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٤

  القدساالردن 

  الوصاية واجب وأفتخر بأدائه: الملك

 الحفاظ على القدس مصلحة ومسؤولية الجميع
  

ألقــى جاللــة الملــك عبــداهللا الثــاني، فــي العاصــمة يريفــان اليــوم الثالثــاء، بحــضور  - بتــرا -يريفــان
  .مين سركيسيان، خطابا أمام أكاديميين ودبلوماسيين في أرمينيا، خالل جلسة حواريةالرئيس األرميني أر

وفيما يلي نـص خطـاب جاللـة الملـك، الـذي حـضره سـمو األميـر علـي بـن الحـسين، وسـمو األميـر 
ممـا  (:غازي بن محمد، كبير مستشاري جاللة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجاللته

 )زء من خطاب جاللة الملكيلي ج

 بسم اهللا الرحمن الرحيم"

  فخامة الرئيس،

  السادة الحضور،

 أصدقائي،

ـــي . شـــكرا جـــزيال ـــضيافة الت ـــق لحفـــاوة ال ـــي أن أعـــرب باســـم وفـــدنا عـــن التقـــدير العمي اســـمحوا ل
 .استقبلتمونا بها هنا في أرمينيا

عاصمة بلد شاب ينبض بالحياة، زيارتنا إلى يريفان، إحدى أقدم مدن العالم، وهي في نفس الوقت 
 .تذكرني كثيرا ببلدي الحبيب، األردن

ولكن تاريخنا المشترك يمتد إلى أبعـد مـن ذلـك؛ إذ يـشكل األرمـن فـي الـشرق األوسـط جـزءا ... >>
. إنهم جزء ال يتجزأ من ماضـي منطقتنـا وسـاهموا فـي تـشكيل حـضارته. من أقدم مجتمع مسيحي في العالم

عكـم ليـستمروا فـي القيـام بـدور محـوري فـي تـشكيل حاضـر منطقتنـا وبنـاء مــستقبلها ونحـن نتطلـع للعمـل م
 .المشرق

ّلألرمـن األرثـوذكس فـي موقـع عمـاد الـسيد المـسيح ،عليـه " مـار قـره بيـت"في األردن، تقف كنيسة 
وأنـا شخـصيا كنـت محظوظـا بفرصـة دعـم إعـادة . السالم، شـاهدا علـى التـاريخ األرمنـي المـستمر فـي بلـدنا

، وهــو موقــع ذو أهميــة بالغــة لــدى المــسلمين )المغطــس(ّهيــل موقــع عمــاد الــسيد المــسيح عليــه الــسالم تأ
 .والمسيحيين

والبطريركية األرمنية هي . في القدس، يشكل الحي األرمني جزءا من تاريخ المدينة منذ عدة قرون
مـشترك المـسيحي واإلسـالمي إحدى الكنائس المحمية بموجب العهدة العمرية، التي تمثل إرثا من العـيش ال

يـستمر . الذي يعود إلى أكثر من ألف وثالثمائة عام، إلى عهد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، رضـي اهللا عنـه
هذا اإلرث اليوم، مجسدا بالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وهي واجـب 



 

٥

ية باألمـاكن المقدسـة التابعـة للبطريركيـة األرمنيـة فـي وأنا أعتز بشكل خاص بمسؤولية العنا. أفتخر بأدائه
  .ُالقدس التي عهدت إلي

تحمل القدس أهمية تاريخية كبيرة بالنسبة لي ولعائلتي، ولكنها أيضا مدينة مقدسة ألتباع األديـان 
ذي التوحيدية الثالثة، وللجميع مصلحة ومسؤولية في الحفاظ على الروحانية والـسالم والعـيش المـشترك الـ

تمثله المدينة، فال يمكننا السماح للمدينة المقدسـة أن تتحـول إلـى بـؤرة للعنـف واالنقـسام، فمـن الـضروري 
الحفاظ على هويتها ووضـعها القـانوني، وكـذلك الوضـع التـاريخي القـائم فيمـا يتعلـق بالمقدسـات اإلسـالمية 

ء مـثلكم وحـول العـالم للعمـل معنـا ونحن نتطلع إلى القادة المـسيحيين واألصـدقا. والمسيحية على حد سواء
 .للحفاظ على القدس كمدينة تجمعنا ورمزا للسالم

 أصدقائي،

فقـد شـكل األردنيـون مـن أصـول . لقد تحدثت اليوم عن صداقتنا العميقة، المتجذرة فـي تـاريخ غنـي
 األيــام وفــي. أرمينيــة علــى مــدار القــرن الماضــي مثــاال يحتــذى بــه، يثبــت أن الغلبــة دومــا للــصداقة واألخــوة

واألشهر المقبلة، نأمل أن نتمكن من كتابة فصل جديد معا، فصل يبني على الصداقة التي بـدأت منـذ زمـن 
 .طويل، ويحمل شراكات وآفاق جديدة لشعوبنا

 ."شكرا لكم

وكان الرئيس األرميني أرمين سركيسيان، رحب في كلمة له خالل الجلسة الحوارية، بجاللة الملك، 
  .تاريخية، مشيرا إلى متانة العالقات بين البلدينواصفا زيارته بال

  .وأقام الرئيس األرميني، أرمين سركيسيان، غداء عمل تكريما لجاللة الملك والوفد المرافق لجاللته

  ٢ص/١٢/٢/٢٠٢٠الرأي 

***  

  الملك وصي وحيد على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس: قيادات مسيحية

 

قال رجال دين وقيادات مسيحية انهم يجددون بيعتهم لجاللة الملك  - محمد الخصاونة- عمان  
عبداهللا الثاني وللعهدة العمرية، وبالوصاية الكاملة لجاللته على المقدسات المسيحية واإلسالمية في 
القدس، موضحين أن العهدة العمرية تنص على قيام الهاشميين بنصرة أهل الكتاب والمحافظة عليهم 

 .هم وكنائسهم وتلبية احتياجاتهاوعلى ممتلكات

، معتبرين أن القرار غير »نتانياهو –صفقة ترمب»  انهم ينددون ويستنكرون وقالوا خالل حديثهم
شرعي وغير قانوني وأن الرئيس األميركي ال يحق له منح ما ال يملك، واالعتراف بأن القدس عاصمة 

 .إسرائيل



 

٦

عالم األب الدكتور رفعـت بدر على أن الوصاية وبين مدير المركز الكاثوليكي للدراسات واإل
ًالهاشمية على المقدسات في مدينة القدس الشريف لم تكن يوما حبرا على ورق، وبأنها كانت على أرض  ً
ًالواقع فعال كبيرا ال حدود له، تمثل بالدعم المعنوي والمادي، والوقوف إلى جانب المقدسيين مسلمين  ً

 .ي تعرضوا لهاومسيحيين في كل الظروف الت

وأضاف، يدرك الجميع بأن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية في الشرق األوسط، وهذا ما 
ًكما يشدد الفاتيكان دوما على . أكده ويؤكده على الدوام جاللة الملك والدبلوماسية األردنية التي يقودها

يانات اإلبراهيمية الثالث، حيث يدعو إلى موقفه الثابت من القدس، المدينة الفريدة والمقدسة ألتباع الد
 .ًاحترام الوضع القائم في مدينة القدس، تماشيا مع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة

وقد أشار قداسة البابا فرنسيس لدور جاللة الملك المحوري في حماية المقدسات في القدس، 
 . والعالموأشاد بالتزام األردن بتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة

ولفت إلى أن النظر إلى قضية القدس يكون من خالل بعدين، األول سياسي وهي أنها عاصمة 
الدولة الفلسطينية، والثاني أن بها مقدسات للمسلمين والمسيحيين، لذلك فاألردن ومنذ زمن بعيد لم يترك 

 .فلسطين ولن يتركها

، وهذا دليل للعالم أن االهتمام الهاشمي لم وأشار إلى أن جاللة الملك تبرع لترميم كنيسة القيامة
 .ًيكن فقط للمقدسات اإلسالمية، إنما للمقدسات المسيحية أيضا

من جهته، قال راعي كنيسة الروم الكاثوليك في الكرك األب بولص بقاعين إن الوصاية الهاشمية 
ترام األديان وترفض أمر تاريخي، وأن األردن من بين أكثر الدول التي تسعى لبث روح التسامح واح

 .اإلرهاب والعنف، وهو ما تمثل بالوئام الذي يسود األردن بين الجميع

ّوأوضح بأن االتفاقية التاريخية الموقعة بين جاللة الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في  ّ
مقدسة في ّ، قد أعادت التأكيد من جديد أن الملك هو صاحب الوالية وخادم األماكن ال٢٠١٣ّعمان عام 

القدس، وهو صاحب الوالية القانونية في اتخاذ اإلجراءات القانونية والدبلوماسية أمام المحافل الدولية في 
 ١٩٩٤ّحال االعتداء على المقدسات، السيما وأنها تأتي مع االعتراف الصريح لمعاهدة وادي عربة عام 

ة القدس الشريف، بوصلة المسيحيين بالوصاية الهاشمية األردنية على المقدسات الدينية في مدين
 .ٍوالمسلمين على حد سواء

من جهته، قال وزير الثقافة السابق جريس سماوي ان الوصاية الهاشمية على المقدسات 
المسيحية واالسالمية في القدس لها مشروعية ضاربت في التاريخ منذ العهدة العمرية بين الخليفه عمر 

 . في القدسنيوسبن الخطاب والبطريرك العربي صفر



 

٧

ثم تجددت هذه الوصاية عندما زار الشريف الحسين بن علي المدينة المقدسة وحضر : وأضاف
ومن غير الهاشميين يحق لهم ورثاة . اليه ابناء فلسطين يبايعونه ويطلبون وصايته على المقدسات

 .العهدة العمرية والعالقة الفريدة والتاريخية مع القدس المدينة العظيمة

ر سماوي إلى أن جاللة الملك في خطابه الذي القاه في يرافان في أرمينيا، اكد على الثوابت، وأشا
ٕواشار اشارة لماحة الى تكوين المجتمع االردني الفسيفسائي والى أن االرمن هم جزء من هذه التشكيلة  ّ

ن ذلك ينسجم مع البنية األردنية، فاذا كانت القدس مهد الديانات وتحتضن التنوع الروحي الفريد للعالم فا
الثقافية والتاريخية واألخالقية للهاشميين المنفتحين على العالم وعلى التنوع وعلى االنسان مهما كان 

  .الوصاية الهاشمية على المقدسات لها مشروعية دولية وتاريخية وقانونية. عرقه او دينه

  ٣ص/١٢/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  شؤون سياسية

 "صفقة القرن"لن نقبل بـ: عباس أمام مجلس األمن

 

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليـوم الثالثـاء، أمـام مجلـس األمـن  أكد – وكاالت – ٤٨عرب 
صـفقة "ً األميركية اإلسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعالميا بـاالمالءاتالدولي رفض خطة 

 .عقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ودعا الرباعية الدولية وأعضاء مجلس األمن ل"القرن

نحـن نـرفض ... نؤكد على الموقف الفلـسطيني الـرافض للـصفقة األميركيـة اإلسـرائيلية"وقال عباس 
حـضرت إلـى مجلـس "، وأضـاف "الصفقة لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها للشرعية الدولية

 ".سنواجه تطبيقها على أرض الواقع(...) ألميركية ا‘ صفقة القرن‘األمن لتأكيد رفضنا لـ

وعرض عباس خريطـة كبيـرة لفلـسطين كمـا تقترحهـا واشـنطن، وأكـد أن الخطـة التـي وصـفها بأنهـا 
يكفي أن تكون مرفوضة من قبلنـا "ال تحقق السيادة للشعب الفلسطيني، وأضاف " الجبنة السويسرية"تشبه 

مــن يقبــل مــنكم أن تكــون دولتــه " وســأل الحــضور ". الفلــسطينيةكونهــا تخــرج القــدس الــشرقية مــن الــسيادة
 ".هكذا؟

هذه " وأوضح عباس أن ". مليون فلسطيني لنطالب بالسالم العادل فقط١٣جئتكم من قبل "وأضاف 
كمــا شــرعت مــا هــو غيــر قــانوني مــن . الــصفقة ألغــت قانونيــة مطالــب الــشارع الفلــسطيني وحقــه المــشروع

 ".ومخططات ضماستيطان ومصادرة لألراضي 

، وأكد على ضرورة عدم "الصفقة األميركية اإلسرائيلية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية"واستطرد 
ترســخ نظــام التمييــز "، واعتبــر أنهــا "مرجعيــة دوليــة للتفــاوض بــشأن الــسالم فــي الــشرق األوســط"اعتبارهــا 

 ".العنصري وتقوم على مكافأة االحتالل بدل محاكمته على جرائمه



 

٨

 ضـابط إســرائيلي عبـروا عـن اعتراضـهم علــى الخطـة األميركيـة ووقفـوا إلــى ٣٠٠"ّر عبـاس أن وذكـ
(...) المظـاهرات التـي خرجـت فـي تـل أبيـب للتعبيـر عـن رفـض الخطـة األميركيـة "، فيما شـكر "جانب الحق

 ".نوجه التحية لكل من قال ال للخطة األميركية في األراضي الفلسطينية وفي كل مكان في العالم

ــا"وأشــار الــرئيس الفلــسطيني إلــى أن  ، وقــال "الــسالم بــين الفلــسطينيين واإلســرائيليين مــا زال ممكن
تحــدثت عــن قــضايا الحــل النهــائي مــع الجانــب األميركــي وترامــب عبــر لــي ســابقا عــن دعمــه لحــل : "عبــاس

 ".ئيس ترامبما أعرفه هو أن فحوى الخطة األميركية ال يعبر عن حقيقة ما يعتقده الر(...) الدولتين 

نحــن التزمنــا باتفــاق أوســلو واعترفنــا ضــمنه بإســرائيل وبحقهــا فــي الوجــود فكيــف "وأضــاف عبــاس 
تجاوبنـا "، وتـابع "أضعنا فرص السالم؟ نقول لمن يتهموننـا بإضـاعة فـرص الـسالم ال تطلقـوا شـعارات غبيـة

 ".لشرعية الدوليةمع جهود واشنطن والمبادرات الدولية لكن لم نجد ما يعبر عن حقوقنا وفقا ل

واصلت حكومات االحتالل اإلسـرائيلي المتعاقبـة تـدمير فـرص الـسالم وتـسريع النـشاط "وقال عباس 
اإلدارة األميركية دعمت االحتالل وأصدرت قرارات لم يقبلهـا العـالم و ال حتـى أعـضاء "، وأكد أن "االستيطاني

حلول اقتصادية ومساعدات ماليـة ولكـن دون وعدونا تحت مسميات مختلفة ب"، وتابع "بالكونغرس األميركي
الخطة التي طرحتها لن تحقق السالم ألنها ألغت الشرعية الدولية : أقول للرئيس األميركي. أي حل سياسي

 ".ولن تحقق حل الدولتين

فـي أوسـلو حققنـا مـع اإلسـرائيليين "ّوشدد عباس علـى أن الـسالم المفـروض لـن يعـيش، وقـال إنـه 
لن نقبل الواليات المتحدة األميركية وسيطا " مشددا على أنه ". يتدخل أي طرف خارجياتفاق سالم دون أن

 ".لوحدها في عملية السالم

ًوعــرض عبــاس علــى مجلــس األمــن عقــد مــؤتمر دولــي لتنفيــذ قــرارات الــشرعية الدوليــة، موضــحا  ّ
علـى مبـادرة "طينية تـصر ، وشددا على أن القيادة الفلـس"أعرض تنظيم مؤتمر للسالم عبر الرباعية الدولية"

 ".السالم العربية وهي جزء من الشرعية الدولية

أمد يدي قبل فوات األوان ألي شريك يقبل بالسالم في إسرائيل، الوضع قابل لالنفجار "وقال عباس 
فــي المنطقــة ولــن تتغيــر األوضــاع إال باســتعادة األمــل فــي الــسالم، أقــول للــشعب اإلســرائيلي إن االحــتالل 

ان والسيطرة العـسكرية علـى شـعب آخـر لـن يـصنع لكـم الـسالم، لـيس لـدينا أي صـراع مـع اليهـود واالستيط
 ".والديانة اليهودية نحن ضد من يحتل أرضنا ويعتدي علينا

للتفــاوض فــورا إذا وجــد شــريك فــي إســرائيل يرغــب فــي الــسالم تحــت "وعبــر عبــاس عــن اســتعداده 
ــة ــة الدولي ــون "، وأضــاف "إشــراف الرباعي ــت حــن مؤمن ــا كان ــف واإلرهــاب مهم ــدا للعن ــن نلجــأ أب ــسالم ول بال

، "شعبنا الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم لالحتالل مهما طال الزمن وال يريد سوى حقـه"،وأكد أن "األوضاع
 ".قتل األمل لدى الشعب الفلسطيني"محذرا من 

 السالم لن يتحقق طالما عباس باق في منصبه: سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة



 

٩

في المقابل، دعا السفير اإلسـرائيلي لـدى األمـم المتحـدة، دانـي دانـون، إلـى إزاحـة محمـود عبـاس، 
عـن منــصبه رئيــسا للــسلطة الفلــسطينية، وزعــم أن الــرئيس الفلـسطيني غيــر جــاد فــي مــا يتعلــق فــي رغبتــه 

 بإجراء مفاوضات مع حكومة االحتالل اإلسرائيلي

ال يمكـن التوصـل إلـى "ر األمم المتحدة في نيويـورك أنـه وادعى دانون خالل حديثه للصحافيين بمق
، قبيـل دقـائق مـن بـدء جلـسة مجلـس األمـن المنعقـدة "سالم مع الفلسطينيين طالما بقي عباس في منصبه

 ".صفقة القرن"حول 

ًإذا كان عباس جادا بشأن المفاوضات، فلن يكـون هنـا : "وكرر دانون، مزاعمه أثناء الجلسة، وقال
ً، وادعـى أن نهـج محمـود عبـاس هـوء الـشكوى الدائمـة بـدال "ما كان سيأتي إلى القدس وواشنطنٕاليوم، وان

 .من القيادة

فقـط "، وتـابع "لن يكون هناك تقدم في عملية السالم طالما أن عباس باق في منـصبه"وأضاف أنه 
 ".ألمامعندما يخرج عباس من الساحة، ستكون إسرائيل والفلسطينيون قادرين على التقدم نحو ا

القائـد الـذي يختـار "، أن )واينـت" (يديعوت أحرونوت"ًوزعم دانون وفقا للموقع اإللكتروني لصحيفة 
 ".ًالرفض والتحريض وتمجيد اإلرهاب ال يمكن أن يكون شريكا في عملية السالم

 ٕال سالم عادل بدون القدس عاصمة لفلسطين واسرائيل: ميالدينوف

لخاص لعملية السالم بالـشرق األوسـط، نيكـوالي ميالدينـوف، إنـه من جانبه، قال المنسق األممي ا
 ".ٕال يمكن تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة بدون أن تكون القدس عاصمة لفلسطين واسرائيل"

جـاء ذلــك خـالل إفــادة للمـسؤول األممــي فــي جلـسة مجلــس األمـن الــدولي، التـي انعقــدت بمــشاركة 
ــدولتين "األميركيــة المزعومــة، وأكــد ميالدينــوف "  القــرنصــفقة"الــرئيس الفلــسطيني حــول  ضــرورة إقامــة ال

، وأن تكون ١٩٦٧ًالفلسطينية واإلسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وأمن، على أساس خطوط ما قبل 
 ".القدس عاصمة لكلتا الدولتين

المقتـرح "مي رفضت وأوضح أن الحكومة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسال
 وحذر ميالدينوف من مغبـة ".األميركي نظرا لعدم تحقق الحد األدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني

تعهد كبـار المـسؤولين اإلسـرائيليين بـضم أجـزاء مـن الـضفة الغربيـة مـن جانـب واحـد، بمـا فـي ذلـك جميـع "
 ".)أنطونيو غوتيريش(ن العام لألمم المتحدة المستوطنات اإلسرائيلية ووادي األردن وهو ما عارضه األمي

ٕتــأثير مــدمر علــى احتمــال حــل الــدولتين، واغــالق البــاب أمــام المفاوضــات، "وأكــد أن لــذلك التعهــد 
 ".ويقوض بشدة فرص التطبيع والسالم اإلقليمي

  ١١/٢/٢٠٢٠ – ٤٨عرب 

***  
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  فرضها يتم ولن للتفاوض ًأساسا تشكل" القرن صفقة: "واشنطن
 

ــسفيرة اعتبــرت – ٤٨ عــرب ــة ال ــدى األميركي ــي المتحــدة، األمــم ل ــة الخطــة أن كرافــت، كيل  األميركي
 أن وأضـافت ؛"تطبيقهـا ويمكـن واقعيـة "،"القـرن صـفقة"بــ والمعروفة الفلسطينية القضية لتصفية اإلسرائيلية

ـــست "الخطـــة ـــزال، مـــشروعا لي ـــول َمن ـــرفض أو للقب ـــة ".ال ـــاوض أســـاس "عـــن متحدث ـــراح للتف  قإلطـــال واقت
 الفلـسطيني/ العربـي الـصراع بحـل الخاصـة األمـن ومجلـس المتحـدة األمـم قـرارات أن كرافـت واعتبـرت".حوار

 األمـن مجلـس جلـسة فـي ذلـك جـاء ،"شـيء عـن تـسفر ولـم للفـشل، مـذهل سـجل "بمثابـة بأنها اإلسرائيلي،
 تـم "إنـه كرافـت، توقالـ".القـرن صـفقة "حـول عبـاس، محمود الفلسطيني الرئيس بمشاركة المنعقدة، الدولي
 النقـاش، مـن لهـا حصر ال ساعات خالل من المتحدة األمم داخل األوسط الشرق في السالم أهمية مناقشة

 ".القضية هذه يتناول قرار ٨٠٠ من أكثر وبإصدار

 مــع لـذلك "وتابعـت ؛"ودائـم حقيقـي سـالم عـن القــرارات هـذه وال المناقـشات هـذه تـسفر لـم "وأضـافت
 الـرئيس اقتـرح الـسبب ولهـذا مجـددا، الشيء بنفس نقوم أن الحماقة من سيكون ذا،ه المذهل الفشل سجل

 لمحادثــات للتحــضير حــان الوقــت "إنــه األميركيــة المندوبــة وقالــت".للــسالم الجديــدة رؤيتــه ترامــب،) دونالــد(
 ٥٠ رهاقـد باسـتثمارات المرفقة األميركية الخطة أن معتبرة ،"األوسط الشرق في السالم عملية بشأن جديدة
 األميركيـة الـسالم خطـة "أن كرافـت وذكـرت".وواقعيـة محـددة ألنهـا الـسابقة الـرؤى عـن مختلفة "دوالر مليار

 بالمنــــاطق تاريخيــــة اســــتثمارات معــــدالت وتقتــــرح الــــشرقية، القــــدس فــــي فلــــسطينية دولــــة إلــــى ســــتؤدي
 مقترحـات هـي بـل الـصراع أطراف على للسالم خطتنا نفرض لن "األميركية اإلدارة أن وأوضحت".الفلسطينية

 مـع جديـد حـوار فـي الـدخول وعليـه الفلـسطيني الـشعب تـدعم واشـنطن "وأضـافت ،"القبـول أو للـرفض قابلة
 أن إلـى وأشـارت ،"أمنهـا علـى والحفـاظ إلسـرائيل الـداعم "إدارتها موقف على التأكيد كرافت وجددت".إسرائيل

 المتحــدة، بــاألمم األميركيــة المندوبــة وخاطبــت".خيــةتاري خطــوة التفاهميــة وخارطتهــا للخطــة إســرائيل قبــول"
 فـي.سـتدعمكم الـدول مـن العديـد فـإن الـسالم مـسار اختـرت إذا: "قائلـة عبـاس محمـود الفلـسطيني، الرئيس
 وألمانيـا وفرنـسا بلجيكـا (الحاليـة بدورتـه األمـن مجلـس فـي األعـضاء األوروبـي االتحـاد دول أكـدت المقابل

 ّمتـــصلة "فلـــسطينية وبدولـــة الـــدولتين،) إقامـــة (بحـــل التزامهـــا) عـــضويتها تهيـــةالمن بولنـــدا كمـــا ٕواســـتونيا
ـــستقلة، األراضـــي، ـــة، م ـــة ســـيادة ذات ديمقراطي ـــي".للحيـــاة وقابل ـــت وف ـــاء، ســـابق وق ـــال الثالث  الـــرئيس ق

 وسـنواجه بهـا، نقبل لن "،"القرن صفقة "حول جلسة خالل الدولي، األمن بمجلس له كلمة في الفلسطيني،
 ".الواقع أرض على تطبيقها

 قانونيـة ٕوالغـاء الجانـب، أحاديـة مواقـف مـن تـضمنته لمـا يأتي للصفقة الواسع الرفض "أن وأضاف
 أن اعتبـر أنـه غيـر ،"واسـتقالله حريتـه ونيـل مـصيره بتقريـر المـشروع حقـه فـي الفلـسطيني الشعب مطالب

  ." ممكنا يزال ال واإلسرائيلي الفلسطيني الشعبين بين السالم"

  ١١/٢/٢٠٢٠ – ٤٨عرب 
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  مهاتير محمد يشيد بجهود الملك وموقفه الداعم والراسخ للقضية الفلسطينية
 

أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عمق العالقات التي تجمع البلدين الصديقين، مشيدا  - كوااللمبور
معبرا عن رفض ماليزيا بجهود جاللة الملك عبد اهللا الثاني وموقفة الداعم والراسخ للقضية الفلسطينية، 

المطلق لخطة السالم ألنها غير مقبولة وستجلب مزيدا من االحتقان للمنطقة، داعيا الدول العربية إلى 
  .التوحد من أجل التصدي لتلك الصفقة

جاء ذلك خالل لقائه أمس األول الوفد البرلماني األردني المشارك في المؤتمر الثالث لرابطة   
وعرض رئيس الوفد النائب المحامي يحيى السعود . الذي أنهى أعماله أمس» سبرلمانيون ألجل القد«

خالل اللقاء لجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية 
وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، بالتنسيق مع األشقاء الفلسطينيين، وعبر االنخراط 

وبين أن جاللة الملك يضع القضية الفلسطينية في سلم اولوياته . يجابي الفاعل مع المجتمع الدولياإل
خالل لقاءاته في جميع المحافل اإلقليمية والدولية دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق 

  .وصوال إلقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس

التي » صفقة القرن«خطة األميركية للسالم بالشرق األوسط المعروفة بـ وتابع ان االردن أعلن رفضه لل
وثمن السعود واعضاء الوفد النواب انصاف الخوالدة ومحمود الفراهيد . جاءت لتصفية القضية الفلسطينية

 وابراهيم ابو السيد دور ماليزيا في دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات ودعم القضايا العربية وال سيما
القضية الفلسطينية، مؤكدين عمق العالقات التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجاالت، وتعزيزها 

  .على الصعيد البرلماني والسياحي واالقتصادي واالستثماري

  ٣ ص١٢/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

   تستنكر اقتحام الحرم اإلبراهيمي من قبل عشرات جنود االحتالل الفلسطينيةاألوقاف

 

  األوقـاف والـشؤون الدينيـة الفلـسطينية بـشدة وزارة اسـتنكرت – اهللا  رام–ة قدس نـت لألنبـاء وكال
  الـشريف ظهـر اليـوم وطـرد المـوظفين والحـراساإلبراهيمـي للحـرم اإلسرائيلي اقتحام عشرات جنود االحتالل

 .  المتواجدين داخل الحرم

، يـوم الثالثـاء، ان هـذا التـصعيد مـن تـصريح صـحفي  الرب فيأبووأكد وكيل وزارة األوقاف حسام  
بـوتيرة   والبلـدة القديمـة والتعـدي علـى صـالحيات األوقـاف مـستمراإلبراهيمـيالحرم  قبل قوات االحتالل تجاه

 .  كبيرة وسريعة

الحرم اإلبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايـا خبيثـة  وأشار أبو الرب إن السياسة اإلسرائيلية في
والـتحكم  خاللها االستيالء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيتـه، تحاول إسرائيل من
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والقوانين الدوليـة التـي ضـمنت حمايـة حريـة  به وبخاصة أيام األعياد اليهودية وهذا يتناقض مع االتفاقيات
 .االحتاللالعبادة تحت 

والتراثــي  قـة بالــشأن الثقــافيأبــو الــرب المجتمـع الــدولي بــشكل عـام والمؤســسات ذات العال وطالـب
مــا يحـدث فــي القــدس والمــسجدين  والـديني وعلــى رأســها اليونـسكو بوضــع قراراتهــا موضــع التنفيـذ لخطــورة

 .األقصى واإلبراهيمي

الـشريف  أبناء محافظة الخليل باالستمرار في أداء الصلوات في الحرم اإلبراهيمـي كما دعا أبو الرب
  .لية المتتابعة لالستيالء عليهلحمايته من المخططات اإلسرائي

  ١١/٢/٢٠٢٠وكالة القدس لألنباء 

*** 

  المفتي العام للقدس يحرم التعاطي مع صفقة القرن ومروجيها
 

 أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، فتوى  ...–فلسطين المحتلة   
دف في مجملها إلى تصفية القضية الفلسطينية  ومروجيها، والتي ته"صفقة القرن"بتحريم التعاطي مع 

  .إلى األبد، وتقطيع أوصال المواطنين

واعتبر المفتي في بيان له، أمس الثالثاء، أن كل من يتعاطى مع الصفقة خائن هللا ورسوله   
 تسلب القدس من أصحابها "صفقة القرن"وأضاف ان . وللمسجد األقصى المبارك، والقدس، وفلسطين

حرم المسلمين من ثالث مساجدهم، وأولى قبلتيهم، ومسرى نبيهم، صلى اهللا عليه وسلم، الشرعيين، وت
  .وتضيع حقوق الالجئين، وتنزع الشرعية عن المطالبة بالحقوق المشروعة لشعب يقتلع من دياره قهرا

وذكر أن الصفقة جاءت لتلغي حق شعبنا في الحياة على أرضه بكرامة، وتشد على يد الظالم   
ب، وتؤازره، وتمنحه معظم األرض الفلسطينية المعطرة بدماء الشهداء الزكية ظلما وعدوانا، كذلك المغتص

فهي متلبسة بالخطايا واآلثام والجرائم، وتفرض من طرف واحد، وتتنافى مع أبسط درجات القيم النبيلة، ما 
ق لعنة اهللا ومالئكته يؤكد أن من يخطط لهذا العدوان الغاشم أو يسانده، أو يسكت عنه راضيا، يستح

  .والناس أجمعين

وطالب المفتي العالم أجمع بالعمل الجاد لوقف العدوان على فلسطين وقدسها ومقدساتها وشعبها،   
.. . ونصرتهم، واالمتناع عن التعاطي مع هذه الصفقة الجائرة، والمليئة باإلجرام والعنصرية البغيضة

  )وكاالت(

  ١ ص١٢/١/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  اءاتاعتد

   أشهر عن األقصى٦االحتالل يبعد رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية 

 

 اإلسـالمية باألوقـافشرطة االحتالل، رئيس لجنة رعايـة المقـابر اإلسـالمية  أبعدت – وفا – القدس
 . أشهر٦بالقدس الحاج مصطفى أبو زهرة عن المسجد األقصى، لمدة 

 من مركز شرطة االحتالل فـي المـسكوبية، اإلبعادثاء، قرار واستلم الحاج أبو زهرة مساء اليوم الثال
  .األقصىبحجة رباطه في 

  ١٢/٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  الحكم على الشيخ رائد صالح والحرب على الرباط في األقصى

 

 رائـد الـشيخ محاكمـة فـصول عـن اليـوم الستار أسدل – القدس موقع خاص – الجعبري جهاد كمال
 االحـتالل قـوات قامـت أن فبعـد المحتـل، الـداخل فـي اإلسـالمية الحركة في الشمالي احالجن مؤسس صالح،

 له، اتهام الئحة توجيه ثم ومن الفحم، أم في منزله من ،١٥/٨/٢٠١٧ بتاريخ الشيخ، باعتقال الصهيوني
 مــن لعــدد ًاســتنادا"العنــف علــى التحــريض" بــين تراوحــت ًتهمــا الالئحــة تــضمنت حيــث ،٢٤/٨/٢٠١٧ فــي
 ،"محظـــورة جماعـــة دعـــم" وتهمـــة المحتـــل، الـــداخل مـــساجد ومختلـــف األقـــصى، فـــي ألقاهـــا التـــي خطـــبال

 رائــد الــشيخ يرأســها كــان والتــي الــشمالي، الجنــاح – المحتــل الــداخل فــي اإلســالمية الحركــة هنــا والمقــصود
ـــى صـــالح، ـــاريخ حت ـــس مـــن صـــدور ت ـــوزاري المجل ـــصهيوني ال ـــة بحظـــر المـــصغر، ال ـــشطتها، كاف ـــي أن  ف

 لمـدة الفعلـي بالـسجن ١٠/٢/٢٠٢٠ يوم صباح صالح، رائد الشيخ على اليوم الحكم تم ،١٧/١١/٢٠١٥
  .تهمة ١٢و بنود، ٤ من مكونة للشيخ وجهت اتهام لالئحة ًوفقا ًشهرا، ٢٨

 الـتهم من ًكبيرا ًعددا )الشاباك( اإلسرائيلي المخابرات جهاز قدمها التي االتهام الئحة بنود تضمنت
 المــسجد فــي مــنظم بــشري تواجــد أي بإدانــة القاضــية وسياســاته، أجندتــه يخــدم بمــا )لــشاباكا (فــسرها التــي

 األقـصى، المـسجد فـي الربـاط حظر بقراري األرض، على ترجمتها بدأت والتي له، الداعمين ٕوادانة األقصى،
 الفرع – اخلالد في اإلسالمية الحركة أنشطة كافة حظر وقرار ٩/٩/٢٠١٥ في ،)ًمحظورا ًتنظيما( واعتباره

 أشـكال مـن شـكل أي لحظـر ممنهجـة صـهيونية سياسـات مـن ذلـك تال وما ،١٧/١١/٢٠١٥ في الشمالي،
 ونـساء األقـصى، وجمعيـات العلـم، مـصاطب كإغالق األقصى، المسجد في بشري تواجد لخلق المنظم العمل

  .وغيرها األقصى، أجل من

 البنـد فـي جـاء فقـد صـالح، رائـد الـشيخ قبحـ اإلسرائيلية، االتهام الئحة من المترجم النص بحسب
 حظـر يخـص فيمـا للـشيخ، وتـصريحات بكلمـات المتعلقـة الوقـائع مـن عـدد على ًمحتويا الالئحة، من األول
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 نــشاط ســياق دعــم فــي التــصريحات، تلــك ًمعتبــرة الــشمالي، الفــرع – المحتــل الــداخل فــي اإلســالمية الحركــة
  ".محظورة منظمة"

ــد أمــا ــاني البن ــى اســتند فقــد ئحــة،الال مــن الث ــة إل ــشيخ ألقاهــا جمعــة خطب ــد ال ــاريخ صــالح، رائ  بت
 مـن هنـا، مـن" :فيهـا وجـاء عـارة، ووادي الفحـم، أم أهـالي فيها شارك موحدة صالة ضمن ،٢١/٧/٢٠١٧
 المجلـس بـاب عنـد اآلن والمرابطـات المـرابطين كل إلى تحية ألف الفحم، أم مدينة في الحاشدة الصالة هذه
 المبارك األقصى للمسجد المحاذية الجوز وادي منطقة وفي المبارك األقصى المسجد في باطاألس باب وعند
 للرجال تحية منهم، للجميع تحية .المبارك األقصى المسجد من بقعة كأقرب فيها أهلنا يصلي بقعة كل وفي

 يرابطـون أيام ثمانية نذم يزالون ال الذين الحرائر وهم األحرار وهم الرجال وهم القوم وهم لهم تحية والنساء،
 العربـي والـشعب العربـي والعـالم المـسلمة األمـة عـن نيابـة المبـارك األقـصى المـسجد ثغـرة الثغـرة، هـذه على

 يرابطـون يزالـون ال .أقـصى يـا نفديك بالدم بالروح ويرددون يرابطون يزالون ال أيام ثمانية منذ .والفلسطيني
 هـراوات وجـه فـي اإلسـرائيلي، االحـتالل بنـادق وجـه في إلسرائيلي،ا االحتالل قوات وجه في أيام ثمانية منذ

 ال اهللا، إال يخـافون ال اعتقـاال، يخـافون ال جراحـا، يخـافون ال أذى، يخـافون ال اإلسـرائيلي االحتالل وعصي
َونعم واألرض السماوات مالك العظيم اهللا اهللا، إال يخافون   ".الوكيل ونعم المولى ِ

 بنــود فــي وضــمنته ،"اإلرهــاب علــى ًتحريــضا" أعــاله، الــنص اإلســرائيلي لاالحــتال ســلطات اعتبــرت
 .االتهام الئحة

 صـالح، رائـد الـشيخ ألقاهـا التـي بالخطبـة متعلقة تفاصيل االتهام، الئحة من الثالث، البند في جاء
 فـي يـة،فدائ عمليـة نفـذوا والـذين الفحـم، أم فـي ّجبـارين عائلـة مـن الثالثـة، الـشهداء جثـامين تشييع خالل
 سـلطات صنفت حيث األسباط، باب هبة باندالع تسببت والتي ،٢٧/٧/٢٠١٧ في األقصى، المسجد محيط

  ".اإلرهابيين من ًوتعاطفا لإلرهاب، ًدعما" الخطبة، هذه اإلسرائيلية، االحتالل

 الفحـم أم ملعـب فـي صـالح، رائـد الـشيخ ألقاهـا جمعـة خطبـة حـول الالئحـة من الرابع البند تمحور
 اإلســالمي الخطــاب هــذا فــي اإلســالمي، الخطــاب هــذا فــي" " :فيهــا وجــاء ،٢٨/٧/٢٠١٧ بتــاريخ لــدي،الب

 االحـتالل عـصي يخـاف ال اإلسـرائيلي، االحـتالل بنادق يخاف ال اهللا، إال يخاف ال الذي الفلسطيني العروبي
 يزالـون ال اإلسرائيلي اللاالحت حمير فرق يخاف ال بل اإلسرائيلي االحتالل خيالة فرق يخاف ال اإلسرائيلي،

 قــاهرين، لعــدوهم والــسالم، الــصالة عليــه اهللا رســول يقــول مــاذا ثــم األقــصى، المــسجد أبــواب علــى مــرابطين
 بـك كـأني ،٢٠١٧ عـام فـي بيننـا تعـيش كأنـك اهللا، رسول يا عليك اهللا صلى اهللا، رسول يا اهللا ..اهللا ..اهللا

 وسـلوان القديمـة القـدس بـين مـا تتجـول بـك كـأني مجلـس،ال وبـاب حطـة وباب األسباط باب بين ما تتجول
 المباشـر؟ بالبـث اإلسرائيلي االحتالل غرور قهر الذي من قاهرين، لعدوهم اهللا، رسول يا اهللا الجوز ووادي

 علـى ًتحريـضا" الخطبـة هـذه فـي مـاورد اإلسـرائيلي، االحـتالل سـلطات واعتبـرت ،"والمرابطات المرابطون هم
  ".اإلرهاب
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 صالح، رائد الشيخ خاللها من اإلسرائيلي االحتالل محكمة جرمت التي الالئحة بنود تتبع لخال من
 بــين الفتــرة خــالل وقعــت أحــداث حــول تمحــورت والبنــود الــتهم أن المالحــظ فــإن ،٢٤/١١/٢٠١٩ بتــاريخ
 فـي والفلـسطينيون، المقدسـيون، حققـه الـذي الجمـاهيري النـصر أعقـاب ،٢٠١٧ العـام مـن ٨ و ٧ شهري

 اإلسـالمية الحركـة" مثـل مـصطلحات الـتهم تلـك محاضـر في السائد المحتوى تضمن كما األسباط، باب بةه
 االحـــتالل أمــن قـــادة تــصريحات فـــي بكثافــة، المـــستعمالن المــضمونان وهمـــا ،"المــرابطين"و ،"الـــداخل فــي

  .محيطه في التهويدية المصالح وتهديد األقصى، المسجد عن الحديث عند اإلسرائيلي،

 حـرب سـياق فـي ّأنـه ّإيـاه ًواصـفا الحكـم علـى علـق )عيـسى أبـو( نجيـب عيـسى واإلعالمـي ناشطال
  .األقصى لصالح عمل أي لترهيب ورسالة واإلسالمية، الدينية الرموز على االحتالل

 رائـد الـشيخ سـجن قـرار يعتبـر" :باآلتي صرحت فقد عيسى مادلين المقدسية والناشطة المرابطة أما
 الشيخ بحق السجن حكم ٕوان الداخل، في الفلسطينية العربية قياداتنا استهداف مسلسل من جزء هو صالح

 سياسـية قـرارات وهـي والعزل، والتحريض التهويل سياسة على ومبني بعينه، الظلم هو ًشهرا ٢٨ لمدة رائد
 إلـى تـستهدفنا، التـي إسرائيل في السائدة المتطرفة العنصرية األجواء عن وتعبر بامتياز، وانتقامية تعسفية
ّتسن التي القوانين من حزمة جانب َ   ".نهار ليل ُ

 اإلســرائيلي بــين المــستمرة، المعــارك جــوالت مــن ًجولــة صــالح، رائــد الــشيخ علــى الحكــم قــرار يبقــى
 الالمتنـاهي بالـدعم ًمـدفوعا ٍعـال، ٍبتـسارع األقـصى المـسجد في تهويدية، حقائق لفرض الساعي إال احتالل

 لبـاقي أثـره والممتـد المحتل، والداخل القدس، في الجماهيري، الشعبي والحراك الحالية، يكيةاألمر اإلدارة من
 شــعبي حــراك علــى الحفــاظ علــى ًقــادرا اليــوم بــات والــذي المجــاورة، والــدول الفلــسطينية، الجغرافيــة مكونــات
 الجمــاهيري ازاإلنجــ لتثبيــت منهــا ٍســعي فــي العظــيم، الفجــر مــسمى تحــت العــام، هــذا بــدايات منــذ مــستمر،
 الوسـائل اختـراع فـي يبـدع الحراك هذا يزال وال الرحمة، باب هبة بنصر والمتمثل الماضي، العام في الكبير،
  .المبارك األقصى المسجد لمحيط والتهويد التقسيم، مخططات لتبديد األمثل الشعبية

  ١١/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  شهر والتواصل مع السلطة الفلسطينية أ٦منع محافظ المدينة من دخول الضفة لـ 
  

 سلمت شرطة االحتالل اإلسرائيلية محافظ القدس عدنان غيث، مساء  ...–فلسطين المحتلة   
وقال غيث، في تصريح مصور .  شهور٦اإلثنين، قرارا يمنعه من دخول الضفة الغربية المحتلة لمدة 

» المسكوبية«عه للتحقيق في مركز شرطة ، إنه تسلم قرارين خالل خضو»فيسبوك«تداوله صحفيون عبر 
وأضاف غيث أن .  شهور٦اإلسرائيلي بالقدس المحتلة؛ األول يقضي بمنعه من دخول أراضي الضفة لمدة 

وأوضح أن القرارين . القرار الثاني يقضي بمنعه من التواصل مع أشخاص معينين في السلطة الفلسطينية
رارين صدرا عن مكتب مسؤول شرطة االحتالل في المنطقة، وذكر أن الق . شباط١٣ًيسريان ابتداء من 
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وسبق لشرطة االحتالل اعتقال .  ساعة من صدورهما٧٢مشيرا إلى أنه يحق له االستئناف ضدهما خالل 
ويمنع االحتالل محافظ القدس من إقامة أي نشاط داخل .المحافظ غيث؛ حيث حققت معه عدة مرات

فلسطينية، حيث تمنع السلطات اإلسرائيلية إقامة أية اجتماعات أو المدينة؛ بحجة ارتباطه بالسلطة ال
  )وكاالت ... (الحفاظ على سيادة دولة إسرائيل«نشاطات لألخيرة بزعم 

  ١ ص١٢/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  االحتالل يعتقل شابا من القدس

 

 البلـدة القديمـة اعتقلت قوات االحتالل، مساء اليـوم الثالثـاء، الـشاب عبـد اهللا الجـوالني مـن سـكان
  .في القدس المحتلة

 مركــز اعتقــال المــسكوبية غربــي القـــدس إلــىّوقــال مراســلنا ان االحــتالل حــول الــشاب الجــوالني 
  .للتحقيق معه

 ١١/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

ًالكنيست يبحث مشروعا توسعيا جديدا بالحرم االبراهيمي رغم تحذيرات الجيش ً ً  
  

  

، مساء اإلثنين، )البرلمان(عقدت لجنة األمن والخارجية في الكنيست   ...–فلسطين المحتلة   
جلسة حول تحديد موعد تنفيذ مشاريع توسعية بالحرم اإلبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوبي الضفة 

  .الغربية المحتلة

ن جاء ذلك رغم تحذيرات مسؤولين بجيش االحتالل اإلسرائيلي من أن جلسة علنية بهذا الشأن يمك  
وأصر رئيس ). خاصة(اإلسرائيلية ) ١٢(أن تشعل األوضاع على األرض مع الفلسطينيين، حسب القناة 

، على عقد الجلسة، رغم مطالبة غسان ) أبيض-أزرق(اللجنة المذكورة عضو الكنيست غابي أشكنازي 
لواء كميل أبو ركن، ، وال)حضر الجلسة الحقا(بالضفة الغربية ) تابعة للجيش(عليان رئيس اإلدارة المدنية 

  .منسق عمليات الحكومة باألراضي الفلسطينية، بأن تكون سرية

في الوقت الحالي، «: وكتب عليان وأبو ركن في وجة نظرهما الموقعة التي أرسالها للكنيست األحد  
الضفة (وفي ضوء سلسلة األحداث التي خلقت تعقيدا أمنيا كبيرا أمام السكان الفلسطينيين بيهودا والسامرة 

  .«تتطلب الحاجة اهتماما متزايدا لتجنب األحداث التي تنطوي على إمكانية كبيرة لتصعيد الموقف) الغربية
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موضوع حساس كهذا يمكن أن ينعكس «وحذر المسؤوالن العسكريان من أن عقد جلسة حول   
صفقة « إعالن في ظل التوترات األمنية التي تشهدها الضفة منذ» على األوضاع الميدانية بشكل سلبي

  .األمريكية المزعومة» القرن

من جهتها، قالت القناة السابعة اإلسرائيلية التابعة للمستوطني إن لجنة األمن والخارجية قررت   
وأوضحت . ، لستة أشهر إضافية»الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي«تأجيل تنفيذ المشروع الذي يطلق عليه 
  .يران بتنفيذ المشروع قبل عيد الفصح اليهودي في نيسان المقبلأن اللجنة ذاتها كانت قد تعهدت في حز

ٍويشمل المشروع مصادرة أراض فلسطينية في الخليل إلقامة طريق لمرور زوار الحرم اإلبراهيمي   
ونقلت القناة عن . من اليهود ذوي االحتياجات الخاصة، فضال عن إقامة مصعد لهم، وفق المصدر ذاته

هي بلدية ) ١٩٩٣( يمتلك الصالحيات في الحرم اإلبراهيمي، بعد اتفاق أوسلو من«: غسان عليان قوله
سحب صالحيات التخطيط من البلدية والموافقة ) اإلسرائيلية(الخليل؛ لذلك يتعين على القيادة السياسية 

وتواصل جرافات االحتالل االسرائيلي تجريف االراضي في قرية حارس غرب .«على نشر أمر المصادرة
وقال رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة أن . »ارائيل الصناعية«ت لصالح توسيع مستوطنة سلفي

االحتالل يواصل أعمال التجريف في أراضي مواطني القرية والتي تقدر مساحتها بعشرات الدونمات، 
ريفها وأضاف سمارة أن المنطقة والتي يواصل االحتالل تج. لتوسعة المستوطنة واقامة المزيد من المصانع

 دونما، حيث تم ٢٥٠، والتي تقدر مساحتها بـ»بخلة الجامع«تعود ملكيتها لالوقاف االسالمية وتعرف 
 دونم قبل أشهر، لتعود لمواصلة أعمال االستيالء والتجريف من جديد، من أجل ١٠٠تجريف أكثر من 

جر أمس حملة هم وشنت قوات االحتالل ف.«توسعة رقعه مستوطنة ارائيل دون تسليم إخطارات سابقة
وتفتيش في الضفة الغربية المحتلة، تخلها اعتقال عدد من الشبان، فيما أخطرت بهدم منزل عائلة األسير 

واندلعت مواجهات بين الشبان . »عين بونين«قاسم شبلي من قرية كوبر، أحد المتهمين بتنفيذ عملية 
قوات االحتالل داخل المنازل قبيل اعتقال وجنود االحتالل خالل حمالت المداهمة والتفتيش التي أجرتها 

 شبان من الضفة تنسب ٤وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا . المواطنين
إلى ذلك، قال نواب عرب في .لشبهات المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحيازة أسلحة ووسائل قتالية

ّوا على عطب إطارات سيارات وخط شعارات معادية على جدران الكنيست، إن متطرفين إسرائيليين، أقدم
وأشار النواب إلى أن االعتداء، الذي تم فجر اإلثنين، طال عشرات . قرية الجش، في شمالي البالد

وذكر النواب أن االعتداء يندرج في إطار أنشطة جماعات إسرائيلية . السيارات المملوكة، لمواطنين عرب
، وتستهدف منذ سنوات ممتلكات ومواقع دينية إسالمية »تدفيع الثمن«ة باسم عنصرية متطرفة معروف

  ).وكاالت ( ...القرى والمدن العربية في إسرائيلومسيحية في الضفة الغربية والقدس الشرقية و

  ١ ص١٢/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 

١٨

  تقارير

  السلطة الفلسطينية غير قادرة على االنفكاك من االتفاقيات : مراقبون

  "أوسلو"االحتالل أو التحلل منمع 
 

 لم يخرج قرار السلطة الفلسطينية األخير بوقف استيراد المنتجات اإلسرائيلية عن كونه –عمان 
، وفق ”األميركية” صفقة القرن“رد فعل، وليس جزءا من خطة وطنية غائبة حاليا لمناهضة ما يسمى “

فكاك من اإلتفاقيات المبرمة مع االحتالل أو التحلل مراقبين، الذين استبعدوا إقدام السلطة على خطوة اإلن
  .”أوسلو“من اتفاق 

ويرتبط قرار حظر إدخال المنتجات اإلسرائيلية إلى األسواق الفلسطينية باإلحتجاج أساسا ضد 
استيالء الحكومة اإلسرائيلية على األموال الفلسطينية ومن ثم الرد على قرار إسرائيلي مشابه طبقا لقاعدة 

مل بالمثل، إال أن السلطة الوطنية تدرجه كفاتحة إلنهاء اتفاقياتها مع االحتالل، تماثال مع إجراء وقف التعا
، ”نهائيا وبال رجعة” أوسلو“ال يجعل تحركها جادا لمغادرة “ُالتنسيق األمني معه، الذي لم تنفذه بعد، بما 

  .بحسبهم

أفصحت “، والذي )١٩٩٤لعام  (ويصيب القرار الفلسطيني الرسمي اتفاق باريس االقتصادي
 ١٦٠السلطة الوطنية أكثر من مرة عن إلغائه، نتيجة خرق سلطات االحتالل ألوسلو اختراقا جوهريا زهاء 

، وفق خبير القانون ”مرة، كما أعلنت السلطة ذلك رسميا، ولكنها لم تقدم على تلك الخطوة حتى اآلن
  .”الغد”الدولي، الدكتور أنيس قاسم، في حديثه لـ

ولطالما اتخذت السلطة الوطنية قرارات مشابهة بوقف التنسيق األمني واللجوء للمحكمة الجنائية 
الدولية، ولكنها لن تنفذ أيا منها، مما أشاع تصورا دوليا بأن التهديد لن يتجاوز عند السلطة مربع التلويح 

  .لتابعة لها مع سلطات االحتاللبه فقط، في وقت اتسع فيه نطاق التنسيق األمني بين األجهزة األمنية ا

وبدال من اتخاذ السلطة قرارا فعليا بهذا االتجاه ردا على منع سلطات االحتالل تصدير المنتجات 
الزراعية الفلسطينية، فقد اعتبرته خرقا التفاق باريس، منوهة، على لسان وزير االقتصاد الوطني 

سية وقانونية للتعامل معه، ومنها التواصل مع الفلسطيني، خالد العسيلي، للجوء إلى خيارات دبلوما
دبلوماسيين موجودين في األراضي المحتلة حتى تتدخل حكوماتهم لجهة الضغط على االحتالل للتراجع عن 

  .قراره

وال يؤشر ذلك على سياسة اإلنفكاك عن االقتصاد اإلسرائيلي؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية 
من حجم الصادرات  % ٦٨، بما نسبته ٢٠١٨ مليون دوالر العام ٨٨ائيلي الفلسطينية إلى السوق اإلسر

 مليون دوالر، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول ١٣٠الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 
  . مليارات دوالر في نفس العام٧.٦٩٤العالم حوالي 
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 مليار ٧الحتالل تضخ سنويا ما يزيد على ووفقا لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فإن سلطات ا
دوالر في االقتصاد الفلسطيني، وبذلك تستفيد من وجود سوق إضافي خارج كيانها المحتل يمكنها من 

  .استخدام أدوات السياسة النقدية بمرونة عالية

، السلطة الفلسطينية ال تستطيع االنفكاك عن االتفاقيات مع االحتالل“من جانبه، قال قاسم إن 
ٕوانما يعد تعاطيها مع هذا الموضوع عبثا، حيث لم تتخذ قرارا صريحا ومباشرا للخروج من أوسلو كرد حاسم 

  .”على الخطة األميركية للسالم

السلطة غير جادة على اتخاذ قرار بهذا االتجاه، إذ لم تصدر “، أن ”الغد”وأضاف، في حديثه لـ
، التي تعد الفصل الثاني المتعلق باألرض من ”القرنصفقة “إجراء واحدا يبدو عليه الجدية لمقارعة 

فصلها األول الخاص ” أوسلو“المخطط اإلسرائيلي األميركي لتصفية القضية الفلسطينية، بعدما كان 
  .”بقضيتي القدس والالجئين الفلسطينيين

ت أو االستعداد بإجراءا” صفقة القرن“غياب خطة وطنية فلسطينية شمولية لمجابهة “ولفت إلى 
مضادة لمضامينها الخطيرة المحدقة بالشعب الفلسطيني، بينما ال تزال السلطة متمسكة بالشرعية الدولية 

  .”بالرغم من تحلل االحتالل منها منذ زمن بعيد

وضع خطة استراتيجية موحدة تأخذ بناصية تشكيل هيئة أركان زراعية لحماية “ودعا قاسم إلى 
راعة الوطنية، وأخرى مماثلة لحماية القرى والمدن الفلسطينية في وجه المزارعين الفلسطينيين وتنشيط الز

، ”صفقة القرن“عدوان االحتالل، توازيا مع تأسيس قوة دفاع ذاتية وحملة دولية واسعة لفضح مخاطر 
  .”نظير وجود ساحات دولية مفتوحة وخصبة للتحرك الفلسطيني المضاد للخطة أألميركية

ة الفلسطينية السلمية متنوعة، ما يستدعي إعادة تجهيز هيكلة اإلدارة وسائل المقاوم“واعتبر أن 
 من الشهر ٢٨، لمواجهة الخطة التي أعلنها الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، في ”الفلسطينية ونظامها

  .”صفقة القرن“الماضي والمعروفة باسم 

وبعيدا عن ذلك؛ فإن الحكومة الفلسطينية تحاول إيجاد بدائل للمنتجات اإلسرائيلية لتعزيز 
المنتجات الوطنية، في سياق الرؤية االستراتيجية، بحسبها، لالنفكاك التدريجي عن االحتالل، طبقا لما 

  .أعلنه الرئيس محمود عباس مؤخرا وحدده للحكومة في كتاب التكليف

لحكومة الفلسطينية أنها بصدد إلغاء التعامل بعملة الشيكل اإلسرائيلي واالتجاه وسبق وأن أعلنت ا
نحو إصدار عملة رقمية مشفرة، لتجاوز العراقيل اإلسرائيلية، ولكي ال تخضع لالبتزاز والمماطلة، وهو ما 

، ٢٠١٥العام كان المجلسان الوطني والمركزي الفلسطيننيان قد أكدا عليه في اجتماعاتهما المتوالية منذ 
  .دونما نفاذ
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ومع ذلك؛ فثمة شكوك في نجاح السلطة الفلسطينية بإلغاء التعامل بالشيكل اإلسرائيلي من الناحية 
من حجم الصادرات والواردات الفلسطينية، بحيث ال  % ٨٥االقتصادية، في ظل تحكم االحتالل بزهاء 

  . بامتالكها أوراق ضغط قويةيتعدى التلويح به مجرد رسالة سياسية من السلطة لالحتالل

ٕوالى جانب سيطرة االحتالل على مسألة قيامه بجباية أموال المقاصة وتحويلها شهريا للسلطة، 
عدا ضعف سوق األوراق المالية الفلسطيني، بحسب الرأي االقتصادي، فإن اتفاق باريس االقتصادي 

د الطرف الفلسطيني من إصدار أي عمالت ُ يقي١٩٩٤الموقع بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي العام 
  .ٕورقية، والزامه بتداول الشيكل اإلسرائيلي كعملة رسمية، إضافة إلى الدوالر األميركي والدينار األردني

وغيرها من الفصائل الفلسطينية عن قرارات السلطة بوقف العمل ” حماس“وبالرغم من رضا حركة 
  .وك بمدى قدرتها على تنفيذ ذلك فعلياباالتفاقيات مع االحتالل، إال أن ثمة شك

، ولكنها دعت إلى إجراءات ”اإلتجاه الصحيح“فقد أكدت الحركة أن قرار الرئيس عباس خطوة في 
  .”عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي

سيق األمني مع بإعالن فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف التن“وطالبت بالبدء 
  .”ٕاالحتالل، واطالق سراح المعتقلين السياسيين كافة

دعوة اإلطار القيادي المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني “وشددت على 
، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ”صفقة القرن“استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة 

  .”صهيوني المتواصلويالت، وحمايته من اإلجرام ال

، إنهاء التزامات ٢٠١٨) أكتوبر(وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر، نهاية تشرين األول 
تعليق االعتراف بالكيان ”، و”منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع االحتالل

، وعاصمتها ١٩٦٧العام ) يونيو(ران اإلسرائيلي إلى حين اعترافه بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزي
  .”القدس المحتلة

  ٢٣ص/١٢/٢/٢٠٠٢الغد 

*** 

  

  

  

  

  



 

٢١

  فعاليات

  طروحات تسوية القضية الفلسطينية على حساب ثوابتنا : الفايز

 وثوابت الفلسطينيين لن تمر إال على أجسادنا ودمنا
  

رعى رئيس مجلس  مندوبا عن سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، - عمان   
االعيان فيصل الفايز االحتفال الوطني الذي نظمته الجامعة االردنية، امس الثالثاء، بمناسبة عيد ميالد 

  .جاللة الملك عبداهللا الثاني الثامن والخمسين

في هذه المناسبة العزيزة، ومن الجامعة «وقال الفايز في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الحفل   
جه رسالة الى شعبنا االردني العظيم، والى االغلبية الصامتة في وطننا، لماذا السكوت على االردنية، أو

بعض االقالم، التي ال تنفك من العبث بوحدتنا الوطنية، والتي تنشط في هذه الظروف الصعبة تواجهنا، 
قف قيادتنا ولمصلحة من السكوت على انتشار خطاب الكراهية، وتشويه الحقائق بحق بلدننا، وبحق موا

  .«الهاشمية الوطنية والعروبية الشجاعة

أعرف أن في نفوس البعض، أسئلة حائرة تنتظر الجواب، وأعرف أنكم تريدون «وأضاف الفايز   
اجابات شفافة وواضحة حولها، لكنني اقول لكم، ان من رأى منكم أي خطأ او اعوجاج في المسيرة، فليتق 

عمل المخلص، ومن كان لديه شك في محبة القائد لشعبنا فليستعذ اهللا بالوطن، وليقومه بالنصيحة وال
  .«باهللا

وأوضح الفايز أن االحتفال بهذه المناسبة جاء هذا العام في ظل ظروف استثنائية تعيشها امتنا   
 فالدم العربي استبيح في اكثر من دولة شقيقة، وبعض هذا الدم ما زال  العربية، خلفها الربيع العربي

م يعد خافيا على احد، ان هذه الظروف االستثنائية التي تعيشها امتنا، فرضت علينا تحديات ينزف، ول
  .مختلفة، اقتصادية وامنية واجتماعية، فاصبحنا بحاجة الى جهود استثنائية لتجاوزها

وشدد على أن هذا لن يتحقق اال بااللتفاف خلف قيادتنا الهاشمية، وااليمان بان وطننا، وطنا ال   
 بغيره وطننا، وان الربيع الذي يخلف الدمار والقتل والخراب، لن نقبل ان يزهر دما، في بلدنا الذي بناه نقبل

االجداد واالباء بعرقهم وجهدهم وتضحياتهم الكبيرة، وان مشاريع سايكس بيكو الجديدة التي تحاك المتنا، 
ب الفلسطيني، لن تمر اال على وطروحات تسوية القضية الفلسطينية، على حساب ثوابتنا وثوابت الشع

اجسادنا ودمنا، وهي مشاريع عدمية وفاشلة، ستفشلها ارادتنا الحرة الصلبة، وقيادتنا الهاشمية الحكيمة 
القوية، صاحبة الشرعية الدينية والتاريخية، التي لم تساوم يوما على ثوابتنا الوطنية، ولم تلطخ يدها 

  .اياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينيةبدماء عربي، بل نذرت نفسها المتها وقض

وقال، ان االردنيين الذين يحتفلون بكل عام، بمناسبات وطنية عزيزة علينا، شكلت في مسيرة بلدنا   
وان جاللة الملك عبداهللا الثاني ، وحافظت على ثوابتنا الوطنية والقومية واالسالمية، محطات مضيئة
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ورية، ان يجسد المعاني الحقيقية لهذه االحتفاالت، من خالل تحقيقه استطاع منذ تسلم سلطاته الدست
االنجازات الكبيرة بمختلف المجاالت والميادين، والتصدي بقوة ومنعة لمختلف محاوالت العبث باستقرارنا 
ووحدتنا، وتماسك نسيجنا االجتماعي، والتصدي لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، وقضايا امتنا 

  .العادلة

كما ان جاللته اعطى مفهوما جديدا ، لالحتفال بمناسباتنا الوطنية، تمثل ذلك بخطوات اصالحية،   
 العامة، والمشاركة الشعبية، وتكريس  سياسية واقتصادية واجتماعية، لجهة تعزيز الديمقراطية والحريات

  .نهج المساءلة والشفافية، وتعظيم قيم العدالة والمساواة

يكون احتفالنا بمناسبة عيد ميالد جاللة مليكنا، عنوانا للعمل وتعظيم قيم الوالء وأكد أنه يجب ان   
واالنتماء، احتفاالت تدفعنا نحو المستقبل بخطى ثابتة، عنوانها النجاح واالنجاز، والمستقبل المشرق 

 وما تم ننظر إلى مسيرة من اإلنجازات، لبلدنا واالجيال القادمة، كما يجب ان يكون محطة نتوقف فيها
الستمرار مسيرة العطاء والبناء، وان يكون مناسبة نجدد فيها العهد ، تحقيقه، ونعقد العزم مرة تلو المرة

  .ولجاللة الملك عبداهللا الثاني حامي الوطن وحافظ عزته وكرامته، والوالء للوطن

هللا الثاني، فاردا ان ملكنا المحبوب القائد عبدا: كما أكد الفايز مخاطبا الشعب االردني والحضور   
لكم حبل الود على الدوام، عالما بانكم خير من يؤمن بالوطن، فعسى الحب ال ينقطع والمحبة تدوم، وانا 
اوجه لكم هذه الرسالة، ال اريد منكم استحسانا او تصفيقا، بل اريد ان تلتفوا حول وطنكم ومليككم، لنعبر 

  .«اج المتالطمة من حولناجميعا بسفينة الوطن الى بر االمان، في ظل االمو

ودعا االردنيين الى العمل على تمتين جبهتنا الداخلية، وااليمان بهويتنا الوطنية الجامعة، مشيرا   
ان ذلك لن يتحقق اال بااللتفاف حول قيادتنا الهاشمية، وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح 

الفئوية واالقليمية البغيضة، فال يوجد شيء يمكن أن الشخصية، وتعزيز وحدتنا واالبتعاد عن الجهوية و
كما اننا بحاجة اليوم اكثر مما مضى، ، يهدد أمننا واستقرارنا، اكثر من ضعف جبهتنا الداخلية ال سمح اهللا

الى اعادة االعتبار لهيبة الدولة ومؤسساتها، وفرض القانون على الجميع، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ 
  .ز مفهوم العدالة االجتماعيةالفرص، وتعزي

وفي ختام كلمته رفع الفايز أسمى ايات التهاني والتبريك لجاللة الملك ودعا المولى عز وجل ، ان يعز 
ملكه ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وان يحفظ سمو االمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي عهده االمين 

  .ا ليبقى آمنا مستقرا،واسرته الكريمة ، وشعبنا االردني ،وطنن

وتحدث رئيس الجامعة االردنية الدكتور عبدالكريم القضاة، في كلمته عن مسيرة العمل واالنجاز   
نسير مع «والعطاء التي شهدها االردن بقيادة جاللة الملك وراعي تميزه والساعي الى نهضته ،وقال 

جاللته مسار رحلة هذه البالد بالتحديث جاللته مستشرفين مستقبل مزدهر وآمن مليء باالنجازات وقد خط 
  .«والتطوير والتميز والريادة لكل ركن من اركانه فهو الوطن االغلى واالعز وهو الملك االنسان
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وتحدث القضاة عن مسيرة العمل واالنجاز والعطاء التي شهدها االردن وهي خير دليل على نعمة   
هذا الوطن في اقليم ومنطقة تعاني منذ عشرات السنين من القيادة الفذة والحكم الرشيد التي حباها اهللا ل

اننا شهود على العصر، عصر العمل واالنجاز والتفاؤل واالمل والثقة بالحاضر «شح بهذه النعمة، مضيفا 
 لتحسين مستوى معيشة  والمستقبل الذي دشنه جاللته بمواصلة الليل والنهار في مغرب االرض ومشرقها

  .ل العيش الرغيد لهماالردنيين وتوفير سب

وأكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور محمد صايل الزيود، أنه وبفضل توجيهات جاللة   
الملك ورعايته الدائمة ودعمه المتواصل للجامعة األردنية ، فقد اضحت منارة للعلم والمعرفة وتتسع وتنمو 

 ومشفى تعليمي نخبوي، وكوادر تدريسية ٕوتتطور من كليات ومبان، وتخصصات علمية وانسانية وتربوية،
  .تخرجت من اعرق الجامعات العالمية

وافتتح الفايز يرافقه رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد   
صايل الزيود، ورئيس نادي أبناء الثورة العربية الكبرى الدكتور نايف العبدالالت معرض صور لجاللة 

لك عبد اهللا الثاني نظمه نادي أبناء الثورة العربية الكبرى وتضمن مجموعة كبيرة من صور جاللة الملك الم
ًخالل مراحل مختلفة من حياته، بدءا من طفولته، إلى شبابه، والنشاطات األبرز من حياته، وصور بعض 

 ).بترا.(لقاءات جاللته مع مختلف الشرائح

  ٦ ص١٢/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  عربيةآراء 

 تكريس للعنصرية لترسيخ مفهوم يهودية الدولة:  صفقة القرن

 علي ابو حبلة

تحاول بكل الوسائل تسعى حكومة االحتالل الصهيوني للتخلص من الديموغرافيه الفلسطينية و  
وشتى السبل القتالع الفلسطيني من ارض وطنه، وهي تسعى إلى إقامة إسرائيل ألكبري ذات الهوية 

 تم طرح مبادرة  اليهودية النقية، كقوة إقليمية عظمي مهيمنة، في منطقة الشرق األوسط، ولتحقيق ذلك
وترسيم الحدود إلى ضم ما تستطيعه إسرائيل تسعي من خالل معاهدات السالم « لصفقة القرن  «  ترمب

، والتي تحقق متطلبات أمنها من وجهة النظر الجيواستراتيجية، ١٩٦٧من المناطق التي احتلتها في عام 
 بهدف الحصول على مصادر مياه إضافية،  وتسعى لالحتفاظ على مخزون المياه وضم األحواض المائية

ً التخلص من السكان العرب حفاظا على الهوية  األراضي الحدود ومبادلة  وتسعى من عملية إعادة ترسيم
اليهودية، على أن تعمل اإلستراتيجية العسكرية على تحقيق ذلك من خالل الردع الوقائي واالنتقامي 
ًالجسيم، وتأمين عمليات الضم واالستيطان وتهويد األراضي، والتحكم في المنطقة سياسيا واقتصاديا  ً

ًى الذات عسكريا واقتصادياًوثقافيا مع االعتماد عل ً.  
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األوسط داخل حدود آمنة معترف بها   اليهودية بمسماها الجديد في الشرق ضمان بقاء الدولة  
ًدوليا، وفي ظل تفوق حضاري، وعالقات عميقة مع جيرانها العرب ودول الجوار الجغرافي األخرى، وبما 

ًيؤمن سيادة إسرائيل على المنطقة سياسيا واقتصاديا، و يمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة وفاعلة مجاورة ً
ًإلسرائيل، ويضع الكيان الفلسطيني في مناطق الحكم الذاتي تحت الهيمنة اإلسرائيلية المباشرة عسكريا، 

ًوغير المباشرة سياسيا واقتصاديا هذا مع التكيف والتأثيرات التي تفرضها عملية السالم، وتهويد المناطق . ً
إلسرائيل من خالل تكثيف االستيطان وتقليص التواجد العربي فيها إلى أدني حد، والسعي التي سيتم ضمها 

إلى مد السيطرة اإلسرائيلية بأساليب مباشرة وغير مباشرة إلى منابع أنهار األردن وجنوب لبنان وجبل 
  .الشيخ

ّتتضمن طرح فكرة ضم منطقة المثلث، بدءا من أم الفحم جنوب حيفا» صفقة القرن»   ً وصوال إلى ًّ
.  منذ نهاية الثمانينيات  وهذا مخطط تم طرحه كفر قاسم شمالي القدس، إلى شبه الدويلة الفلسطينية،

لم تكن في يوم » التنازالت«ً، وخصوصا أن »التنازل«ُأسئلة كثيرة تطرح حول دوافع إسرائيل من وراء هذا 
ّ، عمد االحتالل إلى ضم منطقة المثلث ١٩٤٩في عام . من األيام في قاموس قادة الكيان اإلسرائيلي 

ّالذي وقعه مع األردن، والذي أدى، إلى جانب » اتفاق رودوس«بموجب  ّضم «، إلى »تفاهمات الشونة«ّ
ّسلسلة من التجمعات العربية، من أم الفحم في الشمال حتى كفر قاسم في الجنوب، إلى إسرائيل كانت . »ّ

ع منفذ بري بين الشمال والجنوب، وفصل اليهود عن الخط م» عمق استراتيجي«الدوافع آنذاك ضمان 
وعلى رغم حصول سكان تلك . األخضر بواسطة قرى ومدن المثلث عبر وضعها تحت السيطرة اإلسرائيلية

 ١٨ّاإلسرائيليتين، إال أنهم ظلوا تحت حكم عسكري إسرائيلي » َالمواطنة«القرى والمدن على الجنسية و
ُفقط، وهو ما يفسر » إستراتيجية«ّم منطقة ذات غالبية فلسطينية كان لعوامل ّهكذا، يتضح أن ض. ًعاما

حقيقة أن مشاريع تهويد المثلث لم تبدأ إال في الثمانينيات، وليس بالتوازي مع مشاريع تهويد الجليل 
ء ّوالنقب، والتي عملت إسرائيل من خاللها على قطع أي تواصل جغرافي بين البلدات العربية، عبر إنشا

ّ عاما من ضم المثلث، بدأت إسرائيل تستشعر ٣٠إذ، بعد نحو . المستوطنات واستيعاب القادمين الجدد ً
ًخطرا ديموغرافيا منه، وال سيما أنه ال حضور يهوديا جديا على طول الخط األخضر المالصق للمثلث،  ً ً ًّ

داخل الضفة (خرى خارجه ّولهذا تبنت إستراتيجية بناء أجزاء من المستوطنات داخل الخط األخضر وأ
وكل ذلك ضمن استراتيجية ومخططات صهيونية لعملية الوصول الى ما يسمى يهودية الدولة ). المحتلة

 .والتخلص من عبء فلسطينيي الداخل

  ١٣ ص١٢/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 امب؟ما الذي تخشاه إسرائيل من وراء رسالة أعضاء الكونغرس الديمقراطيين لتر
  

  )١١/٢/٢٠٢٠ معاريف (شوفال زلمان: بقلم

 فــي انتــصاره ترامــب الــرئيس فيــه ضــمن الــذي هــو األســبوع هــذا يكــون أن يحتمــل": العربــي القــدس
 إجـــراء :الـــسياسية الـــساحة مركـــز فـــي همـــا اللـــذين الموضـــوعين فـــي "بالورقـــة فـــاز“. القادمـــة االنتخابـــات

 القضائي اإلجراء عارضوا الذين األمريكيين معظم يهم يكن ولم التامة، ببراءته ًمتوقعا كان كما انتهى العزل
 الجولـة فيهـا جـرت التـي أيـوا، واليـة فـي أمـا. ًمـسبقا مباعـة األمـر واقـع فـي اللعبـة تكون أن الكونغرس في

 جــو لترامــب، جديــة األكثــر المنــافس حــصل فقــد للرئاســة، الــديمقراطي للترشــيح الداخليــة لالنتخابــات األولــى
 مناسـبة غير كمجموعة الديمقراطي الحزب وعرضت سباقه، سياق وتمس لآلمال مخيبة نتيجة ىعل بايدن،
 .الدولة إلدارة

 طــرح فــي خـصومه جــراح علــى الملـح ينثــر كــي "األمـة خطــاب “الســتغالل الفرصـة ترامــب يفــوت لـم
 إلـى تـستند يجيةإسـترات لـه بـأن الـشائعة، التقـديرات بخـالف ثبـت، وبالفعـل المختلفـة، المجاالت في إنجازاته
 الدارجـة القواعـد يراعـي أن دون أهدافه، لتحقيق الرئيس تصرف تحت التي الدستورية األدوات كل استغالل

  .يثور قد الذي االنتقاد حتى أو ينبغي مما أكثر

 نحـو علـى شـفافة وغيـر معقدة لطريقة ًوفقا جرت التي (أيوا في التمهيدية االنتخابات في حصل ما
 الـشبهات أمـا األولـى، الـساعات منـذ تـشوشت المحوسـبة اإلحـصاء طريقة: المهزلة من يقترب كان) خاص
 عـن عملت الحزب في المركزية المؤسسة بأن شائعات ّولدت فقد المقصود بالتزوير المبررة غير أو المبررة
 رئيــسة مـن ذكيـة محاولـة مـن نبــع العـزل إجـراء توقيـت وأن اليـساري، ســاندرز بيرنـي ترشـيح إلفـشال قـصد

 في يتنافس أن من واشنطن، في ًومقيما ًسناتورا بصفته الذي ساندرز لمنع بلوسي، نانسي النواب، مجلس
  .صالح بال وربما بالعار الديمقراطيون ُوصم ال، أم مبررة الشائعات كانت وسواء. أيوا

 كفـيي بمـا طويلـة زمنيـة مـدة وهـي أشـهر، ثمانيـة مـن أكثـر لالنتخابات بقي بأنه نتذكر أن وينبغي
 نـشأت التـي الـسلبية األجـواء فـإن العـادي، األمريكي على يؤثر لم "العزل “أن مع – الحالية الصورة لتغيير

 مـن فتاكة شهادة سمعت ما إذا وبخاصة أوكرانيا، مواضيع في الكونغرس في القاسية الشهادات أعقاب في
 يـؤثر أن يمكـن ذلـك مـع – رئيسللـ والقيمـي المقـدر القـومي لألمـن الـسابق المستشار بولتون، جون جانب
  .االنتخابات حملة على

 فــي حاســمة نتــائج لهــا التــي الغربيــة، الوســطى الواليــات فــي ترامــب وضــع فــإن ذلــك، إلــى إضــافة
  .الميل هذا المقبلة األيام وستبدي ًجيدا، ليس االنتخابات،
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 عنـدنا، االنتخابـات نعـ يقـل ال بقـدر المتحـدة الواليـات النتخابـات أهمية ثمة إسرائيل، إلى بالنسبة
 الخارجيــة الــسياسة أن ورغــم خــاص، نحــو علــى جيــدة ليـست فاألنبــاء أخــرى، مــرة ترامــب انتخــب لــو وحتـى

 تحـت الـذي النـواب، مجلـس وبـين بينـه المتواصلة المواجهة أن إال األبيض، البيت إنتاج من هي األمريكية
 علــى سـلبي بــشكل يـؤثر قـد ،)ًأيــضا خالـشيو مجلـس فــي الوضـع هــو هـذا يكـون وقــد (الـديمقراطيين سـيطرة
 الــديمقراطيين الكــونغرس أعــضاء مــن ١٠٧ بعــث األســبوع نهايــة فــي: والــدليل ًأيــضا، إســرائيل تجــاه مواقفــه
 مناهـضة نبـرات ًأيـضا فيهـا يالحـظ أن ًصـعبا يكـن لـم خاصـته، الـسالم لخطة معارضة رسالة ترامب للرئيس
 بكثيـر أكثـر أي ؛٢٣٢ أصل من ١٠٧ الديمقراطية الكتلة نصف قرابة توقيع إن. واضح نحو على إلسرائيل

 اإلسـرائيلي، الـسياق فـي ًمقلقا ًأمرا يعد الرسالة هذه على الكونغرس، في إلسرائيل المناهضة المجموعة من
 علـى للـسيطرة نـشط بـشكل تعمـل الـذكر آنفـة المجموعـة تلـك أن مـن تحـذير إشـارة فيها يرون من وثمة بل

  .هكل الديمقراطي الحزب

 أن مـع (ًأيـضا الرسـالة علـى وقعـوا اليهـود الكـونغرس أعـضاء بعض أن هو القلق على آخر مؤشر
 واضح). ًمتحفظا كان ٕوان ترامب لخطة التأييد، عن أعرب المجلس، في الخارجية لجنة رئيس إنجل، إليوت

 أعــضاء أغلبيــة إليهــا تقــرب أن وهــي األخيــرة، الفتــرة فــي إســرائيل أمــام األهميــة غايــة فــي مهمــة هنــاك أن
  .األوان فوات قبل الديمقراطي الحزب

 ١٢/٢/٢٠٢٠ القدس العربي

***  

 

  اخبار باالنجليزية
  

King says Hashemite Custodianship of Jerusalem’s 
 holy sites a duty he is proud to carry 

 
By JT - Feb 11,2020 - AMMAN — His Majesty King Abdullah on Tuesday delivered an 
address in Yerevan, attended by Armenian President ArmenSarkissian, academics and 
diplomats at the Presidential Palace (see full text of the speech).  
In the speech, attended by Their Royal Highnesses Prince Ali and Prince Ghazi, His 
Majesty’s chief adviser for religious and cultural affairs and personal envoy, the King said 
the Hashemite Custodianship of Jerusalem’s Islamic and Christian holy sites is “a duty I 
am proud to carry”. 
Noting that Jerusalem is holy to followers of the three monotheistic faiths, His Majesty said 
“all have a stake in safeguarding the spirituality, peace and coexistence that it symbolises”.  
“We cannot let the holy city turn into a flashpoint for violence and division. So preserving 
the city’s identity and its legal status, as well as the historic status quo in relation to holy 
sites, Islamic and Christian alike, is going to be key. So we look to Christian leaders and 
friends like you and around the world to work with us in safeguarding Jerusalem as a 
unifying city of peace,” the King said. 
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In remarks introducing His Majesty, President Sarkissian noted the strong ties between 
Jordan and Armenia, recalling their shared history dating back to Sharif Hussein Bin Ali, 
who gave instructions to provide support for Armenian families in need. 
He also highlighted the talks held earlier with the King on opportunities to advance 
cooperation in several sectors, such as economic and tourism-related areas. 

Jordan Times Feb 11,2020  

*** 

Abbas warns UN that Trump plan 'will not last' 
 
By AFP - Feb 11,2020 - Palestinian President Mahmoud Abbas holds up a map of US 
President Donald Trump's Middle East plan as he speaks to the UN Security Council at the 
United Nations headquarters on Tuesday in New York (AFP photo) 
UNITED NATIONS, United States — Palestinian President Mahmoud Abbas on Tuesday 
told the UN Security Council that the world should reject President Donald Trump's 
Middle East plan, calling it an outside imposition that cannot bring lasting peace. 
Brandishing a large map of Israel and Palestine as laid out by Trump's long-awaited 
January 28 announcement, Abbas called it a "Swiss cheese" deal that would limit 
Palestinian sovereignty. 
"I would like to say to Mr. Donald Trump that his plan cannot achieve peace and security 
as it cancels international legitimacy," Abbas told the Security Council. 
"It cancels all the rights of the Palestinians. This does not meet the aspirations of a two-
state solution," he said. 
"If you impose peace it will not last, it cannot last," he said, asking: "What gives you the 
right to annex these lands?" 
Abbas said that peace with Israel remained "achievable" and said: "I have come to build a 
just partnership.""This deal is not an international partnership. This proposal was from 
one state, supported by another state to be imposed."The Palestinians have sought to rally 
international support against the plan, which Trump unveiled alongside Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu, who has since moved forward on plans to annex vast parts 
of the West Bank. 
While the Palestinians have refused to deal with Trump, seeing him as biased, Abbas said 
his first encounters with the president were positive. 
Trump, whose evangelical Christian base is strongly supportive of Israel, has taken a series 
of landmark steps such as recognising occupied  Jerusalem as the capital of Israel and 
ending assistance to the UN body that helps Palestinian refugees. 
“I do not know who gave him this advice. The President Trump I met was not like that,” 
Abbas said. 
Thousands of Palestinians demonstrated on Tuesday against the US peace plan. An 
estimated 5,000 to 7,000 Palestinians gathered in central Ramallah, home of the Palestinian 
government, for a demonstration led by Prime Minister Mohammed Shtayyeh, AFP 
correspondents said. 
A few hundred demonstrators later protested near an Israeli military checkpoint on the 
outskirts of the city, where clashes broke out between protesters and Israeli soldiers firing 
tear gas.Twelve Palestinians were injured, including two shot by rubber bullets, the 
Palestinian Red Crescent said. 

Jordan times Feb 11,2020  

*** 
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Arabs and Muslims must take a united stance for Palestine 
 
Ramzy Baroud 
A negotiated solution to the “Palestinian-Israeli conflict”, at least the way envisaged by 
successive US administrations, has failed. Now, Palestinians and their allies would have to 
explore a whole new path of liberation that does not go through Washington. 
It is easy to place all the blame on the current US administration, setting apart dodgy 
characters such as the president’s son-in-law, Jared Kushner, as the man who has single-
handedly diminished any real chances for a just peace in Palestine and Israel. 
The truth, however, greatly differs from conveniently molded assumptions. The US-
championed “peace process” has been in a hiatus since the last negotiations in 2014. For 
years prior to the announcement of Donald Trump’s “Middle East Plan” on January 28, 
Israel did everything in its power to ensure Palestinians can never have a state of their own. 
Not only did Israeli officials openly speak of their desire to illegally annex much of the 
occupied territories, but the Israeli government has taken numerous steps to ensure the 
constant expansion of illegal Jewish settlements. 
One would have to be politically naive and morally blind to assume that the Israeli 
government, at any point in the past, had an iota of interest in a just peace that would 
guarantee the Palestinian people a minimum amount of dignity, freedom and justice. 
Yet, everyone has played along: Israel complained that it has no peace partner while 
simultaneously entrenching its military occupation and expanding its colonial regime; the 
Palestinian Authority (PA) of President Mahmoud Abbas ceaselessly waved empty threats, 
which ultimately amounted to nothing; the Americans urged both parties to return to 
“unconditional negotiations”, all the while funding, to the amount of $3.8 billion, the Israeli 
military and economy; the United Nations and the European Union followed a predictable 
political script that was seen as more “moderate” than that of Washington, yet failed to 
take a single meaningful action to discourage Israel from further violations of international 
law. 
Meanwhile, the Arab League and the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), who are 
arguably Palestine’s more solid and consistent allies, remained marginal and, by far, the 
least relevant of all parties. Their occasional statements in support of Palestinians and 
condemnation of the Israeli occupation became so predictable and ineffectual. Aside from 
Abbas and his authority, ordinary Palestinians saw no value in verbal support that hardly 
ever translated into tangible action.  
Somehow, this skewed paradigm sustained itself for many years, partly because it suited 
everyone except the Palestinian people, of course, whose subjugation and humiliation by 
Israel carried on unhindered. 
Presently, there are two different currents fighting to define the situation in Palestine in the 
post ”Deal of the Century” era.  
First, Israel and the United States, who are keen to translate the “Middle East plan” into 
rapid and irreversible action. They are eager to annex the illegal settlements of the West 
Bank and the Jordan Valley, approximately 30 per cent of the total size of the West Bank. 
Moreover, Washington would like to see its diligent, clandestine efforts aimed at 
normalisation between Arabs and Israel translate into actual agreements and, eventually, 
full diplomatic ties. 
Second, the Palestinian Authority, the EU, the UN, the Arab League and the OIC, want the 
“Deal of the Century” defeated, but they have no alternative path to follow. They insist on 
respect for international law and remain die-hard supporters of the unfeasible two-state 
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paradigm, but they have no actual strategy, let alone an enforcement mechanism to make 
that happen.  
The pro-PA camp reeks with contradictions, that are no less obvious than that of Abbas’ 
Authority, which speaks of “popular resistance” while, jointly with Israel, is suppressing 
any attempt aimed at challenging the Israeli occupation.  
A perfect example of the contradictions in this camp is that only two days after the Arab 
League issued its statement re-jecting the “Deal of the Century”, the head of Sudan’s 
Sovereign Council, Abdel Fattah Al Burhan, met with right-wing Israeli Prime Minister, 
Benjamin Netanyahu, in Uganda. Burhan is hoping to swap normalisation with Israel for 
Washington’s favours. 
Another example is reflected in the behaviour of Abbas himself, who, on February 1, 
declared that he would sever all contacts with Israel, including the so-called security 
coordination, a main pillar in the Oslo agreement, which practically employs PA security 
forces in the service of the Israeli occupation. 
This is not the first time that Abbas has resorted to this lifeline, but he has never gone 
through with his promises. We have no reason to believe that this time is any different. 
There is little hope that the pro-PA camp, as exemplified in the current political structure, 
can truly defeat the “Deal of the Century”. 
The final statements resulting from the Arab League summit in Cairo and the OIC summit 
in Jeddah on February 1 and 3 respectively, is a repeat of numerous past conferences, 
where promises were made and condemnations were leveled, with no follow-up nor any 
action. 
If Arabs and Muslims are, indeed, sincere in their desire to confront US-Israeli plotting, 
they ought to go beyond this stifling pattern of impractical politics. It is not enough to 
reject Washington’s stratagem and to denounce Israeli action. They ought to muster 
enough courage to turn their statements into an actual, unified strategy, and their strategy 
into action, using all means at their disposal. 
Arab countries enjoy massive economic and political leverage in Washington and 
throughout the world. What is the value of all of this leverage if not used in defence of 
Palestine and her people? 
Washington and Tel Aviv are counting on the fact that anger at the “Deal of the Century” 
among Arabs and Muslims will eventually peter out, exactly as happened after Trump 
recognised all of Jerusalem as Israel’s capital, moving his country’s embassy there in May 
2018. 
If Arabs and Muslims fail Palestine again, then, once more, the Palestinian people will find 
themselves alone in this desperate fight, which they have no other alternative but to 
undergo. And when Palestinians rise, as they surely will, their uprising will challenge not 
just Israel but the entire regional and international apparatus that allowed the Israeli 
occupation to go unchallenged for so many years. 
RamzyBaroud is a journalist and the Editor of The Palestine Chronicle. He is the author of 
five books. His latest is “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and 
Defiance in Israeli Prisons” (Clarity Press, Atlanta). Dr Baroud is a non-resident senior 
research fellow at the Centre for Islam and Global Affairs (CIGA), Istanbul Zaim 
University (IZU).  
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Trump's deal is a show hiding the real problem: Ongoing Israeli 
apartheid 

 
Richard Falk 
It was meant to be a victory march for Netanyahu, but any peace must be based on the 
dissolution of the way things are 
A Palestinian boy stares at an image of US President Donald Trump during a protest in 
Lebanon against his Israel-Palestine plan on 29 January (AFP) 
It was always foolish to expect a balanced political compromise from the current American 
administration. 
Since he was elected four years ago, US President Donald Trump has entrusted the 
Israel/Palestine portfolio to his inexperienced, Zionist son-in-law, Jared Kushner, aided by 
two equally unqualified individuals: Ambassador David Friedman and envoy Jason 
Greenblatt.  
Beyond this, Trump did little to hide his unseemly deference to billionaire Sheldon 
Adelson, who bankrolled the former reality TV star's campaign and lends 
unqualified support to Israel’s hard right. 
For this administration, there was no need even to pretend to be balanced or to strike a 
political compromise, supposedly resting on a two-state solution. Trump went further than 
any past pro-Israel White House, recognising Jerusalem as the capital of Israel, giving his 
blessing to illegal Israeli settlements, green-lighting Israel’s annexation of the Syrian Golan 
Heights, and cutting funding for Palestinian humanitarian aid.  
Political surrender 
Trump showed no concern for promoting peace. It is thus no surprise that the “deal of the 
century” outlines a plan for political surrender by Palestinians, sugarcoated with economic 
inducements provided they give up all their rights and grievances under international law.  
What is nonetheless shocking is that the Trump deal institutionalises apartheid, even 
asking its Palestinian victims to give their formal consent to this oppressive arrangement. 
Even the leaders of the South African apartheid regime never dared go  
The regime envisioned for Palestine also contains elaborate security arrangements that 
effectively authorise Israel to impose unlimited collective punishment against Palestinians, 
in defiance of international law. To hide the downgrading of Palestinian expectations, the 
plan embraces a perverse variant of “realism”, which can be translated as “the validation 
of coercion and lawlessness” at the expense of those victimised.  
In presenting the plan, Kushner had the audacity to say: “I’m not looking at the world as it 
existed in 1967. I’m looking at the world as it exists in 2020.” This means that Israel’s 
demands for land and security will be satisfied, while Palestinian grievances, lacking the 
force of arms, can safely be put aside, in favour of some supposedly face-saving words and 
arrangements. 
Thus, without scruple, Palestinians are being offered “self-determination” in a plan 
rejected by the vast majority - at best, a deformed statelet inaccurately called a “state”. 
Celebration and humiliation 
Perhaps to ensure a negative response from the Palestinian leadership, it was insulted 
throughout the plan and its presentation. Kushner summarised the Trump attitude 
bluntly: “You have five million Palestinians who are really trapped because of bad 
leadership.”  
Hamas is never mentioned without the reader being reminded that it is a “terrorist” group 
- not the framing to be used if there was any interest in enticing the Gaza leadership to sit 
at a negotiating table. The Palestinian Authority does not fare much better, identified as 
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corrupt and content with the status quo because it benefits its leaders materially. This 
underscores that Trump did not envision negotiations, but rather a victory celebration for 
Prime Minister Benjamin Netanyahu’s Israel and humiliation for Palestinians. 
In South Africa, in a final desperate effort to stabilise the regime, small ethnic enclaves 
were established across the country with a semblance of home rule, but completely 
subordinated to the apartheid structures of hierarchy and cruel exploitation of the 
majority population. The map outlined in Trump’s plan clearly resembles the South 
African Bantustans - non-contiguous enclaves of subjugated people, confined behind walls 
in their own homeland.  
The offer of a Palestinian statelet, consisting mainly of urban communities in the West 
Bank thrown together without contiguous borders, also functions as a curtain intended to 
hide - or at least minimise - further Israeli land grabs. Instead of withdrawing from the 
West Bank as prescribed by UN Security Council Resolution 242, Israel would take control 
of more than 80 percent of occupied Palestine, a reality further disguised by giving 
Palestinians some desert area in the uninhabitable Negev. 
Cycle of violence 
In 2005, Israel ostensibly took a step towards achieving peace with Palestinians through its 
“disengagement” from Gaza. Israeli forces were withdrawn and settlements housing 
thousands of Israelis were dismantled. But it soon turned out that this was not an end of 
occupation, but a new mode of control, seemingly even more devastating to the civilian 
population of the Gaza Strip. 
Israel continued to control entry and exit from Gaza and retained sovereign control of its 
airspace and territorial waters. Interference with Gaza’s economic life caused severe 
hardships, accentuated by the punitive measures adopted after Hamas gained control of 
the territory’s governance.  
These developments stimulated resistance in Gaza, with major Israeli military incursions 
coming in response to rockets fired from the enclave - a cycle of violence directed at the 
vulnerable civilian population. 
What the Trump deal offers, if anything, is a worse version of post-disengagement Gaza. It 
confers border control exclusively on Israel, requires complete demilitarisation of the 
Palestinian statelet, and makes Palestinian communities completely vulnerable to Israeli 
military action. 
If this is the “deal of the century”, it will be a dismal century for us all. Perhaps there can 
arise from the extremity of the unjust US proposals some helpful responses, including a 
unified Palestinian leadership, an insistence on a neutral intermediary to replace the US, 
increased global solidarity with the Palestinian struggle, and the beginning of an 
international effort to hold Israel accountable for its crimes against humanity. 
The Trump plan was designed to add a formal stamp of approval to what was already 
taking place on the ground, including the emergence of an Israeli apartheid state and the 
continuous undermining of Palestinian rights. Any genuine diplomatic initiative for peace 
must be premised on the dissolution of the Israeli apartheid regime. Any other approach 
can only achieve, at best, a temporary ceasefire.      

Middle east eye 10 February 2020   
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  التقرير اليومي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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