دراسات القدس “: وقال أبولبن).وغيرها
الحركة الطالبية في القدس في  “أن أطلق جائزة بعنوان

، وقد فازت في ٢٠١٩للعام ” ظل االحتالل الصهيوني
المرتبة األولى الطالبة مريم علي حسن صالح من 
الجامعة اإلسالمية في غزة، وفي المرتبة الثانية الطالبة 
هند عدنان أبو نجيلة من جامعة غزة، وفي المرتبة 

ن الجامعة األلمانية ّالثالثة الطالبة رهف اسكندر الجمال م
األردنية، وتم توزيع الجوائز في حفل افتتاح مؤتمر 

، الذي عقد في جامعة البترا ”القدس في الرواية العربية“
بالتشارك مع المركز في منتصف تشرين الثاني 

، وشارك فيه عدد من الباحثين والروائيين )نوفمبر(
العرب، وبحضور ضيفي الشرف الشيخ الدكتور عكرمة 

ري والمطران عطاهللا حنا، وبرعاية سمو األمير الحسن صب
  .”بن طالل

 ١٢ ص٢٦/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

الفجوة بين األردن واليمين اإلسرائيلي : منتدون
  ليست وليدة اللحظة الراهنة بل تاريخية

  

أكد منتدون أن الفجوة  – عمان – زايد الدخيل
متطرف ليست في العالقة بين األردن واليمين اإلسرائيلي ال

ٕوليدة اللحظة االستراتيجية الراهنة وانما هي تاريخية، 
الفتين في الوقت نفسه إلى أنه ال فرق بين أهداف 

اليمين واليسار فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية إذ لديهما 
  .نفس التوجه والسياسة والمنطلقات

على أن ” الغد“وأجمع هؤالء في ندوة عقدتها 
رائيلي حول األردن لم تتغير، وان أطروحة اليمين اإلس“

إعالنه وطنا بديال للفلسطينيين هو مجرد تمويه ليتماشى 
األردن مع مخططاتهم التوسعية باعتبار األردن يشكل 

، داعين إلى ”تهديدا للوجود والهوية والقومية اليهودية
تشكيل استراتيجية لمواجهة اليمين المتطرف اإلسرائيلي 

  .لحكومة اإلسرائيليةورؤيته التي تتبناها ا

واعتبروا أن المبدأ الثاني للصهيونية يرتكز على 
قلب الديانة اليهودية إلى قومية، إذ أن هناك فرقا بينهما، 

  .وهناك خالف على تعريف اليهودي

وأوضحوا أن اليمين واليسار هي تعابير وهمية 
داخل الحركة الصهيونية ال تعنيان شيئا، إذ أن الترتيب 

هما ضمن الحركة هو موضوع األردن وعالقته االقليمي ل
باألردن، لكن مع قانون القومية أصبح هذا التمييز وهميا 
إذ أنه شطب هذا، التفريق ما بين غرب النهر وشرقه، 
وأعلنوا أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب 

أرض إسرائيل التاريخية هي بحسب “اليهودي، وأن 
  .”آسيا الصغرى الى النيلالخرائط اليهودية تمتد من 

واعتبر المشاركون في الندوة أن اتفاق أوسلو 
ترك العديد من األمور كقضايا وضع نهائي مثل الحدود 

كانت أكبر “والقدس والالجئين، مؤكدين أن هذه االتفاقية 
مكسب سياسي حققه االحتالل على العرب وقمة نجاح 

  .”الدبلوماسية اإلسرائيلية

  :دوةًوتاليا وقائع الن

رئيس الديوان الملكي األسبق عدنان أبو عودة 
دعا إلى تشكيل خلية فكرية أردنية فلسطينية تتكون من 
شخصيات وازنة لمناقشة هذا الموضوع ومواجهة اليمين 
المتطرف وطموحاته التي ال تتوقف، وهي بالمناسبة ال 
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ترعبنا، ولكن علينا أن نفكر ونعمل للتصدي لهم خاصة 
  .قتل نفسها بنفسهاوان إسرائيل ت

كلمة يمين لها معنى معين يختلف في “وقال، 
السياسة أو الدين أو الفلسفة، لكن في إسرائيل لها معنى 

، إذ أن الحركة الصهيونية تستند على مفهوم معين ”آخر
، ثم الدين ”يمينا“ًهو القومية اوال وتعتبر بالسياسة 

  .ًثانيا

ا وأوضح أن الحركة الصهيونية ومنذ نشوئه
في مواجهة األوروبيين، والدين ” القومية“وظفت 

لمواجهة اليهود، وال بد من االشارة إلى أن حزب العمل 
 سنة تقريبا ٣٠كان هو المسيطر على السلطة في أول 

من قيام الكيان، ليصعد اليمين خالل حكم بيغين ثم ليعود 
بعدها العمل، وصوال إلى الفترة األخيرة والتي شهدت 

  .ين على السلطةسيطرة لليم

، أي ”مرض الظفرية“وقال، إن إسرائيل أصابها 
كسب الحروب ونمو الحس بقدرتها على كسبها، األمر 
الذي دفعها إلى تقريب اليمين انسجاما مع أهدافها 
األولى والمتمثلة بأن كل فلسطين إلسرائيل أرضا 

  .”وسكانا

وأضاف، خالل عملي وقربي من المغفور له 
، ١٩٨٣ الحسين بن طالل، وتحديدا العام بإذن اهللا الملك

كانت تسيطر على فكر جاللته ثالثة هموم في ذاك 
المصالحة بين الرئيس السوري حافظ األسد : الوقت، هي

والرئيس العراقي صدام حسين، وكيف يعيد مصر إلى 
الحظيرة العربية، وثالثا المستوطنات في الضفة الغربية 

ناء المستوطنات، وهو أمر والبعد الديمغرافي الناتج عن ب
  .ًتنبه له الحسين مبكرا لمدى انعكاسه على األردن

ورأى أبو عودة أن إسرائيل في مشكلة كبرى 
وصنعت لنفسها فخا، وأصبحت تتساءل عن كيفية 
التخلص من الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدا أن 
قرار فك االرتباط الذي اعتبره أهم قرار اتخذه الحسين، 

الموقف األردني وساعدنا على البقاء وعدم السماح عزز 
  .إلسرائيل بتسفير الفلسطينيين إلى األردن

وأكد أن اليمين اإلسرائيلي في أزمة حاليا في 
مواجهة الموضوع السكاني، لكن يجب أن نكون حذرين 
في مواجهة هذه االزمة التي بدأت تتطور أخيرا، إذ يجب 

فلسطينية تتكون من علينا تشكيل خلية فكرية أردنية 
شخصيات وازنة لمواجهة اليمين المتطرف وطموحاته 
التي ال تتوقف وهي بالمناسبة ال ترعبنا، ولكن علينا أن 
نفكر ونعمل للتصدي لهم خاصة وان إسرائيل تقتل نفسها 
بنفسها، الفتا إلى أن وزير الخارجية األميركي جيمس 

ة الدول“ أبلغه خالل لقاء أن ١٩٩١بيكر العام 
الفلسطينية لن تقام وسيكون للفلسطينيين حكم ذاتي 

  .”فقط

ولفت أبو عودة إلى أن اتفاق أوسلو ترك العديد 
من األمور كقضايا وضع نهائي مثل الحدود والقدس 
والالجئين، مؤكدا أن هذه االتفاقية كانت أكبر مكسب 
سياسي حققه االحتالل على العرب ومثل قمة نجاح 

يلية، موضحا أن النجاح الدبلوماسي الدبلوماسية اإلسرائ
 ١٩٤٨لالحتالل جاء عقب نجاح عسكري بحروب 

 أيام ٥ وهزيمة جيوش عربية خالل ١٩٧٣ و١٩٦٧و
وهو ما كان سببا في التحول السياسي االميركي واعتماد 
إسرائيل كحليف معتمد عليه في المنطقة، بدليل أن التبدل 

كان لمصلحة األميركي طيلة تاريخ القضية الفلسطينية 
  .إسرائيل فقط

وأشار إلى أنه عند بداية المفاوضات والدخول 
 اعتبرت أرض الضفة ١٩٦٧في عملية سياسية العام 

الغربية محتلة مثلها مثل سيناء والجوالن وكانت 
المفاوضات تهدف للوصول إلى حل يفضي إلى خروج 
إسرائيل من األراضي المحتلة مقابل حالة سالم، ولكن 

  .ميركي في المواقف أدى إلى تعطيل هذا الهدفالتبدل األ
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 باعتبار ١٩٧٤وأكد أن قرار قمة الرباط العام 
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني منح االحتالل ورقة ضغط إضافية، 
ذلك أنه عند الطلب من إسرائيل االنسحاب من األراضي 

 من أراض أردنية محتلة تحولت هذه األراضي“المحتلة 
إلى أراض متنازع عليها بين األردن ومنظمة التحرير 

، مشيرا إلى أن ”الفلسطينية من وجهة نظر االحتالل
صاحب هذه الفكرة هو وزير الخارجية األميركي األسبق 

  .هنري كيسنجر

وشدد أبو عودة على أن الحركة الصهيونية تقوم 
و ما تحقق العام األرض وه: على ركيزتين أساسيتين هما

 باحتاللها كافة أراضي فلسطين، والديمغرافية ١٩٦٧
السكانية التي عبر عنها قانون القومية الذي نص على 
أن األرض لليهود ويعني أنه ال يريد غير اليهود في 

  .فلسطين

وأشار إلى أن التغير في الديمغرافية السكانية 
ث  حي١٩٦٧تعمل عليه الحركة الصهيونية منذ العام 

قامت وتدريجيا ببناء مستوطنات وزيادة عدد اليهود 
بالضفة الغربية ليصبحوا أكثرية مع ربط هذا األمر 
بمفهوم الزمن الذي يعني عدم معرفة المستوطنين بوطن 
غير المستوطنة، فمن ولد منهم مع أوائل المستوطنات 
أصبح عمره باألربعينيات، وأن هذه الفكرة وجدت قبوال في 

  .دوليةالسياسة ال

ولفت إلى أن االحصاءات الحالية تظهر وجود 
 ألف مستوطن في الضفة الغربية وهو ما يفوق ٧٠٠

 والبالغ ١٩٤٧عدد اليهود عند احتالل فلسطين العام 
  .حينها نصف مليون يهودي

الخبير في القانون الدولي الدكتور انيس أنيس 
القاسم، قال إن الحركة الصهيونية تضم منذ نشأتها 

مبدأ أساسي أن اليهود “ين واليسار، وتقوم على اليم
، مشيرا ”يشكلون شعبا وله حقوق بحسب القانون الدولي

إلى أن ما يسمى باليسار واليمين واليمين المتطرف هي 
مصطلحات وهمية، إذ انهم فيما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية لديهم نفس االتجاه والسياسة والمنطلقات، 

ثنين هو أن اليمين مهتم بأن موضحا أن الفرق بين اال
يوجد لديه أرض حتى لو كان سكانها ليسوا يهودا، اما 

أرض اقل بأغلبية يهودية وهما “اليسار فنظريته 
مدرستان ما تزاالن تعمالن لغاية اآلن، والخالف بين 
المدرستين يكمن في تعريف اليهودي أوال، وكيفية ذبح 

الثاني للصهيونية الفلسطيني ثانيا، مشيرا إلى أن المبدأ 
  .”قلب الديانة اليهودية إلى قومية“هو 

وأشار إلى أن الحديث حول أن اليمين يتطاول 
، والدليل ”هو مجرد تمويه“على األردن واليسار حنون 
 أعلن وزير العدل ١٩٦٧على ذلك انه بعد حرب 

اإلسرائيلي حينها أن األراضي التي احتلت هي أراض تم 
اليسار : ، الفتا الى أن الطرفين”ةتحريرها بعد حرب دفاعي

ارض اسرائيل هي الوطن التاريخي “واليمين يعتقدان ان 
للشعب اليهودي، وهي بحسب قوانينهم هي األرض 

  .”الممتدة من آسيا الصغرى حتى النيل

وأضاف، من وجهة نظر هذين التيارين، فإن 
غرب النهر أو شرقه ليس وطنا بديال للفلسطينيين وال “

دنيين بحسب خرائطهم التي قدموها في مؤتمر وطن لألر
، بل أن هذه األراضي هي ١٩١٩باريس للسالم العام 

امتداد حيوي للمخطط الصهيوني رسميا، وحديثهم بين 
الفترة واالخرى في وسائل إعالمهم الصهيونية عن الوطن 
البديل للفلسطينيين هو من أجل إرهاب األردن ودفعه 

  .”لمسايرتهم

إسرائيل لن تترك الضفة الغربية “أن وأكد القاسم 
ولن تنسحب منها والحديث عن ذلك هو مجرد أوهام 
والسبب أن المفاوضات التي جرت بين رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي مناحيم بيغن والرئيس المصري أنور السادات 
وبحضور األميركان تؤكد ان للفلسطينيين حقا بحكم ذاتي 
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 جميع المحاضر ال غير دون سيادة وهو ما ورد في
الرسمية السرية وكتابات المشاركين في المفاوضات، 
والتي أشارت إلى أن الضفة الغربية جزء من األرض 
ًالتاريخية للشعب اليهودي، وهو ما قاله ايضا رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي اسحاق رابين خالل حديثه للكنيست 
 عندما قدم لهم اتفاقية اوسلو بأننا سنمنح الفلسطينيين

  .”حكما ذاتيا أقل من دولة

ولذلك، يشير القاسم، الى أنه دعا من خالل 
وسائل اإلعالم حين أصر األردن على عدم تمديد ملحقي 

اعتبار هذا اليوم مثل يوم تعريب “الباقورة والغمر الى 
قيادة الجيش أو تسميته يوم تعريب األرض األردنية، ألن 

ي الجانب إسرائيل كانت تطمع لوضع موطئ قدم لها ف
الشرقي باعتبار هذه األراضي جزءا من الوطن التاريخي 

، الفتا إلى أن النشيد الوطني لحركة الليكود ينص ”لليهود
  .”هذه الضفة لنا واألخرى لنا“على أن 

الكاتب والمحلل السياسي الدكتور زيد النوايسة 
من يتابع الصحافة اإلسرائيلية يدرك أن اليمين : قال

امل مع األردن باعتباره العقبة األساسية اإلسرائيلي يتع
أمام مشروعه وأن عمان في دائرة االستهداف المباشر 
ولو تطلب األمر إنهاء معاهدة السالم وزعزعة الحكم، 
مشيرا إلى أن مؤيدي نتنياهو أو منافسه جدعون ساعر 
يتفقون على أن جاللة الملك عبداهللا الثاني هو العقبة 

  .الترانسفير والوطن البديلفي إنجاز مشروعهم وهو 

وأشار النوايسة إلى أن الصحافة اإلسرائيلية 
تعاملت مع إصرار األردن على انهاء ملحقي الباقورة 
ٕوالغمر واصراره على حقه في الوصاية الهاشمية على 
األماكن اإلسالمية والمسيحية في القدس ورفضه التوجه 
 اإلسرائيلي لضم غور األردن وشمال البحر الميت

باعتباره تحديا غير مسبوق وسط محيط عربي يتسابق “
  .”على التطبيع معهم

وأوضح أن طرح الخيار األردني يتعاظم لدى 
ويتمحور حول إيجاد “األوساط اليمينية في إسرائيل 

صيغة معينة لتصدير األزمة اإلسرائيلية المتمثلة بالسكان 
، مؤكدا ان ”الفلسطينيين وحلها على حساب األردن

ين المتطرف لن يتوانى وفي ظل االنحيازات داخل اليم
المجتمع اإلسرائيلي على المس بالمصالح المباشرة 
ٕلألردن في المياه والطاقة وافشال أي مشروع يخدم 

  .المصالح األردنية

ولالجابة عن كيفية نظر األردن لهذا التحدي 
يجب على األردن النظر لألزمة مع : يقول النوايسة

ًبعد من نتنياهو، فهو تفهم جيدا سياقات إسرائيل بصيغة أ
التوظيف االنتخابي لكل وعوده السابقة التي فشلت في 
منحه األغلبية لتشكيل الحكومة الخامسة وخلقت واقعا لم 
تشهده إسرائيل منذ قيامها، فاألزمة اليوم مع اليمين 
اإلسرائيلي المتطرف تتفاقم والمؤكد أنه يريد أن يشوش 

 في ملفات مصيرية وأهمها ملف على مصالح األردن
القدس وضم األغوار وافشال مشروع ناقل البحرين 
ومشاريع الطاقة، واألخطر من ذلك خلق واقع سكاني 
جديد في حال ضم األغوار وشمال البحر الميت، فهذا 
مخالفة صريحة للمادة الثالثة من اتفاقية السالم التي 

ائيل هي ٕاعتبرت أن الحدود الدولية بين األردن واسر
الحدود زمن االنتداب البريطاني مع مراعاة عدم المساس 
بوضع األراضي التي دخلت تحت سيطرة الحاكم العسكري 

 وعدم تجاوز الحدود ١٩٦٧العام ) االحتالل(اإلسرائيلي 
بما فيها المياه اإلقليمية والمجال الجوي ألن ذلك يعني 

  .ًخرقا للمعاهدة وللقانون الدولي

أن كيان االحتالل يسعى من وأضاف، طالما 
خالل الهجمة الشرسة على األردن ومحاولة زرع الفرقة 
بين الشعب والدولة من خالل بث االشاعة والتلويح بأن 

يتوجب ان يكون “مستقبل األردن مطروح على الطاولة، 
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هناك خلية عمل سياسية نخبوية تتعاطى مع الدعاية 
  .”اإلسرائيلية المضللة

على األردن أن يكون العبا  “وأكد النوايسة أن
في االنتخابات اإلسرائيلية من خالل توحيد المكون العربي 

 لتحقيق مزيد من النتائج اإليجابية، ١٩٤٨داخل أراضي 
، الفتا الى أن األردن ”فهم اليوم القوة الثالثة في الكنيست

بحاجة مستمرة لدعم السلطة الفلسطينية وقراءة مصالحه 
والتحديات التي تواجهه وبالتالي في إطار األولويات 

تعريف مصفوفة المصالح الوطنية األردنية باعتبارها 
  .المعيار في التعاطي مع كل قضايا المنطقة

وأعاد التأكيد على أن الرهان على وجود يمين أو 
يسار في إسرائيل هو رهان على الوهم، والتجارب معهم 

رائيل بعد ربع قرن على معاهدة وادي عربه تؤكد أن إس
تريد التوسع وضم األرض واالستيطان ويهودية الدولة، 
وهي تدرك أن اللحظة الفارقة اليوم في صالحها كما لم 
تكن قبل بوجود رئيس أميركي مهمته األساسية دعمها 
ٕوانهاء أي بارقة أمل بقيام حل يضمن قيام دولة 

) يونيو(فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
  .شرقيةوعاصمتها القدس ال

الخبير في الشؤون اإلسرائيلية الزميل ايمن 
اليوم لم يعد هناك فرق بين ما يسمى : الحنيطي قال

اليمين اإلسرائيلي واليمين اإلسرائيلي المتطرف، 
فااليديولوجيا واحدة وان اختلفت األدوات واألساليب، 

  .”إسرائيل الكاملة“فكالهما يسعى إلى ابتالع أرض 

النتخابات اإلسرائيلية في وأضاف، لقد اثبتت ا
من العام الماضي ان ) سبتمبر(وأيلول ) ابريل(نيسان 

الليكود حزب اليمين اإلسرائيلي لم يكن ليصمد لوال 
يهدوت هالتوراة : شركاؤه الطبيعيون األحزاب المتدينة

للمتدينين الغربيين، وشاس لليهود الشرقيين، واحزاب 
دي، واالتحاد البيت اليهو: اليمين المتطرف الثالثة

القومي، واليمين الجديد والتي توحدت بانتخابات أيلول 

 الى اليمين - يمينياه” الماضي تحت اسم ) سبتمبر(
، وعادت اليوم وتوحدت تحت نفس االسم ” بالعبرية

  .المقبلة) مارس( آذار ٢لخوض انتخابات 

وأشار الحنيطي إلى أن نتنياهو حاول مؤخرا 
” كهانا حي“يث حركة إعادة الحزب الكهاني، ور

عوتسما “المحظورة قانونيا، والحزب األكثر تطرفا 
بزعامة ايتمار بن غفير لقائمة ”  قوة يهودية–يهوديت 

 كما المرة الماضية، إال انه فشل، وقرر بن” يميناه“

غفير خوض غمار االنتخابات وحده خالفا لرغبة نتنياهو 
ع الذي ضغط عليه وطلب منه االنسحاب حتى ال يضي

 ألف ناخب يميني صوتوا معه ويمنحون كتلة ٨٤أصوات 
  .اليمين مقعدين إضافيين

وأوضح أن كتلة اليمين المتطرف تحاول 
استغالل ضعف نتنياهو وورطته في ملفات الفساد 
ومالحقاته القضائية، وتحاول بأي طريقة تحقيق أكبر 
قدر ممكن من المكاسب السياسية لتكريس االيديولوجية 

 المتطرفة، فقد اقترح عليه وزير الكابينيت الصهيونية
بتسلئل سموتريش، وزير النقل، وزعيم حزب االتحاد 

” األردن هو فلسطين“القومي اريه الداد صاحب فكرة 
اقترح عليه استغالل سعي منافسيه واعدائه غانتس 
وليبرمان لعقد اجتماع الكنيست بكامل هيئتها لتشكيل 

ثالثاء، وطرح قانون ضم لجنة منح الحصانة لنتنياهو ال
غور األردن وفرض السيادة على مستوطنات الضفة 

  .الغربية

ولفت الحنيطي إلى أن نتنياهو اقتنص هذه 
الفرصة واستطاع فرض اجنداته على جدول أعمال 
الشارع اإلسرائيلي للفترة المقبلة قبل نحو شهر من موعد 
االنتخابات، وأصبح موضوع ضم غور األردن يطغى على 

ضوع حصانة نتنياهو، وأصبح يرفع شعاره ايضا مو
منافسه غانتس الذي يجد فيه كذلك ورقة رابحة لكسب 
كثير من أصوات اليمين، ثم جند نتنياهو صديقه الرئيس 
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األميركي ترامب من خالل نائبه مايك بينس واقنعهما 
بضرورة طرح صفقة القرن اآلن، فوجد ترامب بذلك حبل 

 الكونغرس، ورافعة له مع نجاة له ايضا من محاكمة
 المسيحيين المتصهينين، لضمان دعمهم –االفينغليست 

  .المقبلة) نوفمبر(له في انتخابات تشرين الثاني 

ولم يكتف نتنياهو، كما يقول الحنيطي بذلك، بل 
ورط منافسه بيني غانتس واقترح على ترامب دعوته الى 
 واشنطن الثالثاء المقبل لتدشين صفقة القرن، وهو
تمهيد نحو المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بين 
الليكود وحزب أزرق أبيض، حكومة علمانية، يسهل من 
خاللها تمرير صفقة القرن التي وجدت فيها صحيفة 

فرصة ” إسرائيل اليوم“نتنياهو وشيلدون اديسلون 
تاريخية لن تتكرر لتقتل حلم الدولة الفلسطينية، وتقضي 

الفلسطينية، على حد تعبير مراسلها على الحركة الوطنية 
  .السياسي ارئيل كهانا

وأشار إلى أن رفض أحزاب الصهيونية الدينية 
البيت اليهودي، واالتحاد : ”يميناه“المتمثلة بتحالف 

القومي، واليمين الجديد الصفقة، فهو ألن هذه االحزاب 
عن أي أرض للعرب، أو قيام أي دولة ” التنازل“ترفض 

ا كان شكلها، سواء بصيغة الحكم الذاتي فلسطينية مهم
أو دويلة منزوعة السيادة والسالح بعد اعطاء 

% ٦٠التي تشكل ) ج(من المنطقة % ٣٠الفلسطينيين 
من أراضي الضفة الغربية، وهو ما تسرب لآلن عن 

  .صفقة القرن االخيرة

وأكد الحنيطي أن صفقة القرن أو باألصح 
ى عثرة ضخمة جدا  ترامب لن تكون سو–صفقة نتنياهو 

تقتل جميع آمال السالم في المنطقة وتعيدها إلى المربع 
األول، لتستمر دوامة الصراع التي بدأت منذ عشرات 
السنين، لكن هذه المرة بوتيرة أسرع وأخطر نحو مزيد من 

 .العنف والقتل والدمار

 ٣ ص٢٧/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ملتقى القدس يعقد دورة علوم بيت المقدس 
  "ُلتكسر األقفال"حت شعار ت

 

ملتقــى القــدس الثقــافي بالتعــاون مــع نقابــة  يعقــد
المهندســين الــزراعيين  أولــى محاضــرات دورة علــوم بيــت 

، ٢\٤ إلــى وتــستمر األحــد أمــسالمقــدس، والتــي انطلقــت 
فـي مجمــع النقابــات المهنيــة، فــي محاولــة لتأســيس وعــي 

  .حقيقي وفق منهجية علمية عن القدس

 وســـط محـــاوالت االحـــتالل إلعـــادة وتـــأتي الـــدورة
الــسيطرة علــى مــصلى بــاب الرحمــة فــي المــسجد األقــصى 
المبـــارك، الـــذي أعـــادت األوقـــاف األردنيـــة والمقدســــيون 
افتتاحــه العــام الماضــي، فجــاءت الــدورة غيــر منفكــة عــن 

باب الرحمة يغلقـه … لتكسر األقفال"الحدث، وتحت شعار 
 ليبدؤوا بكسر قفل ًحاثة المشاركين" االحتالل يفتحه عملك

  .الجهل، وفتح باب العلم، لتنفتح أمامهم آفاق العمل

وتتناول الدورة في أول محاضرة مفـاهيم أساسـية 
تـــستعرض التـــاريخ  حـــول القـــدس والمـــسجد األقـــصى، ثـــم

خالد العويـسي . واألحداث الرئيسية في عمر المدينة مع د
دها  تركيا، وتشرح بع– من جامعة أنقرة للعلوم االجتماعية

هــشام . عالقــة العقائــد الــسماوية بالمدينــة المقدســة مــع أ
عيــسى، ثــم تتبــع نــشأة الــصهيونية وتواجــدها فــي القــدس 

هــشام عيــسى . أحمــد الــشيوخي، كمــا تتنــاول مــع أ. مــع أ
الجغرافيا والسكان حيث يستمر االحتالل فـي قـضم األرض 
وضم المستوطنين على حساب السكان األصـليين، لتنتقـل 

عد ذلـك للتوسـع فـي مـشاريع التهويـد التـي يعمـل الدورة  ب
االحتالل من خاللها على تغيير هويـة المدينـة وتقـدم هـذا 

ًرايـة غنـام، ثـم تعـرض الـدورة مـسحا لمــشاريع . المحـور م
التــــسوية التــــي تمــــت خــــالل المراحــــل الماضــــية، لتخــــتم 

  .عال المصري. باستشراف مستقبل المدينة مع أ
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ميـة الـدور األردنـي وتسلط الدورة الضوء علـى أه
ــة  ــين المملك ــة ب ــي القــدس وخــصوصيته، وتؤصــل العالق ف
األردنية الهاشمية والقـدس، فتتناولهـا كعالقـة ممتـدة عبـر 
تــاريخ األرض وجغرافيتهــا وثقافتهــا، ثــم تعــرض لمجموعــة 
ًمــن األحــداث التــي مكنــت العالقــة قانونيــا، لتــصير األردن 

د أكــد  وصــية علــى األوقــاف والمقدســات فــي القــدس، وقــ
 فـي – نهـاد العليمـي. نائب نقيب المهندسين الـزراعيين م

القـدس قـضية وطنيـة مركزيـة، وواجبنـا  أن – هذا السياق
  .الذي نشرف به

، وطورهــا ٢٠٠٨يــذكر أن هــذه الــدورة تعقــد منــذ 
ملتقـــى القـــدس الثقـــافي  مـــع مختـــصين بـــشكل دوري؛ إذ 

ًأصدر منهاجا خاصا بها تحت عنوان  … العالم في مدينـة"ً
، حيـث يحـصل كـل مـشارك "القدس كما لم تعرفها مـن قبـل

علــى نــسخة مــن الكتــاب خــالل الــدورة يــساعده فــي تتبــع 
محــاور الـــدورة المختلفـــة، ويطـــرح فـــي نهايـــة كـــل محـــور 
مجموعة من األسئلة التي تستكشف فهم المشارك للمادة، 

ــى القــدس .وأشــار أ ــذي لملتق أحمــد شــيوخي المــدير التنفي
لدورة تـأتي بعـد أكثـر مـن ثالثـين انعقـاد هذه ا"الثقافي أن 

لها عبر السنوات الماضية، وميزتها أنها حـصاد خبـرة كـل 
ًتلـــك الـــسنوات، تبلـــورت لتكـــون أكثـــر نـــضجا وانـــضباطا  ً
ًبالمنهجية العلمية، واستحضارا للرؤية اإلسالمية، وتوجها  ً

  ."نحو ربط العلم بالعمل كأساس لتحرير المدينة

رة تــأتي بالتعــاون مــع ويــشار إلــى أن هــذه الــدو
نقابة المهندسـين الـزراعيين، ورعايـة إعالميـة مـن إذاعـة 

  .ٕحسنى، وراديو البلد، وقناة اليرموك، واذاعة حياة

  ٢٧/١/٢٠٢٠السبيل 

* * * * *  

 "إستراتيجية موحدة"خطيب األقصى يدعو لـ
  لمواجهة صفقة القرن

 

 دعا الشيخ عكرمة صبري، -فلسطين المحتلة 
األقصى، الفلسطينيين، إلى مواجهة خطيب المسجد 

استراتيجية "المزعومة، موحدين، عبر » صفقة القرن«
  ."واضحة

ال يخفى على أحد أن «وقال الشيخ صبري، 
ليست لصالحنا بأي حال من األحوال، ) صفقة القرن(

ومن السذاجة بمكان إذا لم ندرك بأن صفقة القرن هي 
  .«ب أمريكيفي الحقيقة من نسيج اللوبي الصهيوني بثو

ما دمنا «وتساءل رئيس الهيئة اإلسالمية العليا 
ًجميعا نرفض صفقة القرن، فأين االستراتيجية لصدها 

  .«!ومنع تنفيذها؟

لقد مضى عام كامل أو » وقال الشيخ صبري
يزيد ونحن نكرر رفضنا لهذه الصفقة، دون وضع خطة 

  .«!عملية لمواجهتها؟

 تناقلت يالحظ أن وسائل اإلعالم قد«وأضاف 
ٍموقف األحزاب والفصائل الفلسطينية يرددون بلسان واحد 

ً، إذن ما المطلوب عمليا إزاء هذه )صفقة القرن لن تمر(
  .«الصفقة؟

يتوجب على األحزاب «وتابع الشيخ صبري 
ًوالفصائل جميعا دون استثناء ومع أصحاب القرار بأن 
يلتقي ممثلون عنها لدراسة الموضوع بجدية وعمق 

وضع استراتيجية يتفق عليها الجميع، ما دام لهدف 
الجميع يرفض هذه الصفقة وال ننتظر حتى يعلن عنها 
بشكل رسمي، وليس بالضرورة أن نعرف تفاصيلها، فإن 

  .«كل بند له محاذيره وليس لصالحنا

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

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

للمشاركة «وقالت الهيئة في بيان إنها تدعو 
يات والمسيرات الوطنية الحاشدة والواسعة في كافة الفعال

والشعبية الغاضبة، الرافضة لصفقة القرن عند لحظة 
ًإعالنها في واشنطن، ابتداء من يومي الثالثاء واألربعاء، 
وتشكيل أوسع حالة التفاف جماهيري في كافة أماكن 
التواجد الفلسطيني، كما ندعو وسائل اإلعالم المختلفة 

ف التغطية المحلية والدولية لتسليط الضوء وتكثي
  .«اإلعالمية لمجريات حالة الغضب الجماهيري

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

يض على شعبنا ومحاوالت تصفية قضيتنا التآمر والتحر
  .«الفلسطينية

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

  .« المجرممواجهة العدو الصهيوني

  ٢٠ ص٢٨/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الدفاع الوطني تنظم ندوة عن دور الهاشميين 
  في الدفاع عن المقدسات

 

 نظمت كلية الدفاع الوطني -)بترا (-عمان 
دور "اليوم الثالثاء، ندوة بعنوان  الملكية األردنية

اإلسالمية  الهاشميين في الدفاع عن المقدسات
  ".وحمايتهاوالمسيحية في القدس 

المعايطة خالل  وقال وزير اإلعالم األسبق سميح
 هيئة وأعضاءالندوة التي حضرها آمر الكلية ورئيس 

إن الوصاية : ١٧والدارسون في دورتي الدفاع  التوجيه
والمسيحية في  الهاشمية على المقدسات اإلسالمية

القدس هي أهم األدوات السياسية للحفاظ على الهوية 
مشيرا إلى موقف جاللة الملك ، سالمية للقدسواإل العربية

  .الفلسطينية الواضح والثابت واألردن تجاه القضية

  اللجنة الملكية لشؤون القدس  عامأمين وبين

الدكتور عبداهللا كنعان أن موقف األردن ثابت وراسخ بما 
ًمؤكدا دور ، العربية والشرعية الدولية يتوافق مع المبادرة

واالنتهاكات  االعتداءات بوقف األردن في المطالبة
 وموقف الحكومة األردنية، اإلسرائيلية اليومية في القدس

ًوالمؤسسات األهلية انطالقا من التوجيهات الملكية 
تقديم كافة اشكال الدعم لألهل في  السامية المستمرة في

  .فلسطين

المفاوضات في وزارة  وأشار مدير مكتب تنسيق
 فؤاد المجالي إلى األبعادالخارجية وشؤون المغتربين 

ًمؤكدا أن ، القانونية اللتزامات الهاشميين في القدس
المقدسات شرعية قانونية  الوصاية الهاشمية على

  .وتاريخية ال تقبل التأويل

وفي ختام الندوة، دار نقاش موسع أجاب خالله 
  .الضيوف على أسئلة واستفسارات الدارسين

  ٢٨/١/٢٠٢٠وكالة األنباء األردنية بترا 

* * * * *  

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

فلسطين الحرة "تصدر وسم 
(#FreePalestine) " عقب " تويتر"الترند العالمي على

 .المزعومة" صفقة القرن"أقل من ساعتين على إعالن 

 ألف تغريدة باستخدام هذا ٦٠وتم نشر نحو 
 . تضامن عالمي واسع مع القضية الفلسطينيةالوسم، في
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وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب مساء 
اليوم تفاصيل صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية 
الفلسطينية، بحضور رئيس وزراء االحتالل بنيامين 
ُنتنياهو، وسفراء دول البحرين وسلطنة عمان واإلمارات 

 .العربية المتحدة

ته  تشمل حل دولتين واقعيا، وقال ترامب ان خط
على أن تكون القدس عاصمة موحدة إلسرائيل، مضيفا 
ان حكومات المنطقة أدركت أن التطرف اإلسالمي هو 

 .عدو مشترك

ان إسرائيل هي أرض الشعب "وأضاف ترامب 
اليهودي ولن نكرر ما عاشته من أيام مظلمة، وانه خالل 

لمخاطر سفري تأثرت بما أنجزته إسرائيل في وجه ا
  ".والتهديدات

 ٢٨/١/٢٠٢٠وطن 

* * * * *  

وقفة احتجاجية في مخيم البقعة رفضا لخطة 
 ترمب

  

 نظمت فاعليات شعبية بلواء -   بترا-  البقعة
عين الباشا ومخيم البقعة لالجئين الفلسطينيين، مساء 
امس الثالثاء، وقفة احتجاجية أمام دوار الشؤون 

طة األميركية للسالم ًالفلسطينية في المخيم، رفضا للخ
  .بين الفلسطيين واإلسرايليين

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

  .وعاصمتها القدس

فافهم خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني وأكدوا الت
صاحب الوصاية على المقدسات الدينية المسيحية 

 .مثلما أكدوا تمسكهم بحق العودةواإلسالمية في القدس، 

  ٦ ص٢٩/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

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

  

 نقباء، أن فلسطين  أكد–عمان  - محمد الكيالي
هي للفلسطينيين، وأن األردن لن يكون وطنا بديال لهم، 

الثالثة لجاللة الملك ” الءات”مشددين على أهمية الـ
  .عبداهللا الثاني، حول التوطين والوطن البديل والقدس

، إلى رفض ”الغد”وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ
ية النقابات المهنية المطلق، ألي تسوية أو حل للقض

الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني، معتبرين أن 
انحياز واشنطن للكيان الصهيوني، خطوة ليست بجديدة 
وهي مدانة، وتؤكد أن أميركا ال يمكن أن تكون وسيطا أو 

  .راعيا ألي سالم في المنطقة

ودعوا، األردنيين إلى االلتفاف خلف القيادة 
صفقة  “الهاشمية، تحت راية جاللة الملك، ورفض

ومخرجاتها، والعمل بجدية على إلغاء كامل ” القرن
  .االتفاقيات والمعاهدات مع الكيان الصهيوني

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

كامل التراب الفلسطيني، تثبيت الكيان الصهيوني على 
وتأكيد من اإلدارة األميركية أنه ال وجود لفلسطين 

  .بالمطلق

وأضاف أن ما تحدث به الرئيس ترامب، عن 
تجميد بناء المستوطنات ألربعة أعوام، يعني أنه عند 
انتهاء هذه المدة، فسيتحول هذا التجميد إلى سيول 

  .جارفة من المستوطنات تغزو األرض

أن إعالن أن القدس، هي “ت وأكد إرشيدا
عاصمة موحدة أبدية للكيان الصهيوني، وأن دولة 
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االحتالل لها سلطة على المقدسات، وتسمح للجميع 
بزيارتها بشرط أن يكونوا مسالمين، هو سحب للوصاية 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

  .”القدس وبطريقة غير مباشرة

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

  .”ال بحدود فلسطين وال بحدود أي دولة أخرى

أن الرد األردني جاء “وأوضح إرشيدات، 
ماسيا، وأن األردنيين والفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى دبلو

ردود دبلوماسية، ألن ما تم الحديث به خالل إعالن 
هو كالم خطر، يمس سيادة األردن قبل ” صفقة القرن“

  .”أن يمس سيادة فلسطين

ودعا، الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة 
إلى ًوحازمة وليس االكتفاء بالبيانات الدبلوماسية، الفتا 

أن األردنيين لم يعودوا بحاجة إلى الردود الدبلوماسية، “
ألن األمر وصل إلى المساس بسيادة األردن وفلسطين، 
اعتبار أن المملكة أصبحت بمتناول يد الكيان الصهيوني 

  .”وهو كالم خطير يثبت موضوع الوطن البديل المرفوض

أن ما جرى من حديث في األيام “وأكد إرشيدات 
لماضية، عن فك االرتباط من عدمه، يثبت جميع القليلة ا

  .”ما يريده الصهاينة وأطماعهم باألردن وفلسطين

وتابع أنه على الحكومة عدم الخوف من قطع 
واشنطن معوناتها ومساعداتها لألردن، مبينا أن األردن 
وخالل االعوام الماضية، يعيش حصارا اقتصاديا من 

ضرروا، ألن الضرر مختلف الجهات، وأن األردنيين لن يت
  .واقع أصال

وطالب بطرد السفير الصهيوني من عمان، 
ٕوسحب السفير األردني من دولة االحتالل والغاء اتفاقية 

  .الغاز ومعاهدة وادي عربة

آن األوان للحكومة الفلسطينية أن “وأضاف 
تعلن رفضها للصفقة، وتحل السلطة الوطنية، وتشكل 

ألرض بكل الوسائل قيادة وطنية موحدة، تقاوم على ا
  .”المتاحة

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

  .”س قد تحررتأن القد“تاريخية، فيما شدد الثاني على 

ولفت العبوس إلى أن هذه األحاديث، تدل على 
هو ) نتنياهو وترامب(أن العمق التاريخي لديهما 

األساس، واعتمدا على التاريخ والجغرافيا لخدمتهما، 
وتحدثا عن التعايش بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، تاله 

  . مليار دوالر أميركي من دول عربية٥٠حديث آخر عن 

لرئيس ترامب، وفق العبوس، إعالن وشبه ا
، الذي اعتبر أنها ١٩٤٨بنكبة العام ” صفقة القرن“

 عقود، كما ٧بشرت بمستقبل زاهر، امتد على مدار 
، انتصار بني ”صفقة القرن“اعتبر ترامب أمس، أن 

  .على عمل امتد لقرون

ودعا العبوس، األمة العربية، إلى أن تكون 
دال التاريخ والجغرافيا بمستوى الحدث، وأال تقبل استب

  .بفكرة التعايش وبمبالغ مالية

وشدد على أن موقف القيادة الهاشمية تحت راية 
جاللة الملك عبداهللا الثاني، واضح وثابت من القضية 

، لكن على األردن وضع ”صفقة القرن“الفلسطينية ومن 
حد لهذه المهزلة التي انتهت، باعتبار غور األردن أرضا 

  .كيان الصهيونيتحت سيادة ال

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

  .حياة فيها
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إلى ذلك، أشاد مجلس نقابة الصحفيين األردنيين 
ي من أي بالموقف الحازم لجاللة الملك عبداهللا الثان

مشروع تسوية للقضية الفلسطينية ال يستند الى قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية التي تضمن حق 
الشعب الفلسطيني المناضل في إقامة دولته المستقلة 

  .على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف

عن اشمئزازه من انحياز “وعبر، في بيان، 
 خدمة المشروع االسرائيلي الذي اإلدارة األميركية في

يخرق كل يوم المواثيق والمعاهدات الدولية ويمارس 
سياسة الغطرسة و العنصرية بشكل يسيء إلى اإلنسانية 

  .”جمعاء

وأكد المجلس أن ما طرحه الرئيس األميركي 
ال يمكن ” خطة سالم“دونالد ترامب أمس تحت مسمى 

ت المتحدة ظهرها وصفه إال بالهراء الذي تدير فيه الواليا
للقوانين الدولية والقرارات االممية وتنحاز فيه للطغيان 

  .والعدوان والعنصرية

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

ادلة لحل الخالفات المجتمع الدولي في وضع أسس ع
  .ٕالدولية وانصاف الشعوب المضطهدة

وأكد المجلس أن حق الشعب الفلسطيني على 
أرضه غير قابل للتصرف وال يسقط بالتقادم وستبقى 

  . قضية فلسطين قضيتنا المركزية واالساسية

ودعا، كل وسائل االعالم األردنية لدعم التفاف 
لرفض التام لكل االردنيين خلف قيادتهم الشجاعة وتأكيد ا

المشاريع المشبوهة، والوقوف خلف جاللة الملك في 
 .رفض كل مشاريع التسوية المجحفة والظالمة

  ٧ ص٢٩/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

جبهة النهضة يؤكد وقوفه خلف خلف الملك 
 في مواجهة صفقة القرن وتداعياتها

اكد حزب جبهة النهضة الوطنية وقوفه  - عمان
بداهللا الثاني في التصدي لما يسمى خلف جاللة الملك ع

ٕبصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وايجاد 
  .وطن بديل للفلسطينيين على حساب األردن

وشدد الحزب في بيان امس على رفضه القاطع 
لهذه الصفقة، مطالبا بتوحيد الصف الفلسطيني النه 

ن الجبهة والركيزة االهم في التصدي لهذه المؤامرة م
  .خالل إيجاد رؤية وطنية فلسطينية موحدة للمقاومة

واكد وجوب تحرك كافة الدول العربية واإلسالمية 
ٕلمجابهة هذة الصفقة الدنيئة واثبات الحق الفلسطيني في 

 .العيش على تراب وطنه

  ٤ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

فاعليات الكرك تنظم وقفة احتجاجية رفضا 
 ةلخطة السالم األمريكي

  

نظمت فاعليات  -  عامر العمرو- الكرك
، مساء امس  وشعبية ونقابية في محافظة الكركسياسية

وقفة احتجاجية أمام مسجد ضاحية المرج في محافظة 
، وتأييدا للموقف طة السالم األمريكيةالكرك، رفضا لخ

  . األردني من هذه الخطة

   وأصدر اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك بيانا
ه مواقف صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني ثمن في

تجاه القدس وهي مواقف تاريخية ثابتة وجهود متواصلة 
في الدفاع عن األقصى والمقدسات في فلسطين، ودعم 
شعب فلسطين العربي من اجل الحرية والكرامة والدولة 

ورفضكم خطة السالم . المستقلة وعاصمتها القدس
قوف مع الملك امام التحديات  وأكد البيان الو  األمريكية

  . التي تواجه األردن وفلسطين
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وفي ذات السياق أصدر تجمع أبناء بئر السبع 
في األردن بيانا لرفض خطة السالم ونعتبرها خرقا لكافة 

وعد من (المواثيق الدولية والقرارات األمميه بهذا الشأن 
وعليه فإن هذا الخرق يستوجب ) ال يملك لمن ال يستحق

  .كمة الدوليةالمحا

ٕواننا في تجمع أبناء بئر السبع في األردن نؤكد 
على ان حق العودة حق مقدس كفلته كافة القوانين 
الدولية واألعراف والقرارات االممية ولن نتنازل عنه ولم 
ولن نفوض أي كان بالتنازل عنه وان فلسطين كل 
فلسطين ليست للبيع واراضيها من البحر إلى النهر ليست 

يضة أو البيع عربية إسالمية ستبقى وعاصمتها للمقا
  .القدس شاء من شاء وأبى من وأبى

وثمن البيان موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
ابن الحسين ووصفه بالجريء حيال صفقة القرن 
ورفضها لما تشكله من مساس في الحقوق العربية 

 . اإلسالمية التاريخية في فلسطين

 ٥ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

نقف خلف قيادة الملك : مجلس محافظة معان
 ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

  

اصدر مجلس محافظة  -  قاسم الخطيب-معان
معان امس بيانا حول خطة السالم األمريكية التي أعلنها 

وقال البيان إننا نعتز ونفتخر في هذا  الرئيس األميركي
هللا الثاني الرافض لهذه الوطن بمواقف جاللة الملك عبدا

الصفقة والذي يعبر دائما عن موقف المملكة اتجاه 
القضية الفلسطينية قضية األمة األولى والتي تعتبر من 
الثوابت الرئيسية لنا في هذا الوطن، وكان جاللته المؤيد 
والمناصر األول للشعب الفلسطيني استمرار لمواقف 

ية وتضحيات بني األردن المشرفة اتجاه القضية الفلسطين

هاشم في سبيل المقدسات والحفاظ عليها من خالل 
  .الوصاية الهاشمية التي لن نتخلى عنها مهما كان الثمن

وأكد البيان على وقوف محافظة معان وأبنائها 
خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني ورؤيته الثاقبة والرافضة 

نها ال لهذه الصفقة المهينة لألمتين العربية واإلسالمية أل
تراعي العدالة وال القرارات الشرعية التي صدرت بحق 

  .الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة

وأشار البيان إلى مكانة األردن المرموقة على 
   كافة المستويات، واستثمار إمكاناته وقدراته ومقوماته

لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية تطبيقا 
     .للقرارات الشرعية

 كان من أوائل الدول   وأوضح البيان أن األردن
الرافضة لهذه الصفقة والداعم للسلطة الفلسطينية 
وللشعب الفلسطيني منذ نشأة القضية الفلسطينية، وذلك 
في إطار ما يقدمه من دعم لقضايا أمتنا العربية 
واإلسالمية كون القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة 

سعيه لحصول الشعب الفلسطيني في اهتمامات األردن و
على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 

  ).ضمن حل الدولتين( ١٩٦٧عام 

وطالب البيان األمتين العربية واإلسالمية 
وحكامها في كل أصقاع الدنيا برفض هذه الصفقة التي 

عراف والمواثيق الدولية والتي تفتقر إلى تتجاوز كل األ
ابسط مقومات العدالة التي نصت عليها الديانات 

 .السماوية واألعراف الدولية

 ٥ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

تشكل " صفقة القرن"ردود فعل عربية تؤكد أن 
  ًظلما للفلسطينيين
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 توالت ردود الفعل أمس –  وكاالت– عواصم
األميركي خطته للسالم بين على إعالن الرئيس 

الفلسطينيين واإلسرائيليين والتي أكدت في معظمها أن 
الصفقة تشكل ظلما واضحا للفلسطينيين، وهضما 
لحقوقهم المشروعة، وال تتسق مع مجمل القرارات الدولية 
بهذا الخصوص التي أكدت حق الشعب الفلسطيني لنيل 

  .ٕحريته واقامة دولته على أرضه وفي وطنه

 أكد البرلمان العربي دعم الشعب الفلسطيني فقد
في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس 

، ٢٠٠٢ًالشرقية، وفقا لمبادرة السالم العربية لعام 
وقرارات األمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين 

  .١٩٦٧ًبناء على حدود ما قبل عام 

 مشعل بن وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور
فهم السلمي في بيان أمس إن مضمون خطة السالم 
التي أعلنت عنها اإلدارة األميركية ال تتسق مع قرارات 
مجلس األمن الدولي التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني 
ًفي أرضه ووطنه، مشددا على أهمية تحقيق السالم  ُ
ُالعادل والدائم والشامل كخيار استراتيجي يلبي الحقوق 

ُة للشعب الفلسطيني وينهي الصراع ويسهم المشروع
  .بدعم االستقرار واألمن في المنطقة

وجدد السلمي، دعم البرلمان العربي للشعب 
ًالفلسطيني في الحفاظ على حقوقه العادلة استنادا على 
قرارات الشرعية الدولية، ومساندته في تحقيق تطلعاته 

 القدس المشروعة بقيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة
  .الشرقية

من جانبها أكدت دولة قطر دعمها لجميع 
الجهود الرامية إلى تحقيق السالم العادل والمستدام في 

  .األراضي الفلسطينية المحتلة

وأعربت عن تقديرها لمساعي اإلدارة األميركية 
الحالية إليجاد حلول للقضية الفلسطينية والصراع العربي 

رعية الدولية وقرارات األمم اإلسرائيلي، ولكن في إطار الش
  .المتحدة ذات الصلة

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان من 
الضروري بمكان التأكيد أن نجاح أية مبادرة قائمة أو 
مستقبلية لحل هذا الصراع الذي دام ألكثر من سبعة 
ًعقود يبقى منوطا بانخراط طرفي الصراع األساسيين في 

  .لى أساس الشرعية الدوليةّمفاوضات جدية ومباشرة ع

لقد سبق لجميع الدول العربية “وأضاف البيان 
تبني المبادرة العربية للسالم من خالل الجامعة العربية 
والتي وضعت مجموعة من األسس إلحالل السالم 

  .”العادل

وأكدت قطر استعدادها لتقديم الدعم المطلوب 
ة، ّألية مساع ضمن هذه األسس لحل القضية الفلسطيني

ًموضحة أنه ال يمكن للسالم أن يكون مستداما ما لم تتم 
صيانة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة 

 بما في ذلك القدس ١٩٦٧ذات سيادة على حدود 
  .الشرقية وحق العودة

وشدد البيان على أن رفاه الشعب الفلسطيني 
مشروط بتحقيق السالم العادل، وأن دولة قطر لن تتأخر 

 تقديم العون لمؤسسات الدولة الفلسطينية عن
  .واقتصادها

وعبرت مواقف القيادات السياسية والروحية 
اللبنانية أمس عن رفضها خطة السالم االميركية، في 
حين شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان اضرابا عاما 
واقفاال للمدارس والمؤسسات بالتزامن مع مسيرات 

  .احتجاجية داخل المخيمات

الرئيس اللبناني ميشال عون عبر تضامن لبنان 
رئيسا وشعبا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التطورات 
التي نشأت عن خطة السالم األميركية أو ما بات يعرف 

  .”صفقة القرن“بـ 
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وبحسب بيان للرئاسة أمس شدد عون خالل 
على “اتصال أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

، مجددا ”وقف العربي حيال هذه التطوراتأهمية وحدة الم
تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسالم التي أقرتها القمة “

 ال سيما ٢٠٠٢العربية التي انعقدت في بيروت في العام 
لجهة حق عودة الفلسطينيين الى أرضهم وقيام دولتهم 

  .”المستقلة وعاصمتها القدس

 واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان،
رفضه لهذه الخطة ألنها تنكر حقوق الشعب الفلسطيني 

  . المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة

وقال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد 
تصفية للقضية الفلسطينية “إن الخطة : اللطيف دريان

وستكون محكومة بالفشل، وستبقى القدس عاصمة 
  .”للشعب الفلسطيني المجاهد ولكل فلسطين

لمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن وقال ا
لن تقوى كل الصفقات على سرقة األقصى وتهويد ”

القدس الشريف، وستعود فلسطين عربية من البحر إلى 
  . ”النهر

وبين شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ 
إن الوحدة الفلسطينية الداخلية كفيلة وحدها : نعيم حسن

ني ونضاله التاريخي دفاعا بتعزيز صمود الشعب الفلسطي
عن أرضه ومقدساته وتثبيت حقوقه الطبيعية المشروعة 
وتقرير المصير، وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة 

  .”وعاصمتها القدس الشريف

إن : وقال رئيس الحكومة االسبق سليم الحص
المحتل لن يقدم أي تنازل طالما بقي قويا، فهو احتل 

  .  المنازلاألرض واغتصب الحقوق وهدم

فيما قال رئيس الحكومة االسبق فؤاد السنيورة 
نحن في لبنان ال نزال نتمسك بمبادرة السالم العربية “

التي اقرتها القمة العربية في بيروت، والتي حظيت وما 
 .تزال بموافقة فلسطينية واجماع عربي

 ٢٠ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 
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 جادة  تدعو التخاذ خطوات"النقابات المهنية"
 «صفقة القرن«وعملية لمواجهة 

 

اكدت النقابات المهنية  -   ايهاب مجاهد-عمان 
، »صفقة القرن«على ضرورة دعم الموقف االردني حيال 

  .والذي عبر عنه جاللة الملك في اكثر من مناسبة

ودعت، في بيانات منفصلة صادرة عنها، التخاذ 
  .خطوات جادة وعملية لمواجهة الصفقة

تشكيل جبهة وطنية اردنية «ت نقابات كما اقترح
موحدة رسميا وشعبيا تعزز فيها الثقة بين مكونات 
المجتمع االردني لحماية الدولة األردنية من أخطار هذه 

كما جاء في بيان صادر عن نقابة / »المؤامرة وتداعياتها
  .المهندسين الزراعيين

على ضرورة «فيما شددت نقابة المهندسين 
ة الجبهة الداخلية والحفاظ على الدولة العمل على تقوي

  .«االردنية من خالل التوافق على مشروع وطني اردني

وقوفها الدائم خلف «كما اكدت نقابة المهندسين 
الثوابت الوطنية الرافضة لكل ما من شأنه تصفية القضية 
الفلسطينية وتشتيت الشعب الفلسطيني، بدءا من اتفاقية 

وانتهاء بصفقة القرن، وأن الغاز مع العدو الصهيوني 
فلسطين كل فلسطين لن تكون اال وطنا للفلسطينيين 

  .«وعاصمتها القدس

وشددت النقابة على ضرورة العمل على تقوية 
الجبهة الداخلية والحفاظ على الدولة االردنية، واكدت 
دعمها للقرار الفلسطيني المنحاز للثوابت الوطنية والقوى 

لقرن، ودعت كافة المنظمات الداعمة الرافضة لصفقة ا
العربية والدول المختلفة لرفض الصفقة، ودعم كافة 
اشكال المقاومة بدءا من مقاومة التطبيع ومرورا بكافة 
القوى واالتجاهات التي ترفض تلك الصفقة، والتصدي 
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لكل المحاوالت الرامية لتصفية القضية الفلسطينية من 
  .تمعيخالل توحيد الصفوف وتمتين النسيج المج

اطباء االسنان تحيي موقف االردن وتمسكه 
  بثوابته من القضية الفلسطينية

من جانبها، قالت نقابة اطباء االسنان، ان ال 
سالم في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على 
حقوقه التاريخية كاملة غير منقوصة وعلى رأسها قيام 

طيني الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلس
وعاصمتها القدس الشريف وتمكين الالجئين الفلسطينيين 

  .من حق العودة

وحيت النقابة في بيان الموقف المبدئي الذي 
اكدت عليه القيادة االردنية برفض اي صفقة تمس 
ًالثوابت االردنية والحقوق الفلسطينية جملة وتفصيال،  ً
مؤكدة ان ارادة الشعب الفلسطيني التي عودنا عليها 

الحرار من األمتين العربية واالسالمية قادر على وا
التصدي لهذا المشروع كما تصدت سابقا لكل مشاريع 

  .تصفية القضية الفلسطينية

واقترحت نقابة الصيادلة إلغاء اتفاقية الغاز مع 
ٕالعدو االسرائيلي وايقاف كل النشاطات التطبيعية 

بيان السياسية واالقتصادية مع الكيان الصهيوني، وفقا ل
  .صادر عنها

ابناء الوطن للوقوف خلف قيادة األردن «ودعت 
في رفضها لهذه المخططات والمؤامرات متمسكين بوحدتنا 
الوطنية القادرة على الوقوف امام كل المؤامرات، 
وبالوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 

  . «والمسيحية

كما دعت االحزاب والنقابات والقوى الوطنية ألخذ 
ورها على االرض للحشد لرفض هذه االتفاقية د

المشؤومة بكافة الطرق السلمية والمشروعة ودعت 
ًمجلس النقباء إلقامة فعالية جماهيرية رفضا لمثل هذه 

   الصفقات

واعتبرت نقابة الجيولوجيين ان ماجرى 
مسرحية وعنوان للهزلية ودعم للصلف والعدوان وهضم «

وق الشعب العربي الحقوق العربية الفلسطينية وحق
  .«الفلسطيني على أرضه وترابه

واكدت نقابة المقاولين في بيان لها التفافها 
خلف قيادتنا الهاشمية وارتهان سواعدنا لتوجيهات «

جاللة الملك عبداهللا الثاني وحقنا الشرعي والديني في 
الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية 

  «قاء في فلسطينودعم صمود األهل واألش

 الرافضين للغطرسه  ودعت النقابة احرار العالم
واالستبداد بكل األشكال للعمل من اجل بإسقاط هذا 

  .الصفقة كما تم اسقاط كل المؤمرات السابقة

وقال بيان مجلس نقابة المهندسين الزراعيين ان 
صفقة القرن ستزول كما زالت خطط و محاوالت بائسة 

الكيان الصهيوني الغاصب، اليوم سابقة في صراعنا مع 
  .ندعو إلى مواجهة هذه المؤامرة

االشقاء في فلسطين بكافة «ودعت النقابة 
أطيافهم وانتماءاتهم لبناء موقف وطني فلسطيني موحد 
على قاعدة المقاومة للتصدي لهذه المؤامرة ووقف كافة 

  .«أشكال التنسيق األمني مع الكيان الغاصب

يولوجيين االردنيين وثمن مجلس نقابة الج
الموقف الحازم والواضح لجاللة الملك عبد اهللا الثاني 

والالءات الثالث التي ) صفقة القرن(حول ما يسمى 
أطلقها جاللته منذ فترة طويلة تعبر عن الموقف األردني 
الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحتمية ومشروعية إقامة 

متها القدس الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاص
  .الشريف

وعبر مجلس نقابة الجيولوجيين في بيان له عن 
استهجانه ورفضه لإلنحياز األمريكي السافر لخدمة 
المشروع الصهيوني الذي يسعى للتوسع ولم يراعي 

  . االتفاقيات وال العهود وهذا ديدنهم
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ن فعاليات المخيمات الفلسطينية في األردن تثم
 موقف الملك من خطة السالم األميركية

  

ّ ثمنت الفعاليات الشعبية -  بترا- عمان
ومؤسسات المجتمع المدني في المخيمات الفلسطينية في 

 .األردن، موقف جاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية

وأضافت الفعاليات في بيان صادر عن دائرة 
قين تام إنهم على ي» الشؤون الفلسطينية أمس االربعاء،

أن الفشل سيكون مصير خطة السالم األميركية كما 
فشلت المرة األولى، عندما أعلن جاللة الملك عبد اهللا 

ال للوطن البديل، ال للتوطين، ال  « الثاني، وأعلنها مدوية
  .للتخلي عن القدس

واشارت إلى أن ما أعلنته اإلدارة األميركية حول 
تي دعما للمؤامرة ما يسمى بخطة السالم األميركية، يأ

، ويمنح »دولة القومية االسرائيلية«االسرائيلية بإقامة 
الظلم شرعية قانونية وتاريخية تهدف الى تصفية الحقوق 

  .الوطنية للشعب الفلسطيني

وأعربت الفعاليات الشعبية عن اعتزازها بموقف 
األردن الصلب الذي ينهض بمسؤوليات جسام تجاه 

 ومقدساتها رغم ما يتعرض القضية الفلسطينية والقدس
له من ضغوط اقليمية ودولية واقتصادية ومالية لتمرير 

  .الخطة

نؤكد أهمية التمسك «واضافت الفعاليات، 
بالثوابت الوطنية ورفض كل الضغوطات التي تمارس 
على المملكة، ودعم جاللة الملك في مواجهة المؤامرة 

نقف صفا واحدا «على األردن وفلسطين،موضحين 
بنيان المرصوص لمواجهة كل من يحاول استهداف كال

  .«األردن وأمنه

وجددت الفعاليات البيعة والوالء لجاللة الملك في 
لتصفية سعيه المتواصل والدؤوب للتصدي ألية محاولة 

  .القضية الفلسطينية

 ٧ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 
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جمعية اإلخوان المسلمين تدعو لاللتفاف حول 
 الموقف الوطني

  

دعت جمعية جماعة اإلخوان  -  عمان
المسلمين، إلى االلتفاف حول الموقف الرسمي األردني، 

ّ، والذي عبر »خطة السالم االميركية«الرافض لكل بنود 
عنه بيان وزارة الخارجية األردنية، مؤكدة على الالءات 

 .الثالث لجاللة الملك

وقال بيان للجمعية صدر امس االربعاء، ان 
ف عربي إسالمي ووعد اهللا في االرض لعباده فلسطين وق

 .المؤمنين، وال يحق ألي كائن ان يتصرف بشبر منها

ان التاريخ يثبت ان فلسطين «واشار البيان، الى 
هي أكبر من كل دول االستكبار والظلم، وأن من يظن 

 كل  نفسه يحدد مصيرها ما هو اال واهم خاسر، وأن
صراع بخططهم الذين ظنوا أنفسهم أيضا ينهون ال

وصفقاتهم ما كانوا اال أولئك الذين يزيدون فتيل الصراع 
ويعطون دفعة جديدة ألصحاب الحق ليزدادوا تمسكا 

 ليتضامنوا مع أكثر  بأرضهم وقضيتهم، وألحرار العالم
  .قضية تعرضت للظلم عبر التاريخ

وطالبت الجمعية، الفصائل الفلسطينية بنبذ كل 
استئناف المشروع الجهادي في عناصر الفرقة والخالف، و

فلسطين، داعية الدول العربية واإلسالمية إلى تقديم 
 المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني المجاهد  الدعم

 .والمرابط على ثرى فلسطين الطهور

  ٧ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 
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مجرد حبر على " صفقة القرن: "نقابات مهنية
  ورق

  

 نقابة الصيادلة  دعت- عمان -  محمد الكيالي
صفقة “الحكومة التخاذ خطوات جادة وعملية لمواجهة 

التي أعلن عنها الرئيس األميركي دونالد ترامب ” القرن
  .أول من أمس

إلغاء اتفاقية الغاز مع ”وطالبت النقابة كذلك بـ
ٕالعدو اإلسرائيلي وايقاف كل األنشطة التطبيعية السياسية 

  .”واالقتصادية مع الكيان الصهيوني

أن ما تمخض عن اجتماع “وأضافت النقابة، 
المستعمرين والمحتلين وشذاذ اآلفاق في البيت األبيض 
من صفقات تهدف لتجريد أصحاب الحق من أراضيهم 

، هو ذات )صفقة العار(فيما بات يعرف بصفقة القرن 
المشروع الذي جعلنا نستحضر وعد بلفور وسايكس بيكو 

ة للنظام الرسمي العربي وكل المؤامرات التي كانت صفع
كنتيجة لحالة االنقسام والتشرذم التي تعاني منها األمة 
وكان نتاج ذلك من االحتالل الغاشم ألرض فلسطين والتي 

  .”باتت البلد الوحيد المحتل هذه األيام

لن تكون شاهدة زور “وأشارت النقابة إلى أنها 
على هذا التزوير للتاريخ والحاضر والمستقبل وأن 

ادلة األردن سيبقون ملتزمين بموقفهم تجاه فلسطين صي
وشعبها ضد هذه الخطوات والصفقات التي ولدت ميتة 
لتعطي صاحب النفوذ والعربدة الحق في استمرار االحتالل 
ومصادرة أرض الشعب الفلسطيني وعاصمته القدس 

  .”الشريف

أن ترامب اعترف بتصريحاته “وأضاف البيان، 
ال إن الخرائط تتغير على مر وأسماها مستوطنات، وق

الزمان وهذا بحد ذاته اعتراف بأن فلسطين محتلة وان 
الكيان الصهيوني ما هو إال مرض سرطان ينتشر بجسد 
فلسطين المقاومة خارطتها واحدة من البحر إلى النهر 

وعاصمتها القدس الشريف أكبر من شخوص وصفقات 
دا واحدا وستنقلب الموازين بوحدة الشعب الفلسطيني موح

  .”للتصدي لصفقة العار

اتخاذ خطوات جادة “ودعا البيان، الحكومة، إلى 
وعملية لمواجهة هذه الصفقة وأولى هذه الخطوات هو 
ٕإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو االسرائيلي وايقاف كل 
النشاطات التطبيعية السياسية واالقتصادية مع هذا 

ثوابت الوطنية تمسك مجلس النقابة بال“، مؤكدا، ”الكيان
الرافضة ألي محاوالت للقضاء على حق الشعب العربي 
الفلسطيني وألي مخططات لتصفية قضيته على حساب 

  .”دول أخرى من بينها األردن

أبناء الوطن للوقوف خلف “وطالب البيان، 
القيادة الهاشمية في رفضها لهذه المخططات والمؤامرات 

 الوقوف امام كل والتمسك بالوحدة الوطنية القادرة على
المؤامرات، وبالوصاية الهاشمية على المقدسات 

، داعيا االحزاب والنقابات والقوى ”االسالمية والمسيحية
أخذ دورها على االرض للحشد لرفض هذه “الوطنية إلى 

االتفاقية المشؤومة بكافة الطرق السلمية والمشروعة 
 لمثل ًوندعو مجلس النقباء إلقامة فعالية جماهيرية رفضا

  .”هذه الصفقات

بدوره، أكد مجلس نقابة مقاولي اإلنشاءات، 
رفضه لخطة السالم األميركية، مشددا على موقفه الثابت 
والرافض لها وعدم القبول بديال عن القدس عاصمة 
لدولة فلسطين وأن تكون فلسطين دولة كاملة السيادة مع 

  .عدم المساس بحق العودة وعودة الالجئين

بة في بيان لها، إنها ستقاوم الصفقة وقالت النقا
مع أحرار العالم الرافضين للغطرسة واالستبداد بكل “

األشكال ليتم إسقاطها كما تم إسقاط كل المؤمرات 
  .”السابقة

لن نقبل إحكام سيطرة قوة “وأضاف البيان 
، مؤكدا ”االحتالل الغاصب على ارض فلسطين الطهور
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مية وارتهان سواعد التفاف النقابة خلف القيادة الهاش
األردنيين لتوجيهات جاللة الملك وحق األردنيين الشرعي 
والديني في الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 

  .والمسيحية ودعم صمود األهل في فلسطين ووحدة صفه

وبينت نقابة مقاولي اإلنشاءات، أن هذه الصفقة 
 تعبر هي جزء من مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية وال

عن الضمير األردني العربي وال تقبل بها وسط االنحياز 
الكبير الذي بات جليا من قبل االدارة االميركية لصالح 
الكيان المحتل الذي سيغرق المنطقة برمتها في بحر من 

  .الدماء

من جهتها، دعت نقابة المهندسين الزراعيين، 
إلى ضرورة تشكيل جبهة وطنية اردنية موحدة رسميا 

شعبيا تعزز فيها الثقة بين مكونات المجتمع االردني و
لحماية الدولة األردنية من أخطار هذه المؤامرة 

  .وتداعياتها

وطالبت النقابة، الفلسطينيين، بكافة أطيافهم 
وانتماءاتهم لبناء موقف وطني فلسطيني موحد على 
قاعدة المقاومة للتصدي لهذه المؤامرة ووقف كافة أشكال 

  .مني مع الكيان الغاصبالتنسيق األ

إن تفاصيل صفقة القرن هي كيد الظلم “وقالت 
حين يكتب عنوانا للعدل، فترسم طريقا نحو الهاوية، 
وتجدد األمد للصراع بين أصحاب الحق والكيان 

  .”المغتصب

مجمل تفاصيل الصفقة، كتبت “ولفت إلى أن 
من حليفين لبعضهما، ابتداء من اعتبار القدس غير 

عاصمة للكيان الغاصب وضم اراضي غور االردن المجزأة 
والتدخل في الوصاية الهاشمية على المقدسات، وأن هذه 
التفاصيل هي اعتداء سافر على سيادة المملكة وانحياز 
ٕلجانب واحد على حساب حقوق الفلسطينيين والغاء لكافة 
المواثيق الدولية وشرعة حقوق اإلنسان وقرارات األمم 

 كامل للكيان الغاصب وأمنه واستقراره المتحدة وانحياز

على حساب ادخال المنطقة برمتها في أتون صراع جديد 
  .”لن يسلم منه أحد

من جانبها، عبرت نقابة أطباء األسنان عن 
محاولة أميركية بائسة “رفضها للصفقة، وأكدت أنها 

لتسويق الكيان الصهيوني وتثبيت وجوده في المنطقة 
  .”سطينيين وعلى حساب األردنالعربية على حساب الفل

الصفقة ما هي إال محاولة “وأشارت إلى أن 
للقيادة االميركية وقيادة الكيان الصهيوني المأزومة 
بقضايا الفساد والعزل للخروج من أزماتهما الداخلية على 

  .”حساب القضية

ال سالم في المنطقة دون حصول “وأكدت أنه 
ة كاملة غير الشعب الفلسطيني على حقوقه التاريخي

منقوصة وعلى رأسها قيام الدولة الفلسطينية على كامل 
التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف 

موقف “، مؤكدة، ”وحق العودة لالجئين الفلسطينيين
القيادة األردنية الرافضة ألي صفقة تمس الثوابت األردنية 

ًوالحقوق الفلسطينية جملة وتفصيال ً”.  

ضرورة انخراط كافة “ة إلى ودعت النقاب
الفعاليات والمؤسسات الرسمية والشعبية للوقوف مع هذا 

، ”الموقف المشرف ومع هذا االجماع الرسمي والشعبي
بترجمة هذا الموقف المبدئي للقيادة “مطالبة الحكومة 

ٕبرفض هذه الصفقة والغاء صفقة الغاز مع الكيان 
 الصهيوني ورفض أي مشاريع مشتركة حاضرا او
ٕمستقبال واعادة النظر باتفاقية وادي عربة في ظل تجاهل 
الكيان الصهيوني لها ومحاولة تثبيت األمر الواقع عبر 
ضم غور األردن والمستوطنات الصهيونية في الضفة 

 .”الغربية

 ٧ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

فاعليات ترفض طروحات ترمب وتحذر من 
 المساس بالمقدسات
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عبرت فاعليات رسمية  - را الرأي وبت-ّعمان 
وشعبية وبرلمانية واقتصادية عن رفضها لصفقة القرن 
االميركية مشددة، على ان السالم الشامل والدائم ال يكون 
اال باالعتراف بالحقوق الفلسطينية واقامة الدولة 
المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس 

  .ضالشرقية، اضافة لحق العودة والتعوي

وحذر متحدثون من المساس بالوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 

  .القدس باعتبار ذلك ارثا تاريخيا للهاشميين

وأكدوا على ضرورة انهاء الفرقة بين الفصائل 
الفلسطينية ورص الصفوف، والتعبير عن الرفض المطلق 

ات لطروحات ترمب واسرائيل، معتبرين ان هذه الطروح
غير العادلة تجدد العنف في المنطقة وتخلق االزامات 

  .وتعقد الحلول

وقالوا انها تتجاوز على قرارات الشرعية الدولية، 
  .وتنحاز لالحتالل على أصحاب الحق

وسيطرة طروحات ترمب على مجمل اللقاءات 
  .التي عقدت امس وخاصة البرلمانية منها

  دولة قابلة للحياة: الفايز

لس االعيان فيصل الفايز ان قال رئيس مج
مجلس االعيان يثمن ويدعم كافة الجهود التي يقودها 
جاللة الملك عبداهللا الثاني إلحالل السالم العادل والشامل 
في المنطقة، ويساند مواقف جاللته الحازمة والرافضة 
ألية مشاريع تسوية للقضية الفلسطينية ال تقوم على 

عية الدولية ذات الصلة اساس حل الدولتين وقرارات الشر
بالقضية الفلسطينية ومبادرة السالم العربية التي اطلقت 

  .في قمة بيروت

وقال الفايز، ان اية مبادرات سالم يجب ان 
تضمن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته 
المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، دولة متصلة 

قية عاصمتها وعلى وقابلة للحياة تكون القدس الشر

، وبغير ذلك فإنها ١٩٦٧حدود الرابع من حزيران لعام 
ستكون عبثية وعدمية، ومن شأنها تأجيج الصراع 

  .والعنف في المنطقة

جاء ذلك عقب اللقاء التشاوري الذي عقدة 
اعضاء مجلس االعيان امس، بحثوا فيه مجمل القضايا 

لفة التي الراهنة على الساحة العربية، والتحديات المخت
  .تواجه االردن

وبين الفايز ان المجلس يؤكد على الثوابت 
الوطنية العليا لألردن في أي عملية سالم، ويرفض المس 
بها او االعتداء عليها، وهي التي اكد عليها جاللة الملك 

ال للوطن البديل، وال «عبداهللا الثاني في الالءات الثالث 
وتعويضهم، للتوطين وضرورة عودة كافة الالجئين 

  .«والقدس والوصاية الهاشمية خط احمر

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

  .إلسرائيل

فة البرلمانات ودعا رئيس مجلس االعيان كا
الدولية والمنظمات البرلمانية المختلفة، الى تحمل 
مسؤولياتها االخالقية والقانونية، وذلك بدفع حكومات 
بالدها للضغط على اسرائيل من اجل العودة الى طاولة 
المباحثات على اساس الشرعية والمرجعيات المعتمدة، 
ووقف ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، 

االعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، والقبول و
بإطالق مفاوضات جادة تعالج جميع قضايا الوضع 
النهائي في إطار حل شامل وفق قرارات الشرعية الدولية 

  .وحل الدولتين

وقال الفايز، ان مجلس االعيان يؤكد، ان السالم 
العادل والدائم الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة 

لفلسطيني الشقيق هو خيار استراتيجي، للشعب ا
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وسيستمر في العمل مع األشقاء واالصدقاء في المجتمع 
الدولي على تحقيقه على األسس التي تضمن عدالته 
وديمومته، داعيا جميع ابناء الوطن، الى رص الصفوف، 
وتمتين جبهتنا الداخلية، وتعزيز نسيجنا االجتماعي، 

ملك لتمكيننا من والوقوف صفا واحد خلف جاللة ال
مواجهة التحديات والتصدي ألية محاوالت للعبث بثوابتنا 

  .الوطنية

  مواقف األردن الثابتة: الطراونة

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف 
الطراونة، خالل لقائه السفير البريطاني لدى المملكة، 
إدوارد اوكدن، ثبات األردن على مواقفه بقيادة جاللة 

  . الثاني تجاه القضية الفلسطينية والقدسالملك عبد اهللا

وشدد الطراونة على أن أي حل يتجاوز الحقوق 
التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة والتعويض 
ًلالجئين لن يكون قابال للحياة، ولن يسهم إال بمزيد من 

  .نطقةالفوضى والتوتر في الم

إن تجاوز قرارات الشرعية : وقال الطراونة
الدولية، واالنحياز لالحتالل على أصحاب القضية من 
ًشأنه إدامة الصراعات في المنطقة، متسائال كيف يكون 

  .السالم في ظل تغييب صاحب الحق واألرض

من جهته، أكد السفير البريطاني تقدير بالده 
د اهللا الثاني الرامية ًعاليا لمساعي وجهود جاللة الملك عب

ًإلى تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، مشددا على 
  .ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين

وخالل لقائه السفير التونسي خالد السهيلي قال 
إن أي حل يهضم حقوق الشعب الفلسطيني لن : الطراونة

ة االضطراب ًيكون قابال للحياة، ولن يسهم إال في إدام
  .والتوتر في المنطقة

وشدد رئيس مجلس 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 

ن قيام دولتهم المستقلة قرارات الشرعية الدولية التي تضم
  .١٩٦٧على حدود الرابع من حزيران لعام 

من جهته، ثمن السفير 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 

  .رات الشرعية الدوليةوفق قرا

  تحذر من واقع جديد على المقدسات» األوقاف»

حذرت وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلسالمية من فرض واقع جديد على المسجد األقصى 
المبارك والمقدسات اإلسالمية والمسيحية ورعايتها في 

  .القدس الشريف

وقالت الوزارة في بيان امس، إن ممارسات 
الل لتعطيل عمل دائرة أوقاف القدس سلطة االحت

الشريف، واالقتحامات اليومية للمسجد األقصى المبارك، 
تهدف لفرض التقسيم الزماني والمكاني، مشددة على أن 
المسجد األقصى المبارك وقف إسالمي ال يقبل الشراكة، 
وليس لغير الـمسلمين أي حق فيه، وأن األردن بقيادته 

ة على المقدسات اإلسالمية الهاشمية هو صاحب الوصاي
والمسيحية في القدس وهو يقوم بهذا الدور نيابة عن 

  .األمة اإلسالمية

  المعايطة

قال وزير الدولة لشؤون االعالم االسبق سميح 
المعايطة انه اذا تم تطبيق الخطة االميركية للسالم على 
ارض الواقع فانها تعني حرمان الشعب الفلسطيني من 

همها الدولة الفلسطينية الحقيقية، وبقية حقوقه الكبرى وا
  .الحقوق الفلسطينية مثل حق العودة والقدس
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واكد ان خطة السالم تعني فتح االبواب امام 
حلول تخدم امن اسرائيل وعلى حساب االردن من توطين 

  .ووطن بديل

واشار المعايطة الى ان ملف الالجئين من 
الن  ذلكالملفات االساسية للفلسطينيين واالردن، و

الفلسطيني يجب ان يحصل على حقه الوطني والسياسي 
  .على ارضه

وفيما يتعلق بضم غور االردن إلسرائيل قال ان 
خطورته على الحق الفلسطيني في انه سيكون منقوصا 
على الصعيد الجغرافي، فاالغوار تشكل ثلث مساحة 
الضفة الغربية وهذا على حساب فكرة الدولة الفلسطينية 

اب ملف الحدود الذي يمثل احد ملفات الحل وعلى حس
  .النهائي

واضاف ان المواقف االردنية كانت مبكرة واعلنها 
جاللة الملك برفض اي حل يتجاوز حقوق الشعب 
الفلسطيني ورفض التوطين والوطن البديل وان تكون 

والمواقف االردنية ..القدس كاملة عاصمة لكيان االحتالل
دفاع عن المصالح االردنية واضحة وحازمة وصادقة وهي 
  .وعن حقوق الشعب الفلسطيني

وعن االجراءات التي يجب على االردن اتخاذها 
دعا المعايطة الى رفض الحلول غير العادلة والظالمة 
للحق العربي الفلسطيني وهو موقف مستمر لألردن، 
وضرورة االستمرار في الدور االردني في رعاية المقدسات 

 دوليا وعربيا لدعم الموقف في القدس، والتحرك
الفلسطيني، والتعامل مع المستجدات القادمة بحزم 

  .وعقالنية

ورفض عضو مجلس االعيان السابق رئيس 
مجموعة طالل ابو غزاله الدكتور طالل ابو غزاله خطة 
السالم األميركية مشيرا إلى ان الرئيس ترمب ونتانياهو 

  .يةقدما امس رؤيتهما لتصفية القضية الفلسطين

واعرب عن استغرابه لما ورد من ترمب 
ٕونتانياهو من تشويه للتاريخ وللحقائق وانكار للقوانين 
الدولية ومئات من قرارات األمم المتحدة، وكذلك للمبادئ 

  .األخالقية واإلنسانية

  الوصاية اردنية: عريقات

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
أن المقدسات اإلسالمية الفلسطينية صائب عريقات، 

والمسيحية في القدس لن تكون إال تحت وصاية جاللة 
الملك عبداهللا الثاني، وهو من يحسم ان تكون مدينة 

  .القدس عاصمة دولة فلسطين

وأشاد عريقات في بيان صادر عن مكتبه امس 
بمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني المشرفة والشامخة 

ال لبيع «ل تأكيد رفضه رغم الظروف الصعبة، من خال
  .«القدس

إن إعالن الرئيس األميركي عن : وقال عريقات
خطة السالم ما هو اال نسخ تام ألفكار رئيس وزراء دولة 
ٕاالحتالل اإلسرائيلي، واعالن رسمي عن انسحاب الواليات 

وأضاف . المتحدة األميركية من الشرعية والمواثيق الدولية
لمتواصلة في ملف عريقات أنه من خالل خبرته ا

المفاوضات يمكن التأكيد أن الخطة ما هي اإل نسخ تام 
، الفتا إلى أن ٢٠١١ألفكار ومطالب نتانياهو منذ عام 

  .اميركا لم تأت بأي مقترح أو أفكار جديدة

  تدعو للتوحد» فلسطين النيابية»

دانت لجنة فلسطين النيابية مبادرة الرئيس 
سمى بخطة السالم األميركي دونالد ترمب، حول ما ي

االميركية، داعية الشعوب العربية الى توحيد الصف 
العربي ودعم الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة 

  .ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس

ّواوضح بيان للجنة امس، ان الخطة االميركية 
للسالم، تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية والقدس 
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يادة االسرائيلية على غور األردن والالجئين وفرض الس
  .ومشروعات الوطن البديل والتوطين

ودعا البيان الى تمتين الجبهة الداخلية والوقوف 
صفا واحدا خلف قيادتها للتصدي بكل قوة لهذه المؤامرة 

» الالءات الملكية«مع تأكيد الترجمة العملية والفعلية لـ 
لرافضة لخطة التي أطلقها جاللة الملك عبداهللا الثاني ا

  .السالم األميركية

  الخطة االميركية تؤسس ألزمات: خارجية النواب

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد 
ّالخزاعلة ان حل الدولتين هو الذي يلبي الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني على خطوط الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية وفق ١٩٦٧حزيران لعام 
ات الشرعية الدولية لتعيش بأمن وسالم إلى جانب القرار

  .إسرائيل

وقال الخزاعلة خالل لقاء اللجنة امس سفيرة 
إن : االتحاد االوروبي لدى عمان ماريا هاجيثيودوسيو

المبادئ والمواقف الثابتة لألردن إزاء القضية الفلسطينية 
  .والمصالح الوطنية األردنية ثابتة ال تتغير

 الرئيس االميركي دونالد واضاف، ان اعالن
صفقة «ترمب لخطة السالم األميركية أو ما يسمى بـ 

تؤسس ألزمات قادمة في المنطقة «المزعومة، » القرن
كما ستقلب كل الموازين في المنطقة، وانتشار التطرف 

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

ي هاني وسعود أبو وطالب النواب ابراهيم بن
محفوظ ووصفي حداد، دول االتحاد األوروبي بالوقوف 
إلى جانب الشعب الفلسطيني االعزل دعما لحقه في 
إقامة دولته المستقلة والعيش بسالم بعيدا عن كل 
النزاعات والقرارات العنصرية، مؤكدين ان لالتحاد 

  .االوروبي قوة مؤثرة وضاغطة على مختلف دول العالم

لالستمرار بعمله لتحقيق » االتحاد«وا، كما دع
المبادئ والقيم والتسامح التي تأسس من اجلها، ودعم 
االردن سياسيا واقتصاديا لمواجهة التحديات السياسية 

  .واألمنية جراء االضطراب السائد في االقليم المحيط به

بدورها اكدت هاجيثيودوسيو ان االتحاد 
الدولتين عن طريق األوروبي جدد التزامه الثابت بحل 

التفاوض، داعية إلى تكثيف الجهود بشكل عاجل بهدف 
  .تحقيق هذا الحل التفاوضي

وأكدت ضرورة مراعاة التطلعات المشروعة 
لطرفي الصراع مع مراعاة جميع قرارات االمم المتحدة 

  .واالتفاقيات الدولية ذات الصلة

كما عبرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عن 
صفقة «ورفضها المطلق لخطة السالم األميركية إدانتها 

التي أعلنها الرئيس األميركي دونالد ترمب، » القرن
مشددة على ان القضية الفلسطينية ستبقى قضية االردن 
المركزية األولى حتى يتسنى للشعب الفلسطيني إقامة 

  .دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمته القدس

صدرته امس على لسان ولفتت اللجنة في بيان أ
رئيسها النائب رائد الخزاعلة، إلى أن الموقف األميركي 
المعلن والمنحاز للكيان الصهيوني سيؤثر بالتأكيد على 
المسار السلمي في المنطقة والعالم ما يتطلب من 
المجتمع الدولي وفواعله المعتدلين إلى الضغط على 

شأنها زيادة اإلدارة األميركية لترشيد قراراتها التي من 
  .االحتقان والعنف في المنطقة

وحذر الخزاعلة من تبعات اإلعالن األميركي 
وموقفه المنحاز بالكامل مع الكيان الصهيوني وما 
سيتمخض عنه من إجراءات إسرائيلية احادية الجانب 
تهدف إلى فرض واقع جديد على األرض، مؤكدا انه ال 

 انهاء يمكن احالل السالم في الشرق األوسط دون
  .االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين

  تيار الوسطية
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ووصف تيار األحزاب الوسطية الخطة األميركية 
، معربا عن رفضه المطلق لتلك الخطة التي »المضللة«بــ

تعد مدخال لتصفية القضية الفلسطينية وتثبيت أركان 
دولة االحتالل عبر تبني سلسلة استثنائية من بواعث 

من اإلدارة األميركية بمعزل عن الشرعية القرارات األحادية 
الدولية كونها محاولة جزئية أحادية الجانب وغير قائمة 

وأكد التيار في بيان امس، أن . على أسس الحق والعدل
الخطة تشكل معضلة تندرج بشكل واضح في إطار 
إمالءات القوة لشرعنة الغطرسة اإلسرائيلية لتشكل بداية 

لى مسار السياسة الخارجية منعطفات تاريخية حاسمة ع
لى ان االستقرار اإلقليمي ؟وشدد التيار . األميركية

والتحديات الدولية تتطلب االلتزام بقرارات الشرعية الدولية 
وتطبيقها في ظل سياق دولي، وفي مقدمتها القرارات 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقاضية بإنهاء االحتالل 

ابها الوطني وعاصمتها ٕواقامة دولة فلسطين على تر
  .القدس الشرقية

  مشروع مسخ: الدعوة

ودعا حزب الدعوة اإلسالمية شعوب العالم 
العربي واإلسالمي والشرعية الدولية إلى التعاون لوضع 
اسس مواجهة الخطة المخزية والهادفة إلى تصفية 
القضية الفلسطينية والتآمر الدولي ضد االمة اإلسالمية 

  .ًلور يوما بعد يومبقيادة اميركا يتب

إن المشروع المسخ لن يغير حقيقة : وقال
فلسطين، وال انتماء القدس اإلسالمي ولن يفرق وحدة 

  .الموقف الفلسطيني ازاء االحتالل ووجوده الطارئ

وقال حزب الوسط اإلسالمي إن من يطلع على 
هذه المبادرة يجد فيها اإلنحياز الكامل للطرف االسرائيلي، 

بادرة لم تأت إال لتحقيق األمن االسرائيلي وأن هذه الم
ًوأنها استكمال لوعد بلفور الذي منح فلسطين مجانا 
ليهود العالم، حيث أكدت المبادرة على يهودية الدولة مما 

 وأن القدس ٤٨يعطيها الحق في تهجير فلسطينيي 

الموحدة عاصمة للكيان المحتل وضم غور األردن له، 
ات واالعتراف بشرعيتها، وتقطيع فلسطين بالمستوطن

ًوالدولة الفلسطينية المقترحة ال تملك أيا من مقومات 
  .الدولة بل هي حكم ذاتي ال يملك السيادة

وبين الحزب إن الضعف العربي هو الذي أغرى 
اإلدارة األميركية بطرح هذه المبادرة الظالمة ولكن نقول 
لإلدارة األمريكية ومن يقف معها أن الضعيف لن يبقى 

  .ضعيفا

  مجلس العاصمة

ثمن مجلس محافظة العاصمة موقف جاللة 
، »صفقة القرن«الملك عبداهللا الثاني مما يسمىى بـ 

واكدوا وقوفهم التام والمطلق خلف القيادة الهاشمية 
مؤكدين رفضهم المطلق لالمالءات االميركية المرفوضة 

  .جملة وتفصيال تجاه فلسطين المحتلة وشعبها

  موقف الملكالمخيمات تثمن 

ّثمنت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع 
المدني في المخيمات الفلسطينية في األردن، موقف 

  .جاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية

وأضافت الفعاليات في بيان صادر عن دائرة 
إنهم على يقين تام أن » الشؤون الفلسطينية امس، 

كما فشلت الفشل سيكون مصير خطة السالم األميركية 
المرة األولى، عندما أعلن جاللة الملك عبد اهللا الثاني، 

ال للوطن البديل، ال للتوطين، ال للتخلي «وأعلنها مدوية 
  .«عن القدس

واشارت إلى أن ما أعلنته اإلدارة األميركية حول 
ما يسمى بخطة السالم األميركية، يأتي دعما للمؤامرة 

، ويمنح » االسرائيليةدولة القومية«االسرائيلية بإقامة 
الظلم شرعية قانونية وتاريخية تهدف الى تصفية الحقوق 

  .الوطنية للشعب الفلسطيني

  فلسطين والقدس من ثوابت األمة: قاضي القضاة
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أكد قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، 
ان فلسطين ودرتها القدس الشريف، ثابت من ثوابت 

 كل هذه الحقائق ٕاألمة وعنوان لهويتها، وان انكار
واإلعالن عن هذه الخطة الجائرة الظالمة ال يمثل اال 
استكماال لما تبقى من الرؤى واالطماع االسرائيلية في 
ًارض فلسطين، وتكريسا مستمرا لالحتالل وخرقا فاضحا  ً ً ً
ًللشرعية والمواثيق الدولية واستخفافا بمشاعر المسلمين 

  .والمسيحيين في بقاع الدنيا

اننا والشعب األردني « بيان امس، وقال في
متكاتفون مع صالبة موقف قائد البالد جاللة الملك 
عبداهللا الثاني، الوصي على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف والذي ما زاده االعالن 
ًاالميركي اال اصرارا، تأكيدا الستمرار الدور الهاشمي 

ادة االمة على قدسها واالردني تجاه المقدسات وأحقية سي
الشريف سيادة غير منقوصة على كامل الحرم الشريف 
بكل مساحته وأفنيته واقبيته وأرضه وهوائه حرم ال يقبل 

  .«القسمة وال التجزئة وال المساومة

  «جمعية االخوان»

دعت جمعية جماعة اإلخوان المسلمين، إلى 
د االلتفاف حول الموقف الرسمي األردني، الرافض لكل بنو

ّ، والذي عبر عنه بيان وزارة »خطة السالم االميركية«
الخارجية األردنية، مؤكدة على الالءات الثالثة لجاللة 

  .الملك

وقال بيان للجمعية صدر اليوم امس، ان 
فلسطين وقف عربي إسالمي ووعد اهللا في االرض لعباده 

  .المؤمنين، وال يحق ألي كائن ان يتصرف بشبر منها

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

  .والمرابط على ثرى فلسطين الطهور

  فاعليات اقتصادية

انتقاص اكدت فاعليات اقتصادية رفضها ألي 
لحقوق الشعب الفلسطيني او تصفية قضيته العادلة 
وحقوقه، مشددة على مساندتها لمواقف جاللة الملك 
عبداهللا الثاني الوصي على المقدسات الداعمة لألهل في 

  .فلسطين

وقال رئيس غرفة تجارة االردن العين نائل 
إن فلسطين ستبقى مهوى األفئدة وعاصمتها : الكباريتي

ية إلى االبد رغم كل محاوالت النيل من هذه القدس العرب
الثوابت، مؤكدا رفض القطاع التجاري ألي انتقاص من 

  .حقوق الشعب الفلسطيني

واضاف ان الخطة االميركية للسالم، تهدف إلى 
تصفية القضية الفلسطينية وابتالع مدينة القدس والقفز 
على قضية الالجئين وحق العودة وفرض السيادة 

  .ة على غور األردناالسرائيلي

، مرفوضة »خطة السالم«واكد ان ما يسمى 
ألنها تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير 
مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، 
مؤكدا أن اي خطط تتحدث عن السالم يجب ان ال 
تنتقص من حق الشعب الفلسطيني على ارضه المحتلة 

  .تالل على حسابهأو مكافأة سلطات االح

من جهتها، اكدت جمعية رجال االعمال االردنيين 
رفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية لصالح دولة 
االحتالل االسرائيلي، مشددة على مساندتها ودعمها 
لجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ومواقفه الحازمة ضد 
اية تسويات سياسية على حساب مصلحة وحقوق الشعب 

  .لسطيني الشقيقالف

إن مدينة : وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع
القدس المحتلة ستبقى على الدوام العاصمة االبدية 

مؤكدا ان مجتمع االعمال  للدولة الفلسطينية المستقلة،
بعموم المملكة يقف في وجه اية تسويات بالمنطقة على 



  
  ٣١٦ 

حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي 
عودة والالجئين والعيش بسالم على ارضه مقدمتها حق ال

  .التاريخية

من » خطة السالم«واستغرب ما تضمنته 
امالءات تتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني التي كفلها القانون الدولي وحقه بإقامة دولته 
المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، 

التي تعتبر حجر مؤكدا ان هذا يمثل تصفية للقضية 
  .الزاوية في استقرار المنطقة

  المقاولين

اكد مجلس نقابة مقاولي االنشاءات األردنيين 
صفقة «رفضه لخطة السالم األميركية والتي أطلق عليها 

  .«القرن

نؤكد على موقفنا «وقال في بيان اصدره امس 
الثابت والرافض لها ولن نقبل بديال عن القدس عاصمة 

لن نقبل بديال عن فلسطين لتكون دولة لدولة فلسطين و
كاملة السيادة ولن نقبل المساس بحق العودة وعودة 

   الالجئين

واكد مقاولو االنشاءات وقوفهم خلف القيادة 
الهاشمية وعلى الحق الشرعي والديني في الوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية ودعم 

 معتبرين ان هذه صمود األهل في فلسطين ووحدة صفها
الصفقة هي جزء من مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية 

  .وال تعبر عن الضمير األردني العربي

  نواب

وقال النائب محمد جميل الظهراوي، ان الخطة لم 
تكن مفاجأة بالنسبة لنا، مؤكدا انها تؤكد انحيازا امريكيا 
إلسرائيل على حساب الحقوق والمصالح المشروعة 

  .فلسطيني واالمة العربيةللشعب ال

واضاف ان موقف الشعب ومجلس النواب، 
منسجم تماما مع موقف الدولة االردنية بقيادة جاللة 

الملك عبد اهللا الثاني، الذي طالب في مختلف المحافل 
الدولية بحل عادل للقضية الفلسطينية يضمن كامل 
حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ويحفظ امن 

ن، فيما بين ان موقف الشعبين االردني واستقرار االرد
  .والفلسطيني من الخطة جاء مشرفا

  زيادين

واكد النائب المهندس هيثم زيادين، وقوف 
الشعب األردني خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني في 
الدفاع عن القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، 
معتبرا ان هذه الخطة تهدف الى انهاء الوجود الفلسطيني 

  .على ارضه المحتلة

وقال ان اعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب 
تفاصيل خطته للسالم، يتطلب موقفا عربيا موحدا 
لمواجهة مخاطر وتبعات هذه الخطة، وضمان حصول 
الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته المستقلة 

ب الشرعي الفلسطيني وعاصمتها القدس على الترا
  .الشريف

  النوايسة

وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور زيد 
النوايسة، ان اعالن الخطة االمريكية للسالم، ال يخرج 
عن السياق التاريخي للمبادرات التي طرحتها االدارات 
االميركية المتعاقبة إلنجاز تسوية للقضية الفلسطينية 

ميعها الحقوق المشروعة للشعب التي تجاوزت ج
الفلسطيني، مبينا ان الرهان على نجاح او فشل هذه 
الخطة مرتبط بالدرجة االولى بالطرف الفلسطيني، باعتبار 
ان انجاز اية تسوية يجب ان يقبلها الطرف الموجود على 
االرض المتمثل بالشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية 

  .المختلفة

خطة وسط اجواء احتفالية، واكد ان اعالن ال
جاء في ظل االزمات السياسية الداخلية التي يعاني منها 
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على الصعيد الداخلي كل من الرئيس االميركي دونالد 
ترمب الذي يواجه محاوالت لعزله، ونظيره االسرائيلي 
بنيامين نتانياهو الذي يواجه كذلك ازمة سياسية في 

ة لتوجيه رسالة الكنيست االسرائيلي، فيما تشكل محاول
  .للوبي اليهودي في الداخل االميركي

  الغرايبة

وقال الكاتب والصحفي ابراهيم الغرايبة، ان 
الموقف األردني سيبقى متمسكا بالتسوية السياسية، التي 
أقرتها الشرعية الدولية لألمم المتحدة، وتنص على قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للبقاء، وبقاء 

اية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية الوص
  .في القدس

وأكد ان الخطة االميركية، لن تأخذ صفة 
الشرعية القانونية، رغم محاوالت تحويلها الى واقع بحكم 
االحتالل والهيمنة، مبينا ان الخطة جاءت إلضفاء 
الشرعية القانونية والدولية على الواقع الذي كرسته 

 السنوات التي أعقبت احتالل الضفة إسرائيل على مدى
  .١٩٦٧الغربية عام 

  النهضة

إن الخطة : وقال حزب جبهة النهضة الوطنية
االميركية هي تصفية للقضية الفلسطينية لمصلحة دولة 
االحتالل االسرائيلي وضياع الحقوق الشرعية التي اكدتها 

  .المواثيق والقرارات الشرعية

خطة طمسا ان الحزب يرى في هذه ال«واضاف 
للهوية الوطنية الفلسطينية وتمهيدا لواقع جديد على 
االرض الفلسطينية، رافضا اياها ومطالبا بوحدة الصف 
الفلسطيني من خالل إيجاد رؤية وطنية فلسطينية موحدة 

  .«لمواجهة تلك الخطة

ورفض حزب الحركة القومية الخطة االميركية، 
ٕسطينية، وانهاء معتبرا اياها تصفية للقضية العربية الفل

الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني وتكريسا 
  .لالحتالل

الى ذلك، قالت نقابة اطباء االسنان االردنية، إن 
المقترح الذي قدمه الرئيس االميركي دونالد ترمب للسالم 
ما هو إال محاولة اميركية لتسويق الكيان الصهيوني 

حساب ابناء وتثبيت وجوده في المنطقة العربية على 
  .الشعب العربي في فلسطين وعلى حساب االردن

واضافت في بيان لها، ان هذا المقترح محاولة 
للقيادة االميركية ودولة االحتالل المأزومة بقضايا الفساد 
والعزل للخروج من ازماتهم الداخلية على حساب 

  .القضية

 ١ ص٣٠/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  

  

ل هموم األردن ًالملك دوما يحم: نقابيون
  وفلسطين في كل مكان

  

 عبر نقباء ونقابيون، –عمان  -  محمد الكيالي
عن اعتزازهم بالدور الذي يوليه جاللة الملك عبداهللا الثاني 
من أجل رفع األردن واألردنيين، ولجهده الكبير من أجل 

  .ترسيخ المملكة كواحة أمن وأمان في اإلقليم

، بمناسبة ”لغدا” وشددوا في أحاديث منفصلة، لـ
 لجاللة الملك، على أن جاللته يحمل هموم ٥٨العيد الـ

األردن وفلسطين في كل مكان، ويتحدث باسم الشعبين 
األردني والفلسطيني أمام المجتمع الدولي بكل ثقة، ويراهن 
على حق الشعوب بالعيش في سالم على الرغم من 

  .التحديات التي تحيط بالمنطقة

 الزراعيين، عبدالهادي وقال نقيب المهندسين
الفالحات، إن جاللة الملك يحمل دوما هموم الملف الداخلي 

  .األردني وملفي فلسطين واألمة العربية
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وشدد على أن جاللته يولي القضية الفلسطينية 
اهتماما كبيرا منذ توليه سلطاته الدستورية، شأنها شأن 
الملف الداخلي والمحلي حيث دوما ما يحاكي هموم 

اطنين سواء ما يتعلق بالجانب االقتصادي أو المو
. االجتماعي وخاصة موضوع اإلصالح السياسي واإلداري

ولفت الفالحات إلى أن جاللة الملك قدم على مدار أعوام، 
أوراقا نقاشية، كان على الحكومات المختلفة أن تلتقط هذه 
األوراق بشكل كامل وتضع نقاطها على طاولة التنفيذ، بعد 

  .ت من النقاش والحوارأن أشبع

وأكد أن جاللة الملك، يدعو دوما إلى إصالح 
سياسي حقيقي في هذه الظروف التي يمر بها األردن 
والمنطقة، وهو مطلب من الشعب ومختلف القوى الحية في 
المجتمع لتحصين الدولة األردنية من 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 على المقدسات 
في القدس واالنحياز لحق الشعب الفلسطيني في إقامة 
دولته، ومواجهة الكثير من الضغوطات التي يواجهها األردن 

وبين أنه .  مواقفه الراسخة حول القضية الفلسطينيةنتيجة
من أجل تعظيم الجهد الذي يقوم به جاللته والدولة األردنية 
في هذا الخصوص، فإنه من الضروري مواجهة ما يسمى 

بكل حزم عبر توحيد الموقفين الرسمي ” صفقة القرن”بـ
  .والشعبي على قاعدة المصالح األردنية الحقيقية

ت، أن األردن اتخذ موقفا سياسيا وأكد الفالحا
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

ر عازم بدوره، أكد نقيب أطباء األسنان، الدكتو
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

وشدد القدومي، على أن جاللته، ومنذ نحو 
 عشرين عاما، عمل على توجيه الحكومات لتنفيذ توجيهاته
التي نصت عليها األوراق النقاشية الملكية، وأنه على الرغم 
من تقصير الحكومات المختلفة في تنفيذها، إال أن 
األردنيين يدينون بالكثير لجاللته الذي لطالما حمل هم 

  .الشعب في جوالته وزياراته العالمية

واعتبر أن جاللته عمل على تحقيق العديد من 
دن التي يشار لها بالبنان على اإلنجازات الكبيرة في األر

الصعيدين السياسي واالقتصادي، الفتا إلى أن األردن يسير 
نحو األمام بتوجيهات جاللته رغم التحديات السياسية 
واالقتصادية التي تتعرض لها المملكة نتيجة لمواقفه 
المشرفة في العديد من القضايا اإلقليمية والتي أهمها 

القدومي، أن ما يتمتع به جاللة وبين . القضية الفلسطينية
الملك من حنكة سياسية ودبلوماسية وشخصية قوية، 
أجبرت جميع القادة في المنطقة والعالم لألخذ برأيه، خاصة 
وأنه يتحدث بصوت المواطن األردني ويقف ضد الظلم 
واالستبداد ويعمل على ترسيخ العدالة واألمن في األردن 

  .والعالم

عام مجمع النقابات من جانبه، عبر أمين 
المهنية، المحامي رامي الشواورة، عن عمق اعتزاز النقابات 
المهنية وجميع األردنيين بقيادة جاللة الملك لألردن، معتبرا 
أن المملكة خطت خطوات متقدمة وواسعة إلى األمام منذ 
تسلم جاللته سلطاته الدستورية على الرغم من الهزات 

  .لذي يقع األردن في وسطهالعنيفة التي هزت اإلقليم ا

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

  .واالستماع لمشاكلهم وهمومهم والعمل على حلها
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ات واعتبر أن جاللته، وعلى الرغم من الضغوط
الكثيرة التي يتحملها من جهات خارجية للقبول بما يسمى 

، إال أنه يبدي تماسكا وموقفا صلبا تجاه ”صفقة القرن”بـ
عدم التفريط بالقضية الفلسطينية الذي يعتبرها قضية أردنية 

  .أيضا

وأوضح الشواورة، أن األردن تحت قيادة جاللة 
المؤسسات الملك، يمر بفترة ازدهار رغم التحديات، داعيا 

التنفيذية بأجهزتها المختلفة للعمل يجد في تنفيذ الرؤى 
الملكية للوصول إلى خطوات على أرض الواقع تكفل 
استقرار الدولة في مواجهة الظروف العاصفة بالمنطقة 

 .”صفقة القرن“وخاصة تداعيات 

  ٥ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

  

تصفية للقضية " صفقة القرن: "حزبيون
  عادة تشكيل المنطقةومقدمة إل

  

صفقة “ جوبه إعالن ما يسمى بـ - ّعمان
بإدانة حزبية واسعة وسط دعوات للتجمهر غدا ” القرن

الجمعة في فعاليات مركزية إحداهما في وسط البلد 
والثانية أمام السفارة األميركية بعمان، والثالثة من أمام 
المسجد الهاشمي في إربد، احتجاجا على الصفقة ورفضا 

  .لها

نسخا ” الغد“وأجمعت أحزاب في بيانات تلقت 
منها أمس األربعاء على رفض الصفقة، لتداعياتها 
الخطيرة على مصير الشعب الفلسطيني والقضية 
الفلسطينية برمتها، معتبرة أن الصفقة مشروع خطير 
يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة واإلقليم وفقا لمصالح 

لمتطابقة مع رؤية قادة العدو الواليات المتحدة االميركية ا
  .الصهيوني

الى ذلك، أكد حزب جبهة العمل االسالمي، 
المؤامرة الخطيرة والخبيثة “موقفه الرافض لما وصفه بـ 

الشعبين األردني “، قائال إن ”وكل ما ورد فيها من بنود
والفلسطيني في خندق واحد ضد هذه المؤامرة التي 

  .” الصفقةتستهدف األردن وفلسطين، وسيسقطون

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

  .”الفلسطينية

من جهته، وصف ائتالف االحزاب القومية 
شيوعي، الحركة القومية، واليسارية الذي يضم احزاب ال

، الوحدة الشعبية، البعث ”حشد“الشعب الديمقراطية 
المؤامرة “التقدمي، والبعث العربي االشتراكي، الصفقة بـ 

، ”الخطيرة لتداعياتها الخطيرة على األردن واألمة العربية
مشيرا الى أن الرئيس األميركي دونالد ترامب يهدف من 

تشكيل المنطقة واإلقليم إعادة “طرح هذه الصفقة، إلى 
وفقا لمصالح الواليات المتحدة األميركية المتطابقة مع 

  .”رؤية قادة العدو الصهيوني

النضال “ودعا االئتالف إلى التصدي للصفقة بـ 
العملي الجاد العاجل والسريع وصوال الى إسقاطها 

، كما دعا الشعب ”ٕوافشالها ودرء اخطارها العديدة
ته الوطنية الى إنهاء االنقسام الفلسطيني بكل مكونا

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

وعبرت أحزاب االئتالف عن ثقتها العالية باألردن 
واألردنيين في رفض الصفقة، داعية إلى 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 
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ٕوقومية واسالمية وقيادات نقابية ونشطاء، عن رفضه 
المؤامرة، بكل ما تحمله من تفاصيل “القاطع لما أسماه بـ 

وعناوين استعمارية تعطي المحتل شرعية في احتالله، 
مناضال مدافعا عن أرضه وتاريخه وتستهدف شعبا 

  .”وحقوقه الشرعية الثابتة وفي مقدمتها حق العودة

الحكومة الى اتخاذ اجراءات سياسية “ودعا 
عاجلة تترجم الءات جاللة الملك عبداهللا الثاني إلى 
خطوات عملية من شأنها ان تعطل الصفقة وحماية 
 المملكة من األطماع الصهيونية وفي مقدمة ذلك تجميد
ٕاتفاقية وادي عربة والغاء صفقة الغاز مع الكيان المحتل 
وسحب السفير االردني من دولة االحتالل، وطرد السفير 

  .”االسرائيلي

كما دعا السلطة الوطنية الفلسطينية الى ترجمة 
خطوات عملية بدءا بوقف التنسيق “رفضها للصفقة بـ 

ية األمني مع المحتل وفتح كافة فضاءات المقاومة الشعب
  .”في كل فلسطين

المقاومة هو األنجح في “وأكد التحالف ان خيار 
مواجهة االحتالل ومشاريعه التوسعية دفاعا عن األرض 

، في وقت دعا ”والمقدسات كونه ال يفهم إال لغة القوة
للمشاركة في مسيرة شعبية حاشدة تنطلق 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 ”فيسبوك“االجتماعي 
القضية الفلسطينية، فيما نددت اللجنة العليا للدفاع عن 

  .حق العودة بالصفقة

وقالت اللجنة إن تسلسل الوقائع وردود الفعل 
 واالقليمي والدولي تؤكد أن صفقة على المستوى الوطني

ستمنح الضوء “ترامب، والتسريبات التي ترشح عنها 
االخضر للكيان الصهيوني المحتل للمضي قدما بتنفيذ 

مخططاته التوسعية من ضم واستيالء على االراضي بما 
في ذلك الغور الفلسطيني وشمال البحر الميت وجزء كبير 

تهويد القدس و) ج(من اراضي ما يسمى بالمنطقة 
  .”وطمس معالمها الوطنية والدينية

حول ) الواهمة(ورأت أن كل الحلول الثنائية 
، ”اصبحت في مهب الريح“إقامة الدولة الفلسطينية 

الصفقة تمنح الجانب الفلسطيني حكما “موضحة أن 
ذاتيا على بعض الكانتونات يخلو من أي صالحية أو 

  .”رائيلاستقالل، يكون الحكم الفعلي فيها إلس

واعتبرت اللجنة، أن االعالن في هذا الوقت عن 
انحياز “هو ) ترامب نتنياهو(الشق السياسي لصفقة 

واضح من البيت االبيض لصالح المحتل الصهيوني 
وتحقيق اهدافه بإسرائيل الكبرى وتجاوز لكل قرارات 
الشرعية الدولية واالمم المتحدة والجمعية العامة وحقوق 

، الفتة الى أن من ”ة جنيف الرابعةاالنسان واتفاقي
أهداف الصفقة تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية “

وعلى رأسها حق عودة الالجئين واستكمال المشروع 
  .”التوسعي الصهيوني باتجاه الوطن العربي بأكمله

من ناحيتها، دعت جمعية جماعة اإلخوان 
المسلمين، إلى االلتفاف حول الموقف الرسمي األردني، 

ّ، والذي عبر ”خطة السالم االميركية“الرافض لكل بنود 
عنه بيان وزارة الخارجية األردنية، مؤكدة على الالءات 

  .الثالثة لجاللة الملك

وقال بيان للجمعية، ان فلسطين وقف عربي 
إسالمي ووعد اهللا في االرض لعباده المؤمنين، وال يحق 

  .ألي كائن ان يتصرف بشبر منها

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



  
  ٣٢١ 

 بأرضهم وقضيتهم، وألحرار ألصحاب الحق ليزدادوا تمسكا
العالم ليتضامنوا مع أكثر قضية تعرضت للظلم عبر 

  .”التاريخ

وطالبت الجمعية، الفصائل الفلسطينية بنبذ كل 
عناصر الفرقة والخالف، واستئناف المشروع الجهادي في 

فلسطين، داعية الدول العربية واإلسالمية إلى تقديم 
طيني المجاهد الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلس

 .والمرابط على ثرى فلسطين الطهور

 ٧ ص٣٠/١/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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 "بوح القلم"عدد جديد من 
  

بوح « احتوى العدد الجديد من مجلة -عمان 
التي تصدرة شهريا عن الهيئة األردنية للثقافة » القلم

اإلنسانية، جملة من المقاالت التي تتناول موضوعات 
 .جتماعية وتنموية وصحيةثقافية وا

: من بين موضوعات العدد يطالع القارئ عناوين
، )وليد حتاملة .د(في عامها الثالث عشر » بوح القلم«

، منصات التواصل )ريم الناصر .د(وحدة المعتقد 
، صحتك مع )محمد طالب عبيدات .د(االجتماعي 

، األردن األكثر نفوذا )عاصم الشهابي .د(ساندويش الفالفل 
زينب (، هناك أيضا أوجه للتفاؤل )أيمن الهياجنة .د(

 .)البحراني

سبيل : كما يشتمل العدد على موضوعات منها
، البيروقراطية رديف للديمقراطية )محمد وهيب .د(الحوريات 

 .د(، التثقيف الجنسي ضرورة أم ترف )جالل فاخوري .د(
، في احتالل الشوارع واألرصفة )عبد الحميد القضاة

، األحزاب )حنا ميخائيل سالمة(جز بحسب األمزجة بالحوا
، مستكشفو )عيسى المرازيق(السياسية ضرورة ام ترف 

منهج إسرائيلي لتهويد وتزييف تاريخ .. جبل الهيكل
 ).عبداهللا كنعان(المقدسات في القدس 

 .د(إن اإلنسان لفي خسر : ويتضمن العدد أيضا
زياد ( الحكاية جدارا تروي.. ، صباحكم أجمل)فيصل الغرايبة

، نبذة عن العصر المملوكي والعمارة اإلسالمية )الجيوسي
، ثورة الفحش في رواية )صفاء محمد عزت الشريف(
، )مي شبر(، عمر المبدعين )أحمد ختاوي(» تنزورفت«

، الطبيعة )جمال احمرو(األنواع والعالج .. التنمر المدرسي
رحمة  (، وبين المد والجزر)أيوب أبو دية .د(والمالذ 
  ).شديفات

  ١/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  رؤية أحزاب اليمين اإلسرائيلي للسالم

  

حديثا ضمن منشورات  صدر – بترا –عمان 
رؤية أحزاب اليمين "وزارة الثقافة كتاب بعنوان كتاب 

للدكتورة " العلماني والديني في إسرائيل لمفهوم السالم
  .هديل مصلح الرفوع

مؤلف، مقدمة حول ويتناول الكتاب بحسب ال
نشأة إسرائيل ومفهومها للسالم، إضافة إلى نشأة أحزاب 
اليمين العلمانية والدينية والعوامل التي ساهمت في 
تطورها، وتوضيح أهم البرامج واأليديولوجية السياسية 
لألحزاب اليمينية العلمانية والدينية، والمبادئ العامة لكل 

  .منها

يمين العلمانية ويناقش الكتاب رؤية أحزاب ال
والدينية لمفهوم السالم والتسوية السياسية، باإلضافة 
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لطرح بعض التوقعات لمستقبل عملية السالم والصراع 
  .العربي اإلسرائيلي

وخلصت مؤلفة الكتاب إلى ان مواقف األحزاب 
اليمينية العلمانية والدينية اإلسرائيلية من عملية التسوية 

ياسة التسويف إلى جانب السياسية تمثلت بالمماطلة وس
تطرف بعضها لعدم إقامة المعاهدات الرامية إلى التسوية 

 .السلمية مع الشعب الفلسطيني

  ١٣ ص٥/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

رسائل شعرية تفيض ).. ّسلم على األقصى(
 بالوجد والحنين

  

 يفتتح الشاعر أحمد غسان عمر عنوان -ّعمان 
اآلن «، الصادر عن »ّسلم على األقصى«ديوانه الجديد 

ّبعمان، برسالة تشي بالمسافة التي » ناشرون وموزعون
المرسل إليه، وهي / المرسل إلى المكان/ تفصل الشاعر

رسالة تحمل مشاعر الوجد والحنين، وتؤنسن بيت 
  .المقدس الذي يحول االحتالل دون الوصول إليه

وهي رسالة انتدابية على عادة الشعراء القدامى 
ا يبثون شوقهم لمعشوقاتهم عبر الظاعنين، الذين كانو

ٕوهي وان كانت بصيغة الخطاب للمفرد، إال أنها تخاطب 
الجميع غير المتعينين، لتغدو محمولة على المسؤولية 
/ الضميرية التي تتعلق بكل شخص يسمع أو يقرأ الرسالة

  .المجموعة الشعرية/ القصيدة

وفي الوقت نفسه، تشير الرسالة إلى شوق 
ق وولهه بالمعشوقة التي تحول الظروف القاهرة العاش

دون الوصول إليها، فيحمل شوقه على جناح الريح 
  .للقدس مدينة السالم، وقلبها النابض؛ األقصى

 صفحة من ٢٦٣ويشتمل الديوان الذي يقع في 
 قصيدة نظمها الشاعر على بحور ٨٣القطع الوسط على 

لوطني الخليل، وتنوعت موضوعاتها بين الوجداني وا

والتأملي والنقدي، وال تتوقف القصائد عند موضوع 
ّاألقصى، فهي تدون أيضا حياة الشاعر وتجربته الشعرية 

  .التي تختزل في حياة الوطن وآالمه وأوجاعه

وتدل العناوين التي اختارها الشاعر لقصائده 
على الكثير من األحداث والمناسبات التي تفاعل معها 

:  األدبي، ومن هذه العناوينوشكلت جزءا من التاريخ
المهرولون، لغة العرب، أي حزن، أمة اإلبداع، الشك 
والحيرة، تمرد، المنافق، النصر قادم، تلك إسرائيل، الفصل 

  .بالرصاص، بالدنا المستعمرة، يا ضاد، صروف الدهر

ويمزج الشاعر في قصائده بين رحلة اإلنسان 
عبرا عن وعراكه في سبيل لقمة العيش وحال الوطن، م

حزنه لما آلت إليه األمة دون أن يشكل ذلك وسيلة 
للندب، مراهنا على مقدرة األمة على النهوض باعثا األمل 

قالوا «: »النصر قادم«بقول في قصيدة . في المستقبل
والنصر، ها هو ذا على مرمى / ّإن نصرا قادم: قديما
  .«حجر

على عادة الشعراء العرب  -ويمتلك الشاعر 
نفسا شعريا طويال في بناء القصيدة  - األقدمين

العمودية، منوعا في موضوعاتها دون أن تفقد القصيدة 
وحدتها الموضوعية واتساقها، ذاهبا في مفرداته إلى 
البساطة واالستعارة التاريخية بإسقاطات على الراهن، 
مؤمنا بالدور التحريضي للشعر دون أن يقع في 

صورة وسالسة اللغة المباشرة، محافظا على جماليات ال
  :لخدمة الرسالة التي تنطوي عليها القصيدة

  إني مللت من الخطيب وقوله»

  ملال أحس به بأني مجبر

  إن لم يكن ذاك الخطيب مفوها

  .«ّويرج من عالي صداه المنبر

وفي الوقت الذي يؤمن فيه الشاعر برسالة 
الشعر ودوره التحريضي، يرى أن الشعر فضاء للمعرفة 

التأمل والتجربة، متأمال مفهوم الحداثة والشعر، والجمال و
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، »الحداثة«: وفكرة اإلبداع والنهضة، كما في قصائد
، »مآسي الكون«، و»معشر الشعراء«، و»أمة اإلبداع«و
ومن . »العراف«، و»أنا والدهر«، و»النفس ترغب«و

  :«الحداثة«قصيدة 

  إن نظم الشعر حرا: وقالوا

  يعد من التجدد والحداثة

   النص فاختلجت عيونيقرأت

  رفضتك بالثالثة: وقلت له

يمثل الديوان وثيقة على األحداث التي مرت بها 
القضية الفلسطينية من خالل حكاية الشاعر وتفاعله مع 
األحداث التي تشكل مدونة لهذه القضية في تداعياتها 

يا «: وتشابكها مع القضايا العربية كما في قصائد
، »الخير فيك يا جزائر"و، »أرض الرباط«، و»بغداد

ّسلم على «، و»شام تأبت«، و»اليمن السعيد«و
  :، ومنها»األقصى

  

  ّسلم على األقصى الحزين، وشامه»

  وامدد بعينيك في قتام غمامه

  ستراه في أسف يئن وال يني

  يشكو مليا من غياب إمامه

  ٕواذا سمعت عن الحمام ونوحه

َفاألذن ما سمعت كنوح حمامه َ  

  لمكان وأرضهوالحزن يكتنف ا

  .في ساحة من خلفه، وأمامه

يشار إلى أن الشاعر حاصل على شهادة 
البكاوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بير زيت 

ّسلم «صدر له ديوان قبل . ، وهو يقيم في دبي)٢٠٠١(
 ).٢٠١٨(» هديل الحمام«بعنوان » على األقصى

  ٢٤ ص٢٢/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ثمن مواقف األردن الشؤون الفلسطينية ت
 بقيادة الملك الداعمة للشعب الفلسطيني

  

 أبرز التقرير الشهري لشهر -  بترا- عمان
كانون األول الماضي الذي اصدرته دائرة الشؤون 
الفلسطينية، موقف االردن وجاللة الملك عبداهللا الثاني 
الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في نضالهم العادل 

صيرهم على ترابهم الوطني على والمشروع لتقرير م
أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 
  .الشرقية

واشار التقرير إلى تأكيد جاللة الملك ألهمية 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

صيلة التي حملها في القدس وهي الوصاية الشرعية األ
جاللته إرثا هاشميا نابعا من الدين والتاريخ، تجسدها 
جهوده وتترجمها مواقفه الواضحة والثابتة في الدفاع عن 
القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في المحافل 

  .اإلقليمية والدولية كافة

وعرض التقرير لالنتهاكات اإلسرائيلية في شهر 
تحد للمواثيق والمعاهدات كانون األول الماضي في 

والقرارات الدولية، واستمرار سياساته االستيطانية 
والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين بجميع أشكالها 
من قتل واعتقال وهدم واستيطان وتهويد دون االكتراث 
بالقرارات واالتفاقيات الدولية، وتبديد سائر الجهود الرامية 

  .إلى التوصل لحل الدولتين

فت إلى ان قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت ول
 مواطنين فلسطينيين في الضفة ٤٠٦الشهر الماضي 

 تجمعا سكنيا، ٤٨٩الغربية والقدس المحتلة، واقتحام 
 ٢٩٦ٕ في قطاع غزة، واقامة ٥ في الضفة و٤٨٤منها 

حاجزا أعاقت حركة المواطنين والبضائع والمنتجات 
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 حادث اعتداء على ٢٦الزراعية في الضفة الغربية، و
  .ًبيتا ومنشأة ١٥مواقع العبادة، وهدم 

 مشاريع استيطانية في المدن ٧واشار إلى إقرار 
 اعتداء من ٣٩الفلسطينية والسيما القدس، و

المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في 
 توفرهما مختلف مؤسسات إطار دعم وحماية كاملتين

  .االحتالل

  ٢ ص٢٣/١/٢٠٢٠الدستور 

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

 حيدر محمود

َكان الحمام على فمي، وعلى دمي ُ َ  

َيضع الكالم ُ َ ْولم َأعد َألق. َ   ُاهُ

َفالمسلمون مهاجرون على المدى ِ  

َومهجرون  َ   !ُوما لهم َأشباه.. ُ

ُالكون يرفضهم ِفليس بَأرضه.. ُ ِ  

َيرضى إقامتهم ُوال بسماه.. َْ ِ!  

ُالجمر«و ْ ُحتى وهو يمنح دفئه.. »َ َ ْ ِ ُ ََ ْ َ َْ ّ  

ُيحرقهم بلفح لظاه.. ِللناس ِ ْ َ ِ ُ!  

َفاشفع ُألمتك التي ما زال في َ ِ   

ٌدمها دم َ ُاد عن مجراهما ح.. َِ ْ َ َ  

  ً، ودائما»ِاألقصى الشريف«َقد سال في 
ُسيظل يسقي كلما استسقاه َ ْ ْ ُ َ َ َ  

ْإنا عائدون إليك من.. يا رب َ َ ّ  

ِصحراء أنفسنا   ُفيا َأهللا.. ِ

ِإئذن بفتح القدس ُ ِ ْ َ َإن عذابها.. ْ ّ  

ُقد طال، والمحتل طال َأذاه َ َ َ ُ!  

َيا ذا الجالل، َألجل من سقطوا على َ ِ ِْ  

ُرد الحمى لحماه.. ِأسوارها ِ  ُ  

ِواجعلنا من الشهداء، في.. يا رب ْ  

ُفنحن فداه.. ِمحرابها الغالي ِ ُ!  

ّهاجموا المصلين في اَألقصى، .. ُكعادة الغزاة* 
ًوأوسعوهم ضربا، وشتما.. ّوهم يؤدون صالة الفجر ً ..

  !وفازوا كذلك باإلبل

 ٢٠ص ٢٧/١/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  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 ْ َ ٌ َ َ ِ ِ َِْ ْ َ ْ  

ٍَوأي دم  َّ 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«ً



  
  ٣٢٥ 

ُوما ألعز منك يكون بذل َ َُ ِ   

ٌفي األقصى مقيم» ّأبو الثوار» ُ  

ٌتحف به مالئكة ِ ِ  ُورســل.. َ ْ ُ َ  

ِعبد اهللا »و ِبين يدي أبيه« ُ ْ َ َ  

ُوحولهمـا من َ ْ ُ الشهداء رتلَ ْ َ ِ َ   

١٩ ص٣٠/١/٢٠٢٠الدستور 
* * * * *  


