
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  االردن يسعى دوما بقيادة الملك إليجاد حلول سياسية لألزمات: الرزاز •

  شؤون سياسية

  ٥  صياغة مواقف حاسمة لخدمة القضايا العربية وبمقدمتها القضية الفلسطينية: الطراونة •

  ٦  "خطة ترامب"يعدلون عن طلب التصويت باألمم المتحدة على الفلسطينيون  •

  ٧  ُمفتي القدس يشيد بمواقف الدول العربية واإلسالمية الداعمة للحقوق الفلسطينية •
  ٧  "القدس ليست للبيع وفلسطين ليست معروضة في مزاد علني لكي يفرط بها البعض" •

  

  سمو األمير الحسن بن طالل وصفقة القرن
  

  ٨  …للفلسطينيين؟ بالنسبة العالم سيكون أين •
  

  اعتداءات

  ١٠  ً مستوطنا يقتحمون األقصى بحراسة مشددة٧٩ •

  ١١  "أبو ديس"إصابات في اعتداء االحتالل على طلبة  •

  ١١  األقصى المسجد قرب حطة باب حارة في مخبز بإغالق يخطر االحتالل •

  ١٢  أدين؟بماذا .. الحكم على أسير مقدسي بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف •

  ١٢   أشهر٦االحتالل اإلسرائيلي يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ •
  

  شؤون مقدسية

  ١٣  ً شهرا٢٨حكم بحبس الشيخ صالح  •
  

  تقارير

  ١٤  هكذا واجهتها جماعات الهيكل؟.. باألقصى" الفجر العظيم"مبادرة  •
  

  فعاليات
  

  ١٦  االلمبوركو في أعماله يختتم الدولي "القدس ألجل برلمانيون" مؤتمر •

  



 

٣

  اصدارات

  ١٧  "فلسطين عاصمة القدس" شعار تحت بريديا طابعا تطلق عمان سلطنة •

  آراء عربية

 أيار ذكرى سنوية للهولوكست الصهيو أنجلو أمريكي ضد الفلسطينيين " ١ "ليكن  •
)١٨  )٢-٢  

  ٢٠  !!لالعتراف بإسرائيل..ال •
  

  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢١  زحف لضم أرض خلف الخط األخضر •

  ٢٤  المعركة على خطة القرن تصل لمجلس األمن •
  

  اخبار باالنجليزية

nter-Parliamentary Arab Union rejects “deal of the century” ٢٥  

Over 100 House Democrats sign letter rejecting Trump's peace plan ٢٦  

Palestinians withdraw request for UN vote on US Mideast plan' ٢٦  

Angry and vindicated ٢٧  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤

  القدساالردن 

  االردن يسعى دوما بقيادة الملك إليجاد حلول سياسية لألزمات: الرزاز

 موقف االردن ثابت تجاه حل الصراع الفلسطيني االسرائيلي على اساس حل الدولتين
  

ميزة التي تربط االردن وفرنسا  اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على العالقات المت-   عمان  
على المستويات كافة، الفتا الى الرؤية والقيم المشتركة التي تجمع البلدين فيما يتعلق بإحالل السالم 

كما اكد رئيس الوزراء تقدير االردن لحجم التعاون القائم مع فرنسا سيما في .واالستقرار في المنطقة
ارية، الفتا الى ان االستثمارات الفرنسية تأتي في المرتبة االولى المجاالت االقتصادية والتجارية واالستثم

جاء حديث رئيس الوزراء خالل لقائه في مكتبه امس، وفدا  .في حجم االستثمارات االجنبية في المملكة
من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية األردنية، في مجلس األعيان 

 سريل بلفه وبحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود والتخطيط والتعاون الفرنسي
الدولي الدكتور وسام الربضي ورئيسة لجنة الصداقة البرلمانية االردنية الفرنسية في مجلس االعيان العين 

 ان االردن مقبل على ولفت رئيس الوزراء الى .هيفاء النجار والسفيرة الفرنسية في عمان فيرونيك فوالند
تنفيذ مشروعات كبرى في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجاالت المياه والطاقة والنقل 
والسكك الحديدية، مؤكدا تطلع االردن وترحيبه بالشركات الفرنسية لالستثمار في هذه المشروعات خصوصا 

وعرض رئيس الوزراء .  الفرنسية للتنمية في االردنبعد التجربة النوعية للمشروعات التي نفذتها الوكالة
للوفد المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة لحل األزمات اإلقليمية وتحقيق األمن واالستقرار والسالم، 
مؤكدا ان االردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني يسعى دوما اليجاد حلول سياسية لالزمات مشددا على 

 القيادة الهاشمية والوعي  ردن في منطقة ملتهبة عائد الى الرؤية الواضحة التي تتمتع بهاان استقرار اال
واكد الرزاز على موقف االردن الثابت تجاه حل الصراع الفلسطيني . الذي يمتاز به المواطن االردني

قدس الشرقية، االسرائيلي على اساس حل الدولتين وبما يكفل اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها ال
محذرا من ان االجراءات االحادية التي تقوم بها اسرائيل المتعلقة بالقدس واالراضي والمستوطنات والعامل 

ولفت رئيس الوزراء الى . الديمغرافي ستغلق الباب امام التوصل الى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية
تزام االردن االخالقي واالنساني بعدم اجبار اي  دول عديدة، مؤكدا على ال ان االردن استقبل الجئين من

 وتناول الحديث خالل اللقاء سبل تعزيز التعاون الثقافي والتدريب المهني  رغبته،الجىء على العودة دون
  ).بترا.(والتقني بين البلدين واالستفادة من التجارب الفرنسية المتقدمة في هذا المجال

  ٤ ص١١/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  



 

٥

  اسيةشؤون سي

 صياغة مواقف حاسمة لخدمة القضايا العربية وبمقدمتها القضية الفلسطينية: الطراونة
 

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ان العالقات األردنية اللبنانية مميزة  - عمان  
ًوتشكل انموذجا للعالقات العربية المشتركة، مؤكدا أهمية تعزيزها وسبل االرتقاء بها عل . ى مختلف الصعدً

وأكد الطراونة لدى استقباله بدار مجلس النواب امس رئيس حزب التضامن اللبناني وعضو مجلس النواب 
  .السابق اميل رحمة، قدرة األشقاء في لبنان على تجاوز التحديات التي يمرون بها

دقيقة التي وأضاف، بحضور امين عام االتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، ان الظروف ال  
ًتشهدها المنطقة تتطلب منا جميعا تنسيق الجهود المشتركة وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك 
للنهوض بالحالة العربية وصياغة مواقف حاسمة لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 

  .التي تعتبر قضية العرب والمسلمين والمسيحيين

ف رؤساء البرلمانات والمجالس العربية ودعمهم ومساندتهم لألشقاء وأشار إلى ان مواق  
الفلسطينيين في المؤتمر الثالثين الطارئ لالتحاد البرلماني العربي الذي اختتمت اعماله في عمان اول 
أمس تمثل مصدر فخر واعتزاز كونها عبرت عن تطلعات وطموحات الشعوب العربية االمر الذي يتطلب 

  .ًمستقبالالبناء عليها 

من جهته، أكد رحمة عمق العالقات األخوية بين لبنان واألردن وضرورة تعزيزها بما يحقق   
  .مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين

وأشاد رحمة بمواقف األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني الثابتة والصامدة تجاه القضايا   
. هوده ومساعيه الدؤوبة لتحقيق السالم واالمن في اإلقليمًالعربية وخاصة القضية الفلسطينية مثمنا ج

وأعرب رحمة عن تقديره للنتائج التي توصل اليها المؤتمر الثالثين الطارئ لالتحاد البرلماني العربي وما 
  .صدر عنه في البيان الختامي من قرارات تعكس طموحات الشعب العربي الواحد من المحيط الى الخليج

لطراونة ومواقفه البرلمانية المشرفة لخدمة القضايا العربية وتعزيز العمل البرلماني كما ثمن دور ا  
 .العربي المشترك وحشد الطاقات النيابية للدفاع عن قضايا االمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

 ٥ ص١١/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  

  

  

  



 

٦

 " ترامبخطة"الفلسطينيون يعدلون عن طلب التصويت باألمم المتحدة على 

  

 عدل الفلسطينيون عن طلب التصويت في مجلس األمن –) الواليات المتحدة(األمم المتحدة 
الدولي اليوم الثالثاء على مشروع قرار يرفض خطة السالم االميركية بسبب عدم توافر دعم دولي كاف، 

  .وفق ما افاد دبلوماسيون امس

دمته اندونيسيا وتونس قد ال يحظى بدعم وقال الدبلوماسيون لفرانس برس ان المشروع الذي ق
تسعة من اعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد االدنى المطلوب لتبنيه من دون ان يلجأ احد 

  .)الفيتو(االعضاء الدائمين الى حق النقض 

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعدما قدمت الواليات المتحدة التي تتمتع بحق النقض، سلسلة تعديالت 
ى النص الذي يتم التفاوض في شأنه منذ االسبوع الفائت وكان مرتقبا التصويت عليه خالل اجتماع عل

  .لمجلس االمن يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وشملت االقتراحات االميركية التي اطلعت عليها فرانس برس شطب فقرات كاملة من المشروع، 
كذلك، تم شطب كل االشارات الى . ١٩٦٧مم المتحدة منذ خصوصا تلك التي تشير صراحة الى قرارات اال

  .القدس الشرقية المحتلة

يناير / كانون الثاني٢٨واذا كانت التعديالت االميركية اقرت بأن خطة السالم التي اعلنت في 
في النزاع بين ” بعيدة من المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من اجل سالم دائم وعادل وتام“

  .”ترحب بمناقشة هذا االقتراح لدفع قضية السالم قدما“رائيل والفلسطينيين، فإنها اكدت انها اس

، في حين شكك ”المشاورات حول المشروع مستمرة“وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته ان 
 .دبلوماسيون آخرون في امكان التصويت عليه انطالقا من التباين الحاد في شأنه

دت مصادر دبلوماسية عدة ان الرئيس الفلسطيني لم يعدل حتى اآلن عن حضور وفي هذا السياق، أور
  )ا ف ب (–. جلسة مجلس األمن صباح اليوم

  ١١/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  

  

  

  



 

٧

 ُمفتي القدس يشيد بمواقف الدول العربية واإلسالمية الداعمة للحقوق الفلسطينية

 

 الشيخ محمد حسين بالدعم الذي تقدمه  أشاد مفتي القدس والديار الفلسطينية -  بترا-رام اهللا
  .الدول العربية واإلسالمية على مستوى الحكومات والشعوب لدعم صمود الشعب الفلسطيني

جاء ذلك، خالل لقاء الشيخ حسين اليوم االثنين سفراء المملكة المغربية محمد الحمزاوي، وسفير 
كة األردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين جمهورية مصر العربية عصام عاشور، ورئيس مكتب تمثيل الممل

  .محمد ابو وندي وسفير الجمهورية التونسية الحبيب بن فرح

وأطلع مفتي القدس السفراء العرب على االعتداءات اإلسرائيلية، ضد الشعب الفلسطيني 
ة ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك، حيث االعتقاالت والمضايقات المتواصلة، وسياس

  .اإلبعاد الممنهجة ضد العاملين في المسجد ورواده

وخطرها، وتداعياتها على " صفعة العصر"وبحث المفتي مع السفراء العرب سبل مواجهة ما اسماه 
القضية الفلسطينية برمتها، حاثا العرب والمسلمين على القيام بمسؤولياتهم الدينية والوطنية والتاريخية، 

  .  وقضيته العادلة، للوصول إلى نيل أمانيه في الحرية واالستقاللتجاه الشعب الفلسطيني،

من جانب آخر، أكد السفراء العرب أن حكومات وشعوب دولهم، تقف إلى جانب الشعب 
الفلسطيني، وتبذل الجهود الحثيثة على مختلف المستويات لدعمه، وال سيما القدس وأهلها، مشيرين إلى 

  .شعوب العربية واإلسالمية والشعب الفلسطينيعمق الروابط التاريخية بين ال

  ٨ص/١١/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  سيادة المطران عطا اهللا حنا 

  "القدس ليست للبيع وفلسطين ليست معروضة في مزاد علني لكي يفرط بها البعض"

 

 صـباح هـذا األرثـوذكس سبـسطية للـروم أسـاقفة قال سيادة المطـران عطـا اهللا حنـا رئـيس –القدس 
 إلغـاءبـل هـي " بصفقة القرن"نه ال وجود لدولة فلسطينية في صفقة ترامب المشؤومة والتي تسمى اليوم بأ

لكل مقومات وجود هذه الدولة وهي صفقة رفضها ويرفضها الفلسطينيون جميعا وستفشل كما فشلت غيرها 
  .من المؤامرات التي حيكت والتي كان وما زال هدفها تصفية قضيتنا الفلسطينية

 ليست للبيع والقضية الفلسطينية ليست معروضة في مزاد علني فالقدس كانـت وسـتبقى ان القدس
 وهـــم ســـدنة األرض هـــذه أصـــحاب وتراثهـــا والفلـــسطينيون هـــم وأوقافهـــا بمقدســـاتها األصـــليين ألصـــحابها

مقدساتها ، وال يحق لترامب وغيره ان يشطبوا وجود الـشعب الفلـسطيني وان يلغـوا القـضية الفلـسطينية وان 
  . الحديثاإلنسانييعملوا على تصفية اعدل قضية عرفها التاريخ 



 

٨

 مزبلة التـاريخ والفلـسطينيون متـشبثون بحقـوقهم وانتمـاءهم إلى نقول بأن صفقة ترامب ذهبت إننا
  . المقدسةاألرضلهذه 

ان كلمة االستسالم ليـست موجـودة فـي قاموسـنا كفلـسطينيين ونحـن لـسنا ضـيوفا عنـد احـد ولـسنا 
 المقدسة فهذا الوطن هو وطننا وهذه القـضية هـي قـضيتنا وهـذه القـدس هـي قدسـنا األرضهذه غرباء في 

 أقليـة ليـسوا أنهـم إالوهذه المقدسات هي مقدسـاتنا، والمـسيحيون الفلـسطينيون وان كـانوا قلـة فـي عـددهم 
كــل  مـن مكونــات شــعبنا الفلــسطيني ولـذلك فــإنهم يرفــضون صــفقة القـرن كمــا يرفــضها أساســيوهـم مكــون 

ـــة  ـــة واســـتهداف مباشـــر لكاف ـــة العادل ـــضيتنا الوطني ـــصفية لق ـــشروع ت ـــسطينيين النهـــا م ـــاءالفل  شـــعبنا أبن
  .الفلسطيني

  .وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله اليوم وفدا من مدينة بيت جاال

  ١٠/٢/٢٠٢٠مكتب سيادة المطران 

***  

  سمو األمير الحسن بن طالل وصفقة القرن

  …للفلسطينيين؟ بالنسبة العالم سيكون أين

  طالل بن الحسن 

 

 أطلقتهــا التــي والفلــسطينيين إســرائيل بــين الــسالم اتفاقيــة تتــصف بــأن المــستغرب مــن لــيس لربمــا
 النـاجح للحل عناصر أية من تخلو المقترحة" القرن صفقة "إن ."العقارية الصفقة "بسمات األمريكية اإلدارة
 أو وسـط حـل إلـى واللجـوء األساسـية، العامـة حـة٠المصل وتفضيل الستماع،وا التحدث ذلك في بما للنزاع،
 أهم لغياب نظرا الصفقة هذه في تحقيقه يمكن ال ذلك أن إال .تأييده لألغلبية يمكن مشترك حل إلى التوصل
 .مستحيلة مطالب بسبب المكان عن التغيب على إرغامهم تم والذين الحوار عن الشركاء

َبعيـد ،٢٠١٨ )يونيـو( حزيران في فيسك روبرت كتبه ًمقاال أستذكر إنني  أن "كوشـنر جاريـد تعليـق ُ
 أنـه التـساؤل، هـذا في محق وهو فيه، تساءل ،"إليه السعي لإلنسانية يمكن ما أنبل هو السالم عن البحث

 هــل الالجئــين، وماليــين الفلــسطينيين القتلــى مــن اآلالف وعــشرات ٕواســرائيل، العــرب بــين حــروب ثــالث بعــد"
 ."فقط؟ بالمال سيرضون الفلسطينيين بأن ًحقا كوشنر يعتقد

 حين للتفاهم، البريطاني – العربي المجلس مدير دويل، كريس مع يتفق قد بيننا والساخر المتشائم
 بهـا قامـت سـابقه أفعـال ذلـك ويؤكـد" .فقـط تجميلـي هـو والفلـسطينيين اإلسـرائيليين بـين الـسالم.. "بـأن قال

 الـــسفارة ونقـــل الغربيـــة، الـــضفة فـــي اإلســـرائيلية المـــستوطنات بنـــاء علـــى الموافقـــة مثـــل األمريكيـــة اإلدارة
 )األنـروا( الفلـسطينيين الالجئـين وتـشغيل إلغاثـة المتحـدة األمـم لوكالـة الدعم ووقف القدس، إلى األمريكية

ــا – .الفلــسطينيين الالجئــين تــدعم التــي  الــشرق مالــسال مؤســسة رئيــسة فريــدمان، الرا مقولــة أقتــبس وهن
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 الالجئـــين إزاحـــة هـــو األمريكيـــة اإلدارة لـــسياسة الرئيـــسي الهـــدف بـــأن ًجـــدا الواضـــح مـــن إنـــه ":أوســـطي
 وتتـابع .فاعـل ككيـان وفلسطين ككل الفلسطينيين وأضيف –" .وجودهم محو خالل من كقضية الفلسطينيين

ــدمان الرا ــة فري ــن هــذا ":قائل ــل ًســهال، الــسالم يجعــل ل ــر ســيجعله ب ــصفقة هــذه نإ".صــعوبة أكث  تتجــاوز ال
 علـى الموافقـة للفلـسطينيين يمكـن بأنـه وتـوحي األمـن، مجلـس قـرارات من والعديد الدولي القانون اعتبارات
 مــع تتــصل التــي" غــودة جبنــة قــرص "إطــار فــي الــصحراء، مقابــل وانتاجــا خــصوبة األكثــر أراضــيهم مبادلــة
 إهانـة يمثـل سـيادية، إسـرائيلية بأراضـي كامـل شبه بشكل ومحاطة وأنفاق جسور خالل من البعض بعضها

 علــى الخــوف بــأن ثقــة علــى أنــي كمــا .المــستقبل نحــو وتطلعــاتهم آمــالهم عــن ناهيــك اإلنــسانية، لكــرامتهم
 فـي المـسلمين كـل يهم أمر هو المقدسة، األماكن على بالسيادة المتعلقة التاريخية والحقوق القدس مصير
 واليـوم، ."عائليـة مـشاكل "لعـائلتي وفقـا المنطقة أزمات كانت ياتي،ح معظم خالل لي، بالنسبة.العالم أرجاء
 عـام فـي االول فيـصل الراحـل وعمي وايزمان حاييم بين المبكرة اللقاءات وبخاصة الماضي في أتأمل عندما

 حيـث اإلقلـيم فـي فيدرالية عربية دولة عن آنذاك الحديث كان -األولى العالمية الحرب أعقاب في- ١٩١٨
 الــداخلي االســتقالل مــن إطــار فــي العربيــة الثقافــة إلــى المنتمــون والمــسلمون والمــسيحيون يهــودال يعــيش

 للكرامــة الحاجــة حــول أساســي توافــق إلــى اســتنادا ًأيــضا، جــدي تبناهــا رؤيــة هــذه كانــت.المــشترك والعــيش
 الـديانات تبـاعأل متـساوية ًحقوقـا تمـنح التـي والتعدديـة ،-للتغييـر قابـل غيـر أمـر هـو -و التامـة اإلنسانية
 ًأيـضا كانـت إنهـا كمـا متينـة، أخالقيـة معتقـدات إلـى تـستند مـستنيرة، رؤيـة الواقـع فـي كانـت لقد .المختلفة

 بـأن المهـم ومـن .لإلقلـيم البينـالوكس تـسمية الـسبعينيات عقـد فـي إيبـان أبا عليها أطلق وقد بنيوية؛ رؤية
 الفلـسطينيين أن أسـاس علـى ذلـك كـان األردنيـين يينللفلسطين الجنسية بإعطاء األردن قام عندما بأنه نقر

 الــذي الحـق وهــو المـصير، تقريـر فــي حقهـم علـى كــان وقـت أي فــي يـؤثر أال يجـب ذلــك وأن وديعـة، كـانوا
 فـي مختلفـة تكـون أن والمجريـات لألحـداث الممكـن من كان كيف نتساءل أن إال يمكننا وال .احترامه ينبغي
 عظـيم، سـالم صـانع ًأيـضا كـان الـذي رابـين اغتيـال ثـم ومـن األول اهللا عبـد الملـك جدي اغتيال يتم لم حال
  .به يؤمنون ما بسبب وذلك

 فــي .ًكبيــرا األمــل كــان عنــدما ٩٤ عــام الــسالم اتفاقيــة توقيــع ُبعيــد المثيــرة األيــام تلــك أســتذكر إنــي
 تبرعـات جمـع عـدب أنـه حيـث كبيـر، حـد إلـى حـسنة كانـت آنـذاك النوايـا ولكـن األمـر، تخيـل يصعب الحاضر
 حـسين الملـك جاللـة الراحـل بـأخي باالتـصال رابين إسحق قام البوسني، للشعب دوالر ماليين عشرة قيمتها
 الوصـول عنـد .مـشتركة مـساعدات طائرة بتسيير قمنا لذلك ًوتبعا .مشتركة مبادرة التليثون يكون أن واقترح
 لديهم كان وجميعهم إسرائيليون؛ دونوموف وصرب وكروات مسلمون بوسنيون حضره صحفي مؤتمر عقدنا
 فـي والسالم البلقان، في السالم كانت الرسالة فحوى لكن .اآلخر مع تعامله في االطمئنان لعدم وجيه سبب

 .األوسط الشرق
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 االستـشرافية؛ األفكـار تلك الستمرارية اآللية تتوفر لم ًأوال، :األمل خيبة إلى يؤديان سببان هناك إن
 ألن" بـاردا ًسـالما "كـان أنـه إال إسـرائيل، مـع سـالم اتفاقيـة بتوقيـع األردن بلـدي قيـام مـن مالـرغ علـى ًثانيا،

 القــادة يتجــاوز الــذي الــسالم أي – يتحقــق لــم الــدافئ الــسالم يحقــق بمــا الــشعوب توجهــات لتغييــر القاعــدة
 .مـضى وقـت يأ مـن أبعـد إليـه نرنـو الـذي الهـدف يـزال ال قـرن ربـع وبعد.الشعوب جميع فيه يشارك والذي

 فـي ًعمـدا األشـياء تكـسر أن عليـك يتعـين األحيـان بعض في" :٢٠١٨ عام في كوشنر جاريد يقول وعندما
 يـؤدي أنـه كمـا لألوضـاع، الـصحيح الفهـم غيـاب مرعـب بشكل يعكس ذلك فإن" .الهدف إلى الوصول سبيل
 الماضـي األسـبوع فـي.ربةالمـضط المنطقـة لهـذه االسـتقرار جلـب إلـى الراميـة المحـاوالت جميـع تقويض إلى

 أن إال يـسعني وال ،…العـالم كـان أيـن :متـسائلة بـشهادتها تـدلي أوشويتز محرقة من الناجين إحدى سمعنا
    والشهور؟ األسابيع من القادم في الفلسطينيين ألشقائنا بالنسبة العالم سيكون أين أتساءل

  ٤/٢/٢٠٢٠موقع حرير 

*** 

  اعتداءات
 

  قصى بحراسة مشددةًمستوطنا يقتحمون األ ٧٩

 

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين امس المسجد  -  وكاالت– كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
وأغلقت شرطة االحتالل . األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة

حامات الصباحية وتوفير الحماية ًباب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحا، عقب انتهاء فترة االقت
  .الكاملة للمقتحمين اليهود أثناء تجولهم في ساحات األقصى

ً طالبا يهوديا ٣٠ً مستوطنا بينهم ٧٩وأوضحت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة أن  ً
 .باحاتهاقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في أنحاء متفرقة من 

وتواصل شرطة االحتالل فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، 
  .وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية

المزعوم دعا إلى تنظيم اقتحام جماعي واسع للمسجد » اتحاد منظمات الهيكل«وكان ما يسمى 
، وذلك ألول مرة في تاريخه، وكذلك إقامة برنامج »ييوم الشجرة العبر«األقصى امس بمناسبة ما يسمى 

  .احتفالي موحد داخل المسجد

واصيب مواطن فلسطيني على االقل بجراح بعد ان صدمته سيارة عسكرية اسرائيلية بشكل متعمد 
وأفاد عبد الناصر فروانة الباحث في شؤون األسرى . على مدخل بلدة بتير الى الغرب من بيت لحم

.  ألف حالة اعتقال من قبل االحتالل اإلسرائيلي٣٠، أكثر من ٢٠١٥ أنه سجل منذ عام الفلسطينيين،
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ًمعتبرا ما . وأشار إلى أن االحتالل صعد من قمعه لألسرى وتعمد إلحاق األذى بهم وتضييق الخناق عليهم
  .«جرى في السنوات األخيرة جريمة منظمة

اطق مختلفة وفي مدينة القدس ومصادرة واعتقل جيش االحتالل امس عددا من المحررين في من
من جانب آخر أصيب العشرات من الفلسطينيين امس بحاالت اختناق جراء إطالق قوات االحتالل . أموال

قنابل الغاز السام المسيل للدموع خالل مواجهات شهدها مخيم العروب، فيما اقتحمت مجموعة من 
  .لمحتلةالمستوطنين مناطق في جنين شمال الضفة الغربية ا

واندلعت مواجهات على مدخل المخيم أطلق خاللها جنود االحتالل الرصاص الحي والمعدني 
  .المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المدمع صوب المواطنين ومنازلهم

  .بالقرب من قرية صانور جنوب جنين» ترسلة«إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، منطقة 

  ٨ص/١١/٢/٢٠٢٠الرأي 

***  

  "أبو ديس"ي اعتداء االحتالل على طلبة إصابات ف

 

 ظهــر – عــشرات الطلبــة بحــاالت اختنــاق أصــيب – الفلــسطيني لإلعــالم  المركــز–القــدس المحتلــة 
إطالق قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي الغـاز المـسيل للـدموع تجـاه جامعـة القـدس ومجمـع  جراء – اليوم االثنين

  .المدارس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة

 إصـابة فـي أبـو ديـس، جـراء ١٤وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 
استنشاقهم الغاز المسيل للـدموع الـذي أطلقتـه قـوات االحـتالل، وعولجـوا ميـدانيا، ونقلـت حالـة واحـدة منهـا 

  .إلى المستشفى

 مـع االحـتالل، الـذي يتعمـد ّوتعد منطقة جامعة القدس ومحيطها في أبو ديس منطقة تماس دائمـة
  .التضييق على الطلبة وعرقلة المسيرة التعليمية باستمرار

  ١٠/٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 

  األقصى المسجد قرب حطة باب حارة في مخبز بإغالق يخطر االحتالل
 

 األقصى بالمسجد المالصقة حطة باب حارة في اسنينة أبو مخبز بإغالق االحتالل سلطات أخطرت
 .وكيدية ملفقة بأنها المخبز صاحب وصفها ألسباب العتيقة، القدس في المبارك

 علـى المقدسـي الكعـك لتوزيعـه هـو األخطـار لهـذا الحقيقي السبب ان لمراسلنا المخبز صاحب وأكد
 .الفائت الجمعة يوم العظيم الفجر في المرابطين
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 علـى حلويـات توزيعـه( الـسبب لـنفس وادالـ شـارع فـي صـبيح أبـو حلويـات أغلـق االحتالل أن يذكر
 والمـشاركين األقـصى المـسجد إلـى الوافـدين علـى وغيرها القهوة ّوزع من كل مالحقة عن ًفضال ،)المرابطين

 .الماضية األسابيع في الجمعة فجر صالة في

 إغـالق علـى معلقـا صـفحته، علـى لـه تغريـدة في ابحيص، زياد الفلسطيني الباحث قال جهته، من
 وتــشجيع الــشعبي، االرتكــاز نقطــة بنــاء فــي المجتمعيــة للمبــادرة المفــصلي الــدور االحــتالل أدرك" :زالمخبــ
 يـصب فبـات األسـباط، بـاب هبـة تجربـة مـن ًانطالقـا وذلك الجماعية، الروح ٕواشاعة المشاركة، على الناس
ــادرات، تلــك أصــحاب علــى غــضبه جــام ــثمن رفــع علــى ويعمــل المب  علــى هاأصــحاب طاقــة يفــوق مــا إلــى ال

 ".االحتمال

 عـدد يـصبح بحيث المبادرة روح إشاعة في يكمن السياسة هذه مواجهة في الحل أن" ابحيص وأكد
 المبـادرات أصـحاب مـع المجتمعي التضامن وفي المالحقة، على المحتل قدرة من أكبر والمبادرين المبادرات

  ".رةالمباد عن الجماهير لردع االحتالل محاولة فشل يضمن بشكل األولى

  ١٠/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  بماذا أدين؟.. الحكم على أسير مقدسي بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف

 

االحتالل المركزية في القدس اليوم االثنين حكما بسجن األسـير المقدسـي آدم عبـد  محكمة أصدرت
  .مدة خمس سنوات ونصف)  عاما٢٤(المعين بدر المسلماني 

انتـه بالعـضوية فــي خليـة عـسكرية والتواصـل مـع األسـير المقدسـي المحــرر جـاء هـذا الحكـم بعـد إد
 وتنقل في عدة سجون ويقبع حاليا في ٢٧/٣/٢٠١٩اعتقل ادم بتاريخ  زكريا نجيب، وقد تركيا إلىوالمبعد 

  ).بئر السبع(سجن إيشل 

  ١٠/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

   أشهر٦لضفة لـاالحتالل اإلسرائيلي يمنع محافظ القدس من دخول ا

 

 قــرارا غيــث، عــدنان القــدس محــافظ اإلســرائيلية االحــتالل شــرطة ســلمت – ٧١ اإلمــارات – وكــاالت
 .شهور ٦ لمدة المحتلة الغربية الضفة دخول من يمنعه

 خـضوعه خـالل قـرارين تـسلم إنـه ،"فيـسبوك" عبـر صحفيون تداوله مصور تصريح في غيث، وقال
 أراضـي دخـول مـن بمنعـه يقـضي األول المحتلـة؛ بالقـدس اإلسرائيلي "ةالمسكوبي" شرطة مركز في للتحقيق
 .شهور ٦ لمدة الضفة
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 الــسلطة فــي معينــين أشــخاص مــع التواصــل مــن بمنعــه يقــضي الثــاني القــرار أن غيــث وأضــاف
 .الفلسطينية

 .فبراير ١٣ من ًابتداء يسريان القرارين أن وأوضح

 له يحق أنه إلى مشيرا المنطقة، في اإلسرائيلية الشرطة مسؤول مكتب عن صدرا القرارين أن وذكر
 .صدورهما من ساعة ٧٢ خالل ضدهما االستئناف

 .مرات عدة حققت حيث غيث؛ المحافظ اعتقال اإلسرائيلية االحتالل لشرطة وسبق

 بالـسلطة ارتباطـه بحجـة المدينـة؛ داخـل نـشاط أي إقامة من القدس محافظ المحتلة إسرائيل وتمنع
 علـى الحفـاظ" بـزعم لألخيـرة نـشاطات أو اجتماعـات أيـة إقامـة اإلسرائيلية السلطات تمنع حيث الفلسطينية،

 ".إسرائيل دولة سيادة

 اجتماعــات عقــد مــن بمنعــه يقــضي قــرارا غيــث، االحــتالل المخــابرات ســلمت ،٢٠١٩ ديــسمبر وفــي
 .للتجديد قابلة شهور ٦ لمدة القدس، مدينة داخل ونشاطات وندوات

 الـشرقية القـدس مدينـة فـي الفلـسطينية المؤسسات عشرات االحتالل أغلق لماضية،ا السنوات وفي
  ".حماس" حركة بينها فلسطينية منظمات أو بالسلطة ارتباطها بداعي

  ١١/٢/٢٠٢٠ – ٧١موقع اإلمارات 

*** 

  ً شهرا٢٨حكم بحبس الشيخ صالح 
  

 شهرا ٢٨ثنين، بالسجن الفعلي حكمت محكمة الصلح االسرائيلية في مدينة حيفا اليوم اإل -رام اهللا
  .، المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صالح)الشمالية(على رئيس الحركة اإلسالمية 

 شهرا كان قضاها الشيخ صالح في السجن سابقا ما ١١وبموجب قرار المحكمة سيجري تخفيض 
 قرار المحكمة وفي تفاصيل.  شهرا أخرى ليتم محكوميته في السجن االسرائيلي١٧يعني أنه سيقضي 

البوابات ( شهرا في ملف خطب وتصريحات الشيخ صالح إبان هبة باب األسباط ٢٤فرض السجن الفعلي 
 أشهر عن ملف وادي الجوز، وجرى تجميد تنفيذ الحكم ٤في القدس المحتلة و) ٢٠١٧اإللكترونية عام 

  .  آذار المقبل٢٥لغاية 

 ٤٨ربية داخل االراضي الفلسطينية المحتلة عام وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير الع
الحكم كان جاهزا مسبقا، ولمسناه في قرار اإلدانة للشيخ صالح، “محمد بركة في بيان اليوم االثنين، إن 

الذي ارتكز على األجواء العنصرية والتحريض على العرب، وتقييد حرية التعبير وعملها السياسي، كما هو 
  . ”بة هبة يزبك، والفنان محمد بكري، والمحاكمة الدائرة ضد رجا إغباريةالحال في مالحقة النائ
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سير جلسات المحكمة يوضح تحريف ما قاله الشيخ صالح خالل ترجمة هذه األقوال “وأضاف، ان 
، مضيفا أن ″٢٠١٧ آب ١٥الحكم اليوم صدر عليه منذ عند قرار اعتقاله يوم “الى العبرية، ما يؤكد أن 

  .اب السياسي لدى جماهيرنا العربية ليس فقط الشخص صالح، بل مجمل العمل والخطالمستهدف هنا“

  ٨ص /١١/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  تقارير

  هكذا واجهتها جماعات الهيكل؟.. باألقصى" الفجر العظيم"مبادرة 

 

 الحـرم مـن الجماعيـة الفجـر صـالة مبـادرة انتقـال منـذ – المحتلـة القـدس – جنـدي أسيل –الجزيرة 
 المنـــصرم، الثـــاني كـــانون/ينـــاير ١٠ الجمعـــة يـــوم المبـــارك األقـــصى المـــسجد إلـــى الخليـــل فـــي هيمـــياإلبرا

 الـشرطة تعامـل تتـابع كمـا المبـادرة، هـذه حـول للمـصلين التفاف من يجري ما بقلق تتابع الهيكل وجماعات
  .معها اإلسرائيلية والحكومة

 وبلــورت األقــصى، فــي" العظــيم رالفجــ "حملــة لمواجهــة فوريــة بتحركــات الجماعــات هــذه وانطلقــت
 الفلــسطينيين دفـع مـا هـو والـسبت الجمعـة أيـام االقتحامـات منـع أن -زعمهـا حـسب- األول: للـرد مـسارين
 إلـى اإلسـرائيلية والحكومـة نتنيـاهو بنيـامين الوزراء رئيس الجماعات دعت وبالتالي الكثافة، بهذه للحضور

  .والسبت جمعةال أيام االقتحامات أمام األقصى المسجد فتح

 وهـو فيهـا، المـسجد اقتحـام إلـى للدعوة ومناسبات أعياد اختالق محاوالت في تمثل الثاني والمسار
  .االثنين اليوم يوافق الذي العبري" الشجرة يوم "بمناسبة لألقصى جماعي القتحام دعوة باختالق فعلته ما

 العيـد هـذا أن ورغـم الزراعي، الموسم بداية وهو العبري، شباط شهر من ١٥ في الشجرة يوم ويقع
 فــي تدوينــه فــإن زراعتهــا، وبــدء والــشجر بالثمــار الفــرح علــى يتركــز بــه واالحتفــاء دينيــة، أهميــة يحمــل ال

 أو مـزارعين كـانوا سـواء الجميـع، يتناقلـه تقليـد إلى زراعي بموسم احتفاء من ّحوله اليهودية الدينية الكتب
  .مدنيين

  لالقتحام مناسبات اختالق

 للمـسجد  مركزي اقتحام على المتطرفين لحث الهيكل جماعات أطلقتها التي الواسعة الدعوات ورغم
 ما وهذا الصباحية، الفترة في متطرفا ٤٧ اقتحام بعد اليوم ُأغلق المغاربة باب فإن المناسبة، بهذه األقصى
 غير الدعوة بأن مسجدلل كبيرة أعداد اقتحام عدم علل الذي ابحيص، زياد القدس شؤون في الباحث توقعه

 .دينية قيمة ذات ليست ذكرى في تأتي ألنها مواتية،

 ابحـيص قـال األقـصى المسجد في الجماعية الفجر بصالة الهيكل لجماعات العميق االهتمام وحول
  .والنار بالحديد المصلين عن األقصى عزل محاولة على الطاولة تقلب الفجر حملة كون إلى يعود ذلك إن
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ــابع ــه وت ــذ "أن ــان ٢٠٠٠ عــام من ــات أحــد المــصلين عــن األقــصى عــزل مــسار ك  األساســية المكون
  ".كثيف بشري إسالمي بحضور يستحيل األقصى فتقسيم "تقسيمه؛ لمخطط

 الوصـول مـن ومـنعهم غـزة، قطـاع أبنـاء بعـزل تـدريجي بـشكل "الباحـث وفـق الـسياسة تلك ومضت
 مـن بـدءا الحـواجز وتوسـيع الجـدار مقـاطع مـالاكت مـع الغربيـة الـضفة أبناء عزل ثم ،٢٠٠٠ عام للمسجد

 نهاية في اإلسالمية الحركة وحظر الرباط مؤسسات تجريم بعد ُفعزلوا المحتل الداخل أبناء أما ،٢٠٠٣ عام
  ".٢٠١٥ عام

 ّهبـة مـن اآلخـر تلـو الـرد فجـاءهم مواتيـة، باتـت الفرصـة أن الهيكـل جماعـات ظنـت العـزل هذا مع
 مـع العظـيم الفجـر واآلن ،٢٠١٩ الرحمـة بـاب ّوهبـة ،٢٠١٧ األسـباط بـاب ّهبـة إلـى ،٢٠١٥ عام القدس
  .٢٠٢٠ عام مطلع

 بـشكل ١٩٤٨ عـام المحتلـة األرض وأبنـاء المقدسـيين تواصل يعيد العظيم الفجر أن ابحيص ويرى
 تمكـن قـد كـان ٕواذا اإلجـازة، يـوم فجر يأتي لكونه مستمر أسبوعي كعنوان للتكريس قابل وهو واسع، عفوي

 إذا سيكون فكيف مئوية، درجات خمس دون حرارة درجات في األولى أسابيعه في اآلالف عشرات جذب نم
  رمضان؟ شهر دخل إذا سيكون وكيف الصيف؟ ثم الربيع دخل

  الشعبي للحراك بوابة

 للحـراك اسـتعادة بوابة يصبح ألن قابل عنوان العظيم الفجر "أن القدس شؤون في الباحث ويضيف
 ولــذلك باألقــصى، باالســتفراد لهــا إنجــازا الجماعــات تلــك تعتبــره مــا كــل ولتبديــد الواســع، طينيالفلــس الــشعبي
  ".سواء حد على الهيكل وجماعات الدولة منه ترتعب

 الفجـر حملـة إن ابحـيص قـال الـشجرة، يـوم فـي لألقصى جماعية القتحامات الدعوة مدلوالت وحول
 .اليهودية لدينيةا األعياد فيها تتراجع فترة خالل جاءت العظيم

 آذار/مـارس غالبـا يوافـق الـذي العبـري، الفـصح بـين تتركـز مواسم عدة لها األعياد هذه أن وأوضح
 توظـف الهيكـل جماعـات أن وبما "الميالدي، األول تشرين/أكتوبر غالبا يوافق الذي العرش وعيد الميالدي،

 الوقـت فـي كمونهـا، وقـت في العظيم الفجر حملة باغتتها فقد سنوي، بشكل القتحاماتها كرافعة األعياد تلك
  ".أنصارها باستقطاب لها تسمح التي المواسم عن البعيد

 فـأكبر ومفهومـة، مفـسرة تبدو العبري الشجرة يوم في جماعية اقتحامات إلى الدعوة "أن إلى وأشار
 تعبئــةال موســم عــن بعيــدة جــاءت ٢٠٠٠ عــام منــذ األقــصى مــع التواصــل إلعــادة فلــسطينية شــعبية حملــة
 ينـشئ مـا وهـو المقتحمـين، لحـشد تجـيش لعلهـا مناسـبة أي الختراع يضطرها مما الجماعات، لهذه المريح

  ".الدعوات لهذه الهيكل جماعات جمهور استجابة إمكانية في كبيرا شكا
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 فإن بالمسجد، الفجر صالة في المصلين أعداد القدس في اإلسالمية األوقاف دائرة ترصد لم وبينما
 ولـم مـصل، ألـف ثالثـين نحـو بلـغ إذ الثانيـة، الجمعـة في كان المصلين عدد له وصل الذي ألعلىا السقف
 .عنها واإلبعاد االعتقال ومن الباحات داخل االعتداءات من الحين ذلك منذ يسلموا

 قـرارات إصـدار من ّصعدت االحتالل سلطات بأن" حلوة وادي "معلومات لمركز الشهري التقرير وأفاد
 المركــز ورصــد المنــصرم، الثــاني كــانون/ينــاير خــالل القديمــة والبلــدة والقــدس األقــصى المــسجد عــن اإلبعــاد
  .صبري عكرمة الشيخ األقصى المسجد خطيب هؤالء رأس وعلى األقصى، عن معظمها إبعاد، قرارات ١٠٤

 امـرأة، ١٤و قاصـرا، ٥٣ بينهـا المدينـة، فـي اعتقـال حالـة ٢٤٥ ذاتـه الـشهر في المركز رصد كما
  .إليه المؤدية واألزقة األقصى المسجد في االعتقاالت هذه وتركزت

 باألقـصى، العظـيم الفجر بمبادرة الهيكل لجماعات العميق واالهتمام الحثيثة المتابعة على وللتعقيب
 .يرد لم لكنه الكسواني، عمر المبارك األقصى المسجد بمدير المرات عشرات االتصال نت الجزيرة حاولت

  ١٠/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

***  

  فعاليات

  كوااللمبور في أعماله يختتم الدولي "القدس ألجل برلمانيون" مؤتمر
 

 الماليزيـة العاصـمة الثالثـة نـسخته تحتـضن الـذي القـدس ألجـل برلمانيون مؤتمر أعمال اختتام مع
 عـن ةالفكريـ واالنتمـاءات الـدول مختلـف مـن دولـة ٤٠ من دولي برلماني ٣٠٠ من أكثر عبر كوااللمبور،

 دونالــد األمريكــي الــرئيس أعلنهــا التــي القــرن صــفقة رفــض فــي الفلــسطينيين لموقــف ومــساندتهم دعمهــم
 .ترامب

 الــذي -"القــدس ألجــل برلمــانيون لرابطــة الثالــث للمــؤتمر الختــامي البيــان فــي المــؤتمرون أكــد وقــد
 للــشعب الكامــل دعمهــم علــى إســماعيل وان- عزيــزة وان الــدكتورة الماليزيــة الــوزراء رئــيس نائبــة حــضرته

 .المشروعة حقوقه من لالنتقاص محاوالت أي ورفض الفلسطيني

 بوقـف نأسـف لـذلك الـدوليين، واألمـن بالـسالم ًراسـخا ًإيمانا تؤمن ماليزيا إن ":عزيزة وان قالت كما
 المحتلــة األراضــي فــي الظــروف أن علــى واضــح دليــل هــذا ألن "إســرائيل"و فلــسطين بــين الــسالم محادثــات

 ".يوم بعد ًيوما هورتتد

 الجريمة الرتكاب ًواسعا ًمجاال نترك أننا يعني الفلسطيني الشعب بحق بالظلم تجاهلنا إن ":وأضافت
 ".اآلخرين تجاه الطغاة لدى اإلنسانية

 عدة المؤتمر فعاليات خالل الفضالة اهللا عبد ناصر للرابطة التنفيذية الهيئة عضو اقترح جانبه من
 الدوليـــة، البرلمانـــات بـــين الدبلوماســـية العالقـــات تعزيـــز منهـــا "اإلســـرائيلي" االحـــتالل ءإلنهـــا إســـتراتيجيات
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 وحــشد القــدس، إلــى وعملياتهــا ممثليهــا تنقــل أو تعلــن التــي والــشركات الــدول ضــد االقتــصادية والمقاطعــة
 .القدس ألجل ووقفات واعتصامات بمظاهرات تحريكه الشارع

 المجتمـع مطالبـة :أهمهـا مـن قـرارات، عـدة علـى الرابطـة تفقـتا للمـؤتمر األخيرة الجلسة ختام وفي
 اإلنـسان حقـوق شـرعية عليها نصت التي بواجباتها والقيام للتحرك العالم ودول الدولية والمؤسسات الدولي

 كامـل علـى المستقلة الفلسطينية الدولة ٕواقامة الالجئين وعودة االحتالل بإنهاء الدولية واألعراف والمواثيق
 عن الفوري اإلفراج على بالعمل والحقوقية الدولية المنظمات ومطالبة القدس، وعاصمتها الفلسطيني بالترا

 بتنفيـذ والعربيـة اإلسـالمية الـدول مطالبـة النـواب؛ وأسـرى االحـتالل سـجون فـي الفلـسطينيين األسرى جميع
 الالجئـين وتـشغيل الغـوث ةلوكالـ الداعمـة الـدول ومطالبـة القـدس مـال بيـت صـندوق نحو المالية التزاماتها

 .المنظمة هذه تجاه التزاماتها بتنفيذ" األونروا "الفلسطينيين

 الـيمن مـن األحمـر حميـد الـشيح اختيـار تـم حيـث الجـدد التنفيذيـة الهيئـة أعضاء انتخاب جرى كما
 للـرئيس ننـائبي إندونيـسيا، من زون وفضلي تركيا، من نباتي الدين نور والدكتور أخرى، مرة للرابطة رئيسا

  .الجديدة التنفيذية الهيئة بتشكيل المنتخب الرئيس فسيقوم وعليه األصوات، بأغلبية

  ١٠/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  اصدارات

  "فلسطين عاصمة القدس" شعار تحت بريديا طابعا تطلق عمان سلطنة

 

 مـن دعمـا ،"سطينفلـ عاصمة القدس" شعار يحمل جديدا تذكاريا طابعا ُعمان بريد أطلق –وكاالت 
 .الفلسطينية للقضية ُعمان سلطنة

 ،"فلـسطين عاصـمة القـدس "البريـد طـابع إطـالق يـأتي األحـد، اليـوم العمانيـة، األنبـاء وكالـة وقالت
 الـصخرة لقبـة صـورة الطـابع ويحمـل ،"واإلسالمي العربي العالم في قدسية األكثر المدن ألحد ًوتقديرا ًإجالال"

 .للقدس القديمة البلدة في اإلسالمية المعمارية لمعالما أهم أحد تعد التي

 العربــي العـالم دعـم علـى التأكيـد بهـدف جــاءت الخطـوة هـذه أن العمانيـة، الـشبيبة صـحيفة وذكـرت
 بواسـطة تأسيـسها تـم التـي للبريـد الدائمـة العربيـة اللجنـة مـع المـشترك التعـاون ضـمن الفلسطينية للقضية
 .م١٩٥٤ عام في العربية الدول جامعة

 المعماريــة المعــالم أهــم أحــد تعــد التــي المــشرفة الــصخرة لقبــة صــورة ويحمــل اآلن الطــابع ويتــوفر
ــة بعلــم الطــابع يتــزين كمــا للقــدس، القديمــة البلــدة فــي اإلســالمية  بلونهمــا الــسالم وحمــامتي فلــسطين دول

 .األبيض
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 طليعـة فـي ُعمـان ُتعـد: "ُعمـان لبريـد التنفيـذي الـرئيس البلوشي، الملك عبد قال ذلك، على ًوتعليقا
 الصخرة قبة وروعة جمال يصور لكي الجديد الطابع لهذا إطالقنا وجاء الفلسطينية، للقضية الداعمة الدول

 القــدس أن خاللهــا مــن نؤكــد أجمــع للعــالم موحــدة رســالة بمثابــة يكــون ولكــي المبهــر المعمــاري بتــصميمها
 ".فلسطين عاصمة

 لمدينــة والتــاريخي الثقــافي بــاإلرث المهتمــين جميــع بقبــول طــابعال هــذا يحظــى أن نأمــل" :وأضــاف
 أفــضل بمــستقبل القلبيـة تمنياتنــا عـن خاللــه مـن نعبــر أجمـع للعــالم سـالم رســالة بمثابـة يكــون وأن القـدس
 "الشقيق الفلسطيني للشعب الحرية سمته

 بـين الـصراع لتـسوية مـؤخرا، ترامـب، دونالـد األمريكي الرئيس طرحها التي الخطة أن بالذكر، جدير
 ،الفلــسطيني الــشعب أراضـي مــن المحتلــة الـشرقية القــدس مدينــة تـستثني واإلســرائيلي الفلــسطيني الجـانبين
  .القدس من القريبة الفلسطينية القرى إحدى في لفلسطين عاصمة إقامة ذلك من بدال وتقترح

  ٩/٢/٢٠٢٠اليوم السابع 

*** 

  آراء عربية

   للهولوكست الصهيو أيار ذكرى سنوية" ١٥ "ليكن 

 )٢- ٢( أنجلو أمريكي ضد الفلسطينيين 

  

    المحامي علي أبوحبله وعبدالحميد الهمشري-عمان 

تعرض له اليهود في الهولوكوست ال عالقة لشعب فلسطين به وال العرب والمسلمين حيث إنهم ما   
ة مقدس ومشروع، وال ًيستنكرون ويرفضون ما جرى جملة وتفصيال، فحق اإلنسان في الحياة والمواطن

يجوز ألحد أن يعتدي على آخر في وطنه بدوافع عدوانية وأطماع وحب سيطرة وفرض إرادة، وما جرى في 
العالقات البشرية تحكمها المصالح المشتركة . فلسطين اغتصاب بالقوة ومس بكرامة المواطن الفلسطيني 

لدولة العبرية في الوقت الذي هي فيه تحيي التي تقوم على التعاون ال على االعتداء وفرض اإلرادة، فا
ًسنويا ذكرى الهولوكست الذي تعرض له اليهود على يد النازيين من جرائم اضطهاد وقتل منظم من ألمانيا 

وفق المنطق النازي كـ » دونيتهم العرقية«النازية، استهدف فئات متنوعة من البشر بسبب 
البولنديين، والروس، وغيرهم استغلته (الشعوب السالفية ، والمعاقين، وبعض )الغجر(الجبسيس /الروما

الدولة العبرية أقصى استغالل، وحملت أوروبا المسؤولية عن جرائم ارتكبتها النازية حتى تمكنت من إقامة 
كيانها الغاصب على األرض الفلسطينية وعلى حساب الشعب الفلسطيني صانعة به هولوكست شتته 

شرية دامية، بدعم أنجلو أمريكي وصمت دولي على جرائمها، حيث تتعامل مع ًوأرهبه ملحقا به خسائر ب
الفلسطينيين بنفس منطق النازيين الذين كانوا يعتبرون الجنس الجرماني األرقى من بين األجناس البشرية 
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ية كذلك الدولة العبرية خاصة بزعامة نتنياهو الذي يعتبر اليهود الجنس األرقى على الفلسطينيين والبشر
  . جمعاء

فما يجري في غزة من حصار وحرب معلنة يجري التحكم فيها وفق مقتضى الحال االنتخابي   
وللخروج من المآزق السياسية لرجال الحكم في الدولة العبرية، وما يجري في القدس من قضم أراض 

مبارك، ومن ضم لصالح االستيطان ومن اعتداءات وتدنيس لألماكن الدينية فيها خاصة المسجد األقصى ال
لمختلف أحيائها وعبرنة مسمى شوارعها وأحيائها، وما يجري في الضفة الغربية من حصار لسكانها عبر 
جدر فصل عنصرية ومعسكرات جيش االحتالل وطرق التفافية وبؤر استيطانية وتسمينها بقادمين جدد من 

جنسين وأطفالها وتصفيات ميدانية على المتطرفين إليها، ومن اعتقاالت عشوائية يومية لشبابها من كال ال
م من مجازر في ١٩٤٨الحواجز تحت ذرائع محاوالت اعتداء على جنودها، وما جرى ويجري منذ العام 

القدس واللد والرملة وبئر السبع وصحراء النقب من هدم لمنازل البدو في قراهم التي يعمرونها، وفي 
ساكن المواطنين، والجليل وقراه، والفلوجة وسلمة ودير الخليل وقراها حيث أن المستوطنات فيها بين م

ياسين وقبية وكفر قاسم وقلقيلية والسموع ومخيم جنين وطولكرم ومخيميها وطوباس ورام اهللا والبيرة 
، وفي االمتداد الحيوي المتنفس الزراعي .ونابلس ومخيماتها وأريحا واألغوار وجنين ومخيمها، ويافا وحيفا

كلها « ج «  مناطق ٦٧ والـ ٤٨اد العمراني للتجمعات السكانية الفلسطينية في مناطق الـ والمائي واالمتد
  .امتداد للهولوكست اليهودي ضد الفلسطينيين

عشرات اآلالف من الضحايا الشهداء وأضعافهم جرحى في فلسطين جراء المجازر المرتكبة، ومنع   
قي ضمن السياسة العنصرية التي تمارس بحق البناء في القدس لغير اليهود، وسياسة التطهير العر

ً حيث االستيطان ومصادرة األراضي، تصوروا أحكاما ١٩٤٨الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 
 مؤبدات، وأحكام تصدر بحق اطفال ومسنين ونساء، ٥بالسجن تطال األسرى البعض منها تصل ألكثر من 

ق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية، هذا غيض من فال حرمة لدى االحتالل في مالحقة الجميع بخر
  .فيض والتفاصيل تحتاج لمجلدات لسردها

نرى أن ممارسات العدو في فلسطين المحتلة وتجاوز اإلدارة األمريكية عن الحقوق الفلسطينية بإجراءات 
إحياء ذكرى تدعو بأن يجري في الخامس عشر من أيار موعد ذكرى النكبة، » صفقة القرن«ّسمتها 

الهولوكوست الصهيو أمريكي بحق الفلسطينيين، ونتوجه بنداء للجهات الفلسطينية والعربية المسؤولة 
والجامعة العربية بتبني هذا المقترح، لتذكير العالم بجرائم سلطات االحتالل في فلسطين وحلفائها والتي ال 

 .رى المناسبةتقل خطورة عن الهولوكست الذي تحييه الدولة العبرية في ذك

  ١٥ ص١١/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 !!لالعتراف بإسرائيل..ال

 رشيد حسن

ان الخطوة االهم في اسقاط مؤامرة ... لن بالفم المآلن نضم صوتنا الى اصوات احرار االمة، ونع  
العدو الصهيوني، والعودة الى المقاومة بكل » دولة«الصهيونية، هي عدم االعتراف بـ –القرن االميركية 

  .. اشكالها

كامب «ال بل منذ » اوسلو«منذ ..وباستعراض سريع للمشهد الفلسطيني والعربي منذ ربع قرن   
من ارض فلسطين التاريخية، لم يسهم في لجم  % ٧٨العدو على « دولة » االعتراف بـنجد ان.. »ديفيد

شهية العدو التوسعية، العدوانية، ولم يقنعه باالعتراف بالحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، 
عاهدات بل نجزم ان هذه الم. وخاصة حقه في تقرير المصير، واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني

زادت في شهية العدو، ودفعته الى مواصلة عدوانه واغراق الضفة الغربية والقدس وغزة بالدم الفلسطيني، 
  .. ومواصلة جرائم التطهير العرقي والمذابح والمجازر الصهيونية الستكمال مشروعه العنصري التهويدي

ان عدد المستوطنين ارتفع من والى اليوم، نجد » اوسلو«وفي جردة سريعة الرقام االستيطان منذ   
الفا الى حوالي المليون مستوطن ارهابي، وتضاعفت اعداد المستوطنات والبؤر االستيطانية، » ١٤٠«

من  % ٨٦من مساحتها، ومصادرة  % ٦٨لتتحول الضفة الغربية الى مجرد جزر معزولة، بعد مصادرة 
  .. دولة فلسطينية متواصلة جغرافيامساحة القدس، ما يعني اغتيال حل الدولتين، واستحالة قيام

االرض مقابل «، وشعار ١٩٩١االحداث التي عصفت بالساحة الفلسطينية، ومنذ مؤتمر مدريد   
أكدت ان االيدلوجية الصهيونية الفاشية العنصرية، هي من تتحكم بهذا العدو، ويرفض ان .. »السالم

فهذه .. معات والجنود بتعاليمها الفاشية بتحرر منها، ويحقن االطفال وتالميذ المدارس وطلبة الجا
» بالكنيست«وهي وراء تشريع ما يسمى .. االيدلوجية القائمة على العنصرية، ترفض االعتراف باالخر

ارض «كل فلسطين ..والذي يعتبر فلسطين » القومية« عشرات القرارات ىالعنصرية، واخرها قانون 
.. وتصريحات الحاخام االكبر..!! »شعب اهللا المختار «وهي وراء كذبة.من البحر الى النهر» اسرائيل

وتوجيهاته ..»التلمود«مذكرا بتعليمات .. »الفلسطينيون صراصير اسحقوهم باحذيتكم« عبادي يوسف 
اي دون « انهم غوييم .. اقتلوا الحيوانات وحتى نسمة الهواء .. اقتلوا الصغير قيل الكبير « للجنود 

  ..«البشر

انه كلما تنازلت االنظمة العربية والقيادة .. لمفهومة في المشهد العربي الكئيبالمفارقة غير ا  
ازداد العدو تطرفا وصالفة وعنجهية، ما ادى الى فشل المحادثات وعلى مدى اكثر من ربع .. الفلسطينية 

  .قرن، وفشل ما يسمى مسيرة السالم

باجبار حليفتها اسرائيل على االمتثال وبدال من ان تقوم اميركا بصفتها الراعية الوحيدة للسالم   
للشرعية الدولية، واالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ووقف االستيطان، فاجأت العالم بطرح مؤامرة 
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القرن لتصفية القضية الفلسطينية، والحكم على الشعب الفلسطيني اما بالنفي في اربعة رياح االرض، او 
  !!.. «هوداي«القبول بحياة العبيد في امبراطورية 

بمثابة جزاء سنمار للتنازالت .. فكانت هذه المؤامرة القذرة والتي تجسد االطماع الصهيونية كاملة   
وجزاء سنمار .. وجزاء سنمار لالعتراف بدولة العدو على ارض فلسطين العربية .. العربية والفلسطينية 

  !!.. ودخول بيت الطاعة االميركي.. لالمتثال لالوامر االميركية 

كل هذا يحتم العودة الى اول السطر، واعالن القيادة الفلسطينية والدول العربية واالسالمية وكل   
  .. العدو، والعودة الى المقاومة بكل اشكالها» دولة»احرار العالم عدم االعتراف بـ

 

  .ففلسطين عربية من النهر وحتى البحر

  ..وعلى الباغي تدور الدوائر

  ١٣ ص١٠/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  آراء عبرية مترجمة
  

  زحف لضم أرض خلف الخط األخضر

  

 ١٠/٢/٢٠٢٠هدار حورش : بقلم -  هآرتس

في الوقت الذي تواصل فيه أسعار الشقق االرتفاع، في االساس بسبب نقص العرض الكافي في 
ثلثا :  بدأ بتصريحات بائسة لتسويق االراضي في سوق السكن٢٠٢٠مناطق الطلب، يبدو أن العام 

من قبل سلطة اراضي اسرائيل في سوق السكن ) يناير(اضي الدولة تقريبا التي سوقت في كانون الثاني ار
  .كانت في المستوطنات والبلدات التي تقع خلف الخط االخضر

 وحدة سكنية، من ٢١٣٦في االراضي التي سوقت خلف الخط االخضر توجد امكانية كامنة إلقامة 
يتبين ” ذي ماركر“وفي فحص اجرته ). يناير(سويقها في كانون الثاني  وحدة سكنية تم ت٣٢٥٤بين الـ 

 وحدة سكنية ضمن خطة ٧٩٠أن المناقصة المهمة والوحيدة التي تم نشرها في منطقة طلب كانت لـ 
  .”سعر للساكن في بئر يعقوب“

 أن ، يتضح)يناير(بالنسبة لمساحة الوحدات السكنية االجمالية التي سوقت في كانون الثاني 
االمر يتعلق بمساحة صغيرة جدا مقارنة بمساحة تسويق االراضي الذي جرى بذات الشهر من العام 

مقارنة مع كانون الثاني % ٢٤ وحدة سكنية، اكثر بـ ٤٢٩٨الماضي، حينه سوقت الدولة اراض لبناء 
٢٠٢٠.  

) ديسمبر(ل الماضي بائسة ايضا مقارنة بشهر كانون االو) يناير(معطيات شهر كانون الثاني 
مع ذلك .  وحدة١٥٠٤٠، الذي فيه عرضت سلطة اراضي اسرائيل للتسويق اراض لما ال تقل عن ٢٠١٩



 

٢٢

هذا العدد هو متحيز، باالساس بسبب ميل السلطة الى تسريع التسويق قبل نهاية السنة من اجل أن 
  .تعرض معطيات تسويق مثيرة لالنطباع

يعرضون مناقصات كثيرة للسوق، التي ) ديسمبر(ول في كانون اال. هذا ما يحدث بصورة تقليدية
فقط . اعدادها هو أمر معقد، واحيانا يتم نشر هذه المناقصات في موقع السلطة بدون كراسات للمناقصات

  .من اجل احتسابها مع معطيات التسويق في تلك السنة

الراضي في اطار عدد آخر يظهر في معظم المناقصات الحديثة لسلطة اراضي اسرائيل هو تسويق ا
ولكن عندما يقارنون . في هيئة االسكان ينفون أن الخطة االساسية تفقد الزخم. ”سعر للساكن“خطة 

في ” سعر للساكن“عطاءات . االرقام مع ارقام السنة الماضية يظهر أن االنخفاض في حجم التسويق مهم
مقارنة مع % ٥٠فاض بمعدل  وحدة سكنية، وهذا انخ١٠٧٠تناولت اراض لـ ) يناير(كانون الثاني 

 وحدة سكنية سوقت بذات الشهر من العام الماضي انخفاض عدد العطاءات المدعومة كان بسبب ٢٢٨٢
  .تقديرات انخفاض الطلب وفائض في العرض على الشقق في الضواحي

سعر “، والذي يبني في اطار عطاءات ”سلعيت“شايكا نفحة، وهو صاحب شركة بناء باسم 
في الفترة االخيرة الحظنا “. ئر السبع، اشار الى أن االرقام تتم مالحظتها على االرض ايضافي ب” للساكن

عطاءات كثيرة يتم نشرها، لكنها ترفض مرة تلو االخرى ألن . ”سعر الساكن“انخفاض في عدد عطاءات 
بسبب وفي حاالت اخرى يمكن رفض العطاءات . سلطة اراضي اسرائيل تقوم باصدارها بدون اعداد كاف

وفي كل حاالت فشل . ال يوجد عطاء مربح بدون أن يكون له مشترين. نقص االعداد أو نقص الطلب
  .، قال”العطاء السبب هو عدم الربح الكافي أو أن الشروط ال تناسب السوق

في . العطاءات يتم نشرها في مناطق جذابة، لكن السلطة ال تنجح في تسويقها“وحسب اقواله 
غير السلطة شروط العطاء، وهكذا يتم تحويل عطاء سعر للساكن الى عطاء للسوق عدد من الحاالت ت

  .”الحرة أو لصالح سكن للتأجير

حاالت الرفض الكثيرة والتغييرات التي يشتكي منها المقاولون . سلوك السلطة يتسبب بنفقات كبيرة
ر سلطة اراضي اسرائيل في عدد من الحاالت تنش. تصعب في مرات كثيرة على النشاطات في هذا الفرع

هذا . مناقصة عن قطعة ارض، والتي معروف لكل المعنيين اثناء النشر بأنها غير قابلة للتسويق بالفعل
هم يستثمرون جهود كبيرة في االعداد . السلوك االشكالي يؤدي الى استياء المعنيين ونفقات كبيرة لهم

ل الضمانات من البنوك، لكن موعد تقديم للمناقصة وفي الفحوصات الهندسية واالستعدادات وتموي
  .العروض يتم تأجيله مرة تلو االخرى

 وحدة سكنية ضمن ٤٦١الماضي نشرت السلطة مناقصة الراض لبناء ) سبتمبر(مثال، في ايلول 
في مستوطنة بات حيفر في السامرة، ولكن المناقصة نشرت قبل أن تكون الدولة ” سعر للساكن“برنامج 

قطعة االرض التي يدور الحديث عنها كانت في السابق بملكية كيبوتس باحن، . ل الصفقةمستعدة الستكما
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بسبب ذلك، كانت المناقصة . ومقابلها تمت تسوية ديون على الكيبوتسات وقعت بين الدولة والبنوك
  .بحاجة الى مصادقة خاصة من المحاسب العام في وزارة المالية والبنوك الشريكة في االتفاق

يتبين أنهم في المصلحة فضلوا المراهنة بالحصول على مصادقات حتى ” ذي ماركر“ير في تقر
 مقاول المشاركين فيها يدفعون ثمن ١٢ولكن منذ أن عادت المناقصة وأجلت فان الـ . نهاية المناقصة

  .االدارة الفاشلة، التي حتى اآلن ما تزال لم تنته بنجاح

مدخل الجنوبي لحيفا توجد مناقصة كبيرة عن ارض لبناء في ال. ليست المثال الوحيد” بات حيفر“
وقد تم وقف المناقصة بعد أن تبين بأن اضافة الشقق ستخلق .  وحدة سكنية قرب منشأة متام١٠٠٠

 مليون ٢٥٠تكلفة الحل المواصالتي قدرت بـ . عبء حركة غير محتمل على طرق الوصول الى المدينة
مع ذلك، المناقصة لم يتم شطبها من موقع السلطة، .  عليه بعدشيكل، ومصدر التمويل لم يتم العثور

بالنسبة “في سلطة اراضي اسرائيل قالوا في هذا السياق إنه . وتواصل وجودها في قائمة التسويق الرسمي
لمناقصة مدخل حيفا هناك فائدة، بما في ذلك حل لطرق المواصالت، ويتوقع أن تنتهي كما تقرر لها في 

  .”ا ايضا فيما يتعلق بمناقصة بات حيفر شباط، وهكذ١٧

  هل ستحل الفيالت ضائقة السكن؟

استنتاج آخر يظهر في معطيات سلطة اراضي اسرائيل، يتعلق بأنه رغم الميل التخطيطي الحديث 
الذي يستهدف زيادة االكتظاظ في المدن وتقليل بقدر االمكان بناء المنازل غير المرتفعة، فان مناقصات 

هكذا ينتج أنه بدال من تفضيل االراضي التي فيها . تركز السلطة عليها مخصصة لبناء الفيالتكثيرة التي 
مخططات البناء البلدية تسمح ببناء مكثف، مديني ومكتظ، تسوق الدولة اراض بمساحات كبيرة لصالح 

  .الفيالت

ن قليلة  فيال ومبا٨٥ مثال، نشرت السلطة مناقصات لبناء ٢٠١٩) ديسمبر(في كانون االول 
الطوابق في البلدة الجديدة جفعوت عيدن، التي يتوقع أن يتم البدء باسكانها بعد ثالث سنوات في منطقة 

 مبنى قليل الطوابق ١١٠ فيال في عراد، و٣٠ فيال في نتيفوت، وارض لبناء ٨٩بيت شيمش، ارض لبناء 
  .في موشاف اليخين، المنطقة التي يوجد فيها ايضا بناء مكثف

تقريبا من اراضي الدولة التي % ٩٠ه حتى اآلن تسيطر سلطة اراضي اسرائيل على صحيح أن
تشكل المصدر االساسي لعرض االراضي التي يتوقع أن تحرر الدولة من ضائقة السكن وتوقف ارتفاع 

. ولكن نشر مناقصات االرض هو فقط المحطة االولى على خط انتاج الوحدات السكنية. االسعار المستمر
ر المناقصات تحصي سلطة االراضي نتائج الصفقات بالفعل، أي المناقصات التي تم اغالقها بعد نش
  .بنجاح

بصورة منهجية، هذا الرقم اقل بصورة كبيرة من االرقام الموجودة في المناقصات، حيث أن عدد 
راضي من المناقصات ال تحظى بطلب من جانب المقاولين في السوق، وفي حاالت اخرى تبادر سلطة اال
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 شقة ٣٧٤الماضي انتهت بنجاح مناقصة لبيع ) يناير(في كانون الثاني. الى الغاء أو تأجيل المناقصات
االرقام المنخفضة . في العفولة وحتسور وغليليت” سعر للساكن“ شقة منها في اطار خطة ١٤٣فقط، 

 شقة في ١٧٢ت لـ هي تحسن كبير مقارنة مع ذات الشهر العام الماضي الذي انتهت فيه بنجاح عطاءا
% ٦وفي السنتين االخيرتين لوحظ انخفاض بمعدل . ”سعر للساكن“ منها كانت في اطار ١٥٦حين أن 

 ألف وحدة سكنية سوقت في ٦٠في حجم تسويق االراضي المسؤولة عنها السلطة، من اراض بحجم 
 الثاني معطيات كانون. ٢٠١٩ الف وحدة سكنية سوقت لمقاولين في ٥٦ الى اراض بحجم ٢٠١٨

 تعكس في الحقيقة نشاط شهري فقط، لكن من شأنها أن تظهر لنا الصعوبات ٢٠٢٠التي افتتحت ) يناير(
  .٢٠٢٠في تحقيق االهداف ايضا في 

ال توجد اهمية لمعطيات التسويق الشهرية، ونحن “من سلطة اراضي اسرائيل جاء ردا على ذلك 
السلطة تتعامل مع معطيات تسويق سنوية التي منها يمكن . نواجه للمرة االولى محاولة المقارنة الشهرية

هذا ألن جزء من . أن نعرف عن الميول والتوجه في سوق السكن، وحتى هذا هو امر محدود الضمان
 الذي ٢٠١٩في اجمال العام . التسويقات المعروضة بارقام سنوية يتم نضجها في صفقة للسنة التالية

تم طرح االرقام بالتفصيل من خالل االشارة الى حقيقة أن االمر ) يناير(ني قمنا بنشره في بداية كانون الثا
يتعلق بسنة فيها جرت انتخابات قطرية وانتخابات بلدية، أثرت بشكل كبير على القدرة على تسويق 

 .”االراضي

  ٢٢ ص١١/٢/٢٠٢٠الغد 

***  

  المعركة على خطة القرن تصل لمجلس األمن

  

 ١٠/٢/٢٠٢٠:انامن ارئيل كه - إسرائيل هيوم

الفلسطينيون ومؤيدوهم في مجلس االمن اضطروا في اليوم االخير الى : انتصار قبل المداوالت
  .التراجع عن أهم االنتقادات التي خططوا إلدراجها في قرار شجب بادروا اليه لخطة السالم لإلدارة األميركية

وبسبب . رك اليوم الثالثاءسيجرى النقاش في مجلس االمن في مبنى االمم المتحدة في نيويو
معارضة بعض اعضاء لجنة االمن للصيغة المتطرفة التي طرحها الفلسطينيون منذ البداية، ولكن بهدف 
تجنيد تأييد االغلبية لمشروع قرارهم، ألغوا الشجب للواليات المتحدة وشطبوا االدعاء بأن خطة ترامب 

  .تتعارض والقانون الدولي

 التأهب للمداوالت في مجلس االمن، وفي اثناء نهاية االسبوع أقال في االمم المتحدة يتعاظم
الرئيس التونسي سفير بالده الى االمم المتحدة، منصف بعتي، بدعوى أنه يساعد الفلسطينيين اكثر مما 

  .ينبغي ويعمل ضد خطة القرن
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يخطب وبشكل استثنائي سيفتتح النقاش امين عام االمم المتحدة انطونيو غوتيرج، وبعده س
وبعد ذلك سيتحدث ابو مازن، السفير . نيكوالي ملدنوف، مبعوث االمين العام الى الشرق االوسط

  .االسرائيلي داني دانون والسفيرة االميركية كيلي كرافت

ويواصل السفير دانون خوض جهد سياسي كبير استعدادا لزيارة ابو مازن لالمم المتحدة االسبوع 
ى دانون احاطة لعدد من سفراء االمم المتحدة كي يوسع دائرة الدول التي وقبل بضعة ايام أجر. القادم

  .تمتنع في التصويت على القرار الفلسطيني او تعارضه، اذا ما طرح للتصويت في الجمعية العمومية

والى ذلك اوضح السفير االميركي في اسرائيل ديفيد فريدمان أول من أمس بشكل ال لبس فيه بان 
واثنى فريدمان على اسرائيل الستعدادها تبني .  اجراءات ضم اسرائيلية قبل االنتخاباتاالدارة ستعارض

  .مخطط ترامب، رغم التنازالت الكبيرة التي ينطوي عليها

: وكان رئيس الوزراء نتنياهو قال امورا مشابهة في هذا السياق في جلسة الحكومة أول من امس
وهذا االمر يستوجب ترسيما . ”م الرئيس ترامب وطواقميهذه الخطة هي نتيجة عمل كد ومشترك لطواق“

  .”العمل بدأ، القطار انطلق على الدرب وهذا العمل سيكتمل. دقيقا لخرائط الضفة الغربية واالغوار

والى ذلك، تعرض رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت لهجمات حادة في الساحة السياسية على 
وقال . ت في االمم المتحدة، لمساعدة عباس في كفاحه ضد خطة ترامبنيته لقاء ابو مازن قبيل المداوال

ايهود اولمرت كرئيس سابق للوزراء، عرض بصفته المستشار “نتنياهو في اجتماع لليكود في نهاريا ان 
 .واآلن ذهب البو مازن ليحبط صفقة القرن. القريب لبيني غانتس على ابو مازن ، هذا ال يصدق

  ٢٢ ص١١/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية

nter-Parliamentary Arab Union rejects “deal of the century” 
  

AMMAN, Saturday, February 8, 2020 (WAFA) – The Arab Inter-Parliamentary Union 

stressed today its absolute rejection of any peace settlement which does not fulfill the 

inalienable rights of the Palestinian people to self-determination and to an independent 

state on the borders of June 4, 1967, with Jerusalem as its capital. 

In the final communique of the Union’s emergency meeting to support the Palestinian 

cause, held in the Jordanian capital Amman on Saturday, the Union described the US-led 

Palestinian-Israeli peace plan, or “the deal of the century”, as a unilateral agreement which 

does not represent a step towards just and comprehensive peace. 

The Union expressed support for the Palestinian National Authority and all active forces in 

their firm position rejecting the deal, calling for increased Arab support to the Palestinians 

in their struggle for self-determination and statehood. 

The meeting stressed that the desired peace formula will only be through negotiations 

based on a two-state solution, and on the basis of a fair consensus on the final status issues. 

The Union also decried the US president’s recognition of Jerusalem as the undivided 

capital of Israel, describing the step as “a dangerous escalation that threatens the security 
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of the region and cuts the road to peace opportunities, paving the way for a religious war to 

which Israel will be a major party.” 

The communique reiterated the Union's adherence to the international terms of reference 

for the peace process, including the Arab Peace Initiative, as a basis for any peace 

negotiations.It also affirmed the custodianship of the Hashemite Kingdom of Jordan over 

the Muslim and Christian holy sites in Jerusalem, saying Israel’s attempts to enforce a 

spatial and temporal division of the Al-Aqsa Mosque are rejected as they would alter the 

internationally recognized status quo in the city. 

M.N 

wafa 8/2/2020  

*** 

 

Over 100 House Democrats sign letter rejecting Trump's peace plan 
 

More than 100 House Democrats on Friday signed a letter to US president Trump rejecting 

his Middle East peace plan (informally known as the deal of the century), saying it would 

“harm Israelis and Palestinians alike and push them toward further conflict.” 

The two-page letter, led by Democratic Congressmen Alan Lowenthal (Jewish) and Andy 

Levin, warned that Trump’s plan “paves the way for a permanent occupation of the West 

Bank.”“It does not have our support, and the Israeli government must not take it as license 

to violate International law by annexing all or portions of the West Bank,” their letter read. 

The House in December passed a bipartisan resolution Lowenthal and affirming US 

support for a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict that is achieved through 

direct negotiations and without any unilateral annexation of territory. 

The Democratic lawmakers accuse Trump of “an inappropriate intervention in the coming 

Israeli elections by releasing his peace plan while Israeli premier Benjamin Netanyahu is 

facing formal corruption charges. 

The Palestinian information center 8/2/2020  

*** 

Palestinians withdraw request for UN vote on US Mideast plan' 
 

By AFP - at Feb 10,2020 - UNITED NATIONS, United States — The Palestinians have 

abandoned their request for a vote at the UN Security Council Tuesday on rejecting the US 

Mideast plan, over a lack of international support, diplomats said. 

Introduced by Indonesia and Tunisia, the resolution risked not having nine out of 15 votes 

in its favour, the minimum required for adoption provided there is no veto by a permanent 

member, the diplomats told AFP.Palestinian President Mahmoud Abbas is set to take part 

Tuesday in a session on President Donald Trump's January 28 plan, which paves the way 

for Israeli annexation of much of the West Bank but also allows for a demilitarised 

Palestinian state.The sudden Palestinian withdrawal of their request came after the United 

States — which enjoys veto power as a permanent member — proposed a series of 

amendments that could come for a vote at the session attended by Abbas. 

In proposals seen by AFP, the United States would significantly alter the text to remove 

references to 1967 lines being the basis of peace. 

It would also cut out a line stating that Jewish settlements built in the West Bank since 

1967 are illegal, a position taken by virtually every country except the US and Israel. 

The United States is also seeking to eliminate language that equated East Jerusalem with 

the occupied West Bank. 
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The Trump plan calls for recognition of the occupied city as Israel's undivided capital, 

while establishing a Palestinian capital on its outskirts. 

While recognising that the Trump plan "departs from the internationally endorsed terms 

of reference and parameters", the US wants the resolution to state that the Security 

Council "welcomes discussion on this proposal to advance the cause of peace". 

"Discussions are continuing on the text," a diplomat said on condition of anonymity. 

Other diplomats cast doubt on whether a vote could take place at a later date, considering 

the wide divergences in positions.Diplomats, however, said they had no reason to think 

Abbas’ appearance would be scrapped.Meanwhile, an Egyptian delegation arrived in Gaza 

on Monday seeking to ease tensions, a Hamas security source said, after Israel again 

attacked the enclave with air strikes.Egypt has long served as a mediator between Israel 

and Hamas that controls the Gaza Strip, but further details on the latest visit were not 

immediately available. Israel’s army said in a statement that early on Monday its “aircraft 

and fighter jets targeted a number of Hamas terror targets in the southern Gaza Strip”. 

A Hamas “training compound and military infrastructures” were among the targets, the 

army added.  There were no reports from Gaza of casualties or damage. 

Israel has waged three onslaughts on Gaza since 2008. 

Jordan Times Feb 10,2020 

***  

Angry and vindicated 
 James J. Zogby 

In January, the Israeli daily newspaper, Haaretz, ran an article, “Secret Israeli Document 

Reveals Plan to Keep Arabs Off Their Lands.” I found the piece unsettling for several 

reasons.Given the headline, at first I thought the story was going to be about Israel’s 

policies in the West Bank where Israel’s military administration has, since the beginning of 

the occupation, set aside large areas of the territories as “closed” to Palestinians, 

presumably for reasons of “security”. Other areas were designated “green spaces”, which, 

while appearing to be an environmental designation, simply meant that Palestinians could 

not build on or otherwise make use of these lands. 

Over time, both the “closed” and the “green spaces” gave way to settlements, since that had 

been Israel’s intention in the first place. For example, the massive Israeli settlement called 

HarHoma was built on a hill of Palestinian-owned land between Bethlehem and Jerusalem, 

called JabalAbulGhnaim. Early on, Israel zoned the jabal “a green space”. Their concern 

was not to keep it “green;” it was to keep Palestinian owners from using the land until 

Israel was ready to build a Jewish-only settlement on that same location. 

As I began to read the Haaretz story, however, I realised that it was not about Israel’s 

current practices in the territories occupied in 1967. Rather, it was about the Israeli 

defence establishment’s decades-long effort to bury or suppress documentation of the very 

same land-grab practices that the Israelis had implemented during the first few years of 

their state.Haaretz, to its credit, has been running quite a few of these historical pieces 

exposing the outrageous policies Israel used to “ethnically cleanse” Palestinians from their 

land in order to insure that the new state was “more Jewish and less Arab”. As I have read 

each of these articles, I must say that my reactions have ranged from anger to indignation 

to vindication.I have felt angry and indignant because 40 years ago, when I first wrote 

about these same practices in a little book titled, “Palestinians: The Invisible Victims”, I 

was denounced by major pro-Israel and American Jewish organisations for my anti-Israel 

views. Back then, these mainstream groups were operating in much the same way as 

today’s shadowy Canary Mission or Campus Watch. They created defamatory and 
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threatening background briefs on Arab American writers and activists. And they would 

use these briefs to pressure colleges, radio, and TV programmes to disinvite us. They 

accused us distorting history, fabricating lies, and being motivated by an anti-Jewish 

animus. Of course, we were doing none of the above. We were merely reporting on the 

history of what Israel had done and was still doing to remove Palestinians from their lands 

and to deny them their rights.When I now read the very same history in an Israeli 

newspaper, I cannot help think of the price so many Arab American intellectuals and 

activists were forced to pay for simply telling the truth. So, yes, I am angry and indignant. 

At the same time, I feel somewhat vindicated that despite the heavy-handed efforts of 

major American Jewish groups to silence our voices, the truth is finally coming out. 

One final aspect of the article that I found intriguing was the effort expended and the 

means used by Israeli authorities to bury the historical record that would prove the grave 

injustices they committed in establishing their state. According to the Haaretz article, this 

record includes evidence of “the looting and destruction of Arab villages during the 

Independence War [and]...evidence of acts of expulsion and testimony about camps set up 

for captives”.What the article makes clear is that the “cover up” was not only designed to 

hide the truth, but to provide Israeli propagandists the opportunity to disingenuously 

“question” whether these thing even happened or to simply deny that they happened at all 

and then discredit those who said otherwise. As one official quoted in the article says about 

the imperative of hiding any documentation of what Israel had done to the Palestinians, “if 

someone writes that the horse is black, if the horse is not outside the barn, then he cannot 

ever prove that it is really black”. The lesson: if you hide the records or destroy, no 

historian can prove it ever happened. 

The Israeli plan in a nutshell: first, whitewash history denying all the claims made about 

the repressive policies put in place; then denounce anyone who refuses to accept this 

fictional account of “history”; and finally, hide from the public as much of the real history 

is possible, so that it becomes difficult to counter the “whitewashed” fictive historical 

narrative.In the end, what is especially disturbing about this Israeli practice, is that it is 

still their modus operandi. They continue to dispossess Palestinians of their lands using the 

same tactics which they used to “Judaise the Galilee”. In the early 1950’s, Israelis used the 

Emergency Defence Regulations they inherited from the British to declare any Palestinian 

area “closed”. They did so “as a means to control the “state’s lands...until their permanent 

status could be regularised and ...Jewish settlement could begin in formerly Arab areas”. 

This is exactly what the Israelis have done throughout the West Bank with “closed” and 

“green zones”. And precisely what the Trump “peace plan” has done is formalise, in 

Israel’s favour, “the permanent status” of the seized Palestinian lands. 

For decades, Israel’s apologists hid their intent and the evidence of their crimes. The truth 

is now coming out. And yes, those of us who have been telling this story can feel vindicated. 

But we can also feel angry and indignant, and deeply concerned about the future. 

The writer is president of the Washington-based Arab American Institute 
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