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https://www.rcja.org.jo 

 

 

 



 

١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  الرزاز يهنئ الملك بعيد مولده ويؤكد ثوابت األردن تجاه القضية الفلسطينية •

  ٥  الملك يؤكد للرئيس الفلسطيني موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية •

  ٦  ة الفلسطينية ال تتبدلمواقفنا تجاه القضي: األردن •

  ٧  وزير االوقاف يدعو العالم للعدالة واالنصاف في قضايا المسلمين •

  ٩  القدس الشريف وأرض فلسطين قبلة أصحاب الضمائر الحية: خطباء المساجد •

  شؤون سياسية

  ١٠  تحديد وضع القدس لصالح جانب واحد خطوة استفزازية وخطيرة: كي مون  •

  ١١  خطة السالم األميركية وتحذر إسرائيل من تنفيذ بنودهاالجامعة العربية ترفض  •

  ١٢  قلقون من صفقة القرن ولدينا إجراءات طوارئ لتعزيز حماية األراضي المحتلة: األونروا •

  اعتداءات

صفقة "واآلالف يشاركون بمسيرات ضد ..االحتالل يحول القدس إلى ثكنة عسكرية •

  ١٣  "القرن

  تقارير

  ١٤  بامتياز ديني إلى الصراع تعيد ديةيهو روح.. القرن صفقة •

  ١٦  ًألفا أدوا صالة الجمعة في األقصى رغم االعتداءات ٣٠ •

نرفض التفسيرات المغلوطة للكتاب المقدس والتي تتبناها االدارة االمريكية  •

  ١٧  "المتصهينة فاهللا ال يحلل القتل والظلم واالستبداد 

  فعاليات

  ١٨  روع استسالم يجب التصدي لهصفقة القرن مش: "العالمي للوسطية" •

  ١٩  صفقة القرن المشؤومة خرق للقانون الدولي ويجب وقفها: شباب مدينة السلط •

  ٢٠  صفقة القرنًت احتجاجية تعم المملكة رفضا لـمسيرات حاشدة ووقفا •

  

  



 

٣

  آراء عربية
  

  ٢١  عـبـد الـلـه الـثـانـي قــائــد فـي زمــن مـخـتـلــف •

  ٢٢  ميقةالملك، والقراءة الع •

  ٢٣  الوصاية الهاشمية على المقدسات •

  ٢٤  ماذا ستقول عنها األجيال القادمة؟.. صفقة القرن •

  ٢٥  رفض لم يرق لمستوى الغضب.. صفقة القرن •

  ٢٦  "هنود حمر"الفلسطينيون .. صفقة القرن •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢٨  حلم ترامب مستقبل قاتل لسكان شرقي القدس •
  

  اخبار باالنجليزية
  

Jordan rejects any Israeli measures to annex Jordan Valley ٣١  

Peace will not be achieved through occupation, oppression and 

despair — FM ٣١  

Countrywide protests ensue in rejection of US plan ٣٣  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤

  القدساالردن 

  ابت األردن تجاه القضية الفلسطينيةالرزاز يهنئ الملك بعيد مولده ويؤكد ثو
 

 هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، جاللة الملك عبد اهللا الثاني بمناسبة العيد الثامن –عمان   
  .والخمسين لميالده الميمون، الذي يصادف اليوم الخميس الموافق للثالثين من كانون الثاني

، ”فيس بوك” و” تويتر“اصل االجتماعي ونشر رئيس الوزراء على حسابيه في موقعي التو  
في عيد ميالدكم الميمون سيدي، يقف األردن اليوم ” عبارات هنأ فيها جاللة الملك عبد اهللا الثاني قائال 
ًصفا واحدا موحدا خلفكم، موقنا باهللا ومتوكال عليه ً ً ً ً”.  

تجاه القضية الفلسطينية وأكد الرزاز وقوف األردنيين خلف جاللة الملك وموقفه الحاسم والثابت   
ّالملك مستمرين خلف قائد المسيرة _مع#: سيدنا أبا الحسين، معك وبك نمضي واثقين” بالقول 

لكم منا يا سيدي ، و”ال للتوطين وال للوطن البديل وال تنازل عن القدس“ومتمسكين بالالءات الحاسمة 
  .”صادق العهد والوفاء

ًموالي المعظم، نستحضر دائما توجيهاتكم السامية لخدمة وعلى الصعيد الوطني، ” وأضاف الرزاز  
ٕاألردن واألردنيين وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خصوصا تمكين الشباب واطالق طاقاتهم، فأنتم  ً

  .”بوصلتنا

ًاننا ال نألو جهدا لتحقيق رؤيتكم، وقد حققنا تقدما في ملفات مهمة في جميع القطاعات “وأكد    ً
والتصدير والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة، وخدمات المواطنين في التشغيل : مثل

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

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

  .”ّالهاشميين وعزهم، وكل عام وأنت يا سيدي بألف خير

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

  .القائد وشعبه، والوقوف صفا واحدا خلف جاللته تجاه كل القضايا المصيرية والسيما الخارجية واإلقليمية

األردنيون يعبرون باستمرار عن انتمائهم ووالئهم للقيادة الهاشمية، ولن نسمح ، وبوعي ” وقال   
، مؤكدا ضرورة العمل بجد لتحصين الوطن سياسيا واقتصاديا ”ول شق هذا الصفالجميع ، ألحد أن يحا

واجتماعيا، إلى جانب العمل على كل الجهات بروح المسؤولية والمكاشفة، داعيا وسائل اإلعالم إلى 
 ٕااللتزام بالمهنية والمسؤولية في نقل المعلومة واغالق األبواب أمام اإلشاعات التي تحاول زعزعة النسيج

  .الوطني المتماسك



 

٥

واضاف الرزاز، أن ثوابت األردن واضحة تجاه القضية الفلسطينية، والتي عبر عنها جاللة الملك   
عبد اهللا الثاني في جميع المحافل العربية والدولية، بالتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 

حول ” ا على أن الءات الملك الثالث  وعاصمتها القدس الشرقية، مشدد١٩٦٧الرابع من حزيران عام 
وال تراجع وال تنازل وال مساومة ” تعد موقفنا الثابت الذي يعرفه الجميع ” التوطين والوطن البديل والقدس

  .”عليه

وشدد رئيس الوزراء على أن أي اجراءات أحادية يفرضها االحتالل في األراضي الفلسطينية   
  .”ملكا وحكومة وشعبا“ض، تعد مرفوضة بشكل كامل من األردن المحتلة، لفرض حقائق جديدة على األر

وأشار الرزاز خالل حديثه لإلذاعات إلى أن القضايا المحلية تستحوذ على متابعة واهتمام كبير من   
جاللة الملك عبد اهللا الثاني، والسيما المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، الفتا إلى التزام 

هات الملكية في هذا الخصوص، مبينا أن هناك تقدما في العديد من القطاعات االقتصادية الحكومة بالتوجي
وأرقامنا وأداؤنا في تحسن ونطمح بأن تكون أفضل وتنعكس أثرها بشكل أكبر على المواطن “الحيوية، 

  .”خالل السنوات المقبلة

دة الهاشمية في جميع وختم الرزاز حديثه بالتأكيد على أهمية الوقوف صفا واحدا مع القيا  
اننا فخورون باألسرة الهاشمية التي نهضت باألردن “التحديات والصعوبات التي يمر بها األردن، مؤكدا 

  )بترا.(”خالل العقود الماضية، وحملت المصلحة الوطنية والتزمت بالدفاع عن القضية الفلسطينية

  ٢ ص٣١/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

   األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينيةالملك يؤكد للرئيس الفلسطيني موقف
 

 أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني، خالل اتصال هاتفي أمس الجمعة، مع الرئيس -عمان    
الفلسطيني محمود عباس، موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب األشقاء 

امة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ٕالفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، واق
  . وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بسالم مع دول المنطقة كافة، وفقا لحل الدولتين١٩٦٧عام 

وشدد جاللة الملك، خالل االتصال، على أن األردن سيستمر بالسعي لتحقيق السالم الشامل   
لشرعية الدولية، وسيمضي بالتنسيق الوثيق مع األشقاء والعادل، الذي ترضى عنه شعوب المنطقة، طبقا ل

  .الفلسطينيين والعرب، والعمل مع المجتمع الدولي، للتعامل مع المرحلة المقبلة

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف األردن الثابتة بقيادة جاللة الملك في دعم القضية 
  ).بترا (.الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

  ١ ص١/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 

٦

  مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية ال تتبدل: األردن
 

إن ثوابت المملكة التي ال تتغير، :  قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي- القاهرة   
مساومة فيها أو ومواقفنا إزاء القضية الفلسطينية التي ال تتبدل، ومصالح األردن الوطنية العليا التي ال 

عليها، هي األسس التي تحكم تعامل المملكة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حل القضية 
ًالفلسطينية، وتحقيق السالم العادل الذي اعتمدناه جميعا خيارا استراتيجيا، وفق قرارات الشرعية الدولية ً.  

قاهرة امس انه من توافق جامعتنا واضاف خالل االجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية في ال  
ً ، موقفا عربيا موحدا يطلب هذا السالم العادل ٢٠٠٢العربية خرجت مبادرة السالم العربية في العام  ً

ًوالشامل والدائم، سالما يلبي حق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 
  . الدولتين، لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل وفق حل١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران 

إن تاريخية اللحظة تفرض أن يخرج من جامعتنا العربية اليوم موقف موحد أيضا، يؤكد : وقال  
ثوابت السالم العادل الذي لن تنعم المنطقة باألمن واالستقرار والسالم الشامل من دون تحقيقه، على 

ًيكون دائما شامالاألسس التي تضمن قبول الشعوب به، ل ً.  

واكد أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السالم   
العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل، وان اطالق مفاوضات مباشرة فاعلة وجادة لتحقيق حل 

تمدة، هدف يجب أن تتكاتف كل الجهود الدولية الدوليتين، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المع
لتحقيقه، ذاك أن البديل سيكون قتل األمل، وتجذر اليأس، وغلبة التطرف الذي سيتفجر حتما صراعا وعنفا 

  .سيدفع الجميع ثمنه

وقال الصفدي عندما يتحدث األردن، يتحدث بثبات المؤمن بمواقفه، وبصدقية صانع السالم ونحذر   
كارثية ألي خطوة إسرائيلية أحادية تستهدف فرض حقائق جديدة على األرض، وبناء من التبعات ال

المستوطنات وتوسعتها، وهدم المنازل، وان ضم األراضي الفلسطينية المحتلة خرق مدان للقانون الدولي، 
  .وتقويض لفرص السالم، وتأجيج للتوتر والصراع

الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات  ألي محاولة لتغيير المدمرةكما حذر من العواقب   
  .بالقدس المحتلة

وستظل المملكة بتوجيه مباشر من الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس،   
جاللة الملك عبداهللا الثاني، تكرس كل إمكاناتها لحماية القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، والحفاظ 

  . والقانوني القائم، وحماية هويتها العربية اإلسالمية والمسيحيةعلى الوضع التاريخي

ًالقدس مدينة السالم، يجب أن تكون رمزا للسالم، ال ساحة للقهر والحرمان، داعيا إلى : وقال  
حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، والحفاظ على الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية 

لمقدسة حماية للسالم الذي نريده جميعا، وهذه مسؤولية جماعية، فالسيادة على القدس المحتلة للمدينة ا



 

٧

فلسطينية، والوصاية على مقدساتها هاشمية، وحماية المدينة ومقدساتها مسؤولية أردنية، فلسطينية 
  .عربية، إسالمية، دولية

  .ادل والشامل الذي تقبله الشعوبواكد ان األردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السالم الع  

تريد المملكة سالما حقيقيا عادال دائما شامال على أساس حل الدولتين، ينهي االحتالل : وقال  
، ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع األطراف، ويحمي مصالح ١٩٦٧الذي بدأ عام 

وصا الالجئين، الذين يجب أن تحل قضيتهم األردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي، وخص
  .وفق القانون الدولي ومبادرة السالم العربية، فال توطين وال حل خارج إطار الشرعية الدولية

وزاد ستظل المملكة السند الذي ال يلين لألشقاء الفلسطينيين في سعيهم للحصول على حقوقهم   
المجتمع الدولي من أجل تحقيق السالم العادل الذي المشروعة، وستستمر المملكة في بالعمل معهم، ومع 

 فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية األولى وهي أساس الصراع والتوتر في المنطقة،  تقبله الشعوب
وحلها بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني هو شرط االستقرار والسالم الشامل، وليس بتكريس االحتالل 

م، فمن أجل المستقبل اآلمن الذي تستحقه المنطقة وشعوبها، يجب أن ينطلق والقهر واليأس يتحقق السال
ٕفورا عمل حقيقي يستهدف إنهاء هذا اإلحتالل، واعادة األمل، لتنعم المنطقة بالسالم، الذي هو ضرورة  ً

  ).بترا.(وحق لها ولشعوبها

  ١ ص٢/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

   قضايا المسلمينوزير االوقاف يدعو العالم للعدالة واالنصاف في
  

 أكد وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية محمد الخاليلة، تمسك األردن بالقيم –عمان 
والمبادئ، وعلى رأسها قضية المسجد األقصى المبارك والوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات 

ًاإلسالمية والمسيحية، داعيا العالم أجمع إلى أن يكون عادال ومنصفا ف ي قضايا العالم اإلسالمي، ال سيما ً
  .واألقليات الدينية اإلسالمية وما تتعرض له في كثير من بقاع العالم” األقصى”قضايا القدس و

جاء ذلك خالل رعايته، أمس، مندوبا عن رئيس الوزراء عمر الرزاز، االحتفال بمناسبة أسبوع 
، بالتعاون مع ”وئام بين اتباع المذاهب واألدياناألردن أنموذج ال“الوئام العالمي بين األديان، بعنوان 

دائرتي قاضي القضاة واالفتاء العام والمركز األردني لبحوث التعايش الديني، في المركز الثقافي اإلسالمي 
   التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبداهللا بن الحسين

مية ومبادئها العامة التي دلت وقال الخاليلة إن الدعوة الى الوئام هي من صميم الشريعة اإلسال
ًعليها وطبقه الخلفاء واالئمة على مر التاريخ تطبيقا عمليا وان االلتزام بالشريعة اإلسالمية يدعو المسلم  ّ
الى الوئام والعيش المشترك والتسامح والتمسك به، مشيرا الى ان الوئام يعطي الحق للبشر المختلفين 

  .ن يعيشوا بسالم وأمن وأمانبألوانهم واجناسهم ومعتقداتهم بأ



 

٨

واضاف ان االسالم ال يدعو فقط الى االعتراف باآلخر بل يدعو الى احترام هذا االعتراف وقبول 
التنوع الثري لثقافات عالم اليوم واالنفتاح واالتصال وتعزيز حرية الفكر والضمير مشيرا إلى ان الوئام هو 

 .حالل ثقافته محل ثقافة الحربُالفضيلة التي تيسر إحالل السالم وتسهم في إ

وأوضح الخاليلة ان الوئام والدعوة إليه ال يعني التساهل أو التنازل عن القيم والمبادئ األساسية في ديننا 
اإلسالمي، وال يعني الضعف أو االنهزام إنما هو موقف إيجابي يدعو الى اإلقرار بالحقوق اإلنسانية 

االنسان الى ان يتمسك بمعتقداته ودينه ويقبل ان يتمسك اآلخرون ًالمعترف بها للناس جميعا وهو يدعو 
  .بمعتقداتهم ودينهم

من جهته، قال مفتي عام المملكة عبد الكريم خصاونة، ان جاللة الملك عبداهللا الثاني سيد من 
سادات بني هاشم عميد آل البيت نذر نفسه لخدمة االمة االسالمية يسير بخطى ثابتة وواثقة وبروية 

ببصيرة حادة متحمال المسؤوليات الجسام ومجنبا األردن كل شر وسوء يقود السفينة وسط عالم مليء و
   بالصعاب ومنطقة ملتهبة بالفتن ونحن جميعا نلتف حوله في دفاعه عن المقدسات الدينية

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

واكد ان االختالف ليس وسيلة من .بالتعايش وبالوئام وننهض ونتطور في مواطن تعايشنا عائلة واحدة
لبشري والتعارف اجل تمزيق االسرة االنسانية واضطهاد بعضها لبعض، وانما وسيلة من وسائل التعاون ا

والتآلف والتالقي على البر والتقوى، مشيرا الى ان المبدأ االنساني الخالد يؤكد على ان الناس سواسية وال 
من جهته، أشار قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة إلى العهدة .فضل ألحد على أحد عند اهللا إال بالتقوى

ِالعمرية التي تذكر بالحق والمسؤولية الهاشمية  ّ ّ ّفي الوصاية على المقدسات في القدس الشريف، والتي ُ ِ
ُهي محل إجماع إسالمي مسيحي، والتي يحمل لواءها بشجاعة واقتدار جاللة الملك والتي تذكر بالمبادئ 
ِاإلسالمية لقيم الوئام بين أتباع الديانات، والتي تعد أُنموذجا مشرفا لمعاهدة قانونية تقرر مبادئ التعايش  ُ ٍ ًِ ً ِ ِ

ِواضاف أن االسالم كان سباقا في تقرير مفهوم المواطنة .مي والوئام اإلنساني بين أتباع الدياناتالسل ِ ِ
ِالقائمة على الحفاظ على الحقوق، واالشتراك في أداء الواجبات، مع طيب التعامل بين مكونات المجتمع،  ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ

ُدون اعتداء على خصوصية أي منها مشيرا الى ان العدالة وال  ِ ِرحمة هما أساس فكرة الوئام بين أتباع ٍ ِ ِ ُ ُ
من ناحيته، قال مدير المركز األردني للتعايش نبيل بدر اننا في األردن .ِالديانات، وبين أفراد المجتمعات

الجغرافيا االكثر حضورا بتاريخ القداسة واالحسن بالسيرة والسلوك تعلمنا في مساجده وكنائسه ومدارسه 
فيما بيننا البعض واننا في مركز التعايش نتشرف بالمشاركة مع اخوتنا في وزارة الوئام والسالم والحب 

  .االوقاف ودائرة االفتاء وقاضي القضاة بهذا االحتفال السنوي العاشر

  ٢ص/٣١/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 



 

٩

 القدس الشريف وأرض فلسطين قبلة أصحاب الضمائر الحية: خطباء المساجد

   حسني العتوم-عمان 

 المساجد في المملكة، ان المسجد األقصى هو قبلة المسلمين األولى، والقدس الشريف أكد خطباء  
وأرض فلسطين هي قبلة أصحاب الضمائر الحية التي تعرف أهمية ومكانة أرض فلسطين ومسجدها 
ًاألقصى الدينية ومنزلتها في نفوس المسلمين، وهي أرض اإلسراء و المعراج، جعلها اهللا ميراثا لألمة 

  .سلمةالم

ًوقالوا إن فلسطين هي أرض اإلسراء و المعراج التي جعلها اهللا ميراثا لألمة، وان المسلمين   
سيواصلون االعتناء بمسجدهم ويتعهدونه بالرعاية واالهتمام، وان دفاعهم عن أرض فلسطين والمسجد 

  .األقصى المبارك هو دفاع عقيدة ال تزلزلها قوة على وجه األرض

  . أي اعتداء على الحرم القدسي الشريف، هو اعتداء على عقيدة األمةوأكد الخطباء أن

وأشاروا إلى التضحيات العظيمة التي قدمها الجيش العربي دفاعا عن فلسطين وعاصمتها القدس، مؤكدين 
  .الوقوف خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

ٕين عن أرض فلسطين والمسجد األقصى هو دفاع عقيدة وايمان ألنه أولى وقالوا، ان دفاع المؤمن  
ًالقبلتين وثالث الحرمين الشريفين وان األمة االسالمية أمة حية وسيبقى المسجد األقصى المبارك صامدا  ّ

وبينوا ان دماء الصحابة والمجاهدين من المسلمين عبر العصور قد . بهمة المخلصين من أبناء األمة
لى جدران وحجارة األقصى أن هذه األرض ال يحافظ عليها إال المؤمنون الذين دخلوها فاتحين مع نقشت ع

جند عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنهم، ثم دخلوها محررين مع صالح الدين األيوبي في السابع والعشرين 
ك المنبعث من من رجب عام خمسمائة وثالثة وثمانين للهجرة، وال زال أهل القدس يستنشقون عبق المس

  .ًدم شهداء الجيش العربي األردني الذين ارتقوا دفاعا عن القدس ومسجدها

وقال مساعد األمين العام في وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية لشؤون الدعوة   
ة اعتمدت ، إن الوزار)بترا(واإلرشاد اإلسالمي فضيلة الشيخ إسماعيل فواز الخطبا، لوكالة األنباء األردنية 

هذا األسبوع عنوانا موحدا لخطبة الجمعة حول القدس والمسجد األقصى المبارك باعتباره ملكا للمسلمين 
 )بترا. (وال يقبل القسمة

  ٥ ص١/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  

  

  



 

١٠

  شؤون سياسية

 تحديد وضع القدس لصالح جانب واحد خطوة استفزازية وخطيرة: كي مون 

   الدستور–نيويورك 

هيئة الحكماء أن المقترحات األمريكية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس االميركي دونالد اعتبرت   
  .ترامب ال يمكن أن توفر حال عمليا للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

ًووفق بيان صادر عن الهيئة، فان مضامين الخطة وبنودها تجعل من حل الدولتين مستحيال، ما   
  .أسس عرقية وينقل الصراع المستمر منذ عقود إلى مرحلة جديدةيرسخ الالمساواة العميقة على 

وهيئة الحكماء تتشكل من قادة مستقلين يستخدمون خبراتهم الجماعية ونفوذهم من أجل السالم   
والعدالة وحقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم، وتأسست المجموعة من قبل نيلسون مانديال في عام 

٢٠٠٧.  

في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان »نسخة عنه، انه و» الدستور«بيان وصل وقال الحكماء في    
اإلسرائيلي لمناقشة الضم الفوري لجميع المستوطنات، يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك األمم 

 أن االستيالء على األراضي بالقوة غير - على وجه االستعجال -المتحدة واالتحاد األوروبي، التأكيد 
  «.وني، وسيؤدي إلى اتخاذ تدابير مضادة تتجاوز اإلدانة الخطابيةقان

ًاعتمادا على الخطوات التالية من قبل الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، قد ينتقل »وأضاف البيان انه و
 ذلك ان هناك  الصراع الفلسطيني من أجل إقامة دولة متنامية نحو المساواة في الحقوق في دولة واحدة،

ًن الجماعات األكثر تطرفا في جميع أنحاء العالم، التي ستحاول أيضا االستفادة من اإلحساس خطرا م ً
  .بالظلم ونقص القيادة

احتدم الصراع «وقال بان كي مون، وهو نائب رئيس الحكماء واألمين العام السابق لألمم المتحدة   
الحل األفضل واألكثر منطقية «ى ان اإلسرائيلي الفلسطيني طوال تاريخ األمم المتحدة نفسه، مشددا عل

 .« المعترف بها دوليا١٩٦٧وعدالة هو توفير دولتين للشعبين، على أساس حدود عام 

ًواضاف إن اإلعالنات األحادية الجانب التي تستبعد وتهين طرفا واحدا من أطراف النزاع ستؤدي    ً ُ
  .لنتائج عكسية

محتلة في الضفة الغربية يعرض أمن إسرائيل إن الضم المقترح ألراض فلسطينية أخرى «وتابع   
الجهود األحادية «نفسها للخطر، ويخلق سابقة خطيرة لالستيالء على األراضي بالقوة، مشيرا الى ان 

عالوة على ذلك، ان عدم » .الجانب إلعادة تحديد وضع القدس لصالح جانب واحد هي استفزازية وخطيرة
ً يعني أن عنصرا رئيسيا في الصراع ال يتم معالجته ببساطةغزة) قطاع(وجود أي خطة موثوق بها لـ  ً».  

وقال عضو هيئة الحكماء، الوزير الجزائري السابق، األخضر اإلبراهيمي الذي حارب قديما وكافح   
هذا صراع متأصل في الظلم، والتجريد من الممتلكات، وازدراء الحقوق «من أجل تحرير بالده ان 



 

١١

إن التخلي عن المفاوضات وفرض الضم لن يؤدي إال لترسيخ هذه «ان نفسه مضيفا في البي» .والقانون
  .«المشكالت

وقال ان المجتمع الدولي يعرف أن هذا عمل أحادي الجانب من الحماقة، ويحتاج أعضاء مجلس   
لعمل األمن والجهات الفاعلة الرئيسية األخرى مثل االتحاد األوروبي والعالم العربي إلى إعادة االنخراط في ا

 .«الشاق من أجل سالم دائم وعادل

  ٣ ص٢/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  الجامعة العربية ترفض خطة السالم األميركية وتحذر إسرائيل من تنفيذ بنودها
 

 لمجلس اجتماع ختام في األميركية، السالم لخطة رفضهم اليوم العرب الخارجية وزراء أعلن  
 .اهرةالق المصرية بالعاصمة العربية الدول جامعة

 بعد أيام، قبل ترامب دونالد األميركي الرئيس قدمها التي السالم لخطة العربي الرفض هذا وجاء  
 واإلدارة إسرائيل مع العالقات كل قطع اليوم عباس محمود الفلسطيني الرئيس إعالن من فقط قصير وقت

 صفقة رفض "باإلجماع تم أنه ةالعربي الجامعة مجلس قرار في وجاء.األمنية العالقات فيها بما األميركية،
 الفلسطيني، الشعب وطموحات حقوق من األدنى الحد تلبي ال أنها باعتبار اإلسرائيلية، األميركية القرن

  ."المتحدة األمم وقرارات الدولي القانون إلى المستندة السالم عملية مرجعيات وتخالف

 قرارات متجاهلة الصفقة، بنود بتنفيذ إسرائيل قيام من تحذيرا "البيان بحسب أيضا القرار وشمل  
 أرض على االحتالل حكومة بها تقوم إجراءات ألي التصدي إلى الدولي المجتمع ودعوة.. الدولية الشرعية

 في.. الوطنية وقيادته الفلسطيني الشعب لنضال الكامل الدعم" العرب الخارجية وزراء قرار وأكد."الواقع
 أن ضرورة على العربية الجامعة وأكدت."الفلسطيني الشعب حقوق ضتقو صفقة وأي الصفقة هذه مواجهة

 وأشارت.العربية السالم ومبادرة الدولية الشرعية قرارات وفق الدولتين، حل هو السالم عملية أساس يكون
 وكان .َوتنفذها العربية السالم َمبادرة تقبل لم ما العربية الدول مع بالتطبيع تحظى لن إسرائيل أن إلى
 محمود الفلسطيني الرئيس وبحضور العربية، بالجامعة الخارجية وزراء مستوى على طارئ ماعاجت

 رفضتها التي- الخطة وتتضمن.ترامب أعلنها التي األميركية السالم خطة اليوم صباح ناقش عباس،
 وأنفاق، جسور تربطها األطراف متناثرة فلسطينية دولة إقامة -المقاومة فصائل وجميع الفلسطينية السلطة
 .إلسرائيل مقسمة غير عاصمة المحتلة القدس مدينة وجعل

  ٢/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

*** 

  



 

١٢

 قلقون من صفقة القرن ولدينا إجراءات طوارئ لتعزيز حماية األراضي المحتلة: األونروا

  ليلى خالد الكركي

عن ) األونروا( عبرت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق االدنى   
إجراءات طوارئ «  موضحة أن لديها  إلى مزيد من العنف،» صفقة القرن«قلقها من أن تؤدي خطة 

  .«لتعزيز الحماية والمساعدة في األراضي المحتلة

   وفي مؤتمر صحافي عقده أمس االول في العاصمة السويسرية جنيف اوضح مفوض الوكالة  
 حق العودة للفلسطينيين مكفول بموجب القانون الدولي والعديد من العام باإلنابة كريستيان ساوندرز، أن

، وذلك في رده على سؤال عن خطة السالم األمريكية التي لن تسمح بحق العودة »قرارات الجمعية العامة
  .لالجئين الفلسطينيين

اكات إلى تصاعد االشتب) الخطة األمريكية(بواعث قلق كبيرة من أن تؤدي «وأضاف لدى الوكالة   
، يتطلع الالجئون الفلسطينيون إلينا أيضا لطمأنتهم في أوقات كهذه عندما تتعرض حقوقهم ...والعنف

  .«وسالمتهم للخطر

في وقت سابق الى وضع خطط طوارئ خشية حدوث اضطرابات جراء خطة ) االونروا( وسارعت   
لفلسطينيين وجيش االحتالل سالم أمريكية مثيرة للجدل، ستؤدي الى تصاعد االشتباكات والعنف بين ا

  .اإلسرائيلي

 مليار دوالر  )١.٤( الدولي بسرعة تأمين مبلغ  وعلى هامش المؤتمر ناشد ساوندرز المجتمع  
 والتي ٢٠٢٠للعام الجاري   لتمويل خدمات ومساعدات الوكالة الضرورية للوكالة على األقل ودعمها

مليون )٥.٦(ات ذات األولوية، والمقدمة لما مجموعه تشمل المعونة اإلنسانية المنقذة للحياة والمشروع
 ٢٠٢٠ ويأتي عرض أولويات الوكالة لعام  .الجئ من فلسطين في الشرق األوسط مسجلين لدى الوكالة

 الوكالة لمدة ثالث  ومتطلباتها المالية في أعقاب تمديد الجمعية العامة لألمم المتحدة مؤخرا لمهام والية
  .٢٠٢٣حزيران سنوات إضافية ولغاية 

من الجمعية العامة في كانون ) االونروا( إن الدعم الهائل الذي حصلت عليه «: وقال ساوندرز  
نحن اآلن بحاجة «: ، مضيفا بالقول»األول من العام المنصرم كان بمثابة تأكيد ساحق للوكالة ولواليتنا
الزم من أجل السماح لنا بتوفير الجئي من مانحينا وشركائنا أن يعملوا على مواءمة هذا الدعم بالتمويل ال

  .«فلسطين بالحماية وبتلك الخدمات الحرجة التي تعد حقا أساسيا من حقوق اإلنسان

إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الجئي فلسطين فإننا الوكالة «وتابع ساوندرز   
ٕوانني أناشد مانحينا . الجئو فلسطينالوحيدة القادرة على تقديم شكل الخدمات الضرورية التي يستحقها 

  .«وشركائنا بتواضع شديد على أن يدعموا الوكالة بقوة هذا العام



 

١٣

إن استثماركم لهو في المكان الصحيح، وهو استثمار في شعب مأزوم يستحق «: وقال مخاطبا المانحين
  .«دعمكم المستمر مثلما هو استثمار في استقرار المنطقة

، بسبب زيادة عدد » عاما صعبا«  سيكون ٢٠٢٠خرا ان العام الحالي مؤ) االونروا(وأعلنت   
، )قطاع غزة والضفة الغربية واألردن وسوريا ولبنان( الالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس 

  .وترحيل العجز المالي من العام الماضي إلى العام الجاري

مليون  ) ١٦٧(  بلغ ير في موازنة الوكالةويقدر أن العام الماضي انتهى بوجود عجز مالي كب  
 .دوالر

 ٢ ص٢/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اعتداءات

  "صفقة القرن"واآلالف يشاركون بمسيرات ضد ..االحتالل يحول القدس إلى ثكنة عسكرية
 

ّ عززت الشرطة اإلسرائيلية وجودها في المدينة القديمة في القدس، بعدما أثار الرئيس –القدس 
الد ترامب حفيظة الفلسطينيين بخطته للسالم المثيرة للجدل، إال أن صالة الجمعة في المسجد األميركي دون

  .ّاألقصى مرت بهدوء

واعتبرت الخطة التي أعلنت الثالثاء الماضي منحازة بشدة إلسرائيل وقوبلت برفض من 
للدولة ” ال تقسم “الفلسطينيين، إذ كانت أبرز النقاط الخالفية فيها تصنيفها للقدس على أنها عاصمة

  .العبرية

 عاصمة لدولتهم ١٩٦٧ولطالما رأى الفلسطينيون في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل سنة 
  .المستقبلية

وسرت مخاوف من احتمال تصاعد حدة التوتر صباح أمس عندما تظاهرت مجموعة من 
  .الفلسطينيين في حرم األقصى في القدس بعد صالة الفجر

ّ ألف فلسطيني في المسجد األقصى مرت ٣٠جمعة التي شهدت حضور أكثر من لكن صالة ال
  .بدون تسجيل أي حوادث، بحسب ما أفاد مسؤولون دينيون ومراسلو فرانس برس

  .ولطالما شكلت صالة الجمعة مناسبة لخروج تظاهرات

ت في ويعتبر الحرم القدسي الذي يضم المسجد األقصى من أبرز المواضيع المثيرة للحساسيا
  .النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني

سترد “ستتواصل في أنحاء المدينة القديمة بينما ” األمنية المشددة“وأفاد روزنفيلد أن اإلجراءات 
  .”وحدات الشرطة عند الضرورة



 

١٤

 المنطقة االستراتيجية التي –وأعطت الخطة األميركية إسرائيل الضوء األخضر لضم غور األردن 
 والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية التي بات – من مساحة الضفة الغربية  في المائة٣٠ّتشكل 

  . حاليا بما فيها تلك التي في القدس المحتلة٢٠٠عددها يتجاوز 

  .ّ ألف إسرائيلي لكنها تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي٦٠٠وتضم المستوطنات نحو 

*** 

  تقارير

 بامتياز ديني إلى عالصرا تعيد يهودية روح.. القرن صفقة

 لإلعالم الفلسطيني المركز - غزة

 رئيس ترمب دونالد خطاب في الصهيونية والمسيحية اليهودي الديني البعد جاء ًّوجليا ًواضحا  
 صفقة "عن باإلعالن يحتفالن وهما االحتالل وزراء رئيس نتنياهو وبنيامين األمريكية، المتحدة الواليات
  ".القرن

 روح أن إال اإلسرائيلي- الفلسطيني للصراع السياسية التسوية طابع إضفاء حاوال االثنين أن ورغم  
  .المتبادلة االثنين عبارات فوق قفزت الصهيونية ترامب ومسيحية اليهودية الدينية التعاليم

 النبي عن والحديث الهيكل بجبل األقصى المسجد حرم ووصف الدولة ويهودية موحدة القدس  
 بعباءة االحتالل يترجمها التي اليهودية الديانة روح من إبراهيم األنبياء بأبي وربطها لالخلي ومدينة يعقوب

  .محددة مواقع في االستيطان يدعمها سياسية

 اليمين بدعم يحظى واحد عام في انتخابيتين جولتين ٕواجراء الفساد ملفات رغم نتنياهو يزال وال  
 لم الصهاينة من كبير بعدد إدارته ويدعم لصهيونيةا المسيحية لتيار ترمب ينتمي حين في ّالمتطرف

  .قبله من إدارة تشهده

  ديني خطاب

 تسلل اليميني ّوالتطرف اليهودية فالروح أصله؛ إلى اإلسرائيلي- الفلسطيني الصراع نتنياهو أعاد  
  ).نتنياهو-ترامب (ّخاصة واإلنجيل التوراة من المصممة الجديدة التسوية صفحة فوق صراحة

 دولة أسس الصهيوني المشروع أن واالستيطان، القدس شئون في الخبير عمرو، جمال. د يؤكد  
 على تقوم ديمقراطية دولة مشروع لتسويق األوائل قادته عهد في سياسي ككيان علمانية بصيغة" إسرائيل"

  .للجميع والوطن األديان حرية

 فارقتني: يرددون وظلوا إسرائيل هاأسمو حين األول يومها من ًواضحا كان الديني البعد: "ويضيف  
  ".سياسيا وليس ديني بأنه الصراع حسم األخير نتنياهو-ترمب خطاب لكن أورشليم، يا نسيتك إن يميني

 للبقاء طريقهما فهو المتحدة؛ والواليات" إسرائيل "في اليميني الرأي كسب ونتنياهو ترمب ويحاول  
  .ةالسياسي مخططاتهما ٕوانفاذ والحكم السلطة في



 

١٥

 الديني البعد جذور عن ّتكلم نتنياهو إن: اإلسرائيلية الشئون في الخبير البطة، ناجي. د يقول  
 الواليات في اإلنجيلية الطائفة ًمخاطبا اإلنجيل في لفلسطين اليهودي الشتات عودة تناول حين اليهودي
  .والنفوذ المال تملك التي المتحدة

 األكبر القرار صاحبة المسيحية الصهيونية ّود كسب في مشتركة مصلحة ونتنياهو ترمب وتجمع  
 ممارسة وسوء فساد تهم يواجهان وهما القادمة انتخاباتهما في لهما دعم من عليه يترتب لما أمريكا في

  .السلطة

 تثبيت في ديني هدفهما ونتنياهو ترمب. ًأيديولوجيا وليس ًدينيا كان الخطاب: "البطة الخبير يقول  
 العزل مواجهتهما ظل في اآلن متبادلة والمنفعة عليه متفق خطابهما وكأن فلسطين، في اليهود وجود

  ".والفساد

" كوشنير"و" إسرائيل "في أمريكا سفير" فريدمان "هو الخطاب في والثناء بالمدح حظي من أكثر  
  .بحتة يهودية دينية منطلقات من يعمالن اللذان األمريكي الرئيس صهر

  يهودية محطات

 واألرض الهيكل وجبل موحدة القدس عن الحديث عند ًواضحا كان والصهيونية اليمين شجون إثارة  
 العودة حق من الفلسطينيين وحرمان إبراهيم اهللا بنبي وعالقتها الخليل ومدينة األردن نهر غرب المحتلة
  .الدولة يهودية وتعزيز

 األردن نهر غربي فلسطين أرض في اليهود حق إلى ًصراحة ّتطرق الخطاب إن: عمرو. د يقول  
  .األردن غور منطقة مصادرة عن نتكلم حينما

 اإلنجيل، سبقت التوراة ألن دينية؛ جهة من ترمب ّسيد نتنياهو أن الخطاب في ظهر: "ويتابع  
 إلمكانية التلميح مع المعبد بأنه األقصى حرم وصف عن تحدث. الصهيونية المسيحية مرجعية والتوراة
  ".األقصى في ليصلوا الوصولب للمسلمين السماح

 اعتراف الخطاب اشترط حين في للتقسيم قابلة غير ّموحدة االثنين لسان على جاءت القدس  
 بين المسيرة بوحدة تؤمن ترمب يعتنقها التي الصهيونية المسيحية ألن الدولة؛ بيهودية الفلسطينيين

  .والتوراة اإلنجيل

 الوجود تقبل ال أماكن عن ًمتحدثا يعقوب، اهللا لنبي تتطرق نتنياهو كلمات أن إلى عمرو.د ويشير  
  .الضفة ومستوطنات الخليل مثل اليهودية الروح تحمل وهي الفلسطيني

 الذي) جابوتنسكي (الصهيونية الحركة قادة أبرز انفصال تفاصيل للذاكرة يعيد نتنياهو خطاب  
 غرب عربي وجود بأي يعترف ال نيالصهيو اليمين ألن م؛١٩٢٥ عام" إسرائيل "مؤسسي أبرز عن انفصل

  .األردن نهر



 

١٦

 مخطط وأن ،)جابوتنسكي (رؤية روح من ينبع أراض تبادل إمكانية عن الحديث أن البطة.د ويؤكد  
  ".إسرائيل "أرض في خالصة اليهودية البشرية الكتلة على للحفاظ والشمال المثلث سكان يستهدف التبادل

 والسكان األرض وتبادل العرقي للتطهير يدعو ديني هوف صادم؛ مشروع القرن صفقة: "ويتابع  
 حدود على سيناء في غزة عن منفصلتان كتلتان فوقها فيظهر نشرت التي الخريطة أما ديمغرافي، وتغيير

 التسوية، لدفع دوالر مليار خمسين) ترمب (صفقة وتعرض".لبنان الجئي لتوطين بديل كوطن بيكو سايكس
  .ًجملة الوطنية الحقوق تتجاوز سابقة وهي عربي، بتمويل االحتالل مصلحةل والقدس الضفة تصادر حيث

 ١/٢/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

***  

 ًألفا أدوا صالة الجمعة في األقصى رغم االعتداءات ٣٠
  

 بجروح وحاالت اختناق، إثر مواجهات مع الجيش   فلسطينيا،٤٨ أصيب - فلسطين المحتلة   
  . متفرقة من الضفة الغربية المحتلةاإلسرائيلي، في مناطق

تعاملت «وذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطينية، في بيان، وصل وكالة األناضول، أن طواقمها   
وبينت .« إصابة، في مواجهات متفرقة في عدة مدن وقرى فلسطينية مع قوات االحتالل االسرائيلي٤٨مع 

المعدني المغلف بالمطاط، واالختناق بالغاز المسيل أن طبيعة اإلصابات تنوعت بين اإلصابة بالرصاص 
وأوضحت أن اإلصابات وقعت خالل المواجهات التي .ٕللدموع، واصابات أخرى بالحروق، أو نتيجة السقوط

، ورام اهللا )شرق(، واريحا )شمال(اندلعت في مناطق طوباس باألغوار الشمالية، ومدن نابلس وقلقيلية 
واندلعت .بة للمستشفى لتلقي العالج، بينما تم عالج باقي اإلصابات ميدانيا إصا١٣ولفتت إلى نقل )وسط(

واستخدم جيش االحتالل اإلسرائيلي، الرصاص .المواجهات، عقب مسيرات منددة بصفقة القرن المزعومة
بدورهم، رشق شبان القوات بالحجارة، وأضرموا  .المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرات

 ألف مصل فلسطيني، صالة الجمعة في رحاب ٣٠الى ذلك أدى نحو .نار في إطارات سيارات مطاطيةال
 الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة رغم القيود التي فرضتها سلطات -المسجد األقصى المبارك 

دس في بيان لها، بأن وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في الق. االحتالل اإلسرائيلي على المدينة المقدسة
الفلسطينيين أدوا الصالة في ظل إجراءات االحتالل اإلسرائيلي عند بوابات المسجد األقصى المبارك، وفي 

وكانت شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة قد .محيطه، من تفتيش للشبان والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية
 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ١٠ُهاجمت مصلو الفجر في المسجد األقصى، وأصابت نحو 

 وكاالت. واعتقلت ثالثة آخرين

  ١ ص١/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 

١٧

  نرفض التفسيرات المغلوطة للكتاب المقدس والتي تتبناها االدارة االمريكية

 " المتصهينة فاهللا ال يحلل القتل والظلم واالستبداد 
  

لدى   ساقفة سبسطية للروم االرثوذكس  قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس ا–القدس   
استقباله اليوم وفدا من اتحاد الكنائس المسيحية في سويسرا بأننا نطالب الكنائس المسيحية في العالم بأن 

  .تنادي دوما بتحقيق العدالة ونصرة شعبنا الفلسطيني المظلوم في هذه االرض المقدسة 

اسيين في عالمنا قد فقدوا انسانيتهم وال يفكرون يؤسفنا ويحزننا ان نرى بعضا من الزعماء السي  
أال بمصالحهم السياسية واالقتصادية وغيرها من المصالح حتى وان كان هذا على حساب الشعوب 

  .المظلومة والمقموعة 

ان المشهد الذي شاهدناه في البيت االبيض مؤخرا يدل على ان امريكا وحلفاءها انما يعملون   
  .قع على شعبنا كما وتكريس االحتالل على تكريس الظلم الوا

ان االدارة االمريكية وحلفاءها يتجاهلون ابسط القواعد االنسانية واالخالقية ويتناسون بأن هنالك   
  . وحتى اليوم  ٦٧ و٤٨شعبا مظلوما محروما من الحرية منذ عام 

قية واالنسانية التي ال نثق بسياسيي هذا العالم الذين اجندتهم بعيدة كل البعد عن القيم االخال  
ينادي بها ايماننا وكتابنا المقدس واالسوء من ذلك ان ترامب وجماعته يستعملون الكتاب المقدس 

  .ويسخرونه في خدمة مصالحهم ويفسرونه كما يحلو لهم 

ان ترامب وجماعته يتبنون طروحات مغلوطة حول الكتاب المقدس ويستعملون بعضا من اياته   
ممارساتهم وانحيازهم للظلم والقمع واالحتالل واالستبداد، وفي هذا اساءة للمسيحية لتبرير سياساتهم و

  .وقيمها 

يحق لنا ان نتساءل اين هي كنائس العالم مما يحدث من تطاول على المسيحية وقيمها ومن   
دعونا تضليل وتزوير وتشويه لرسالة الكتاب المقدس في حياتنا حيث ان الهنا ومن خالل كتابته االلهي ي

  .دوما لنصرة المظلومين والمعذبين في هذا العالم 

ان تكون قاتال ومجرما وظالما هذا شيء فادح ولكن ان تبرر ظلمك وقمعك واستهدافك لالبرياء   
  .بآيات كتابية فهذا اجرام بحق االنسانية وبحق الكتاب المقدس والمسيحية معا

ن لها موقف واضح تجاه الظلم الممارس بحق ندعو الكنائس المسيحية في عالمنا بضرورة ان يكو  
شعبنا ليس فقط من االحتالل الذي يقمعنا بشكل مباشر بل ايضا من قبل االدارة االمريكية وحلفائها الذين 

  .هم شركاء في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا 

ون لتمرير دافعوا عن شعبنا الفلسطيني المظلوم وال تتركوه لقمة سائغة لمجرمي العصر الذين يسع  
  .صفقة العصر المشؤومة والتي هدفها تصفية القضية الفلسطينية وانهائها بشكل كلي 



 

١٨

نطالب الكنائس المسيحية في عالمنا بأن تتصدى للفكر الظالمي الذي تتبناه الجماعات   
  .المتصهينة في عالمنا وخاصة في امريكا والتي تدعى المسيحية زورا وبهتانا 

عبها وقضيتها فهذا واجب مسيحي بالدرجة االولى وواجب انساني واخالقي دافعوا عن فلسطين وش  
وال تخافوا من جبابرة هذا العالم الذين اجندتهم هي اجندة المصالح السياسية واالستعمارية وال عالقة لها 

  .بقيم اخالقية او ايمانية نبيلة 

تستهدف شعبنا انما هي دفاع ان دفاعكم عن فلسطين ورفضكم للمشاريع المشبوهة التآمرية التي   
  .عن المسيحية في مهدها ودفاع عن ارض الميالد والفداء والقيامة والنور والبركة 

القضية الفلسطينية ليست شأنا سياسيا فحسب بل هي شأن مرتبط بحقوق االنسان وبقيم العدالة   
  .والحرية والكرامة االنسانية 

 ينال حريته ويستحق هذا الشعب ان تكونوا الى لقد قدم شعبنا التضحيات الجسام من اجل ان  
جانبه وان تؤازروه بالكلمة الطيبة والدعاء والصالة من اجل ان تتحقق العدالة في ارض سلبت منها 

  .العدالة وغيب عنها السالم 

  ١/٢/٢٠٢٠مكتب المطران عطا اهللا حنا 

*** 

  فعاليات

  لتصدي لهصفقة القرن مشروع استسالم يجب ا: "العالمي للوسطية"
 

االردن، ان صفقة القرن التي أعلنها الرئيس األمريكي - قال المنتدى العالمي للوسطية  -  عمان  
هي مشروع استسالم يتطلب تنازل الشعب الفلسطيني واألمة العربية واألمة اإلسالمية عن حقوقهم 

قرارات التي أسست المشروعة، والموافقة على تصفية القضية الفلسطينية، كذلك تتطلب التخلي عن ال
وأكد المنتدى، في بيان أصدره أمس الجمعة، أنه ينبغي أن تؤدي هذه . للشرعية الدولية ذات الشأن

الصفقة أو الصفعة التحاد موقف الشعب الفلسطيني بكافة منظماته في رفضها، والعمل على مقاومتها 
 مع العدو والتصالح مع رفاق الدرب بكافة الوسائل المشروعة، ووقف كل أشكال التنسيق األمني والسياسي

  .والكفاح

ًوأشار الى ان الصفة تتطلب إجماعا عربيا رافضا ومقاوما لها، واالنتهاء من اعتبار السالم مع    ً ً ً
ًإسرائيل خيارا استراتيجيا فهذه الصفقة تهدر حقوق األمة اإلسالمية، وتتطلب موقفا إسالميا موحدا ً ً.  

تتحد الشعوب المحبة للسالم في آسيا وأفريقيا في التعبير عن معارضتها، وأعرب المنتدى عن أمله بأن 
 .ٕواصدار قرار دولي برفضها، ألنها تتعارض مع كل القرارات الدولية ذات الشأن



 

١٩

نقول نعم للسالم العادل، فال سالم بال عدالة، وال لصفقة االستسالم «وأختتم المنتدى بيانه قائال،   
  اسع للمواجهات، وتعزز مواقف الغالة وحركات العنف،التي سوف تفتح الباب الو

  .«ال عذر ألحد في عدم التعبير عن رفض هذه الصفقة، ودعم كافة الوسائل المشروعة إلسقاطها

  ٥ ص١/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 صفقة القرن المشؤومة خرق للقانون الدولي ويجب وقفها: شباب مدينة السلط

 

ّإننا في مدينتنا نكرس موقف اآلباء واألجداد وأحرار األمة قال شباب مدينة السلط،  - السلط  
  .بالدفاع عن فلسطين العربية والمقدسات االسالمية والمسيحية فيها

ًوأكد الشباب، في بيان أصدروه أمس الجمعة، وقوفهم صفا واحدا خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني    ً
  .ين االنحياز االمريكي الواضح مع الكيان الصهيونيالرافض لكافة اشكال صفقة القرن االحادية والتي تب

ًإننا نؤكد أيضا ثباتنا على الثوابت الوطنية ورفض اي مخطط استعماري جديد في : وأضافوا  
المنطقة وفلسطين على وجه الخصوص ورفض أي تغيير على الوضع القائم في القدس والمقدسات، 

ًنرفض رفضا قاطعا أن يتم تصفية القضية الفلس طينية على حساب األردن؛ ففلسطين للفلسطينيين واألردن ً
لألردنيين وان الوصاية على القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية هي وصاية شرعية تاريخية ال نسمح 
بالمساس بها تحت اي ظرف كان، ونؤكد على حق العودة لالجئين واقامة دولتهم ذات السيادة الكاملة 

  .من قبل الكيان الصهيونيوعلى اراضيهم المغتصبة 

ًإننا في السلط حالنا حال االردنيين نعتبر هذه الصفقة المشؤومة خرقا واضحا «وأكد شباب المدينة،  ً
للقانون الدولي وانتهاكا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية، واننا ندعو الحكومة الى اتخاذ كافة االجراءات 

ة المناسبة والتي تقتضيها المرحلة لردع ودحض ووقف تنفيذ الدبلوماسية والقانونية والخطوات التصعيدي
هذه الصفقة والعمل على توحيد الموقف الرسمي العربي من هذه الصفقة وكسب تأييد رأي المجتمع 

  .«الدولي

ودعا شباب مدينة السلط، في ختام بيانهم، األردنيين الى تمتين الجبهة الداخلية والوقوف مع   
الثاني المدافع االول عن قضية فلسطين، وان ندحض الشائعات والمندسين جاللة الملك عبداهللا 

ًعاش األردن حرا منيعا مدافعا عن قضايا األمة وعاشت فلسطين عربية» .المأجورين ً ً». 

  ٥ ص١/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 صفقة القرنًت احتجاجية تعم المملكة رفضا لـمسيرات حاشدة ووقفا

  أنس صويلح- عمان، محافظات 

عمت مسيرات الغضب والوقفات االحتجاجية، التي نظمتها فعاليات سياسية، وحزبية ونقابية   
بصفقة «وشعبية، العاصمة عمان والمحافظات بعد صالة الجمعة، رفضا لخطة السالم االميركية المسماة 

  .«القرن

لثاني الداعمة وحيا المشاركون بالمسيرات والوقفات مواقف االردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا ا  
  .والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

ورفع المشاركون في المسيرة صور جاللة الملك عبداهللا الثاني، مؤكدين التفافهم حول قيادتهم   
الفلسطينية وحماية الهاشمية ومواقفها الثابتة والمشرفة في رفض صفقة القرن والدفاع عن القضية 

  .المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف

واكدوا ان االردن لن يتخلى بقيادته الهاشمية عن دوره الرئيسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية   
  .اقليميا ودوليا وهو الموقف الثابت للدولة االردنية

كون فيها االعالم االردنية عن الغضب وعبرت المسيرات والوقفات االحتجاجية التي رفع المشار  
الشعبي االردني العارم تجاه خطة الرئيس االميركي دونالد ترمب التي جاءت منحازة ومحاذية لالحتالل 

  .االسرائيلي ما افقد الواليات المتحدة االميركية حياديتها ودورها كوسيط وراع لعملية السالم في المنطقة

وبة القدس المحتلة وتمسكهم بها عاصمة ابدية لدولة فلسطين، واكد المشاركون خاللها على عر  
محيين مواقف جاللة الملك صاحب الوصاية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس المحتلة 
وتمسكه بقرارات الشرعية الدولية اساسا لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة 

  .لتيناستنادا لحل الدو

فقد شهدت العاصمة عمان مسيرتين حاشدتين انطلقتا بعد صالة الجمعة، احداهما من أمام   
المسجد الحسيني، واالخرى بالقرب من السفارة األميركية رفضا لخطة السالم االميركية باعتبارها حلقة 

  .جديدة من مسلسل تصفية القضية الفلسطينية

از الكامل الذي اظهرته االدارة االميركية السرائيل على وندد المشاركون في المسيرتين باالنحي  
 .حساب الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس

واعتبروا ان الخطة تتجاهل حقوق الفلسطينيين ابناء االرض الذين لم يكونوا في يوم من االيام اال   
 .كب بحقهم أبشع الجرائم والمجازرأصحاب حق شردهم االحتالل وارت

  ١ ص١/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  آراء عربية

 عـبـد الـلـه الـثـانـي قــائــد فـي زمــن مـخـتـلــف

 يأحمد الحوران 

ًعبد اهللا الثاني قائد مختلف في زمن مختلف تلكم هي الحقيقة الجلية التي ال تقبل تأويال خاطئا وال  ً
ًتفسيرا غير ذلك الذي يحتمله كل حرف من معانيها، وكلما أثقلت الهموم والتعقيدات كاهل األمة العربية 

ًوهو الذي كان وما زال متمسكا بمواقفه بان للقاصي والداني أن جاللته هو القائد الذي يقرن القول بالفعل 
الهاشمية الشجاعة، فلم يتغير ولم يتبدل ولم يقبل غير نصرة فلسطين والقدس وهو الوحيد الذي استبق 
العالم بالتحذير من الويالت والعواقب التي ستنجم عن أي حل للقضية الفلسطينية ال يضمن إقامة الدولة 

ًتها القدس الشريف، األمر الذي لم ير جاللته له طريقا سوى حل المستقلة على التراب الوطني وعاصم
  .ٕالدولتين واال فال

ًجاللة الملك يعلم تماما حجم التحديات التي تمر بها المملكة ويعلم أن الكثير من منابع نصرة 
ه المرة ّبعض الدول العربية لألردن ودعمها قد توقف جراء المواقف التي التزمت بها المملكة التي ليست هذ

األولى في تاريخها التي تدفع فيها ثمن مواقفها حيث يعبر عنها اليوم الملك بكل جرأة ويقف في سبيلها 
ًصنديدا مقاتال ومدافعا عنها أمام العالم قاطبة، إذ ما زال ممسكا بالحل الذي تقبل به جميع اطراف النزاع  ً ً ً

قف أعلنها الملك صراحة ولن يقبل أن يتبنى ويمنح الفلسطينيين حقوقهم كاملة غير منقوصة، وهي موا
ًموقفا سواها، وهو الهاشمي صاحب الشرعية السياسية والتاريخية في الحكم والعارف أن ما في عنقه ليس 

  .كالذي في عنق غيره

صفقة القرن التي أعلن عنها ترمب يوم أو من امس لن تمحو فلسطين األرض واإلنسان 
جاللة الملك، الذي ما زال العالم وأصحاب الضمائر الحية يستذكرون والمقدسات من سفر وفكر وضمير 

بإكبار موقفه المشرف في نهايات العام ألفين وسبعة عشر عندما تصدى لقرار ترمب بنقل السفارة 
ّاألميركية إلى القدس حيث قام بجهد دبلوماسي مكثف لحشد التأييد الدولي للوقوف ضد ذلك القرار الذي 

ً خرقا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية داعيا إلى ضرورة توحيد وتكثيف اعتبره جاللته ً ً
الجهود العربية واإلسالمية والدولية لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في القدس التي تمثل 

لتفادي أي خطوات ًمفتاح السالم واالستقرار ومؤكدا أهمية البناء على الرفض الدولي للقرار األميركي 
  .أحادية قد تقوم بها دول أخرى

خالصة ما سبق ان جاللة الملك ومنذ تسلم سلطاته الدستورية كان له دور كبير في الدفاع عن 
فلسطين والقدس من خالل الحراك المستمر وعلى كافة األصعدة والمحافل ومن خالل السعي الدؤوب 

واء في الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن واليونسكو الصدار القرارات الدولية ومتابعة تنفيذها س
أو على صعيد اللقاءات الدولية األخرى مع أقطاب الفكر والسياسة في العالم، ومما ال شك فيه أن 
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دبلوماسية جاللته قد نجحت في تجميد العديد من اإلجراءات اإلسرائيلية ومنها على وجه الخصوص تجاه 
  .ركيب الكاميرات والبوابات االلكترونية والتضييق على القائمين بمهام االعمار الهاشميالقدس مثل إيقاف ت

Ahmad.h@yu.edu.jo  

  ٨ص/٣١/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 الملك، والقراءة العميقة

 حازم قشوع.د

ِبعد مولد اعالن صفقة القرن لم يتبخر الشعب الفلسطيني ولم تنته حالة السجال السياسي ولم   
ِتنته ايضا قضية ترامب او توقف اجراءات المالحقة ضد بيبي، فان الحال يبقى على ذات الحال ولم تفلح 

كتسب الي طرف من االطراف المتشاركة او الداخلة سوى انها اعادت لالذهان غبار المولد باضافة م
مخطط برنارد لويس للمنطقة في ثمانينات القرن الماضي ولم يفلح ايضا اللوبي المتطرف بزعامة بولتن 

  .ايرانية في المنطقة) /  اسرائيلية- عربية(وكرين بالنت على اختالق حرب 

تي يتمتع بها الرئيس دونالد ترامب عندما وقع على ما فاده من خارج وهذا مرده الى تلك اليقظة ال  
صندوق بيت القرار عند اتخاذه للقرار الذي جاء بعقالنية واتزان، االمر الذي ادى الى ايجاد مناوره سلمية 
 ايرانية امريكية هذا اضافة الى مولد في البيت االبيض بعد ما تم تشكيل هوامش وفواصل رؤية ترامب لحل
عقدة النزاع وفق ارضية عمل لن تفضي الى نتائج بدون عودة االطراف الى طاولة المفاوضات، فان 
االنطباع الذى شكله مولد البيت االبيض لن يحمل نتائج على ارض الواقع رغم كثرة الغبار والضجيج الذى 

در على بناء مرحلة اال اذا رافق هذا الحدث، فان االنطباع لن يشكل حقيقة بينما يكون العكس وال الغبار قا
هدمنا البناء، وال صوت الضجيج يعني والدة شرعية الن الشرعية بحاجة الى الطرف الذى يمتلكها ليقبل 

  .بنتائجها وهذا لم يكن في البيت االبيض ولم يشارك في المولد

ملة وبهذا يكون الرئيس دونالد ترامب قد انهى تعهداته لاليباك قبل الدخول في اجواء الح  
االنتخابية القادمة مقدما بذلك ليلى االيباك لكن على طريقة ترامب الخاصة، بينما اخذ نتنياهو لياله هو 
االخر عندما كسب مرافقة خصمه السياسي غانتس للبيت االبيض بهدف تشكيل حكومة ائتالفية، هل 

 في تل ابيب هذا ما سيمكن سينطلي هذا المولد على دهاقنة اصحاب القرار في االيباك وعلى صناع القرار
  .استنباطه وقراءة تحليالته بعد االنتخابات االسرائيلية القادمة

 وهى مازالت كذلك، واذا ١٩٦٧فالحقيقة ان الضفة الغربية وغزة كما القدس هي اراض محتلة منذ العام 
ين فعل ذلك وهي كانت حكومة تل ابيب قادرة على بسط واليتها على االراضي المحتلة فمن يحول بينها وب

التى تمتلك القوة والنفوذ والسيطرة لكنها تبحث عن القرار والقبول وهذا يمتلكه الشعب الفلسطيني واالمة، 
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ولوال اتفافية كامب ديفيد واسلو ووادي عربة لما استطاعت تل ابيب ان تنال اقرار سيادتها على اراضي 
  .فلسطين التاريخية

ان يجعل منه واقعا ويشكل منه حقائق على االرض في ميزان اما االنطباع الذى اراد البعض   
معادلة الحقيقة واالنطباع فلن يمر او يصل الى مبتغاه، نتيجة حالة المعرفة العميقة لصناع القرار العالمي 
و التي بين مضمونها جاللة الملك في خطابه العميق في ستراسبورغ في البرلمان األوروبي، فان مسالة 

الخر احد االشتراطات المهمة في دخول المنطقة الى منزلة المصالحة الحضارية والثقافية االعتراف با
والدينية والسياسية وهذا ما يجب ان يكون ارضية العمل النجاز حالة السلم االقليمي المستهدف وتكون 

العامة تيار الثقافة االنسانية المراد تكوينه، دون الدخول في ابواب مصلحية خاصة تفقد العلوم 
واالستراتيجية المراد تكوينها قيمها واهدافها السامية تجاه اطالق حركة التعايش الثقافي والمذهبي في مهد 

 .الحضارات االنسانية التى مركزها القدس بوصايتها المباركة

  ١٦ ص١/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 الوصاية الهاشمية على المقدسات

 هيثم أبو كركي. د 

منذ ما يقارب األعوام المئة والهاشميون ينهضون بحمل أمانة الوصاية على المقدسات اإلسالمية 
ًرون بها كابرا عن كابر، ومهما ًوالمسيحية في القدس الشريف يسلمون راياتها جيال بعد جيل و يفخ

عصفت االنواء واربدت االجواء فقد ظلوا يسطرون مالحم البطولة والفداء بدمائهم الزكية مقاومين أي 
  .محاولة لتغيير او تشويه صورة المقدسات التي يحملون أمانتها

لكثير أمام ما ينهض األردن بحمل هذه الرسالة في ظل ظروف حالية في أبهى حالتها، ويكلفه صموده ا
ٕيتعرض له من ضغوط واغراءات تستهدف تغيير الواقع الراسخ دينيا وتاريخيا إال انه صامد ثابت راسخ 

  .رسوخ الجبال

وما يلفت النظر في مسألة الوصاية الهاشمية على المقدسات انها ال تقتصر على المقدسات اإلسالمية بل 
جلية نابعة من ثقة مطلقة بأمانة وقدرة القيادة تمتد لتشمل المقدسات المسيحية في رسالة واضحة 

  .الهاشمية على هذا الحمل الثقيل والذي نحمله بهامات تطاول الثريا ال تنحني إال هللا

وقد اعلن جاللة مليك البالد المفدى في عدة مناسبات وعلى المأل بصورة واضحة قاطعة وعلى اكثر من 
 على المقدسات االسالمية والمسيحية فيها هي خط احمر منبر محلي وعالمي ان مسألة القدس والوصاية

ال مجال للمساومة عليها و ال تخضع ألي صفقات أو مساومات وما هذا الموقف إال امتداد طبيعي لمواقف 
الهاشميين المشرفة تجاه قضايا االمتين العربية واالسالمية وتأكيدا على ما بذله االردن في سبيل رفعة 

  .حها على الرغم من ضعف االمكانات وكثرة التحدياتاالمة وحماية مصال
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ًسيظل األردن ملتفا حول قيادته الهاشمية الحكيمة مقدما كعهده الغالي والنفيس فداء لقضايا األمة مقاوما 
كل المحاوالت األثمة التي تهدف لالنتقاص من الدور الهاشمي في الوصاية على مقدساتنا اإلسالمية 

  .لسالموالمسيحية في مدينة ا

  ١٠ص/١/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 ماذا ستقول عنها األجيال القادمة؟.. صفقة القرن

  

 بنمحمد عبدالجبار الز

من اليقين الحتمي، أن الشعوب تنسج على منوال من سبق، وأنها تتناول األحداث والمواقف 
الماضية بالعرض والنقاش، وتقوم بالفرز لكل األحداث التي سطرها التاريخ، فمواقف تغدو مدرسة وأخرى 

باها ومن قدم ترفرف راية تهتدي بها األجيال وأشخاص يصبحون قدوة، واأليام تنبلج عن أمور تحمد عق
وعلى النقيض من ذلك فهناك مجريات وأشخاص ومواقف تذهب بها الشعوب إلى . وقام بها يشكر ويمدح

  .األسى واألسف

ًالتي أمست تنسينا كثيرا من الخطوات التي ) صفقة القرن: (ٕواذا كنا نعيش اليوم أجواء زوبعة
ها بليل وبعد مواعيد عرقوب جاء اإلفصاح درجتها األمم نحو السالم العالمي، فتأتي هذه الصفقة يحاك ل

  .ًلكن صفقة مريبة أخذ طبخها أياما حسوما.. فالحق أبلج، وال يحتاج إلى لجلج!! عجبا.. عنها

وينتابني اليوم شعور ماذا ستقول األجيال القادمة غدا عن هذه الصفقة؟ وهل ستنسى األجيال هذه 
تقول الشعوب العربية والشعوب الغربية والعالم أجمع ماذا س: الصفقة التي تمت من طرف واحد؟ والسؤال

عن صفقة السالم؟ التي بسببها تراجع مفهوم السالم وانتزعت العدالة من طريق السالم مما أدى إلى 
  .إنها نتائج وخيمة لصفقة القرن.. إحباط الشعوب؟ نعم

لحكمة في أسمى مقاماتها، واليوم نحن في األردن هذا البلد الذي أثبت بقيادته وشعبه أنه يتحلى با
ًلماذا ال تراعى جهود الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين والتي تعتبر امتدادا : أال يحق لألردن أن يتساءل

لجهود الراحل المغفور له الحسين بن طالل، ضمن جهود جاللته التي تكللت بالنجاح في إدارة المواقف 
لماذا تتبعثر الجهود اإلنسانية .. ي نفق مظلم، وهناالشجاعة للسالم ولحماية الشعوب من الولوج ف

  .العالمية بسبب صفقة المتعجل؟ ويلقى بأمن وأمان الشعوب على ناصية الطريق؟

كنا وما زلنا نتمنى على الشعوب الصديقة قياداتها المخلصة لإلنسانية أن تراعي أبجديات القضية 
ذا كانت هناك بقعة مقدسة عند معظم أهل األرض، وثوابت التاريخ وأن األرض مقدسة عند أهلها فكيف إ

ففلسطين التي أنهكها االحتالل، ومزقتها المستوطنات، وأتعبها التشريد، ونأت بها األحزان، ولوعتها 
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الوعود، ولم يقف معها سوى األردن وبعض من شعوب العالم الحر، أال يكفي فلسطين ما مرت به حتى 
  .تأتي صفقة القرن فتخيب اآلمال؟

فإن الموقف الشجاع الذي سطره جاللة الملك عبداهللا الثاني، بالتأكيد على قضية القدس .. وبعد
وهذه العزيمة من جاللته مستمدة من الشرعية الدولية وحق . فهي المفصل والفيصل) كال للقدس: (وأنه

  .والتي أقرتها دائرة اإلفتاء األردنية.. الوصاية الهاشمية للقدس والمقدسات

). ماذا لو؟: (س من سيدي جاللة الملك من خطابه األخير أمام االتحاد األوروبي، بسؤالوسأقتب
ماذا لو أحبطت الشعوب؟ ماذا لو تراجعت عمليات السالم؟ ماذا لو ذهبت قضية فلسطين والقدس : فأقول

  .وما تفرع عنها من قرارات الشرعية الدولية مهب الرياح؟

التي هضمت حقوق الشعب المستضعف والتي » ة القرنصفق«كانت : ستقول األجيال يوما ما
يفخر التاريخ .. واجهها أبطال منهم جاللة ملك األردن وشعبه من خلفه يؤازرون وتحت لوائه ينضوون

  .بهم

  ١٠ص/١/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 رفض لم يرق لمستوى الغضب.. صفقة القرن

     فهد الخيطان

يبدو أن صفقة القرن التي وصفتها صحف إسرائيلية بصك انتداب جديد، قد فتحت بابا واسعا   
  . أكثر مما أثارت الغضب الشعبيللجدل في األوساط الفلسطينية تحديدا

كان العالم في انتظار يوم الجمعة الذي تال إعالن الصفقة لقياس رد الفعل العربي والفلسطيني،   
الالفت أن الفعل جاء بأقل من التوقعات، مدن أردنية عديدة شهدت مسيرات ووقفات احتجاجية بمشاركة 

 .ل من المدن العربيةمتواضعة، وباستثناء ذلك مسيرات مشتتة في عدد قلي

صالة الجمعة في المسجد األقصى . في فلسطين حيث مركز القضية، لم تكن المسيرات بالزخم المتوقع
  .مرت بهدوء، قابلها تجمعات احتجاجية محدودة في عدد من نقاط التماس بمدن الضفة الغربية المحتلة

 وصدام مفتوح مع قوات كان هناك رفض واسع للصفقة، لكنه لم يترجم لغضب شعبي متواصل  
  .حتى اآلن ال بوادر على انتفاضة فلسطينية ثالثة. االحتالل اإلسرائيلي التي كانت في حالة تأهب قصوى

ٕمستوى رد الفعل هذا يتوافق مع تقديرات أميركية واسرائيلية، لم تعد قلقة من الشارع بعد أن مررت   
عاصمة إلسرائيل وضم مرتفعات الجوالن السورية في السابق قرارات بخطورة االعتراف بالقدس المحتلة 

 .المحتلة، وشرعنة االستيطان اإلسرائيلي رغم مخالفته القرارات الدولية كافة

والمقلق أكثر أن هناك نوعا من السجاالت في الداخل الفلسطيني، ال تحفل بها وسائل اإلعالم العربي، 
قدس ومناطق المثلث الفلسطيني وبعض مدن تدور في معظمها حول مصير السكان الفلسطينيين في ال
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ماهو مصير المقدسيين المقيمين في .الضفة الغربية، بعد نشر خريطة الدولة الفلسطينية الموعودة
أبوديس وشعفاط وجوارها، وهي التجمعات المقترحة كعاصمة للدولة الفلسطينية الموعودة في صفقة 

وثمة أسئلة . لهم هناك وغيرها من االهتمامات الحياتيةومستقبل أعما” الموحدة”القرن؟عالقتهم مع القدس
أيضا من جانب المقدسيين تحت السيادة اإلسرائيلية، هويتهم الوطنية وحقوقهم السياسية والمدنية وغيرها 

  .من األسئلة الحياتية

، هناك رفض واسع لفكرة سلخ بلدات وقرى المثلث وضمها ألراضي ″٤٨عرب ”في الداخل الفلسطيني
هل يعكس هذا التباين في المواقف، .ٕلة الفلسطينية مستقبال، واصرار على بقاء الوضع القائم حالياالدو

االنقسام العربي حول صفقة القرن؟ لقد كان الفتا بحق أن رؤساء حكومات سابقين في إسرائيل يرفضون 
ساس لمفاوضات صفقة ترامب نتنياهو أكثر من بعض القادة العرب الذين سارعوا إلى الترحيب بها كأ

جادة، مع أن الصفقة تقوم على نسف األسس التي قامت عليها عملية السالم وقرارات الشرعية 
صفقة القرن، وهم على حق، ألنها أسوأ ” السلطة”رفض الفلسطينيون على المستوى الرسمي.الدولية

لعربي اإلسرائيلي، وال عرض للتسوية يقدم للفلسطينيين والعرب، وبنيت على سردية مزيفة لتاريخ الصراع ا
لكن ما الذي يجعل الشارعين العربي والفلسطيني .يمكن بصيغتها الحالية أن تحقق السالم العادل والشامل

أقل اكتراثا بقضايا الصراع الجوهرية ومسائل الحل النهائي، وأكثر اهتماما بالقضايا المعيشية والمصير 
 حكومة االحتالل في تطبيق الشق الخاص بها في الفردي؟خالل األسابيع القليلة المقبلة، ستمضي

الصفقة، وستشرع في ضم مناطق غور األردن والمستوطنات، وفرض السيادة اإلسرائيلية في القدس 
والمرجح أن هذه الخطوات لن تلقى مقاومة شعبية واسعة، وذلك بالنظر إلى رد الفعل المحدود . الشرقية

 .الفلسطيني للصفقة لن يعيق تطبيقهابمعنى آخر، الرفض  .بعد إعالن الصفقة

  ٢٨ ص٢/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

 "هنود حمر"الفلسطينيون .. صفقة القرن
      نضال منصور

ليست سوى بضاعة إسرائيلية رديئة يريد الرئيس االميركي دونالد ترامب تسويقها ” صفقة القرن“  
لم يبتعد صائب عريقات امين سر اللجنة .على انها خطة عظيمة للسالم ستنهي الصراع الممتد منذ عقود

كشف للتلفزيون الروسي بالعربية ان الخطة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الصواب حين 
االميركية التي عرضها ترامب قدمها للفلسطينيين رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو ومستشاروه منذ العام 

 ورفضت، ولهذا لم أتفاجأ حين عدت الى ما قاله الكاتب اإلسرائيلي شاؤول ارئيلي في صحيفة ٢٠١١
الخطة مجرد حزمة افكار إسرائيلية أعدها “يبات على صفقة القرن  معلقا على التسر٢٠١٨هآرتس العام 

  .”نتنياهو وتم تقديمها بحلة اميركية
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ال تستحق صفقة القرن سوى ان ترمى في سلة المهمالت، فهي محاولة لنتنياهو المتهم بالفساد   
لم يحلموا به على مر لإلسرائيليين قبيل االنتخابات، وبأنه سيحقق لهم ما ” المنقذ“ليقدم نفسه على انه 

التاريخ، وكذا االمر للرئيس ترامب الذي يتلقى الضربات، ومهدد بالعزل فهو يخوض اعادة انتخابه رئيسا 
  .من البوابة االسرائيلية، وكأنه ليس مرشحا لرئاسة البيت االبيض

في كثير من ال تواجه صفقة القرن رفضا على المستوى الشعبي العربي فقط، ولكنها ال تحظى بالتأييد 
وسائل االعالم في اميركا واوروبا، وحتى في اسرائيل يجد بعض الكتاب والصحفيين انها ال تضمن سالما 

  .عادال، وال تنهي جذوة الصراع، بل تنذر بتفجيره ألنها تنهي احالم الفلسطينيين بالكرامة واالستقالل

على االمم المتحدة، وتنهي ” رصاصة الرحمة“خطة السالم االميركية التي عرضها ترامب تطلق   
الحديث عن الشرعية الدولية، وباختصار تنكر وتتجاهل كل االتفاقيات والقرارات االممية ذات الصلة 

  .بالقضية الفلسطينية

المقرر الخاص بحالة حقوق االنسان في االرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك اعتبر ان خطة   
  .في تقرير المصيرترامب للسالم تقوض حق الفلسطينيين 

انها خطة غير متوازنة وتميل لصالح جانب واحد، واصفا الدولة الفلسطينية “وقال بشكل حاسم   
وتعني انها زائفة وتفتقر الى معظم سمات السيادة  ( Potemkin بوتيمكن(المقترحة بالخطة االميركية 

  .المعروفة للدول

نها تؤيد انشاء محميات على غرار نظام لينك أعلن انها ليست وصفة سالم عادل ودائم، ولك  
الفصل العنصري السابق في جنوب افريقيا، مشيرا الى ان الدولة الفلسطينية المقترحة ستكون ارخبيال 
متناثرا من اراض غير متجاورة تحيط بها اسرائيل من كل الجوانب وليس لها حدود خارجية، وال تتمتع 

  .ع عن نفسهابمجال جوي، وال تستطيع تشكيل جيش للدفا

صدق رئيس الوزراء االسبق عبدالكريم الكباريتي في حديث نشره موقع الرأي اليوم في لندن   
إن ما قدمته االدارة االميركية يسمح لإلسرائيلي بمعاملة الفلسطيني معاملة الهنود الحمر في “بالقول 

  .”ردناميركا عبر حشرهم في مستوطنات، واصفا صفقة القرن بأنها رشوة رخيصة لأل

ٕيرفض األردن صفقة القرن ويعتبرها طعنة في الصميم لجهوده طوال عقود إلنهاء االحتالل واحالل   
سالم عادل، ويرى انها تشكل خطرا على مصالحه الوطنية، فالخطة االميركية التي عرضت تتجاهل كليا 

بذات الوقت تريد تغيير قضية الالجئين وتطالب بحلها خارج فلسطين، وهذا يطرح فكرة التوطين مجددا، و
الجغرافيا بضم غور األردن، وقطع االتصال والحدود مع فلسطين، وال تعترف بشكل صريح بالسيادة 
الفلسطينية على القدس وبالوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في نقض واضح 

  .التفاقية السالم
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الن الخطة االميركية ان األردن ثابت على الملك أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد اع  
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧موقفه حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه في اقامة دولته المستقلة على حدود 

الشرقية، وبذلك يدير األردن ظهره لصفقة القرن، ويتقاطع مع الموقف الفلسطيني الذي لخصه أبو مازن 
  .“ القدس ليست للبيع“

االميركي  ائيل من قوة غاشمة، ومهما نالت من الدعم غير المسبوق من الرئيسمهما امتلكت اسر  
فإنها ال تستطيع إجبار الفلسطينيين على التوقيع والقبول بصفقة مخزية جائرة، ويمكن لألردن ايضا ان 
يرفض التعامل مع الخطة وسيكون مصيرها الفشل مثل كثير من االتفاقيات والمبادرات التي قدمت ولم 

  .من حال عادال للقضية الفلسطينية فكان مصيرها مزبلة التاريختض

الخاصرة الرخوة لفلسطين واألردن ان تخرج دول عربية بإعالن تأييدها للخطة األميركية، وهذا يخلط 
 .االوراق ولكنه لن يعطي تفويضا ألحد لبيع فلسطين

  ١٦ ص٢/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 ل لسكان شرقي القدسحلم ترامب مستقبل قات

 نير حسون: بقلم -  هآرتس  

هكذا ظهر الفصل الذي تحدث عن القدس في خطة السالم للرئيس : جرافة في حانوت للخزف  
في المدينة، ولكنهم بعد ذلك قاموا ” حساسية كبيرة“كاتبو الخطة أعلنوا عن الحاجة الى العمل بـ . ترامب

ة وخطيرة، دون التعمق في التفاصيل، ودون فهم بالحد بالدوس بشكل فظ على مشكالت حساسة، معقد
  .االدنى للمدينة ومع تناقضات داخلية جوهرية

خاصة الوضع “مثال، الخطة تعلن بأن الوضع الراهن في االماكن المقدسة سيتم الحفاظ عليه،   
كل سيسمح للجميع من “ولكن في فقرة اخرى في الخطة كتب . ”المسجد االقصى/ القائم في الحرم

الحرم بصورة تحترم دينهم وتراعي اوقات الصالة لالديان االخرى / الديانات بالصالة في جبل الهيكل
  .”واالعياد

في جبل الهيكل هو أنه لليهود ” غير المكتوب“ولكن البند االكثر اهمية في الوضع القائم   
قائم صادق عليه نتنياهو هذا الوضع ال. واآلخرين غير المسلمين ليس هناك حق للصالة في جبل الهيكل

 .فما هو معنى الوضع القائم اذا كان يوجد للجميع حق للصالة في الحرم؟. ٢٠١٥في 

كاتبو الخطة االميركية يوافقون على الرؤية التي بحسبها اسرائيل يحق لها االحتفاظ بجميع االماكن 
نبع فقط من عالقة اسرائيل المقدسة، هذا الحق، حسب كاتبي الخطة الذين يعتمدون على نتنياهو، ال ي

. باالماكن المقدسة، بل لكونها السلطة الوحيدة التي حافظت على حرية العبادة لجميع الديانات في القدس
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الخطة مرفقة . لذلك، فإن استنتاج الخطة هو أن اسرائيل ستواصل االحتفاظ بالحوض المقدس في القدس
. ا في ذلك مدينة داود، بركة سلوان وكنائس كثيرة مكانا مقدسا في المدينة، بم٣٥بقائمة تتكون من 

الفلسطينيون سيحصلون على المصادقة على تشغيل المرشدين السياحيين في االماكن المقدسة في 
  .ومقابل هذه المصادقة يجب عليهم التنازل عما اعتبر رمزا دينيا والمركز االهم لوطنيتهم. القدس

في أيدي اسرائيل، باستثناء زاويتين صغيرتين وهما حسب الخطة، تقريبا جميع القدس ستبقى   
هاتان المنطقتان الموجودتان داخل حدود بلدية القدس تم فصلهما عن . مخيم شعفاط لالجئين وكفر عقب

ونتيجة هذا الفصل كانت السلطات االسرائيلية انسحبت تقريبا .  سنة بواسطة جدار الفصل١٥المدينة قبل 
في اعقاب ذلك اقيمت فيها مبان .  التي تحولت الى مناطق تسودها الفوضىبشكل تام من هذه األحياء،

 ألف نسمة، معظمهم يحملون بطاقة ١٤٠ – ١٢٠واآلن يعيش فيها . ضخمة لشقق سكنية غير قانونية
أي أن واحد من كل ثالثة فلسطينيين في القدس يعيش في هذين الحيين اللذين سيتم . الهوية الزرقاء

  .دود المدينة حسب الخطةاخراجهما خارج ح

) مع أبوديس التي تقع في شرقي القدس(الخطة تقترح على الفلسطينيين تحويل هذين الحيين سيئا الحظ 
الخطة تبالغ في سخائها بشكل مفاجئ للفلسطينيين وتقول بأنه يمكنهم تسمية هذه . الى عاصمة فلسطين

ومن اجل التأكيد على هذا السخاء، .  الفلسطينية، أو أي اسم آخر تقرره الدولة”القدس“المدينة العاصمة 
  .فان هذه الجملة تكررت مرتين في النص

فمنذ زمن هم يخشون . السكان في االحياء التي تقع خلف الجدار صدموا من االعالن عن الخطة  
. والوزير زئيف الكين دفع قدما بخطة مشابهة. من أن اسرائيل تقوم بالتآمر من اجل فصلهم عن مدينتهم

وكثيرون تساءلوا، هل . وأوا من أمس سمعت اصواتا مستغربة لسكان في مخيم شعفاط ومنطقة كفر عقب
يجب عليهم البدء في البحث عن شقة داخل حدود القدس أو عن أي مكان آخر في اسرائيل من اجل عدم 

لسكن هناك بسبب يجب التذكر بأن الحديث يدور عن فلسطينيين مقدسيين انتقلوا الى ا. فقدانهم لحقوقهم
العمل والمدارس وصناديق المرضى والمسجد االقصى وأبناء عائالتهم، . الضائقة السكنية في شرقي القدس

  .واذا وضعت حدود بينهم وبين كل ذلك فستحدث كارثة. كل ذلك يوجد في القدس

انون وهو الق. لهم” القدس: قانون االساس“ومن اجل تهدئة اصدقاء يوجدون هناك قمت بإرسال   
الذي تمت المصادقة عليه بحماس في اليمين واآلن هو يعتبر العائق القانوني االقوى أمام تطبيق الخطة 

واذا أرادت  .القدس هو البند االكثر تحصينا في كتاب القوانين االسرائيلي: قانون االساس. في القدس
الى الدولة الفلسطينية فيجب عليها حكومة اسرائيل حقا نقل االحياء التي تقع خلف الجدار الى السلطة أو 

العضو في مجلس .  عضو كنيست، ومن خالل اجراء استفتاء٨٠المصادقة على ذلك بأغلبية خاصة، 
  .البلدية، آريه كينغ، هاجم في السابق الخطة التي تقسم القدس
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 ألف فلسطيني يعيشون في شرقي القدس في المناطق الموجودة داخل ٢٠٠ما الذي سيحدث لـ   
جدار؟ الخطة تقترح عليهم االختيار بين البقاء كسكان في دولة اسرائيل أو التحول الى مواطنين في ال

 من الذي سيقدم لهم الخدمات؟ والى أي شرطة –ليس من الواضح كيف سيعمل ذلك (الدولة الفلسطينية 
، أو أن )م؟سيخضعون؟ وألي برلمان سيصوتون؟ وما هي الصالحيات التي ستكون لهذا البرلمان عليه

في هذه االثناء اسرائيل تعلن بأنه يمكنهم أن يصبحوا مواطنين، لكن هذا . يكونوا مواطنين في دولة اسرائيل
عملية الحصول على الجنسية هي عملية صعبة وطويلة الى درجة أنها ال . تصريح فارغ من المضمون

  .تعني االغلبية العظمى من سكان شرقي القدس

حسب هذا البند، اسرائيل . ”منطقة سياحية خاصة“ن الواقع هي البند الذي يتناول ذروة انفصال الخطة ع
ستسمح للفلسطينيين بتطوير منطقة سياحية خاصة في عطروت، التي تقع في الجانب االسرائيلي للجدار 

من الواضح أن من كتب ذلك لم يكن في أي يوم في عطروت، التي ). الحدود المستقبلية حسب الخطة(
 من منطقة صناعية قبيحة ومهملة، وفيها حاجز قلندية ومنشأة لفصل النفايات وسور كبير من تتكون

  .فمن الذين سيرغب في زيارة هذا المكان؟. االسمنت ومطار مهمل

ولكن ذلك ال . يمكن مواصلة تحليل األمور غير المعقولة، العيوب والتناقضات التي توجد في هذه الخطة
اليوم ولد في مستشفى هداسا في : ة يجب أن يتم فحصها حسب معيار واحد فقطخطة سالم مستقبلي. يفيد

هل هذه الخطة ستضمن أنه بعد عشرين سنة فإن هذين . جبل المشارف طفلين، اسرائيلي وفلسطيني
الشابين سيكون لديهما حقوق متساوية؟ هل سيكون لكل واحد منهما دولة؟ هل سيتمكنان من التأثير على 

الل التصويت في صناديق االقتراع؟ هل سيكون لهما حق متساو في الحصول على الموارد حياتهما من خ
وفي الفضاء وفي تقرير المصير وحق العبادة وحرية الحركة والكرامة؟ اذا كانت االجابة على أحد هذه 

 .االسئلة هي ال، عندها فان االمر لن يكون متعلقا بخطة سالم أو حل، بل بجزء من المشكلة

  ١٥ ص٣١/١/٢٠٢٠ الغد
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  اخبار باالنجليزية
  

Jordan rejects any Israeli measures to annex Jordan Valley 

 
AMMAN — Jordan completely rejects any unilateral Israeli measures seeking to annex the 

Jordan Valley, an official source said on Saturday, underlying that the Kingdom will deal 

with such schemes in accordance with its national interests and historical constants.  

"Jordan will not be part of any plan that does not match its interests," the unnamed source 

said, adding: "We will not draw borders and we will not give Jordanian citizenship to 

anyone. We have constants to protect in word and deed."  

The Kingdom will not recognise the annexation of the Jordan Valley, the source added, 

stressing that Amman is experiencing ongoing pressures, and expects them to increase. 

US President Donald Trump's controversial peace plan, which he unveiled on January 28, 

gives Israel the green light to annex key parts of the occupied West Bank, including in the 

strategic Jordan Valley. 

AFP has recently reported that Israeli officials said Prime Minister Benjamin Netanyahu 

would seek Cabinet approval on Sunday to annex settlements and territory that would 

become part of Israel under the US plan. 

Jared Kushner, Trump's adviser and son-in-law, who spearheaded the controversial 

proposal was quoted by AFP as saying that Washington does not want any moves made 

before Israel's March 2 election. 

Asked about the timing of any annexations, in an interview with Gzero media, Kushner 

said: "The hope is they will wait until after the election." 

But Trump's Ambassador to Israel David Friedman said Israel "does not have to wait at 

all", according to AFP. 

Jordan Times 1/2/2020 

***  

Peace will not be achieved through occupation, oppression and 

despair — FM 
AMMAN — Jordan will not waver in its positions regarding the Palestinian cause, Foreign 

Minister AymanSafadi said on Saturday. 

Safadi was speaking during an emergency meeting of foreign ministers, who convened to 

discuss US President Donald Trump’s Israeli-Palestinian peace plan, as part of the Arab 

League’s extraordinary session held on Saturday. 

The foreign minister stressed that Jordan's supreme national interests, as well as its 

position regarding the Palestinian cause, will not be compromised, and will continue to 

govern the Kingdom’s dealings with all initiatives and proposals aimed at resolving the 

Palestinian issue, and achieving a just peace based on international legitimacy decisions, 

according to a Foreign Ministry statement. 

“Through the consensus of our Arab League, the Arab Peace Initiative emerged in 2002 

with a unified Arab position, calling for a just, comprehensive and lasting peace,” Safadi 

said.  

 This peace must fulfil Palestinians’ rights to freedom and an independent state on the June 

4, 1967 lines, with East Jerusalem as its capital, allowing the Palestinian people to live in 

security and peace alongside Israel according to the two-state solution, he added. 



 

٣٢

“The historicity of the moment requires that a unified position emerge from the Arab 

League today, affirming the principles of a just peace, without which the region will not 

enjoy security and stability,” he stressed. 

During the meeting, attended by Palestinian President Mahmoud Abbas, Safadi reiterated 

that the two-state solution, based on international legitimacy resolutions, accredited 

references and the Arab Peace Initiative, is the only way to achieve a comprehensive peace. 

He added that all international efforts must unite to launch direct and effective 

negotiations to achieve the two-state solution. 

The alternative would be “to kill hope, take root in despair and witness the spread of 

extremism”, which will inevitably explode, bringing about struggles and violence at a cost 

to all. 

“When Jordan speaks, it speaks with steadfastness and faith in its positions, and with the 

credibility of the peacemaker,” Safadi said. 

The Kingdom, he noted, periodically warns of the catastrophic consequences of any 

unilateral Israeli moves to impose new realities on the ground, adding that building and 

expanding settlements, demolishing homes and annexing occupied Palestinian lands 

constitute a condemned violation of international law, undermine opportunities for peace 

and fuel tensions and conflicts. 

Jordan also warns of the destructive consequences of any attempt to change the historical 

and legal status quo in occupied Jerusalem’s holy sites, he added. 

Under the direct guidance of His Majesty King Abdullah, Custodian of Islamic and 

Christian holy sites in Jerusalem, the Kingdom will continue to devote all its capacities to 

safeguarding the holy city, preserving the existing historical and legal status quo and 

protecting its Arab identity, Safadi said. 

 “Jerusalem, the city of peace, must be a symbol of peace, not an arena of oppression and 

deprivation,” he emphasised, highlighting the collective responsibility of protecting the 

city’s historical and legal status quo and preserving its Arab-Islamic and Christian 

identity. 

Sovereignty over occupied Jerusalem is Palestinian, custodianship of its sanctities is 

Hashemite and the protection of the city and its sanctities is a Jordanian, Palestinian, 

Islamic and international responsibility, he stated.  

Jordan supports every real effort aimed at achieving a just and comprehensive peace, the 

foreign minister noted, adding that true peace will ensure the security of all parties and 

protect Jordan's interests, including those related to final status issues. 

 “There will be no resolution outside the framework of international legitimacy,” he 

stressed. 

The minister highlighted that Jordan will remain unyieldingly supportive of its Palestinian 

brothers in their pursuit of their legitimate rights, continuing to work with Palestinians 

and the international community to achieve a just peace that is accepted on the ground, he 

added.The Palestinian issue is Jordan’s priority and the basis of conflict and tension in the 

region, the minister said, adding that resolving it in a way that meets the rights of the 

Palestinian people is a prerequisite for stability and a comprehensive peace.  

“It is not with occupation, oppression and despair that peace will be achieved,” Safadi 

said. For the sake of the secure future that the region and its peoples deserve, he said, real 

action must be taken immediately with the aim of ending the occupation and restoring 

hope. On the sidelines of the meeting, Safadi held consultative talks with a number of his 

participating counterparts, the statement added. 

Jordan Times 1/2/2020  
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Countrywide protests ensue in rejection of US plan 
 

AMMAN — Political, partisan and professional associations as well as popular movements 

on Friday organised protests nationwide to voice rejection of the US peace plan known as 

the "Deal of the Century". 

Participants in the protests, which started after Friday prayer, raised Jordan’s flag and 

expressed dismay over US President Donald Trump's plan, which "shows bias towards the 

Israeli occupation and causes Washington to lose its role as mediator and supporter of 

peace in the region", the Jordan News Agency, Petra, reported.  

Protesters also stressed the Arab identity of Jerusalem and their adherence to the concept 

that the holy city is the eternal capital of the state of Palestine. 

They praised the positions of His Majesty King Abdullah, the Custodian of Islamic and 

Christian holy sites in Jerusalem and his commitment to international legitimacy 

resolutions to solve the Palestinian-Israeli conflict according to the two-state solution.  

Amman witnessed two sit-ins, including one organised near the US embassy, where 

participants expressed rejection of the peace plan, noting that it is a new episode in a series 

that aims to undermine the Palestinian issue. 

Protesters called on Palestinian factions to reconcile and unite against the deal to deprive 

the US and Israel of this opportunity, especially as the current phase “cannot tolerate more 

division”. 

Similar sit-ins and protests were organised in Irbid, Jerash, Ajloun, Karak, Salt, 

Zarqa'sRusseifa district, Aqaba, Madaba and Tafileh, where participants reiterated 

Jordan's official position on the issue and the legitimate right of the Palestinian people to 

establish an independent state on their national soil, with East Jerusalem as its capital.  

They also called on Arab and Islamic worlds to support His Majesty's courageous and 

strong stances in rejection of such plans "no matter what the pressures and temptations 

are".  

Protestors stressed that the US peace plan represents a clear violation of all international 

legitimacy resolutions and all human rights principles mentioned in international 

agreements.  

Jordan Times 1/2/2020  
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