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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  تعيق حق المسلمين بالعبادة" األقصى"ممارسات االحتالل بـ ": األوقاف" •

  ٥  ًالسعود رئيسا لرابطة برلمانيين ألجل القدس •

  ٦  دولة وهم» صفقة القرن«الدولة الفلسطينية في : الروابدة •

  ٨  "صفقة القرن"يدعو الستمرار االحتجاج السلمي ضد " وحدةال" •

  شؤون سياسية

  ٩  الصفدي يلتقي نظيره المغربي •

  ١٠  خطة ترمب لن تنجح بشرعنة تدابير االحتالل ضد األقصى: الخارجية الفلسطينية •

  ١١  صفقة القرن"مطلوب تشكيل جبهة عالمية في األمم المتحدة إلسقاط : "الدستور"سياسيون لـ •

  ١٤  نتنياهو يعلن بدء رسم خرائط ضم األغوار والمستوطنات للسيادة اإلسرائيلية •

  ١٧  برلمانيون ألجل القدس الموافقة على خطة السالم األميركية تنسف المبادرة العربية •
  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
  

صفقة القرن مجافية للحق وتتعارض مع القوانين :  الملكية لشؤون القدس •

  ١٨  زامات الدوليةوااللت
  

  شؤون مقدسية
  

  ٢٠  األقصى بالمسجد والتواجد للنفير المقدسيين تدعو الدولية القدس مؤسسة •

  ٢١   لمجزرة شرفات المقدسية تفاصيل مروعة منسية٦٩الذكرى الـ •
  

  اعتداءات
  

  ٢٣  مستوطنا يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك ٦٢ •

  ٢٣   جنوب القدساالحتالل يجبر عائلة على هدم منزلها •

  ٢٤  االحتالل يعتقل شابة وسط القدس •

  



 

٣

  

  تقارير
  

   ترمب خطة إعالن بعد القدس بتهويد سيتمادى االحتالل :حمود •

  ٢٤  الحربة رأس الشعبي والمستوى       

  آراء عربية
   

  ٢٨  لب الصراع العربي اإلسرائيلي.. القضية الفلسطينية •

  ٢٩  سطينيةمؤامرة القرن األمريكية ضد الحقوق الفل •

  ٣٠  قضية الالجئين في صفقة ترمب •

  ٣١  "صفقة القرن"التطبيع هو األخطر في  •

  ٣٣  كيف مهدت واشنطن لصفقة القرن •

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٣٤  الحائط الحديدي لخطة القرن •

  ٣٦  مسموح إطالق النار على األطفال الفلسطينيين: المتحدث العسكري •
  

  اخبار باالنجليزية
  

Amman, Rabat see eye to eye on Palestine ٣٨  

Palestinian family forced to demolish own home in Jerusalem ٣٨  

Premier: Political solution should be based on an independent 

Palestinian state  ٣٩  

  

  

  

  

  



 

٤

  القدساالردن 

  بالعبادةتعيق حق المسلمين " األقصى"ممارسات االحتالل بـ ": األوقاف"
  

 قالت وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، إن ممارسات شرطة -  عمان - زايد الدخيل
االحتالل اإلسرائيلي في المسجد األقصى، تعيق حق حرية المسلمين في العبادة في الحرم القدسي 

  .الشريف، مؤكدة أن المسجد حق ديني وتاريخي مقدس للمسلمين

، أن ممارسة شرطة االحتالل اإلسرائيلي ”الغد”ي باسمها، حسام الحياري، لـوأكد الناطق اإلعالم
السابقة، ) يونسكوال( في المسجد األقصى، تتعارض مع قرارات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

ماكن أكدت في قرارات رفض االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب في هذه األ والتي كانت
  .التاريخية

باحات المسجد األقصى، قبل صالة فجر الجمعة،  اقتحمت وكانت شرطة االحتالل اإلسرائيلي
وهاجمت المصلين عقب انتهاء الصالة بالدفع والضرب، ومنعت المصلين المتوافدين إلى المسجد األقصى 

لجليل والمثلث التابع عبر باب األسباط وباب حطة من الدخول، كما منعت، مصلين قادمين من مناطق ا
  .، من التوجه إلى مدينة القدس المحتلة١٩٤٨ألراضي عام 

 دونما هو مسجد ١٤٤الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة / وأكد الحياري أن المسجد األقصى
ومكان عبادة حصري للمسلمين فقط، وتلك حقيقة أكدتها الشرعية الدولية ويؤكدها التاريخ، مشددا على 

 تقسيم مكانيا أو زمانيا للمسجد األقصى وال قبول بأي محاولة لتغيير الهوية العربية اإلسالمية ال“أنه 
  .”للمسجد

 بتسجيل البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي، وعام ١٩٨١وقام األردن عام 
كات وممارسات سلطات  على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وذلك لحمايتها من انتها١٩٨٢

  .االحتالل اإلسرائيلي

 ، المسجد األقصى في ٢٠١٦عام ) أكتوبر( تشرين األول ١٨اعتبرت في ” اليونسكو“وكانت 
ًمدينة القدس تراثا إسالميا خالصا وأنه ال عالقة لليهود به، كما تبنت المنظمة قرارا ينفي وجود ارتباط  ً ً

  .ديني لليهود بـالمسجد وحائط البراق

الب نص قرار اليونسكو بشأن المسجد األقصى، إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي وط
، إذ كانت دائرة األوقاف اإلسالمية األردنية السلطة ٢٠٠٠عام ) سبتمبر(الذي كان قائما حتى أيلول 

جزأ من المسجد الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد، كما اعتبر القرار أن تلة باب المغاربة هو جزء ال يت
  .األقصى، ويرفض اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية الجانب



 

٥

ودان القرار االعتداءات اإلسرائيلية المتزايدة والتدابير غير القانونية التي يتعرض لها العاملون في 
جد دائرة األوقاف اإلسالمية والتي تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة، ومن إمكانية وصولهم إلى المس

األقصى، كما انتقد القرار طريقة إدارة إسرائيل لألماكن الدينية في القدس، ويشير إلى أن القدس تعد مدينة 
 .مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود

  ٤ ص١٠/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  ًالسعود رئيسا لرابطة برلمانيين ألجل القدس
  

  

المنعقد حاليا في العاصمة " ألجل القدسبرلمانيون "انتخب المشاركون في المؤتمر الثالث لرابطة 
 . دولة عربية١٤الماليزية كوااللمبور، األحد، النائب يحيى السعود رئيسا للرابطة التي تضم بعضويتها 

وأشار السعود لدى ترؤسه اجتماع الرابطة، إلى أهمية توحيد الجهود العربية واإلسالمية تجاه 
ركزية لألردن وللدول األعضاء كافة، مشددا على رفضه المطلق القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الم

 .ألي مخططات من شأنها اإلطاحة بحقوق الشعب الفلسطيني

وقال، إن الجهود التي يبذلها جاللة الملك عبداهللا الثاني لمصلحة القضية الفلسطينية ومواقفه 
ا كافة الدول األعضاء تعزيز تلك الواضحة حيالها أعادت الزخم العربي واإلسالمي والدولي لها، داعي

ٕالجهود واسنادها عبر عمل جماعي وتنسيق عربي واسالمي ملموس، حتى يتسنى للشعب الفلسطيني  ٕ
 .إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

 .كما جرى خالل االجتماع انتخاب نواب لرئيس الرابطة

 رئيس البرلمان الماليزي محمد عارف إلى ذلك، التقى الوفد البرلماني المشارك في أعمال المؤتمر،
بن يوسف، حيث استعرض رئيس الوفد السعود المواقف األردنية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والتي 
أكدها جاللة الملك عبداهللا الثاني في العديد من المنابر اإلقليمية والدولية باعتبارها القضية المركزية التي 

 . األردنتتربع على أعلى سلم أولويات

بدوره، أكد ابن يوسف حرص بالده على توطيد العالقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مقدرا 
كما تناول اللقاء، مجمل العالقات . جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية

 .التي تجمع البلدين، والسيما البرلمانية منها

  ١٠/٢/٢٠٢٠موقع قناة المملكة 

*** 

  

  



 

٦

   دولة وهم"صفقة القرن"الدولة الفلسطينية في : الروابدة
 

وصف رئيس الوزراء األسبق عبد الرؤوف الروابدة الدولة  -  نيفين عبدالهادي-عمان 
الفلسطينية التي تضمنتها خطة السالم االميركية او ما تسمى بصفقة القرن بدولة الوهم، غير المتصلة 

ا وتعيش عبر ممرات ومشاريعها في الهواء، معتبرا هذه الصيغة للدولة محاولة على االرض اال مروري
  .للتخلص من قضية ثالثة ماليين فلسطيني موجودين على أرض الضفة الغربية

مرايا صفقة القرن «وقال الروابدة في ندوة تفاعلية نظمتها نقابة الصحفيين، أمس األحد، بعنوان 
الكاتب رمزي الغزوي، ان هذه ليست صفقة، وانما تصفية للقضية الفلسطينية ، وأدارها الزميل »وانعكاساتها

وبمثابة صك به عناصر تجميل، اولها دغدغ عواطف الشعب الفلسطيني والعربي من حيث اإلعالن بأن 
هناك دولة فلسطينية، فيما المحسن الثاني الحديث عن مساعدات تقدم لدول الجوار، واألمر الثالث تحسين 

  .االقتصادي للفلسطينيينالوضع 

وأضاف أن أهداف الصفقة األمريكية كانت معروفة قبل طرحها، ولكن الصيغة لم تكن معروفة، 
القدس، الالجئين، المستوطنات، : ًالفتا إلى أن مباحثات أوسلو جرى خاللها تأجيل بحث سبع قضايا وهي

  .الحدود األمن، المياه، والبيئة

فلسطين يكمن في التأكيد بهذه المرحلة على فلسطين التي احتلت وقال ان الحق المطلق لنا في 
 كنقطة انطالق، مشيرا بهذا الخصوص الى ثالثة محددات، أولها الثوابت األردنية، المتعلقة ١٩٦٧عام 

بالقضية الفلسطينية، والتي يجب التمسك بها، أولها قيام دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة، والثابت 
ا القدس الشرقية، والثابت الثالث حق العودة والتعويض لالجئين دون التنازل عن اي الثاني عاصمته

  .١٩٤منهما، وفقا لقرار مجلس االمن الدولي 

وتابع الروابدة ان المحدد الثاني فيكمن بأن هذه قضية عربية اسالمية تقع مسؤوليتها على اكتاف 
هذه القضية، معتبرا بهذا الخصوص ان إلقاء األردنيين والفلسطينيين، الذين يشكلون رأس الحربة ب

  .مسؤولية القضية على كاهلهما وحدهما هو هروب من المسؤولية الضميرية لألمة العربية واإلسالمية

ّأما المحدد الثالث، وفق الروابدة، فيكمن في التساؤل عن سبب اعالن الصفقة في هذه المرحلة، 
 العربية العربية التي تجاوزت الصراع العربي االسرائيلي والتي يراها انها جاءت استغالال للصراعات

وأصبحت أكثر حدة منه، بالتالي سهل على أي متدخل اقتراح حلول ال يجد لها رفضا، وقد تم رؤية ذلك 
عندما تم اإلعالن أن القدس عاصمة لدولة الصهيونية ونقل السفارة اليها، فإذا باألمر يمر بأي شكل من 

  .األشكال

  

  



 

٧

لقدس، قال الروابدة انها ليست القدس التي نتحدث عنها، ولكنها ستكون في القدس وعن ا
وفيما يخص مساعدات دول الجوار، بين الروابدة أن هذه المساعدات في الصفقة هي ثمن التوطين .الكبرى

ي والغاء حقي العودة والتعويض بشكل كامل، بحيث يكون حق العودة في سوريا ولبنان حقا للدولة أما ف
األردن فهو لألفراد، وهذا اختالف جوهري ألنه خيار للفرد، كونهم يحملون الجنسية األردنية، فحق العودة 

  .باألردن دستوريا حق للمواطن

وفي حديثه عن العالقة االردنية الفلسطينية، قال الروابدة انها عالقة قدر ومصير ال تشبهها 
قط شراكة عربة، انما عالقة األسرة المتحابة على مدى عالقة عربية أخرى، ألنها ليس عالقة جوار أو ف

ّالتاريخ، ال يفهمها إال األردنيون والفلسطينيون، مشيرا بهذا الخصوص الى ان كلمة فلسطيني يعني بها 
  .من يقيم على أرض فلسطين

يذا وعن قرار فك االرتباط، قال الروابدة ان القرار كان أردنيا بطلب فلسطيني وبتأييد عربي، وتنف
لقرار الوحدة، باعتبار منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، والعودة عن القرار لم يعد أردنيا ألنه لحقت به 

  .أوسلو ووادي عربة وتأسيس السلطة وكل المستجدات

ًوحذر بهذا الخصوص، من الحديث عن قرار فك االرتباط، واصفا هذا الحديث بأنه بداية الدخول 
  .بحقل األلغام

لغاء فك االرتباط يعني أن كل الفلسطينيين يعودون أردنيين أي يعودون مواطنين على وبين ان إ
ًأرض تدعي إسرائيل أنها أرض إسرائيلية، محذرا من تبعات هذا األمر بأن يؤدي إلى قيام إسرائيل بتهجيرهم 

  .إلى األردن كونهم يحملون جنسية أردنية، في حال إلغي قرار فك االرتباط

بدة المراحل التي أعقبت القرار من مفاوضات أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية التي واستعرض الروا
ًأصبح لها سفراء وباتت عضوا مراقبا باألمم المتحدة، باإلضافة إلى إتفاقية وادي عربة التي ثبتت الحدود  ً

  .جتمع األردنيمع الدولة الصهيونية، محذرا أن يكون طرح إلغاء قرار فك االرتباط إحدى طرق اختراق الم

ّونوه الروابدة إلى أن الهويات الفرعية باألردن يجب أن تكون داعمة للهوية الوطنية التي نريدها، 
وحذر بهذا الخصوص من االنشقاقات، الفتا إلى دول عانت اثر هذه الهويات على حساب الهوية الوطنية 

د في بداية الندوة رفض نقابة وكان نقيب الصحفيين راكان السعايدة، جد.مثل ما يجري بدول أخرى
  .الصحفيين لصفقة القرن

 ٥ ص١٠/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  

  

  



 

٨

  "صفقة القرن"يدعو الستمرار االحتجاج السلمي ضد " الوحدة"
  

ناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري آخر المستجدات والتطورات السياسية فيما 
  :وخلص الى الموقف التالي” قرنصفقة ال“ يتصل بالمشروع األمريكي الصهيوني

  على الصعيد الوطني

سجل المكتب السياسي تقديره وتثمينه للمواقف الشعبية الرافضة لصفقة القرن والتي يتم التعبير 
عنها في مواقع مختلفة على امتداد الوطن، هذه المواقف التي تعكس إرادة شعبنا العربي األردني برفض 

ٕ أشكال العالقات مع الكيان الصهيوني، وادراك شعبنا لحجم المخاطر التي كل المعاهدات واالتفاقيات وكل
ورأى المكتب السياسي أن المهمة الرئيسية على ، تمثلها هذه الصفقة على فلسطين واألردن واألمة العربية

ة، الصعيد الشعبي هي استمرار الحراك السياسي والجماهيري وتوحيد الجهود الوطنية لتعزيز عملية المواجه
والضغط على الحكومة التخاذ موقف سياسي واضح ال يحتاج لتفسير برفض صفقة القرن وترجمة هذا 
الموقف بخطوات عملية على األرض تتمثل أوال بالغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، ووقف كل 

 الصهيوني، أشكال العالقات معه، وطرد السفير الصهيوني من عمان وسحب السفير األردني من الكيان
ُعلى طريق إلغاء واعالن بطالن معاهدة وادي عربة وكل نتائجها واستحقاقاتها التي فرضت على األردن،  ٕ
ًويتطلب الموقف الرسمي أيضا خطوات لتمتين الجبهة الداخلية تتمثل بتغيير النهج السياسي واالقتصادي 

ف االعتقال السياسي والتوقيف اإلداري من خالل وقف التغول الحكومي بالتضييق على الحريات العامة ووق
على قضايا حرية التعبير والنشاط السياسي، والشروع بعملية االصالح والتغيير الوطني الديمقراطي، وانهاء 

  .التبعية واالرتهان للمؤسسات المالية الدولية

  على الصعيد الفلسطيني

الفلسطيني وقواه الوطنية هي إعادة اعتبر المكتب السياسي أن المهمة الماثلة أمام الشعب العربي 
ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني حتى يتمكن من تفعيل عملية المواجهة مع االحتالل والتي برزت معالمها 
في الحراك الشعبي والمواجهات مع قوات االحتالل والعمليات البطولية التي تمت، وهذا لن يتم اال بانهاء 

وسلو وكل مالحقاتها ووقف التنسيق األمني، والغاء االعتراف بالكيان االنقسام المدمر، وانهاء مرحلة ا
ٕالصهيوني، واعادة االعتبار لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني الكفاحي الذي يعتبر 

  .أن الوحدة والمقاومة هما الطريق للمواجهة واسقاط صفقة القرن والخالص من االحتالل

  على الصعيد العربي

أدان المكتب السياسي الفعل التطبيعي الذي أقدم عليه الحاكم العسكري في السودان بلقاءه خلسة 
مع المجرم نتنياهو، هذا الفعل الذي يعبر عن مدى التداعي واالنهيار الذي يعاني منه النظام الرسمي 

شعب السوداني الشقيق العربي والهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوجه المكتب السياسي بالتحية لل
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وقواه الوطنية على موقفه الرافض لهذا الفعل الذي اليمثله وال ينتقص من موقفه الداعم لنضال الشعب 
  .العربي الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة

واعتبر المكتب السياسي أن ما صدر عن الجامعة العربية هو موقف إعالمي ال يقدم شئ وسيبقى 
 يلزم الحكومات العربية التي انتقلت من مرحلة التطبيع السري الى التطبيع العلني مع ًحبرا على ورق، وال

  .الكيان الغاصب بمباركة وترتيب أمريكي

وختم المكتب السياسي بأن الرهان هو على جماهير أمتنا العربية وقواها الحية، وعلى محور 
ي عملية المواجهة المفتوحة مع التحالف المقاومة في دعم الشعب العربي الفلسطيني ونضاله التحرري وف

  .األمريكي الصهيوني وأدواته في المنطقة العربية السقاط صفقة القرن وزوال االحتالل عن األرض العربية

  ٩/٢/٢٠٢٠عمان في 

 حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي األردني/ المكتب السياسي

  ١٠/٩/٢٠٢٠موقع حزب الوحدة الشعبية 

***  

  شؤون سياسية
  

  لصفدي يلتقي نظيره المغربيا
 

 أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية في المملكة -خبرني 
المغربية الشقيقة ناصر بوريطة أمس السبت، تميز العالقات األخوية التاريخية التي تربط المملكتين 

رعاية وتوجيه من جاللة الملك عبداهللا الشقيقتين والتي تتقدم نحو آفاق أوسع من التعاون والتنسيق ب
 .الثاني وأخيه جاللة الملك محمد السادس

ّوأكد الوزيران خالل محادثات أجرياها في عمان أمس أن العمل مستمر لتعزيز التعاون في 
المجاالت االقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية بهدف ترجمة مخرجات القمة التي جمعت جاللة الملك 

وباإلضافة إلى العالقات . هللا الثاني وأخيه جاللة الملك محمد السادس إلى واقع يلمسه المواطنونعبدا
ًالثنائية بحث الوزيران المستجدات في المنطقة وخصوصا التطورات في القضية الفلسطينية في ضوء 

ء يأتي في مرحلة وفي تصريحات صحافية مشتركة اتفق الوزيران أن اللقا. إعالن الخطة األميركية للسالم
حساسة في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين المملكتين الشقيقتين اللتين يلتقيان في إرادتهما 
. زيادة التعاون الثنائي وفي رؤيتهما حول ضرورة حل األزمات اإلقليمية وتحقيق السالم العادل والشامل

ملية التنسيق والتشاور المستمرة بين المملكتين اللتين وقال الصفدي إن الزيارة تأتي في اإلطار الطبيعي لع
تجمعهما عالقات أخوية تاريخية استراتيجية يرعاها صاحبا الجاللة الملك عبداهللا الثاني والملك محمد 
ًالسادسولفت إلى التقدم في التعاون وفي تنفيذ مخرجات القمة بين صاحبي الجاللة في الرباط، خصوصا 
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ي تشجع التعاون بين القطاع الخاص حيث قام وفد اقتصادي مغربي بزيارة األردن في إيجاد األطر الت
 وأضاف الصفدي ان الكل يتفق على أن المرحلة دقيقة،  .ًوستكون هناك زيارة لوفد أردني للمغرب قريبا

ًواألردن والمغرب دائما في تنسيق مستمر وقادران على أن يسهما مع بقية األشقاء العرب في محاولة 
يجب أن يكون على أساس حل "وقال إن السالم المنشود .إيجاد أفق نحو السالم الدائم والشامل والعادل

الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية 
تحدثنا في " الصفدي واضاف١٩٦٧المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 

التحديات اإلقليمية األخرى والرؤية واحدة، وكلنا نريد االستقرار، نريد األمن، نريد السالم، نريد أن تنعم 
إلى ذلك أكد "شعوبنا بظروف تتيح لها تحقيق المستقبل األفضل الذي يوفر لها الفرص والعيش بكرامة

ًاإلقليمية الدقيقة جدا كان من الضروري أن نلتقي، في هذه الظروف "بوريطة التطابق في المواقف وقال 
ًننسق مواقفنا، نتبادل تقييمنا، ونحدد ما هي الخطوات المقبلة التي يمكن أن نقوم بها معا، ألن مواقفنا 
واحدة وثوابتنا واحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكان ضروري أن ينسق المغرب مع األردن الصديق 

وأشار "النظر إلى العالقات القوية بين عاهلي البلدين وبالنظر إلى مسؤوليتهما كذلكفي هذا المجال ب
بوريطة إلى تأكيد جاللة الملك محمد السادس الدائم على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي 

ه في الجانب وأضاف ان.يؤديها جاللة الملك عبداهللا الثاني على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
 خطوات عملية، ومشاريع ملموسة اتفق  ًشراكة متميزة جدا واستثنائية بين البلدين، وهناك"الثنائي هناك 

عليها جاللة الملك محمد السادس وأخوه جاللة الملك عبد اهللا الثاني أثناء لقاء جاللتيهما في آذار 
  .لقطاعين العام والخاص في هذه الشراكةًالفتا إلى أن اللقاء بحث دور ا" الماضي في الدار البيضاء

  ١٠/٢/٢٠٢٠موقع خبرني 

*** 

  خطة ترمب لن تنجح بشرعنة تدابير االحتالل ضد األقصى: الخارجية الفلسطينية
 

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن خطة السالم األميركية لن تستطيع تشريع تدابير االحتالل   
اوضحت في بيان صدر اليوم االحد، أن هذه الخطة ستفشل و.وأهدافه ضد المسجد األقصى المبارك

وستتحطم أمام صمود شعب فلسطين والمواطنين المقدسيين وتمسكهم بحقوقهم، مشددة أن جميع إجراءات 
. االحتالل االسرائيلي ضد القدس والمسجد األقصى المبارك والمقدسات باطلة وغير شرعية وال قانونية

وأجهزتها المختلفة وما يسمى بـاتحاد منظمات جبل الهيكل والجمعيات اليهودية إن دولة االحتالل : "وقالت
االستيطانية المتطرفة تستغل أي فرصة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى المبارك في 

  ".إطار السيطرة اإلسرائيلية الكاملة عليه

اعتداءات االحتالل وشرطته على وأشارت إلى أنه في اآلونة األخيرة تصاعدت بشكل ملحوظ   
المصلين باألقصى، والسيما االعتداءات الهمجية المتواصلة على المصلين في الفجر العظيم الذي عظم 



 

١١

من تواصل المرابطين والمسلمين وعالقتهم باألقصى المبارك، وتترافق تلك االعتداءات مع دعوات تهويدية 
ا من أداء دورها في اإلشراف على شؤون المسجد، بما في عنصرية تطالب بطرد األوقاف اإلسالمية ومنعه

  .ذلك استهداف رجاالتها وحراسها ومؤسساتها

ولفتت الخارجية الفلسطينية الى الفتوى التهويدية الجديدة التي تقف خلفها جماعات الهيكل   
جرة العبري، المزعوم، التي دعت القتحام مركزي لألقصى صباح يوم غد االثنين، خالل ما يسمى يوم الش

الذي يؤرخ لبدء الموسم الزراعي بالتقويم العبري، وذلك في سياق خطة تهويدية يتم تنفيذها بالتدريج 
وعلى مراحل، لضرب العالقة بين المسلمين ومسجدهم األقصى والحيلولة دون وصولهم اليه، أو تخفيف 

  .األعداد التي تتمكن من الصالة فيه

سرائيلية الهادفة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى وتكريس وأدانت الوزارة، المخططات اإل  
السيادة اإلسرائيلية عليه، موضحة أن نوايا االحتالل تجاه األقصى باتت مكشوفة لجميع األطراف القريبة 
 ٕوالبعيدة وال تحتاج لمزيد من العناء والجهد إلدراكها، وهو ما يتطلب وبشكل عاجل موقفا عربيا واسالميا
دوليا يجبر سلطات االحتالل لكف يدها عن األقصى، واالستجابة الفورية لدعوات ونداءات الهيئات 
واألوقاف اإلسالمية والمرجعيات الدينية المنادية لمزيد من التالحم مع األقصى إلفشال تلك المخططات 

  .االستعمارية العنصرية

هذا الشأن مع األشقاء في المملكة وأضافت ان دولة فلسطين تواصل تنسيق جهودها وتحركها ب  
األردنية الهاشمية وعلى المستويات واألصعدة كافة، لفضح االستهتار اإلسرائيلي بالعالمين العربي 
ٕواالسالمي وبالمجتمع الدولي واداناته ومناشداته، واالستخفاف بالشرعية الدولية واألمم المتحدة 

  .ومؤسساتها ذات الصلة وقراراتها

   ١٠/٢/٢٠٢٠ بترا

***  

  مطلوب تشكيل جبهة عالمية : "الدستور"سياسيون لـ

  صفقة القرن"في األمم المتحدة إلسقاط 

 نيفين عبدالهادي: كتبت

ّتسيدت الدبلوماسية األردنية بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني المشهد العام لردات الفعل تجاه   
 فكان أن سعى األردن بكل ما يملك من  ..» صفقة القرن«خطة السالم األميركية والتي عرفت بإسم 

 السالم  قنوات سياسية دبلوماسية لإلعالن عن رفضها، لما تتضمنه من تفاصيل من شأنها قتل عملية
  .ّوادخال المنطقة والعالم في أزمات جديدة تجعل من القادم خطيرا وال يؤشر ألي بوادر سلم بالمطلق

 ترامب ونتيناهو للسالم، كان أول من أعلن عن موقفه األردن ومنذ اللحظة األولى إلطالق خطة  
بشكل واضح، وبكل شفافية، برفضه المطلق لها، كونها تمس ثوابته الوطنية ومصالحه العليا، فهي الخطة 
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ّالتي تؤشر لإلجهاز على القضية الفلسطينية، األمر الذي يؤثر سلبا على عدد من الملفات األردنية تحديدا 
على المقدسات الدينية في القدس، » الوصاية الهاشمية« وتوطينهم ومحاولة سحب الخاصة بالالجئين

أضف لذلك شرعية وجود المستوطنات، والقضاء على ملفات الحل النهائي بحلول فردية من الجانب 
  اإلسرائيلي، ولكل هذه الجوانب بطبيعة الحال نتائج خطيرة على السالم والمنطقة والعالم، وهو ما-األميركي

  ..«الصفقة«أكده األردن منذ اإلعالن عن هذه 

ّلم يدخر األردن جهدا إال وقام به، ويقوم به، منعا لتطبيق هذه الخطة، فأكمل الموقف الرسمي، الموقف  ّ
، »مجاهرة«الشعبي، في حالة انسجام كاملة، رفضا للصفقة، وتوجيه بوصلة العمل السياسي لجهة رفضها 

تطويها ذاكرة المرحلة في عالم النسيان، مع تجديد التأكيد على وقوف األردن ّوالسعي لجعلها مجرد أوراق 
مع القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، 
ّوالجلوس على طاولة مباحثات واحدة تجمع أطراف عملية السالم كافة لحسم ملفات الحل النهائي بعيدا 

  ..«صفقة القرن«د الذي حدث عند صياغة ّعن التفر

ّبدت عمان غاية في اإلنفتاح الدبلوماسي لغايات التصدي لصفقة القرن، ففتحت أبوابها للقاءات   
ومشاروات مع كبار المسؤولين في عواصم صنع القرار بالعالم، فلم يمر يوم منذ اإلعالن عن هذه 

ث والتوصل لتوافق عربي دولي لعدم تطبيق هذه الصفقة أو ّالصفقة، إال وزار األردن مسؤول لغايات التباح
الخطة، اضافة لمشاركة األردن من خالل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بعدد من 
المؤتمرات التي عقدت لبحث الخطة، وكان من أبرزها اإلجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي دعت 

وبالتوازي سارت خطوات مختلفة أخرى، تحكي . ور اإلعالن األميركي اإلسرائيليله جامعة الدول العربية ف
ٕبلغة العقل التي عرفت بها الدبلوماسية األردنية تاريخيا، رفضا للصفقة واعالنا شعبيا يساند الرسمي 

لماني  الطارئة لإلتحاد البر٣٠ّبالوقوف مع التوأم الفلسطيني، فكان أن استضافت عمان أمس األول الدورة 
، »)قضية العرب والمسلمين(دعم ومساندة األشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة «العربي تحت شعار 

والتي عقدت بناء على طلب أردني، حيث تم التأكيد على تثمين مواقف جاللة الملك حيال القضية 
لى رفضهم لصفقة القرن، ّالفلسطينية، مع التشديد من عمان عاصمة الوئام العربي إن لم يكن العالمي، ع

ّودعم أي جهود ترمي لمنع تطبيقها كونها تؤشر لحلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، لتنطلق بذلك 
ّعربية من عمان بالرفض الكامل ألي حل ال يقبل به الفلسطينيون وال ينص على » نيابية«رسالة برلمانية 

  .حقوقهم المشروعة

نية بمزيد من الجهود التي يرى بها خبراء وسياسيون أردنيون وتمضي األجندة الدبلوماسية األرد  
ّأنها هامة وجوهرية لجهة رفض الصفقة، وجعلها طي النسيان، في » الدستور»وفلسطينيون تحدثوا لـ

غياهب التاريخ، الذي لن يرضى األردن أن يكون شريكا في صناعته في حال كان منقوص العدالة في 
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حه العليا، ذلك أن للطرح األردني الكثير من اإليجابيات التي من شأنها اعادة القضية الفلسطينية، ولمصال
  .قاطرة السالم الى مسارها الصحيح

حول الجهود » الدستور»انطباع عدد من السياسيين األردنيين والفلسطينيين في قراءة خاصة لـ  
 القليلة جدا التي أعلنت رفضها ّاألردنية حيال صفقة القرن، بأنها جهود تتسم بالوضوح ولعلها من الدول

بشكل علني للصفقة، وأنها ال تنسجم وعدالة الحل للقضية الفلسطينية وضد مصالحها العليا، وثوابتها 
الوطنية، معتبرين الرؤى األردنية التي تنطلق منها جهودها الدبلوماسية تدفع نحو سالم عادل وشامل 

  .يحقق اإلستقرار للعالم بأسره

أن جهود الدبلوماسية االردنية وجاللة الملك نجحت في » الدستور» في حديثهم لـورأى سياسيون  
 فلسطينية  ٕالتوافق مع االتحاد األوروبي على تأييد الموقف األردني القائم على حل الدولتين واقامة دولة

قرارات  وعاصمتها القدس الشرقية، وادانة صفقة القرن التي تتم خارج ٦٧على حدود الرابع من حزيران 
الشرعية الدولية ومنتهكة لحقوق الشعب الفلسطيني، فيما وقفت كافة الفعاليات على المستوى الشعبي 

  السقاط الصفقة االسرائيلية االميركية والنقابي والمدني وكذلك الرسمي بكامل مكوناتها خلف الءات الملك

.  

ى المستوى الشعبي والنقابي وقال نائب رئيس الوزراء األسبق الدكتور صالح ارشيدات انه عل  
ّوالمدني عبر الشعب بكامل مكوناته عن وقوفه خلف الءات الملك السقاط الصفقة االسرائيلية األميركية ، 

 أنه على المستوى البرلمان العربي، نجح األردن في الحصول على اجماع عربي برلماني في عمان  كما
للصفقة وتداعياتها على اإلقليم واألردن بشكل خاص ، يدين صفقة العصر ويؤيد الموقف األردني الرافض 

كما نجحت جهود الدبلوماسية األردنية وجاللة الملك في التوافق مع اإلتحاد األوربي على تأييد الموقف 
 وعاصمتها ٦٧ فلسطينية على حدود الرابع من حزيران  ٕ على حل الدولتين واقامة دولة األردني القائم

 صفقة القرن التي تتم خارج قرارات الشرعية الدولية ومنتهكة لحقوق الشعب القدس الشرقية وادانة
  .الفلسطيني

وأيدت الجامعة العربية بتنسيق أردني فلسطيني في اجتماعها لوزراء الخارجية بوجود الرئيس   
قة  حل الدولتين والمبادرة العربية وأدانت صف الفلسطيني محمود عباس الذي ينسق مع الموقف األردني ،

  .العصر االسرائيلية االميركية النتهاكها الشرعية الدولية ألغراض انتخابية بحتة

من  .«صفقة العصر«وبين ارشيدات أن المطلوب تشكيل جبهة عالمية في األمم المتحدة السقاط    
   اليميني حيث تخلت عن جانب، آخر وفق ارشيدات ، على األردن اعادة قراءة الموقف مع اسرائيل

ة السالم مع األردن والفلسطينينين وأنهت حل الدولتين الذي كان قريبا من إنهاء الصراع العربي معاهد
االسرائيلي ال بل كشفت اسرائيل عن وجهها الصهيوني التوسعي باالحتالل الدائم لألراضي العربية وضم 

  .يل الكبرىٕالقدس والجوالن وغور األردن واعادة إطالق الحلم التوراتي في إقامة دولة اسرائ



 

١٤

ورأى ارشيدات أنه على األردن تقوية موقفه وتقوية الجبهة الداخلية لمقاومة تداعيات صفقة   
القرن احادية التنفيذ االسرائيلي من خالل اجراء إصالحات سياسية إلشراك األغلبية الشعبية والنخبوية 

  .والمجتمع المدني في أخذ القرار وتحمل المسؤولية الوطنية

 مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين األردن على جهوده حيال بدروه شكر  
جهودهم مشكورة، ونحن شعبين في بلد واحد، واليوم ننادي كل الدول والشعوب «القضية الفلسطينية، وقال 

  .«والمجتمع الدولي ومؤسساته أن يقفوا مع األردن وفلسطين لرفع هذا الظلم

األردن بارك اهللا به وبقيادته، فهو لم يدخر جهدا في تقديم كل ما هو ممكن لدعم وأضاف الشيخ حسين ، 
القضية الفلسطينية، فنحن واألردن ال يفصلنا أي فواصل مهما كانت ، فنحن شعبين ال يفصلنا أي حواجز 

 وكالنا سوى تلك الجغرافية، وال يفصل بين الدور األردني والفلسطيني أي فواصل بالمطلق، فالدور واحد ،
 .بنفس الخندق

  ٥ ص١٠/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  نتنياهو يعلن بدء رسم خرائط ضم األغوار والمستوطنات للسيادة اإلسرائيلية
  

 أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدء رسم الخرائط – عمان – نادية سعد الدين
ّنفيذ ضم األغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وفق خطة السالم األميركية لت

الخطوة أحادية “، وسط تنديد فلسطيني وتحذير أميركي من تبعات ”صفقة القرن“المعروفة باسم 
  .”الجانب

دة اإلسرائيلية على ّوبموجب ذلك القرار؛ الذي جرى اإلعالن عنه بشكل رسمي، فسيتم فرض السيا
  .ّمنطقة األغوار والمستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية جراء ضمها لالحتالل

معاليه “وقال نتنياهو، في الخطاب االنتخابي لنشطاء حزب الليكود الذي أقيم في مستوطنة 
ون وفقا بصدد رسم خريطة لألراضي التي ستك“شرقي مدينة القدس المحتلة، إن الجهات المعنية ” أدوميم
 كيلومتر من المنطقة ٨٠٠جزءا من دولة إسرائيل، وهي حوالي ) الرئيس األميركي دونالد ترامب(لخطة 

  .”الحدودية

سواء امتثل الفلسطينيون أو لم يمتثلوا “ً، مضيفا ”ًلن يستغرق وقتا طويال“وأوضح بأن األمر 
إلسرائيلي في غور األردن والبحر الميت للخطة، فإن إسرائيل سوف تتلقى الدعم األميركي لتطبيق القانون ا

  .، وفق قوله”وجميع المستوطنات بالضفة الغربية من دون استثناء، فبدونها لكان وجودنا في خطر

 عاما في ١١يحاول أعداؤنا إخراجنا من وطننا، لقد ناضلت طوال “وزعم نتنياهو في خطابه 
  .”ٕنتكاسات واقتالع واخالءمسيرة الضغوطات من الداخل والخارج، التي هدفت إحداث ا



 

١٥

كل شيء يبدأ من أرض الوطن، فبدون وطن، ليس لدينا وجود، وبدونه نحن مشتتون، “وتابع 
  .”فهذه هي هويتنا وهذا هو تراثنا، وسنبقى هنا إلى األبد

ًوتعد الخطوة اإلسرائيلية استباقا لما كان نتنياهو قد صرح به سابقا بأنه سيطلب من حكومته 
 ضم المستوطنات بالضفة الغربية ومنطقة غور األردن وشمالي البحر الميت، بعد االنتخابات الموافقة على

المقبل، بموجب الخطة األميركية اإلسرائيلية لتصفية القضية ) مارس(التي من المزمع عقدها مطلع آذار 
  .الفلسطينية

لسان المتحدث الرسمي من جانبها؛ نددت الرئاسة الفلسطينية بالخطوة اإلسرائيلية، مؤكدة، على 
الخريطة التي نعرفها هي خريطة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران “باسمها نبيل أبو ردينة، إن 

  .” وعاصمتها القدس المحتلة، ولن نتعامل مع خرائط غيرها١٩٦٧العام 

رارات خريطة دولة فلسطين هي الخريطة التي يعترف بها العالم وفق ق“وشدد أبو ردينة على أن 
األمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق األمن والسالم واالستقرار في المنطقة والعالم، بينما أية خرائط 

  .”أخرى تعني استمرار االحتالل وال يمكن القبول بها

، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، على ”فتح“بينما عقب عضو اللجنة المركزية لحركة 
نتنياهو يقول أنه باق في الضفة “، بقوله إن )تويتر( عبر حسابه الرسمي على إعالن نتنياهو، في تغريدة

الغربية والقدس لألبد، ونحن نقول إن هذه األرض كانت وما زالت وستبقى أرض اآلباء واألجداد واألبناء 
ن قوة ٕواألحفاد، وأن االحتالل زائل مهما طال الزمن، وارادة الشعب الفلسطيني القائمة على الحق أقوى م

  .”الطغيان واالستعباد واالستعمار، فنحن باقون واالحتالل زائل ال محالة

امتداد للعدوان األميركي “ّ، أن إعالن سلطات االحتالل يعد ”حماس“بدورها، اعتبرت حركة 
  .”اإلسرائيلي المزدوج على حقوق الشعب الفلسطيني

على أن الجانبين األميركي ، فوزي برهوم، في تصريح له أمس، ”حماس“وشدد الناطق باسم 
  .”يتحمالن نتائج وتداعيات استمرار هذا الصلف والعدوان“واإلسرائيلي 

الشعب الفلسطيني بقواه الحية ومقاومته الباسلة لن يتردد لحظة واحدة في خوض “وقال إن 
، ”ياتالمعارك وبكل السبل واألدوات من أجل حماية حقوقه التاريخية والدفاع عنها مهما كانت التضح

  .”صاحب الحق في أرضه فلسطين“بوصفه 

، ”ًالمقاومة الفلسطينية مستمرة النتزاع هذا الحق وصوال لتحرير كامل تراب فلسطين“وأكد بأن 
بتكثيف الفعل الشعبي والمقاوم، بكافة وسائله وأشكاله، حيث أربكت العمليات النوعية في الضفة “ًمطالبا 

  ”.والقدس حسابات االحتالل

سرعة التحرك لتوحيد جهود الشعب الفلسطيني الكفاحية والنضالية واالستعداد لمواجهة “ى ودعا إل
  .، المحدقة بالقضية الفلسطينية”ٕالخطر الداهم واسقاط المؤامرة



 

١٦

أي خطوة “من جهته؛ حذر السفير األميركي لدى الكيان اإلسرائيلي، ديفيد فريدمان، نتنياهو من 
  .”ة وترسيم خرائط الحدودأحادية الجانب بشأن فرض السياد

عملية رسم الخرائط ستتم من قبل “وقال فريدمان، في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، إن 
يهدد أي إجراء من جانب واحد قبل انتهاء عمل اللجنة خطة “، بما ” أميركية مشتركة–لجنة إسرائيلية 

  .”السالم واالعتراف األميركي

 سنوات من ٣ سيكون وفق الخطة التي تم اإلعالن عنها بعد تطبيق السيادة“وأشار إلى أن 
  .”المشاورات الوثيقة بين نتنياهو والرئيس ترامب، وكبار المسؤولين

من نص مشروع قرار فلسطيني من المقرر ” صفقة القرن“وجاء ذلك على وقع حذف إدانة 
  .يحضرها الرئيس محمود عباسالتصويت عليه في مجلس األمن الدولي، غدا الثالثاء، خالل جلسته التي 

ويمتنع مشروع القرار عن ذكر الواليات المتحدة خالفا لصيغته األولية التي قدمتها كل من تونس 
تنتهك القانون الدولي “ٕواندونيسيا، اللتان تشغالن مقعدين غير دائمين في مجلس األمن، بوصف الخطة 

  .”اع اإلسرائيلي الفلسطينيوالمعايير المرجعية دوليا لحل دائم وعادل وكامل للنز

ورغم تخفيف لهجة القرار؛ إال أنه ال يزال يتضمن إدانة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي 
ّالفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، ويؤكد ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت 

خالل التصويت على ” الفيتو“م حق النقض ، ولكنه قد ال يكون كافيا لمنع واشنطن من استخدا١٩٦٧في 
  .النص

إدانة كل أعمال “وفي صيغته المعدلة، يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمن 
، ”والتدمير) العنف(العنف ضد المدنيين بما فيها أعمال اإلرهاب، واألعمال االستفزازية، والتحريض على 

  .”في أقرب وقت“مر دولي حول الشرق األوسط ُبعدما حذفت منه الدعوة إلى عقد مؤت

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن خطة ترامب لن تستطيع تشريع تدابير االحتالل 
  .وأهدافه ضد المسجد األقصى المبارك

واوضحت في بيان أمس، أن هذه الخطة ستفشل وستتحطم أمام صمود شعب فلسطين والمواطنين 
حقوقهم، مشددة أن جميع إجراءات االحتالل االسرائيلي ضد القدس والمسجد المقدسيين وتمسكهم ب

إن دولة االحتالل وأجهزتها المختلفة “: وقالت. األقصى المبارك والمقدسات باطلة وغير شرعية وال قانونية
وما يسمى بـاتحاد منظمات جبل الهيكل والجمعيات اليهودية االستيطانية المتطرفة تستغل أي فرصة 

  .”كريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى المبارك في إطار السيطرة اإلسرائيلية الكاملة عليهلت

وأشارت إلى أنه في اآلونة األخيرة تصاعدت بشكل ملحوظ اعتداءات االحتالل وشرطته على 
 الذي عظم المصلين باألقصى، والسيما االعتداءات الهمجية المتواصلة على المصلين في الفجر العظيم

من تواصل المرابطين والمسلمين وعالقتهم باألقصى المبارك، وتترافق تلك االعتداءات مع دعوات تهويدية 



 

١٧

عنصرية تطالب بطرد األوقاف اإلسالمية ومنعها من أداء دورها في اإلشراف على شؤون المسجد، بما في 
  .ذلك استهداف رجاالتها وحراسها ومؤسساتها

سطينية الى الفتوى التهويدية الجديدة التي تقف خلفها جماعات الهيكل ولفتت الخارجية الفل
المزعوم، التي دعت القتحام مركزي لألقصى صباح اليوم االثنين، خالل ما يسمى يوم الشجرة العبري، الذي 
يؤرخ لبدء الموسم الزراعي بالتقويم العبري، وذلك في سياق خطة تهويدية يتم تنفيذها بالتدريج وعلى 

احل، لضرب العالقة بين المسلمين ومسجدهم األقصى والحيلولة دون وصولهم اليه، أو تخفيف األعداد مر
  .التي تتمكن من الصالة فيه

ودانت الوزارة، المخططات اإلسرائيلية الهادفة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى وتكريس 
تجاه األقصى باتت مكشوفة لجميع األطراف القريبة السيادة اإلسرائيلية عليه، موضحة أن نوايا االحتالل 

ٕوالبعيدة وال تحتاج لمزيد من العناء والجهد إلدراكها، وهو ما يتطلب وبشكل عاجل موقفا عربيا واسالميا 
دوليا يجبر سلطات االحتالل لكف يدها عن األقصى، واالستجابة الفورية لدعوات ونداءات الهيئات 

عيات الدينية المنادية لمزيد من التالحم مع األقصى إلفشال تلك المخططات واألوقاف اإلسالمية والمرج
  .االستعمارية العنصرية

وأضافت ان دولة فلسطين تواصل تنسيق جهودها وتحركها بهذا الشأن مع األشقاء في األردن 
بالمجتمع وعلى المستويات واألصعدة كافة، لفضح االستهتار اإلسرائيلي بالعالمين العربي واإلسالمي و

 .ٕالدولي واداناته ومناشداته، واالستخفاف بالشرعية الدولية واألمم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة وقراراتها

  ٢٣ ص١٠/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

 برلمانيون ألجل القدس الموافقة على خطة السالم األميركية تنسف المبادرة العربية
  

 المؤتمر أعضاء مشاركة توسيع إلى" القدس لألج برلمانيون "مؤتمر تستضيف التي ماليزيا دعت  
 .بالقدس بشأن مقبلة برلمانية مؤتمرات الستضافة مسلمة غير دولة واختيار المسلمين، غير ليشمل

 أن كوااللمبور الماليزية العاصمة في أعماله يواصل الذي المؤتمر في المشاركين من عدد وأكد  
 عربية دول موافقة أن اعتقادهم عن وأعربوا شعبيا، وضغطا سياسية إرادة يتطلب الفلسطينية القضية دعم
 .للسالم العربية المبادرة ينسف األميركية السالم خطة على

 النظام مواجهة أسلوب تبني إلى دعوة صدرت الشعبية، البرلمانية الدبلوماسية نطاق وعلى  
 وبرلمانيا، شعبيا لفلسطين اإلسرائيلي االحتالل محاصرة أجل من أفريقيا، جنوب في السابق العنصري

 .الصعد جميع وعلى الفلسطينية المقاومة دعم إلى إضافة



 

١٨

 الماليزي الوزراء رئيس رؤية تبني إلى أمس العالم في برلمانا سبعين من أكثر عن ممثلون ودعا  
 إعالن بعد سيما ال القضية، هذه تصفية لمحاوالت والتصدي الفلسطينية القضية لدعم محمد مهاتير

 .األوسط الشرق في للسالم خطته ترامب دونالد األميركي يسالرئ

 التطهير وأعمال الفظائع إزاء الصمت بعدم الثالثة دورته في المؤتمر افتتاح في مهاتير وطالب  
 .الفلسطيني الشعب حق في إسرائيل ترتكبها التي العرقي

 بأن ثقته عن إسماعيل، الدين سيف ماليزيا، في الداخلية التجارة وزير أعرب ذلك، غضون في  
 .الفلسطينية للقضية دائم حل إليجاد بناءة أفكارا ستطرحان وتركيا بالده

 عالقات تقيمان محمد، ومهاتير أردوغان طيب رجب الزعيمين بقيادة وماليزيا تركيا أن وأوضح  
 األزمات من لعديدل حلول إليجاد مهمة فرصة تعد المتميزة "العالقة هذه أن معتبرا للغاية، جيدة دبلوماسية

 ."الفلسطينية القضية رأسها وعلى القائمة

 نحو بمشاركة بكوااللمبور، الثالثة نسخته في القدس ألجل برلمانيون مؤتمر انطلق السبت، وأمس  
  .المؤتمر من السابقتين النسختين استضافت تركيا وكانت عدة، دول من سياسي ٥٠٠

  ١٠/٢/٢٠٢٠الجزيرة 

*** 

  ؤون القدساللجنة الملكية لش
 

 صفقة القرن مجافية للحق وتتعارض مع القوانين وااللتزامات الدولية:  الملكية لشؤون القدس

اعتبرت اللجنة الملكية لشؤون القدس ان ما جاء في صفقة القرن مجاف للحق  - عمان  
  .ويتعارض مع القوانين واالتفاقيات وااللتزامات الدولية

لقانوني لما تضمنته الصفقة انها مجرد مقترحات أو طروحات وقالت في بيان، امس، ان الوصف ا  
   سياسية صادرة عن طرف واحد، ولم تصدر عن الشرعية الدولية أو من يمثلها من منظمات دولية، فضال

عن صدورها دون موافقة الطرف الفلسطيني، ولم تراع الوضع التاريخي القائم في القدس والمتعارف عليه 
  .ًدوليا

 قرار عن الجمعية العامة ومجلس األمن حول القضية الفلسطينية ٨٠٠ صدور نحو واشارت الى  
  .ًمنها شيئا) السلطة القائمة باالحتالل(والقدس لم تطبق اسرائيل 

القدس العاصمة الكاملة ( واضافت انه بالنسبة لبنود الصفقة المتعلقة بالقدس، فإن اعتبار  
لحقائق التاريخية، ويتعارض مع قرار الجمعية العامة لألمم هو زعم يخالف ا) والموحدة عاصمة السرائيل

، والذي اعتبر أن ما جاء في تصريح الرئيس ٢٠١٧الصادر عام  (ES-10/L.22) المتحدة رقم
) الغ وباطل(  بأن القدس عاصمة مزعومة السرائيل هو  ٦/١٢/٢٠١٧االميركي دونالد ترامب بتاريخ 
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ًصوتا مقابل صوت واحد ) ١٤(س األمن والذي أقر بأغلبية فالقدس أرض محتلة، كما ان قرار مجل
للواليات المتحدة االمريكية فقط، فأنه نص قانوني قرر ابطال تصريح ترامب بشأن القدس، والذي انطلق 

  ).صفقة القرن(منه الرئيس ترامب مرة أخرى العالن مقترح جديد هو 

 موضوعها بقرار مجلس األمن عام اما بخصوص المستعمرات االسرائيلية في القدس فقد حسم  
، والذي لم تستخدم فيه امريكا حق النقض الفيتو ألول مرة، والذي ينص على )٢٣٣٤( رقم ٢٠١٦

مطالبة اسرائيل بوقف االستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقرر عدم شرعية انشاء أي 
طين التاريخية والقدس المحتلة ليست ً، علما ان السيادة في ارض فلس١٩٦٧مستوطنة على أراضي عام 

ًقطعا، بل هي سيادة للشعب الفلسطيني المحتلة أرضه صاحب الحق ) السلطة القائمة باالحتالل( السرائيل 
  .في تقرير مصيره وذلك بحسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

ة من مستعمرات غير معترف واشارت الى ان جميع ما تقيمه اسرائيل في االراضي العربية المحتل  
ًبها دوليا، كما أن قرارات المنظمات الدولية ومنها منظمة اليونسكو تناقش القضية الفلسطينية والقدس في 

، ومعظم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة )فلسطين المحتلة(جدول أعمالها تحت بند 
ضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجوالن والخاصة بالمستوطنات اإلسرائيلية في األرا

ٕالسوري المحتل تصدر عن اللجنة الرابعة واسمها لجنة المسائل السياسية وانهاء االستعمار وهذا يؤكد أن 
  ).استعمار(الوجود االسرائيلي في فلسطين والقدس 

اريخي لليهود في القدس فهو من الحق الت) صفقة القرن(أما فيما يخص مما ورد في مقترحات   
نتائج الدراسات والتنقيبات االثرية التي قام بها علماء اثار غربيون واسرائيليون،  عار عن الصحة وفندته

حيث أكدوا أن ال اثار لليهود فيها وانها عربية كنعانية منذ خمسة االف عام، وقد استندت منظمة 
الحرم القدسي / ات مفادها أن المسجد االقصى المباركاليونسكو على هذه النتائج فصدر عنها عدة قرار

ًدونما هو ملك خالص للمسلمين وحدهم والصلة لليهود به، وان الوجود ) ١٤٤(الشريف بمساحته الكلية
سنة كدولة سادت وادارت المنطقة بحرية وتسامح يفند كل االدعاءات ) ١٣٠٠(االسالمي في القدس لمدة

  . في الصفقةالتاريخية الباطلة التي وردت

وقالت ان التفكك والتشرذم العربي واالسالمي وانشغاله بالعديد من المشاكل السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية أتاح السرائيل فرصة مضاعفة عدوانها على الشعب الفلسطيني بأبشع الوسائل، يساندها في 

ية برئاسة ترامب، األمر الذي يتطلب ذلك لالسف موقف بعض الدول المنحازة لها وباالخص االدارة االمريك
اعادة توحيد الصف العربي واالسالمي والفلسطيني ومحاولة االستفادة من الرأي العام الرسمي والشعبي 
لمختلف دول العالم بما فيه االوروبي والصيني والروسي وغيره ممن يؤيد حق الشعب الفلسطيني في 

ًواسالميا من خالل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون ًتقرير مصيره، الى جانب ضرورة الضغط عربيا 
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االسالمي ومن خالل بعثات هذه الدول في هيئة االمم المتحدة، وبالتنسيق مع بقية دول العالم من أجل 
  اصدار قرارات تلزم اسرائيل بالتقيد بالقرارات الدولية وخريطة السالم التي تبنتها الشرعية الدولية،

اكدت اللجنة ان هناك ضرورة لمساندة ودعم الموقف االردني الذي يستند إلى الى جانب ذلك،   
ًالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس باعتباره موقفا يدافع عن 
االمة والحق والعدل في وجه الخطط والمشاريع الصهيونية التي تسعى اسرائيل الى استكمال تنفيذها، 

ألردن سيبقى مع الشعب الفلسطيني في حقه اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كافة اراضيه وا
 وعاصمتها القدس الشرقية، مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، وهو ماعبر ١٩٦٧التاريخية المحتلة عام 

ر، وكال على القدس عنه جاللة الملك عبد اهللا الثاني في المحافل الدولية، فقد قال ان القدس خط أحم
ًوكال على التوطين وكال على الوطن البديل، مشيرا ان االحتالل مأساة اخالقية عالمية يجب على العالم كله 

 .السعي إلنهاء ما ينتج عنه من اضهاد للشعب الفلسطيني آن األوان أن ينتهي

  ٥ ص١٠/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  شؤون مقدسية

  األقصى بالمسجد والتواجد للنفير ينالمقدسي تدعو الدولية القدس مؤسسة

 

 والـصالة والتواجـد األقـصى المـسجد إلـى الرحـال شـد إلى فلسطين في الدولية القدس مؤسسة دعت
 بمناسـبة االثنين غد صباح يبدأ لألقصى جماعي اقتحام لتنظيم اإلسرائيلية الدعوات على الطريق لقطع فيه
 ".الشجرة يوم"بـ لديهم يسمى ما

ــيس وحــذر ــو مؤســسةال رئ ــة أب ــة خطــورة مــن حلبي ــي المرحل ــشها الت ــة تعي  ومــسجدها القــدس مدين
 .المبارك

 األمـر الفجـر، صـالة تـؤدي التـي البشرية الزحوف وقف تحاول االحتالل سلطات أن حلبية أبو وأكد
 االحـتالل ويـراه المبـارك المـسجد مـع المحتـل الـداخل وفلـسطينيي المقدسـيين تواصـل تقويـة شـأنه مـن الذي
  .والمقدسات األقصى عن للدفاع الفلسطينيين يستخدمه ًاسالح

  ٩/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  لمجزرة شرفات المقدسية تفاصيل مروعة منسية٦٩الذكرى الـ
 

 المحتلة القدس-عرفة أبو جمان

 احترقت داخلها، متفجرا برميال دحرجوا وقد غرفتنا، باب يكسرون االحتالل جنود على استيقظنا" 
 تفاصيل) عاما ٨٠ (مشعل محمد خليل روى عينيه تفارق لم بدموع ".بثوبها عنا النار تطفئ وهي ميأ

 أودت والتي عاما، ٦٩ قبل المحتلة القدس غربي شرفات بقرية مشعل عائلة بيت في وقعت التي المجزرة
 .واألطفال النساء من معظمهم فلسطينيا، ١١ بحياة

 الشظايا تركت كما ذاكرته في حفرت األحداث لكن عمره، نم ١١الـ في طفال يومها خليل كان 
 عملية رغم وجهه من تتساقط الشظايا بعض تزال ال السنوات تلك بعد فحتى جسده، في أثرها والحروق

 .أصابتها شظية ١٤ من للتخلص عينه في أجراها

 وعائلته المختار قتل

 بيت سكان على المتفجرة البراميل روح القارس الشتاء برد اجتمع ١٩٥١ شباط/فبراير ٧ فجر في 
 على طرقا سمع) عاما ٧٠ (مشعل علي المختار ألمه جده أن نت للجزيرة خليل الثمانيني ويروي مشعل،

 تراثي رداء (قنبازه في يدا أدخل وقد نومه من فأفاق ،"مختار يا اطلع "بالعربية يقول ومناديا بيته باب
 .ذلك إكمال من منعته مباشرة رصاصات وباغتته معدودة نثوا األخرى، بإدخال يهم وخرج) فلسطيني

 المرور اعتادوا الذين األردني الجيش أفراد من كان والمنادي الباب طارق أن الشهيد المختار ظن 
 على" حرام "منطقة في ويقع المختار بيت فبيته مروا، أنهم لهم ليوقع التفقدية جوالتهم خالل بيته على
 تحت بقيت التي واألراضي النكبة إبان ١٩٤٨ عام اإلسرائيلي الجيش احتلها التي ياألراض بين الهدنة خط

 من وحدة مع تسلل إسرائيليا جنديا إال يكن لم الطارق لكن ،١٩٦٧ عام النكسة وقوع حتى األردن سيطرة
 .المجزرة الرتكاب مبيتة بنية الجيش

 لترا، ٤٠ نحو بسعة متفجرة راميلب يحملون الجنود فهجم البدء، إشارة المختار استشهاد كان 
 إحدى في كان باالنسحاب، يهموا أن قبل الفتائل وأشعلوا النائمين، واألطفال النساء غرف داخل وألقوها
 جميعهم استشهدوا وقد يوسف، والرضيع وعمر وأمينة سارة األربعة وأبناؤه مريم المختار زوجة الغرف

  .األنقاض تحت يومين بعد وجدت التي) سنوات ٤ (أمينة باستثناء

 متفجرة براميل

 أو بالرصاص رميا أو حرقا إما نحبهم الشهداء وقضى متقاربة، فترات على البراميل الجنود ألقى 
 .الواحد العام ذات نزهة الرضيعة خليل شقيقة مع حدث كما البارود رائحة من خنقا

 بابان للغرفة كان البراميل، وألقوا الباب كسروا لغرفتنا، الدور وصل "مرتجف متهدج بصوت خليل وأضاف
 بالثقوب لباسه مأل الرصاص من بوابل الجنود فأمطره الشمالي من محمد والدي خرج وشمالي، جنوبي

  ".واالبتعاد بالنجاة نجح لكنه
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 بإطفاء المختار ابنة فاطمة أمي وبدأت المكان فاشتعل" مولوتوف "قنابل الغرفة داخل رموا "وتابع 
 يوما، ١٥ بعد إثرها على توفيت شديدة حروقا لها وسببت بالكامل عليها فأتت عنا وصدها بثوبها النار

  ".مت أني منهم ظنا والدتي جثمان بجانب ووضعوني أيضا أنا احترقت

 نحو شوكت أخوه وحمله ،)عاما ١٤ (وصبحية نزهة الرضيعة أختيه باستثناء خليل إخوة نجا 
 قدمها من تنزف كانت التي) سنوات ٦ (الصغيرة أختها فحملت نجية أخته أما لتداويه، القرية نساء إحدى

 جاال بيت (األهلي المستشفى في لعالجها لحم بيت مدينة نحو لساعات بها ومشت المصابة 
  ).حاليا الحكومي

 الخزانة في العجوز قتلوا

 الخارج، يف يحدث مما خوفا) النملية (غرفتها خزانة في اختبأت) عاما ٨٠ (صبحة ألبيه جدته 
 .الخزانة داخل الرصاص عليها وأطلقوا الغرفة الجنود عليها فاقتحم

 على دماغه وتطاير استشهد فقد المختار وابن صفافا بيت مدرسة في األستاذ محمد خاله أما 
 فيها استضاف غرفة باتجاه ألقوه الجنود كان فتيله، إبطال حاول متفجر برميل فيه انفجر أن بعد الدرج،

  .البرميل إلبطال وعاد لحمايتهم البيت من فأخرجهم األساتذة رفاقه من مجموعة

 منسية تفاصيل

 الثامنة الساعة إال اإلسعاف سيارات تأت ولم فجرا الرابعة الساعة في وقعت المجزرة إن خليل يقول 
 بعدها نسيت لكنها العام، ذات في المجزرة عن تحدثت اإلعالم وسائل أن كما المسافة، قرب رغم صباحا
  .ذكراها إحياء يتم ولم طويلة أعواما

 والتخطيط المساحة لدراسة األردن إلى انتقل ثم لحم، بيت في دراسته وأكمل للشفاء خليل تماثل 
  .شهر لمدة سنويا االحتالل من بتصريح شرفات ويزور وأنجب، وتزوج هناك وعمل

 منع يستطع لم الذي) عاما ٤٧ (يادإ نجله بحضور اإلنترنت عبر األب لرواية نت الجزيرة استمعت 
 العائلة بيت في وعاش وتزوج شرفات إلى قدم حيث األولى، للمرة التفاصيل تلك يسمع وكأنه دموعه

 .الماضي القرن تسعينيات في ترميمه بعد المنكوب

 القرية في الوحيد وهو عديدة، غرف من ويتكون كبيرا، كان العائلة بيت إن نت للجزيرة إياد يقول 
 حوش "عليه وأطلق وأقاربه، علي المختار عائلة من فردا ٨٠ نحو يسكنه وكان طابقين، من لمكونا

 مشعل، بيت فيها يستهدف التي األولى المرة تكن لم المجزرة إن خليل يقول وجديدة قديمة نار ".مشعل
 معركة في ثوارال مع كان الذي خليل عمه استشهاد بعد ١٩٣٧ عام البريطاني االحتالل قوات نسفته حيث
 والسودانية والليبية األردنية الجيوش جانب إلى قاتلوا شرفات وأهالي اآلخرين أعمامه أن كما نعيم، بني

 والولجة المالحة قريتي بعد احتاللها دون وحالت ١٩٤٨ عام شرفات عن دافعت التي والمصرية
 .المجاورتين المهجرتين
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 حيث أسابيع، ثالثة نحو قبل نسمة األلفي ذات الوادعة تشرفا قرية في النيران إشعال االحتالل أعاد
 للجزيرة عوض إسماعيل القرية مختار ويؤكد.القرية في الوحيد األثري البدرية مسجد مستوطنون أحرق

 العديد االحتالل وصادر أيضا، مدة قبل شرفات في الفلسطينيين سيارات عجالت أتلفوا المستوطنين أن نت
 المالصقة صفافا بيت قرية مع فعل كما" جيلو "ومستوطنة المجاورة الشوارع حلصال القرية أراضي من

 المجزرة، شهداء فيها دفن التي المقبرة على يعرج عائلته وبيت قريته خليل فيها يزور مرة كل في.لشرفات
 ذاه آمنة، مغارة في وأسكن شرفات إلى أعود أن أتمنى لكنني أهله، بدون للبيت حياة ال "باكيا ويختم
  !".يكفيني

  ٧/٢/٢٠٢٠الجزيرة 

***  

  اعتداءات

  مستوطنا يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك ٦٢

 

، بحماية شرطة األحد مستوطنا باحات المسجد األقصى المبارك، صباح ٦٢ اقتحم – وفا – القدس
 .االحتالل

المغاربـة  مـن بـابدائرة األوقاف اإلسـالمية فـي القـدس، بـأن المـستوطنين اقتحمـوا األقـصى  وأفادت
  .وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته، وتحديدا في منطقة باب الرحمة

 ١٠/٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

 االحتالل يجبر عائلة على هدم منزلها جنوب القدس
  

االحـتالل، اليـوم األحـد، عائلـة الـدبس فـي جبـل المكبـر  سـلطات أجبـرت – القـدس – صدى اإلعـالم
 .هدم منزلها، بحجة البناء دون ترخيص  علىجنوب القدس المحتلة،

وأفادت مصادر محلية في بلدة جبل المكبر، بـأن قـوات االحـتالل أخطـرت العائلـة بـدفع ثمـن عمليـة 
 .الهدم في حال عدم قيامها بهدمه بنفسها

 سـنوات، وبـدأت مالحقـة العائلـة مـن البلديـة بعـد عـام مـن ٤ أفراد، وهو قائم منذ ٥ويؤوي المنزل 
  .ء والعيش في المنزلالبنا

  ٩/٢/٢٠٢٠صدى اإلعالم 

*** 
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  االحتالل يعتقل شابة وسط القدس

 

 .اليوم األحد، شابة من مدينة القدس المحتلة عقب مطاردتها اعتقلت قوات االحتالل،

ــوة لحظــة اعتقــال ــشابة مــن شــارع  ّووثــق مركــز معلومــات وادي حل ــسلطان "عناصــر االحــتالل ل ال
 .من أبواب القدس القديمة، عقب مطاردتها ودون معرفة األسباب د والساهرةبين بابي العامو" سليمان

ُولفت المركز إلى أنـه تـم اقتيـاد الـشابة التـي لـم تعـرف هويتهـا بعـد إلـى مركـز شـرطة االحـتالل فـي 
  .شارع صالح الدين، للتحقيق معها

 ٩/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

   ترمب خطة إعالن بعد القدس بتهويد سيتمادى االحتالل :حمود

  الحربة رأس الشعبي والمستوى

 

 ممارسـاته فـي سـيتمادى االحـتالل أن مـن حمـود، ياسـين الدوليـة، القـدس مؤسـسة عام مدير حذر
 اإلدارة انزيــاح ذروة تــشكل والتــي" للــسالم، ترمــب خطــة عــن األمريكــي اإلعــالن مــع القــدس فــي التهويديــة
  ".االحتالل إلى األمريكية

 .المقدسيين قبل من والصمود الثبات من المزيد مواجهته في سيكون التمادي هذا أن حمود، وأكد

ــة لالحــتالل تعطــي الــصفقة أن إلــى وأشــار  عاصــمته أنهــا أســاس علــى القــدس فــي التــصرف حري
 "!االحتالل حقوق من ًحقا ستصبح ًدوليا، ًرفضا تالقي كانت تهويد ومحاولة ومشروع بناء فكل" الدائمة،

ـــى وشـــدد ـــرفضا أن عل ـــسطيني ل ـــصفقة لهـــذه الفل ـــا ًمـــدماكا شـــكل" ال ـــف صـــالبة فـــي ًمتين  الموق
ــة ذاتــه بحــد يــشكل موقــف وهــو الفلــسطيني،  هــذه بتطبيــق المــضي فــي ّاألمريكــي والجانــب لالحــتالل عرقل

  ".الخطة

 كـل بـأن لالحـتالل الفـصائل مـن عمليـة ورسـائل خطـوات مـع يتـزامن أن يجـب الـرفض هذا إن وقال
 .باهظة كلفتها ستكون الصفقة هذه في مضيلل بها سيقوم خطوة

 المنــاطق فــي األمنيــة للقبــضة ًنظــرا شــاملة شــعبية انتفاضــة الفلــسطينية المــدن تــشهد أن واســتبعد
 .واالحتالل الفلسطينية السلطة بين األمني التنسيق واستمرار المحتلة،

 األول الرهــان أن اًمؤكــد .الفلــسطينية المنــاطق مختلــف فــي والعمليــات المواجهــات اســتمرار ورجــح
 .الشعبي المستوى على يبقى واألخير

 ٕواحبــاط والقــدس، فلــسطين قــضية عــن الــدفاع حربــة رأس اليــوم يــشكل الــشعبي المــستوى" :وأردف
  ".الفلسطينية القضية لتصفية اإلسرائيلي -األمريكي المخطط
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 لألنبــاء، إنترناشــيونال "بــرس قـدس" وكالــة أجرتــه خــاص حـوار فــي وردت حمــود ياســين تـصريحات
 .المقابلة نص يلي وفيما

 مدينـة إلـى لتحويلهـا المدينـة تهويـد إلـى ويهـدف المحتلـة، القـدس مدينة استهدافه االحتالل يصعد
 فـرض محـاوالت فمـن متزامنـة، عديـدة مـسارات فـي التهويديـة أذرعـه تنـشط لـذلك والـسكان، المعـالم ّيهودية

ــتحكم الــسيطرة  إلــى ًوصــوال جنباتــه، فــي الــدائم ّاليهــودي الوجــود يــقتحق ومحــاوالت األقــصى، بالمــسجد وال
ــث محــاوالت ــي العب ــا ف ــة ديموغرافي ــة، المدين ــر المحتل ــازل هــدم عب ــسطينيين من ــدفعهم الفل  خــارج للعــيش لي
 وتحويــل القــدس، فــي الفلــسطينيين مقابــل المــستوطنين أعــداد فــي ًمباشــرا ًتفوقــا بــذلك ويحقــق المدينــة،

 تطـال تهويـد ومـسارات خطـط من ذلك وغير األحداث، مجريات في فعالة يرغ هامشية أقلية إلى المقدسيين
 .سواء ٍحد على والبشر الحجر

 إلـى األمريكية اإلدارة انزياح ذروة تشكل التي ،"القرن صفقة" ُيسمى ما عن األمريكي اإلعالن ومع
 .ّالتهويدية الممارسات هذه في االحتالل سيتمادى االحتالل،

 خـالل ًمجـددا نـراه أن يمكـن حمـص، وادي فـي كبيـرة ٍهـدم عمليـات مـن ماضيال العام في جرى وما
 فــي مــستمر تــصعيد بــل واحــدة، ًدفعــة والمنــازل األبنيــة لعــشرات ًهــدما بالــضرورة يكــون ولــن الحــالي، العــام

 حالـة وهـي ــ٢٠٢٠ عـام مـن األول الـشهر انقـضاء مـع معاينتـه بالفعـل بدأنا ما وهو ًعامة، الهدم عمليات
 القيـود مـن المزيـد وفـرض اإلسـالمية، األوقـاف بـدائرة المتمثلـة إلدارتـه اسـتهداف مـن األقـصى في ستتكرر

ــى ــشرية، عناصــره عل ــرة األســابيع أن خاصــة الب ــاد، قــرارات عــشرات شــهدت األخي  ناشــطين اســتهدفت اإلبع
 .المسجد في الصمود عصب لضرب محاولة في ومرابطين،

 قبـــل مـــن والـــصمود الثبـــات مـــن المزيـــد مواجهتـــه فـــي ســـيكون االحـــتالل قبـــل مـــن التمـــادي هـــذا
ــة ليــست هــي ربمــا المقدســيين، ــسنوات تجــارب ولكــن الفعــل، وردة الفعــل تحكــم واضــحة، رياضــية معادل  ال

 فـي جـرى ومـا مـشاريعه، وجـه فـي والوقـوف االحـتالل مواجهـة علـى قادرون المقدسيين أن أثبتت الماضية
 المقدسيون فاجأ بل ببعيد، عنا ليس الرحمة باب هبة ثم ومن )يةاإللكترون البوابات هبة( األسباط باب هبة

 بـآالف ًأسـبوعيا األقـصى عمـرت التـي ،"العظـيم الفجـر" مبـادرة غـرار على وجديدة، فاعلة بمبادرات االحتالل
 فعالــة وطــرق أدوات ابتكــار علــى ٌقــادر المقدســي الثبــات أن يؤكــد مــا ليوقفهــا، االحــتالل ويتخــبط المــصلين،
 ًخاصـة جـراحهم، ويبلـسم المقدسـيين مـع يقـف ّقـوي، ظهير إلى يحتاج الثبات هذا ولكن االحتالل، لمواجهة

 .المقدسي المجتمع صمود ليضرب يستخدمها إال أداة يترك ال االحتالل أن

 ًخاصة القدس، قضية منها القلب وفي الفلسطينية للقضية ًخطيرا ًتهديدا تشكل الصفقة بنود مجمل
 .الماضية السنوات خالل أراده ما كل االحتالل لتعطي جاءت أنها

ــصفقة" صــيغت فقــد ــسطيني الــشعب إعطــاء عــن مبتعــدة االحــتالل، نظــر وجهــة خــالل مــن "ال  الفل
 إعطــاء ٕوان الفلــسطيني، النــضال إنهــاء ســياق فــي محاولــة إال لــيس األمريكــي الحــل أن يؤكــد مــا حقوقــه،
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 الفلـسطينية، المقاومـة إلنهـاء محاولـة هـو الحـتالل،ا سلطة تحت تعيش األركان، ممزقة دولة الفلسطينيين
 .االحتالل سلطات تديره كبير ٍسجن في قاطنين إلى الفلسطينيين وتحويل

 أنهــا أســاس علــى المدينــة فــي التــصرف حريــة لالحــتالل الــصفقة فتعطــي القــدس، جانــب فــي أمــا
 حقـوق مـن ًحقـا ستـصبح ًيـا،دول ًرفـضا تالقـي كانـت تهويـد ومحاولـة ومـشروع بنـاء فكـل الدائمة، عاصمته

 جميــع أســرلة فــي تــصعيده جانــب إلــى دولتــه، عاصــمة أنهــا أســاس علــى االحــتالل سيتــصرف إذ االحــتالل،
 فــي االحــتالل بلديــة حــدود خــارج المقدســيين آالف عــزل مــن بــذلك يتــصل ومــا المدينــة، فــي الحيــاة جوانــب
 .الوثيقة بنص المرفقة الخرائط أظهرته ما على بناء القدس،

 أحاديـة قـرارات التخـاذ البـاب لـه تفتح بل فقط، المدينة كامل االحتالل تعطي ال الصفقة أن يعني ما
  .مدينتهم من إخراجهم إمكانية ذلك في بما القدس، في الفلسطينيين تستهدف

 الفلـسطيني، الموقـف صـالبة في ًمتينا ًمدماكا الصفقة لهذه الفلسطينية الفصائل جميع رفض شكل
 ولكــن الخطــة، هــذه بتطبيــق المــضي فــي ّاألمريكــي والجانــب لالحــتالل عرقلــة ذاتــه بحــد ليــشك موقــف وهــو

 وأن التراجــع، علــى االحــتالل تجبــر أن الفلـسطينية الفــصائل علــى يجــب إذ ًكافيـا، يكــون لــن المجــرد الـرفض
 قةفالـصف باهظـة، كلفتها ستكون الصفقة هذه في للمضي بها سيقوم خطوة كل بأن عملية رسائل له ترسل
 .والالجئين العودة حق إلى ًوصوال واألقصى، القدس من القضية جوانب كل تتهدد

 وأن وتفاصـيلها، "القـرن صـفقة" لــ التـصدي فـي حربـة رأس تكون أن الفلسطينية الفصائل على لذا
 واألحـزاب المكونـات ومـع األول، المقـام فـي الفلـسطينية المكونـات بـاقي مـع المـشترك العمل وتيرة من ترفع

 األمـة أطيـاف مختلـف تأطير خالل من الصفقة، أهداف إحباط سياق في ًثانيا، واإلسالمية العربية الهيئاتو
ــشعبية الــسياسية التيــارات إلــى إضــافة والوطنيــة، والقوميــة الدينيــة  المواجهــة، خطــط لتفعيــل والمدنيــة، وال
 .والفعالة الواضحة التنفيذ أدوات وتوفير

 وحمايـة واختراقهـا، ّشـقها من وداعميه االحتالل ومنع وتمتينها، ومةالمقا جبهة تعزيز أن ريب وال
 وتـصديرها وتطويرهـا، غـزة، فـي العـودة لمـسيرات العليـا واللجنة المشتركة، العمليات غرفة غرار على نماذج

 العمــل إعـادة مـع بــالتزامن الفلـسطينية، الفـصائل مهـام مــن ٌجـزء الفلـسطيني، الـشعب وجــود أمـاكن كـل إلـى
 ٕواربــاك أمنــه ٕواقــالق فادحــة، خــسائر االحــتالل تكبيــد تــستطيع التــي المحتلــة، الــضفة الغربيــة فــي ومالمقــا

 .األمنية أجهزته

 تهــب إســرائيلي، اعتــداء أو حــدث كــل وأمــام والمقاومــة، المواجهــة أســاليب فــي الفلــسطينيون يبــدع
ــسطينية الجمــوع ــي الفل ــن شــاملة، انتفاضــة ف ــضة ًنظــرا ولك ــة للقب ــي األمني ــاطقالم ف ــة، ن  واســتمرار المحتل
 المواجهــات اســتمرار تــرجيح مــع شــاملة، انتفاضــة تتفجــر ال قــد الفلــسطينية، الــسلطة مــع األمنــي التنــسيق
 عـن ًبعيـدا الماضـية، الـسنوات خـالل يتكـرر الـذي النـسق وهـو الفلـسطينية، المناطق مختلف في والعمليات
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 اسـتمرار مـع خاصـة االنتفاضـة، تفجـر عدم على لهبظال يلقي الذي الفلسطيني، البيت داخل االنقسام حالة
 .العمليات مئات إحباط إلى أدى الذي األمني التنسيق

 ســتعود الفرديـة العمليـات أن ينبـئ نــار، ٕواطـالق دهـس عمليـات مـن الماضــية األيـام فـي جـرى ومـا
 اسـتهدفت التـي رةالكبيـ اإلسـرائيلية اإلجـراءات مـن الـرغم علـى تتوقـف لن فاعليتها وأن أكبر، وفاعلية بزخم

 .بحقهم عقابية إجراءات وفرض العمليات، منفذي عوائل

 وتـرويجهم الخطـة، لهـذه العربيـة األنظمـة بعـض مباركـة بـل الرسـمية، للمواقف الكبير التراجع أمام
 رأس اليـوم يـشكل الـذي الـشعبي، المـستوى علـى واألخير األول الرهان يظل لتطبيقها، الدعم وتقديمهم لها،

ـــد حربـــة  القـــضية لتـــصفية اإلســـرائيلي -األمريكـــي المخطـــط ٕواحبـــاط والقـــدس، فلـــسطين قـــضية عـــن فاعال
 األمريكي الصلف ورفض االحتالل، مع للتطبيع الصارم الشعبي الرفض التوجه هذا يدعم ومما الفلسطينية،

 .العدو دولة إلى وانحيازه

 فـي االنخـراط رفـض علـى لحملهـا الحكومـات علـى ّالـضغط :المجـال هـذا فـي الفاعلة الخطوات ومن
 .كاملة مضامينها رفض عن واإلعالن ،"القرن صفقة"

 يعكـس بمـا للتطبيـع الرافضة والفعاليات التظاهرات وتنظيم التطبيع، إلنهاء الحكومات على والضغط
 .الشعبي الموقف انتكاسة ينتظر الذي االحتالل لدى الرسالة هذه

ــد ــشعبي الموقــف رف ــسطين فــي ال ــة، فل ــات بكــل المحتل ــشعبية الفعالي ــدعم رســائل توصــل التــي ال  ال
 .الجماهيرية والفعاليات واالعتصامات المظاهرات عبر والتضامن، المعنوي

 تثبيــــت فــــي للمــــساهمة والقــــدس، لفلــــسطين المخصــــصة المــــالي الــــدعم حمــــالت فــــي المــــشاركة
 .األقصى في الرباط وتعزيز صمودهم، ودعم الفلسطينيين

ــدور علــى التركيــز  والحقــوقيين واإلعالميــين والمثقفــين والعلمــاء والمؤســسات لألحــزاب األساســي ال
 تبنـي يتطلـب وهـذا األنظمـة تقـاعس بعـد األمـة فـي األمـل رايـة ُتعقـد فعلـيهم والنـساء؛ والشباب والسياسيين

  .الجهود وتنسيق األقصى، تخدم وبرامج مشاريع لتنفيذ الدائمة والمبادرة مستمرة، فعاليات

 ٩/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  
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  آراء عربية

 لب الصراع العربي اإلسرائيلي.. القضية الفلسطينية

 سعد فهد العشوش

طول الصراعات التاريخية بدأ عندما أعلن رئيس وزراء يعتبر الصراع العربي اإلسرائيلي من أ  
ال قيمة « :  عن قيام دولة إسرائيل وقال حينها جملته المشهورة١٩٤٨عام ) ديفيد بن جوريون ( اسرائيل

  .» السرائيل بدون القدس وال قيمة للقدس بدون الهيكل

 السيطرة   هدفت إلى عمرها عقود من الزمان بدأت ولم تنتهي بعد  فأطماع اليهود بالقدس  
« واالستيالء على االراضي العربية في فلسطين والدليل على استمراريتهم في تنفيذ مخططاتهم االستعمارية 

  التي أعلنتها االدارة االمريكية مما يعني أن السياسة اليهودية تجاه فلسطين بشكل خاص« صفقة القرن 
  . ولن تتبدل مهما تغيرت الوجوه واالداراتواالطماع في االراضي العربية بشكل عام لن تتغير

واذا ما نظرنا الى االردن ومواقفه اتجاه القضية الفلسطينية نجد انه كان وما زال الداعم االول   
 والذي نص  لألشقاء الفلسطينيين وهو صاحب الفضل بالدفع باتجاه قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة

  .١٩٦٧ارهم كما طالب باالنسحاب من االراضي العربية المحتلة عام على ضرورة عودة الالجئين الى دي

إن القضية الفلسطينية تعتبر لب الصراع العربي االسرائيلي ولم تكن قضية الشعب الفلسطيني   
فحسب، ولكن الفلسطينيين بالمقابل غير قادرين على مواجهة اسرائيل ودحر اعتداءاتها اليومية 

، ومن هنا يأتي دور الدول العربية شعوبا وحكومات للوقوف الى جانب األشقاء ومجابهتها بذات االمكانات
الفلسطينيين ودعم صمودهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية ذات 

  .سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية

هي جوهر التوتر في المنطقة واالقليم اذا ما نظرنا إلى ستبقى فلسطين هي قضية العرب األولى و  
 .األطراف والدول المرتبطة بها وأبعادها العقائدية والسياسية والثقافية واالقتصادية

  ١٤ ص١٠/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 ةمؤامرة القرن األمريكية ضد الحقوق الفلسطيني
 سري القدوة

ّإن الخطة األميركية عبرت من خالل مضامينها ومنطلق صياغتها عن العنصرية والكراهية والحقد   
الواقع الرافض وعبرت عن تأثيرات وتداعيات خطيرة التاريخي ضد العرب والفلسطينيين وبذلك خلقت هذا 

على مستقبل المنطقة وهي في الواقع تعيد انتاج االحتالل واإلرهاب االسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني 
ّوسيكون مصيرها مزبلة التاريخ ألنها معدة للسماح لالحتالل بتطبيق ما يريده منها من جانب واحد بغض  ّ

فلسطيني حيث بدأ االحتالل منذ سنوات تطبيق الخطة وجاء االعالن عن النظر عن موقف الشعب ال
تنفيذها من قبل ترامب لتوفير الدعم المطلق لالحتالل وأدواته للسيطرة علي االراضي الفلسطينية وفرض 
واقع جديد وخارطة االحتالل القائمة علي التوسع واالستيطان والهيمنة وسرقة ما تبقي من الحقوق 

  . الفلسطينية

إن شعبنا الفلسطيني قد نجح بصموده عبر مسيرته الطويلة بالتمسك بوطنه وبقضيته ويناضل في   
جميع أماكن تواجده كل حسب موقعه وظروفه من أجل الحرية واالستقالل والعودة وهو قادر اآلن على صد 

 زادت من تراكم كل المؤامرات التي تحاك ضده مهما تعاظمت الضغوط الصهيونية األميركية عليه والتي
  .  المأساة الفلسطينية المستمرة

في ظل هذه الظروف المعقدة بات من الضروري حماية الجبهة الوطنية الداخلية وتعزيز الصمود   
 فهذا  الوطني والعمل وبقوة إلنهاء االنقسام وتنفيذ اتفاقات المصالحة دون أي عوائق او استدراكات

ٕتواطئين، وان شعبنا الفلسطيني هو وحده صاحب الحق في تقرير سيكون ردا قويا على المتآمرين والم
ٕمصيره واالستمرار في النضال حتى تحقيق الحرية واقامة دولة المؤسسات وسيادة القانون وتوفير حياة 
كريمة للشعب الفلسطيني الذي يسعى الى االستقالل وتقرير مصيره وفقا لقرارات المجتمع الدولي ومن اجل 

ى هذه المؤامرة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتدمير مقدرات الشعب قطع الطريق عل
  . الفلسطيني

ّإن صفقة القرن تمس مباشرة بكل أجزاء الشعب الفلسطيني ألنها تشمل شطب حقوق الالجئين   
ة واالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وشرعنة االستيطان وضم مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى دول

  .االحتالل وحرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولة سيادية مستقلة

ان مؤامرة القرن هي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية لذا فإنها تستدعي ردا سياسيا وشعبيا فوريا 
يشمل كل أجزاء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بما في ذلك إعالن اإلضراب العام والشامل 

ًقة والخروج بمظاهرات جماهيرية تعبيرا عن الغضب على المؤامرة والتمسك بالثوابت وانه وفي الرافض للصف
ظل هذه المؤامرات وشراستها ال يكفي فقط اصدار بيانات الرفض وبات من الضروري ان نتبني استراتيجية 

 تحركا وطنيا ٕوطنية فلسطينية وحدوية وايجاد خطة شاملة تكون بمثابة وثيقة وطنية طويل األمد تضمن
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ًوعمال جديا إلفشال مؤامرة القرن، والمضي قدما في النضال لتحقيق العدل لشعب فلسطين في أرضه 
ٕووطنه والتصدي للمؤامرة وانهاء االحتالل وتفكيك كل المستوطنات القائمة واقامة الدولة الفلسطينية كاملة 

  . ارات الشرعية الدوليةالسيادة وعاصمتها القدس وضمان كافة حقوق الالجئين وفقا لقر

إن مواجهة المؤامرات على الشعب الفلسطيني يستلزم تغييرا جذريا في النهج السياسي يشمل بناء   
ٕالوحدة الوطنية من جديد وانهاء االنقسام والعمل معا للتصدي لصفقة القرن وترجماتها على األرض، كما 

ي وحدوي ضد االحتالل ودفاعا عن النفس يشمل وقف العالقات مع االحتالل واالنطالق في نضال شعب
وعن الحق الفلسطيني وتعزيز عمل وخطة الحكومة الفلسطينية لبناء المؤسسات الوطنية مع األخذ بعين 
االعتبار بأن الظروف تغيرت ولم يعد النهج القديم مفيدا وناجعا للتعامل مع التحديات الصعبة والمصيرية 

   ه العادلةالتي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيت

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية -  سفير النوايا الحسنة في فلسطين* 

  ١٥ ص١٠/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 قضية الالجئين في صفقة ترمب

 رمضان الرواشدة 

تعتبر قضية الالجئين الفلسطينيين وحق العودة والتعويض لهم من القضايا األساسية التي كان من 
المفترض أن تناقش في مفاوضات الحل النهائي الى جانب غيرها من القضايا، ولكن خطة الرئيس 

جاءت لتنسف كل مقررات الشرعية الدولية بما في » صفقة القرن« ترمب للسالم المسماة األميركي دونالد
  .١٩٤٨ذلك قضايا الوضع النهائي ومن بينها قضية الالجئين الفلسطينيين منذ عام 

الصفقة التي أعلن عنها قبل اسبوعين بحضور رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتانياهو شطبت موضوع 
 وحقهم في العودة وذلك تلبية المالءات الدولة اليهودية ألن مثل هذا الموضوع الالجئين الفلسطينيين

ًيشكل هاجسا كبيرا إلسرائيل خاصة مع وجود قرارات للشرعية الدولية من بينها القرار   الذي تبنته ١٩٤ً
طب مقدمة ويأتي هذا الش. الجمعية العمومية لالمم المتحدة وعدد من المقررات التي تبنتها االمم المتحدة

لتصفية وكالة االونروا لتشغيل واغاثة الالجئين الفلسطينيين التي تشكلت بعد صدور القرار االممي المعني 
  .بالالجئين

 نتانياهو فان هنالك ثالثة حلول لقضية الالجئين الفلسطينيين اولها عودة جزء –في صفقة ترمب 
اما الحل الثاني فهو بقاؤهم في . اعالن ترمب منهم الى الدولة الفلسطينية التي تم تحديد حدودها في

الدول الموجودين فيها وتوطينهم بما يعنيه ذلك من اخطار على عدد من الدول العربية واولها االردن التي 
 بالمائة من مجموع الالجئين الفلسطينيين حيث يشكل توطينهم إخالال بالمعادلة الديموغرافية ٤٣تستضيف 
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 نتانياهو فهو توطينهم في بلد ثالث وهنا –اما ثالث الحلول في صفقة ترمب . دنيةوالجغرافية للدولة االر
  .طرح، سابقا،اسماء عدد من الدول االوروبية لتوطين الفلسطينيين

 ينص ١٩٤٨/  كانون االول١١ الذي تبنته الجمعية العمومية لالمم المتحدة في ١٩٤ان القرار 
اح بالعودة، في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة تقرر وجوب السم«على ان الجمعية العامة 

إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى 
ًديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقا لمبادئ 

ّعدالة، بحيث يعوض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو القانون الدولي وال
  .«السلطات المسؤولة

ًواضح من القرار أن حق العودة مرتبط أيضا بالتعويض وهنا فإن الدولة األردنية معنية بتحصيل 
لعودة والتعويض حقوق مواطنيها من الالجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا أردنيين لكنهم يحتفظون بحق ا

  .وكذلك تعويض الدولة عن كل ما قدمته خالل السبعين سنة الماضية

الموقف األردني في مواجهة صفقة القرن أكد، خاصة البيان الصادر عن وزارة الخارجية، على 
  .موضوع حق العودة والتقرير لالجئين الفلسطينيين وفقا لمقررات الشرعية الدولية

 من موضوع الالجئين سيبقي على الصراع وجذوته مهما طالت األيام  نتانياهو–إن تملص ترمب 
  .وبدون حل لهذه القضية فلن يكون هناك سالم بالمعنى الحقيقي

  ٩ص/١٠/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  "صفقة القرن"التطبيع هو األخطر في 
  

  ماجد توبة

ر بهزيمتك ليس األسوأ أن تخسر المعركة مع عدوك، بل األخطر والكارثي أن تستسلم له وتق
األميركية الصهيونية، التي ال » صفقة القرن«ينطبق هذا الحال على . وتتشربها كقدر محتوم ال فكاك منه

ٕيسعى عرابوها فقط لترسيخ االحتالل ومصادرة الحقوق الوطنية العربية والفلسطينية بل والى أن يتم بموازاة 
عيه ودمجه بالكتلة العربية واإلقليمية المحيطة ذلك فتح باب التطبيع العربي مع كيان االحتالل على مصرا

  .رغم كل ما ترتكبه يداه من جرائم وسطو على حقوق األمة في قضيتها المركزية

على هذا الصعيد، يحقق اإلرهابي المتحجر نتنياهو وكيانه السرطاني وبدعم أميركي مطلق، 
القات مع مسؤولين وحكومات عربية؛ االختراقات تلو االختراقات في ملف التطبيع ونسج اللقاءات والع

الكثير منها يجري تحت الطاولة وبعضها تفوح رائحته ويظهر على السطح متحديا مشاعر ومبادئ 
ومصالح هذه األمة المكلومة بحكوماتها، كما جرى في لقاء نتنياهو مع رئيس المجلس االنتقالي السوداني 

  .وغيرها من شواهد فاقعة وسوداء
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حتالل االسرائيلي وبالدعم المطلق من إدارة ترامب المتصهينة وفي ظل حالة يستطيع كيان اال
التصفوية على األرض من ضم لألراضي المحتلة » صفقة القرن«الهوان والضعف العربي فرض شروط 

والمستوطنات والتهرب من استحقاق إقامة الدولة الفلسطينية، لكن من غير المقبول وال المعقول أن يجد 
الل من يوقع له على مثل هذا االستسالم والتصفية للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ناهيك هذا االحت

ٕعن أن يجد من الفلسطينيين والعرب من يكافئه ويخدم مصالحه عبر التطبيع معه واقامة العالقات 
  !والصفقات وكسر الحواجز والسماح له بالتسلل لمسامات هذه األمة

ٕكيان االحتالل اليوم هو في تجنيد قوة وامكانات الواليات المتحدة الخطير في قضية التطبيع مع 
في ظل إدارة ترامب المتصهينة لخدمة الهدف اإلسرائيلي باختراق المنظومة العربية الرسمية على أوسع 
نطاق، وهو ما بدا واضحا في االختراق الذي مثله اللقاء بالمسؤول السوداني األول أخيرا، والوعد 

كذلك بدا . له بالدفع لدى اإلدارة األميركية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة لإلرهاباإلسرائيلي 
واضحا فيما تسرب من أنباء من وعود إسرائيلية للمغرب بدعم أميركي لموقف المغرب من قضية الصحراء 

  .والبوليساريو

في ملف التطبيع مع العرب بدا التجنيد الصهيوني لإلدارة األميركية لتحقيق االختراقات الواسعة 
واضحا وفاقعا أكثر وبصورة مبكرة في الضغوط األميركية على بعض دول الخليج لكسر الحواجز مع 
إسرائيل وفتح خطوط االتصال والتفاهمات معها، وكل ذلك عبر ابتزاز أميركي للعرب مقابل التلويح بالمس 

  !حتاللباستقرارها وشرعيتها إن رفضت التطبيع مع كيان اال

مثل هذا االبتزاز اإلسرائيلي ليس جديدا فلطالما لجأ كيان االحتالل عبر العقود الماضية إلى إشاعة 
مثل هذه األوهام والوعود السرابية بتأمين الدعم األميركي مقابل التطبيع وعقد الصفقات مع إسرائيل، لكنها 

حدث ذلك مع الرئيس المصري . خسراناكانت كلها سرابا وأوهاما لم ترتد على من صدقها إال وباال و
السادات الذي لم تجن بالده من كامب ديفيد إال المزيد من الفقر والعجز والضعف، وكذلك األمر مع 
الرئيس السوداني األسبق جعفر النميري الذي عقد صفقة تسهيل ترحيل يهود الفالشا إلسرائيل قبل أن 

  .ل وال أميركايطيح به انقالب عسكري لم تحمه منه ال إسرائي

نثق بأن الشعوب العربية ال يمكن اختراقها بالتطبيع، فسيبقى هذا الفعل مرفوضا ومدانا شعبيا 
الدول العربية التي ستتورط بالتطبيع مع هذا العدو ستخسر . ٕوقوميا ودينيا وانسانيا طال الزمن أو قصر

قه بتعظيم قوته ونفوذه وأطماعه حتى نفسها أمام شعوبها فيما لن تنفعها عالقة مع عدو ال يؤمن إال بح
 !لو على حساب أقرب المقربين إليه

 ٩ ص١٠/٢/٢٠٢٠الغد 

***  
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  كيف مهدت واشنطن لصفقة القرن
  

  جهاد المنسي

 الصهيوني والتي طرحها الرئيس –من يعتقد أن صفقة القرن المتعلقة بالصراع الفلسطيني 
ادي، من يعتقد أن تلك الخطة وليدة أفكار إدارة ترامب ًاألميركي دونالد ترامب اخيرا في واشنطن بشكل أح

وحدها فهو واهم، فواشنطن وطفلتها المدللة الكيان الصهيوني عملوا لسنوات طويلة لتهيئة األجواء 
اإلقليمية لحالة انكماش ونكوص نراها حاليا، واستطاعوا من خالل أدواتهم واعالمهم تكريس بعبع جديد في 

  .، واثارة نعرات طائفية وجهوية وعنصرية لحرف االنتباه عن القضية المركزيةوجدان العربي العادي

ولذا فان سرقة القرن األميركية، مهد لها من طرف واشنطن وتل ابيب طويال، وهي نتاج أفكار 
فهو واهم، ) الجمهوري(صهيونية أميركية مشتركة، ومن يعتقد ان الصفقة تقتصر على حزب أميركي بعينه 

يت األبيض مهما كان حزبه ال يحيد عن الفكرة االمبريالية، وليس له مناص من تنفيذ رؤية فساكن الب
الصهيونية العالمية المتخالفة بالرؤى واألفكار مع قيادات الحزبين الرئيسيين في الواليات المتحدة 

 أوباما وضع ، فالحزب الديمقراطي المنتمي له الرئيس األميركي السابق باراك)الديمقراطي والجمهوري(
االرضية والبنيان لترتيب األجواء للوصول لصفقة القرن األميركية، وهو الذي ساهم في تفتيت العرب 
وشعوبهم وخلق أعداء وهميين لهم من خالل ما يعرف مجازا بالربيع العربي والذي صب كله في صالح 

إلسالم من خالل استنباط المخططات االمبريالية والصهيونية، وهو ايضا من ساهم في تشويه صورة ا
  .تنظيمات إرهابية دموية وفر لها دعما ماليا وتسليحيا

لو عدنا للتاريخ القريب فاننا نلحظ انه قد سبق الصفقة والحديث عنها تمزيق اواصر الوطن 
العربي واشعال فتن أهلية في كل شبر في بالد العرب، ترافق ذاك مع زيادة الضغط على الناس من خالل 

زهم وتجويعهم، حتى باتت المطالبات المجتمعية السمة األبرز لكل التحركات، وانكفأت القضية لقمة خب
الفلسطينية في الصفحة االخيرة في نشرات األخبار، ولم يعد حضورها كما كان، ولم يعد الدم الفلسطيني 

ر من وجدان مدن الذي يسفك يوميا بيد النازيين الصهاينة سواء في غزة أو الضفة الغربية يحرك الكثي
  .العرب

وايضا مهدت الواليات المتحدة لسرقة القرن من خالل تحييد حواضن العرب والعواصم التي كانت 
فعمدت الثارة فتن داخلية في سورية والعراق ومشاكل اقتصادية ) دمشق، بغداد، القاهرة(صاحبة القرار 

نطن إثارة نعرات طائفية في المنطقة وأحيانا مناوشات إرهابية في مصر، كما استطاعت تل ابيب وواش
بهدف تحييد إيران عن المشهد، فرأينا تجار دين يتسابقون إلثارة فتن طائفية، ويؤلبون الناس على 
بعضهم بعضا دون أن يتذكر اولئك المتلونون ان فلسطين محتلة وان أقصى المسلمين يعاني انتهاكات 

عي التي لم تكن المنطقة تعرفها سابقا باتت هي األكثر يومية من قبل مرتزقة االحتالل، فكلمة سني وشي
رواجا عند الناس، وقد ساهمت قنوات فضائية في بث خطاب كراهية البعاد الناس من رؤية الكيان 
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الصهيوني وأفعاله، فبات البعض يقارن إيران بالكيان الصهيوني ويضعهما بنفس المكان وأحيانا كان 
  .للكيان الصهيونيالعداء إليران يزيد عن العداء 

لم تقف األمور عند ذاك التمهيد لصفقة القرن، فتم شيطنة المقاومة، فبتنا نسمع أصواتا تنتقد 
المقاومة وترفضها وتطالب بسحب سالحها، وتلك األصوات لم نكن نسمعها سابقا، وبالتزامن بات التطبيع 

بارة عن انتهاك لقيم المجتمع، فلو مع الكيان الصهيوني لدى البعض وجهة نظر، فيما كان في السابق ع
عدنا للذاكرة قليال سنتذكر ان صور المقاومين كانت ترفع في المسيرات والوقفات االحتجاجية وتزين 
ْصفحات التواصل االجتماعي، فيما بات اولئك أنفسهم الذين هتفوا للمقاومة دون النظر للطائفة يرون فيها  ََ

إلعالم وما تقوله وزارة حرب الكيان الصهيوني حول خطر المقاومة، ويرددون ما يردده ا) نبتا شيطانيا(
نظريا، مهدت واشنطن وتل ابيب الطريق بشكل كامل، واختارت الوقت والزمن المناسبين إلعالن سرقة 

 .القرن

  ٩ ص١٠/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  االحائط الحديدي لخطة القرن
  

 ٩/٢/٢٠٢٠جبريئيال برزين  - إسرائيل هيوم

بني بيغن قد ال . ، أعلن احد أفالم أزرق أبيض على التويتر”بني بيغن لن يصوت لليكود“
يصوت، ولكن من شبه المؤكد ان مناحيم بيغن بالذات سيصوت وكان سيدفع الى االمام بالترحاب 

ي وضع بيغن االب كان من تالميذ زئيف جابوتنسكي الذ. االنجازات السياسية لرئيس الوزراء نتنياهو
  .، والتي تبناها ايضا رئيس الوزراء االول وزعيم مباي دافيد بن غوريون”الحائط الحديدي“سياسة 

لقد قلب مخطط الرئيس ترامب رأسا على عقب االساس الفكري الذي كان مقبوال حتى اآلن في 
من ال مساومة فيه المفاوضات إلنهاء النزاع، ومن اآلن فصاعدا فإن االعتراف بحقنا في البالد وحقنا في أ

بمفاهيم عديدة، فان المبادئ التي يغرسها مخطط ترامب تعيد الى البحث . هما شرطا الزما قبل كل اتفاق
  .”مبادئ الحائط الحديدي“في النزاع مع العرب، الذين اصبحوا في هذه االثناء فلسطينيين 

سيادة اليهودية في حدود لقد توقع جابوتنسكي الرفض الثابت من جانب الفلسطينيين لكل فكرة ال
فقد كان اعترافه . وما كان بحاجة الى منظمات السالم كي يعترف بالمشاعر القومية للعرب. بالد اسرائيل

يرى في بالده وطنه … )ب. ج” اصحاب البالد“تعبير يميزهم عن (كل شعب من سكان البالد “: واضحا
بارادته الطيبة بإدارة اقتصاد البيت، ليس وهو لن يسمح … القومي وهناك يريد أن يكون رب بيت مطلق
  .”فقط ألصحاب بيت جدد بل وحتى لشركاء جدد
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فال يمكن . ولكن جابوتنسكي يعرف ايضا بأن الصدام بين الموقف العربي والصهيونية محتم
، ”حائط حديدي… “برعاية قوة واقية“وتعيش فقط ” اي تعويض عن بالد اسرائيل“للصهيونية أن تعرض 

جدير بأن نفهمه كمبدأ يسعى الى ” الحائط الحديدي“ان . ”بوسع السكان المحليين اختراقهال يكون 
يبدأ فيها العرب التفاوض معنا “يصف الظروف التي ) ١٩٢٣(” عن الحائط الحديدي“في مقالة . االتفاق

بصدق في مسائل عملية، مثل إعطاء الضمانة ضد دحر اقدامهم من البالد، او في موضوع مساواة 
  .”الحقوق، او بشأن كيان قومي مستقل

ويتمكن الشعبان من أن يعيشا … في أن نتمكن من اعطائه ضمانات كهذه“لقد أمل جابوتنسي 
ولكن رؤياه، التي تطالب بالمساواة لكل انسان وقومية، لم تختبر ابدا . ”الواحد الى جانب اآلخر بسالم

 جابوتنسكي بان موافقة العرب ستتحقق كنتيجة للحسم لقد فهم. ”ببالد اسرائيل لذاتها“بالمطلب اليهودي 
يسلمون بالقدر، ويجتهدون “حسم يفترض أن يكون مترجما الى انعطافة صادقة في الوعي فيها . فقط

  .”حتى ألن يفهموا العدالة التاريخية لهذا القدر

قد جاءت ف. لم تأت إلنتاج مفاوضات بين أعداء” الحائط الحديدي“مثلما في خطة القرن، فان 
. لتنتج مفاوضات مع عدو قرر أن يكف عن ان يكون عدوا، النه استوعب حق الشعب اليهودي في وطنه

مخطط ترامب وكذا جابوتنسكي يتفقان بان تجاهل ضرورة االنعطافة في الوعي الفلسطيني، والتي تتضمن 
 وال يهم –مال بالمصيبة نهاية للعداء، للتحريض، كشرط لكل اتفاق ليس اخالقيا، ويضمن مسبقا فشال مح

  .كم جنرال يؤيدون هذا

بحالة نموذجية فكر فيها “لقد ذكر السلوك السياسي الذي يخاطر بالتداعيات الهدامة جابوتنسكي 
بان واجبهم ان يؤيدوا بكل طريقة ممكنة تطلعات احد الشعوب المستعبدة في … مفكرون وسياسيون يهود

ي اجتهد فيه الن يحقق حكما ذاتيا، اعلن على المأل بانه في الوقت الذ“، الذي ”روسيا القيصرية
هذا ليس اخالقا بل “من ناحية جابوتنسكي، لم يكن شك بان . ”سيستخدمه كي يقمع اليهود بقوة اكبر

ٍلن يسمح لكيان معاد وداعم للعنف أن يحقق تطلعات ” الحائط الحديدي“مخطط ترامب، مثل . ”فساد ٍ
  .قات جيرة طبيعية مثلما هو دارج في أسرة الشعوببل العكس، يطالب بعال. قومية

، ال يشبه على ”دولة فلسطينية“ان الحكم الفلسطيني المستقل الذي يوجد في خطة ترامب ويسمى 
يدور الحديث عن حكم ذاتي مجرد من . االطالق الرؤيا السياسية الثانية في االساسات الفكرية القديمة

، الذي يقبل بالسيادة اليهودية في بالد اسرائيل ويتعهد بان ”لمستقلالكيان القومي ا“السالح، نوع من 
فكرة مشابهة كهذه بحثت في اتفاق السالم الذي وقعه مناحم بيغن مع مصر وهو . يثبت بان وجهته السالم

  .”الحائط الحديدي“االمكانية الوحيدة التي كان جابوتنسكي مستعدا ألن يبحث فيها، حين تتوفر شروط 
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ها اصبحت رياضة معتادة التذمر من الليكود من أن مناحم بيغن او جاتوتنسكي ما كانا صحيح أن
 اليسار –لينضما الى الليكود ولكن معقول أكثر ان بن غوريون ما كان سيجد مكانه في احزاب الوسط 

٢٠٢٠.  

 خبيرة في الفلسفة العربية واليهودية وعضو ادارة معهد جابوتنسكي. د* 

 ٢٢ ص١٠/٢/٢٠٢٠الغد 

***  

 مسموح إطالق النار على األطفال الفلسطينيين: المتحدث العسكري
 

 ٩/٢/٢٠٢٠جدعون ليفي  -  هآرتس

وأحيانا . احيانا يصيبونهم وأحيانا يقتلونهم. جنود الجيش اإلسرائيلي يطلقون النار على األطفال
جنود واحيانا يلقون أحيانا يرشق األطفال الحجارة على ال. يصبح األطفال مشلولين واحيانا مقعدين

تقريبا لم يشكلوا أي خطر . وأحيانا يجدون أنفسهم بالصدفة في مواجهة معهم. الزجاجات الحارقة نحوهم
. وأحيانا بالخطأ. واحيانا يطلق الجنود النار على األطفال بشكل متعمد. على حياة الجنود في أي حالة

. وأحيانا يطلقون النار في الهواء. لوي من الجسماحيانا هم يطلقون النار على رؤوسهم أو على الجزء الع
  .هذا ما يحدث عندما يكون الجسم صغيرا. ويخطئون ويصيبون رؤوسهم

أحيانا يطلقون النار الحية وأحيانا . وأحيانا من اجل العقاب. أحيانا يطلق الجنود من اجل القتل
.  من كمين وأحيانا من مسافة قصيرةأحيانا من بعيد وأحيانا. يطلقون الرصاص المعدني المغلف بالمطاط

. أحيانا بسبب الخوف والغضب واالحباط والشعور بعدم وجود خيار أو بسبب نفاد الصبر، وأحيانا بهدوء
ولو أنهم شاهدوا ما فعلوه فربما كانوا سيتوقفون عن اطالق . الجنود ال يشاهدون ضحاياهم بعد فعلهم

  .النار عليها

فال أحد يعاقبهم عندما يطلقون النار . لي إطالق النار على األطفالمسموح لجنود الجيش اإلسرائي
هو . عندما يتم إطالق النار على فلسطيني فان هذا ال يكون في أي وقت من األوقات طفل. على األطفال
ال فرق بين دم طفل فلسطيني صغير ودم . عندما تتم إصابة فلسطيني فهذا ليس قصة. شاب، فتى

وعندما يصاب طفل . عندما يصاب طفل يهودي فان إسرائيل تهتز. ما دم رخيصكاله. فلسطيني بالغ
هي ال . هي دائما تجد مبررا الطالق الجنود النار على األطفال الفلسطينيين. فلسطيني فان إسرائيل تتثاءب

  .تجد في أي وقت مبررا لألطفال الذين يرشقون الحجارة على الجنود الذين يقومون باقتحام قراهم

وفي . مستشفى التأهيل في بيت جاال يوجد من نصف سنة الطفل عبد الرحمن شتيويفي 
وهما من قرية . مستشفى هداسا عين كارم يعالج منذ عشرة أيام أحد ابناء عائلته، الطفل محمد شتيوي

 اطلقوا النار الحية على عبد الرحمن من. جنود الجيش اإلسرائيلي اطلقوا النار على رأسيهما. كفر قدوم
واطلقوا على محمد رصاصة معدنية . مسافة بعيدة، في الوقت الذي كان يقف فيه على مدخل بيت صديقه
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في الجيش قالوا إن هذا . مغلفة بالمطاط من فوق تلة في الوقت الذي كان يختبئ فيه منهم في منحدر
  .الشاب قام باشعال اطار

هما . يظهر أكبر من سنه)  سنة١٤(ومحمد . يظهر أصغر من سنه)  سنوات١٠(عبد الرحمن 
والد . حياتهما وحياة عائالتهما دمرت. طفال الحياة الفلسطينية، وكالهما يراوحان اآلن بين الحياة والموت

عبد الرحمن ينقله بسيارته في كل أسبوع من بيت جاال إلى كفر قدوم من أجل قضاء نهاية األسبوع في 
في قسم العالج المكثف لالعصاب في مستشفى هداسا عين ووالد محمد ال يغادر غرفة االنتظار . القرية

كان محظور إطالق النار على . لم يكن يجب اطالق النار على الطفلين. كارم، وحده يواجه إبنه ومصيره
  .كان محظور إطالق النار الحية عليهما. رأسيهما

خالل الحادثة “بعد إطالق النار على عبد الرحمن قال المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي إنه 
علم بإصابة فلسطيني “وبعد إطالق النار على محمد قال المتحدث إنه . ”أصيب قاصر فلسطيني

الجيش اإلسرائيلي . المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي هو صوت الجيش اإلسرائيلي. ”بالرصاص المطاطي
  .رائيللذلك، فان المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي هو ايضا صوت غس. هو جيش الشعب

من برج المكاتب الجديد في رمات افيف الذي انتقل اليه مؤخرا، ينشر المتحدث بلسان الجيش 
ادعاء معروف عن “.  سنوات١٠عن الطفل ابن الـ ” قاصر فلسطيني“. البيانات التي تقشعر لها االبدان

ة عن الفلسطينيين نزع االنساني. ، عن طفل يصارع الموت ألن الجنود اطلقوا النار على رأسه”فلسطيني
ايضا األطفال اصبحوا غير قادرين على اثارة أي . وصل ايضا الى المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي

  .وبالتأكيد ليس في الجيش اإلسرائيلي. مشاعر انسانية مثل الندم أو الرحمة

. مكانفي بياناته هو يعكس روح العصر وال. المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي يقوم بدوره جيدا
ال يوجد مكان البداء األسف على إطالق النار على رؤوس األطفال، وال يوجد مكان للشفقة واالعتذار 

إطالق النار على طفل فلسطيني يعتبر أقل أهمية من . والتحقيق والعقاب، وبالطبع ال يوجد مكان للتعويض
  .قعلى إطالق النار على الكلب يمكن فتح تحقي: إطالق النار على كلب ضال

 .استمروا في إطالق النار على األطفال الفلسطينيين: المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي يعلن

  ٢٢ ص١٠/٢/٢٠٢٠الغد 
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  اخبار باالنجليزية
 

Amman, Rabat see eye to eye on Palestine 
 

AMMAN — Reaffirming "distinguished" ties, Jordan and Morocco on Saturday reiterated 

their move towards broader cooperation and coordination, according to a Foreign Ministry 

statement on Sunday.  

During a meeting in Amman, Foreign Minister AymanSafadi and his Moroccan 

counterpart Nasser Bourita noted that efforts are ongoing to advance cooperation in the 

economic, commercial, tourism and education fields. 

Safadiemphasised progress in creating frameworks that encourage cooperation in the 

private sectors, pointing out that a Moroccan economic delegation visited Amman and a 

Jordanian delegation is scheduled to visit Rabat soon.     

Talks also went over the latest regional developments, notably the Palestinian cause, 

following the announcement of the US administration’s so-called "deal of the century". 

In joint press remarks, the two diplomats agreed that the meeting comes at a “sensitive 

time”, highlighting the two countries' common vision to overcome regional crises and 

achieve peace. 

 “We all agree that this stage is critical,” he said, reiterating that Jordan is in constant 

coordination with Morocco to work with other Arab countries to realise a "lasting, 

comprehensive and just peace". 

The desired peace must be on the basis of a two-state solution, which ensures the 

establishment of an independent Palestinian state along the June 4, 1967, lines with East 

Jerusalem as its capital, in accordance with international legitimacy resolutions and the 

Arab Peace Initiative. 

Talks also touched on other regional challenges, stressing the common vision to achieve 

regional stability, security and peace. 

Bourita said that, in light of the "critical" regional circumstances and the two countries’ 

mutual stance towards the Palestinian cause, the bilateral meeting was necessary to 

coordinate measures, share assessments and plan future steps.  

"The importance of the Hashemite Custodianship over Islamic and Christian sites in 

Jerusalem has always been affirmed by His Majesty King Mohammed VI," the top 

Moroccan diplomat said. 

Jordan Times 9/2/2020  

*** 

Palestinian family forced to demolish own home in Jerusalem 
  

JERUSALEM, Sunday, February 9, 2020 (WAFA) – A Palestinian family from the 

occupied Jerusalem neighborhood of Jabal al-Mukabir embarked today on demolishing its 

own home after it was forced to do so by Israeli municipality to avoid paying exorbitant 

costs if the municipality carries out the demolition. 

Members of the al-Debs family said they were forced to demolish their own home after the 

Israeli municipality issued a demolition order against it under the pretext it was built 

without a permit and in order to avoid paying unreasonable demolition costs to the Israeli 

municipality. 

The home demolished was the only shelter for the five-member family. 

Palestinians in Jerusalem say they are forced to build without a permit because getting a 

building permit is impossible as the right-wing mayor and city council attempt to keep the 



 

٣٩

city’s Palestinian population at a bare minimum while multiplying its Jewish residents by 

approving the construction of thousands of new housing units in Jewish settlements. 

Almost 75 percent of applications for a permit by the Palestinian citizens of Jerusalem are 

rejected by the municipality, according to rights groups. 

M.N 

wafa 9/2/2020  

*** 
Premier: Political solution should be based on an independent 

Palestinian state 
  

ADDIS ABABA, Sunday, February 9, 2020 (WAFA) – Prime Minister Mohammad 

Shtayyeh said during the African Union Summit held today in Addis Ababa that the 

Palestinian leadership is committed to achieving a political solution of the Middle East 

conflict, based on the creation of an independent Palestinian state and the internationally 

recognized principles. 

“Our minds and hearts are open for serious and real peace in which Palestine is a partner 

in negotiations and not subject to dictates,” Shtayyeh told the African Union Summit, held 

under the theme Silencing the Guns: Creating Conducive Conditions For Africa’s 

Development. 

The Prime Minister, who spoke on behalf of President Mahmoud Abbas, reiterated the 

Palestinian people’s rejection of the recently unveiled US-sponsored peace plan, the “deal 

of the century”, which he said “does not meet the minimum level of justice and rights for 

our people, nor does it honor the true meaning of Palestinian sovereignty and freedom over 

the border crossings.” 

“The American plan gives Jerusalem completely to the Israelis and appropriates 40% of 

the land of the State of Palestine. The plan provides for illegally maintaining the Jewish 

settlements with about 720,000 settlers on our lands which Israel seized by force and 

coercion,” Shtayyeh remarked. 

He stressed, “Palestine is committed to a political solution on the basis of the international 

references. But this deal wants to legalize the fait accompli and conceal the real name of the 

current situation, the military occupation, which is contrary to international laws and 

references.” 

Shtayyeh said that ending the Israeli occupation of Palestine requires international efforts 

in which Africa should participate alongside the rest of the international players through 

an international peace conference on Palestine, based on the UN resolutions and 

international law. 

He expressed willingness to continue cooperation with the African Union countries in all 

fields, including medicine, agriculture, environment, education and security. 

Shtayyeh congratulated his Ethiopian counterpart, Abiy Ahmed, for winning the Nobel 

Peace Prize, stressing the pivotal role Ethiopia has played in maintaining international 

peace and security. 

M.N 

wafa 9/2/2020  

  

*** 
 



 

٤٠

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 

٤١

  

  

  

  

  

  التقرير اليومي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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