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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  األردن يدين قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية في القدس الشرقية •

  شؤون سياسية

  ٤  في فلسطين ارهاب دولة" اسرائيل"افعال : الطراونة  •

  ٦   من السيادة على األرضالخطة األميركية تستند إلى حرمان شعبنا :  المالكي •

  ٧  السفير الروسي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات •

  ٨  ندعم الحق الفلسطيني ونؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات: السفير الكويتي •

  ٩  سة لمجلس األمنلبلجيكا تلغي دعوة ناشط إلى ج.. بضغط إسرائيلي •

  اعتداءات

  ٩   يد قوات االحتالل اإلسرائيلياستشهاد شاب فلسطيني على •

  ١٢  أطباء يقررون استئصال عين طفل فلسطيني أصيب برصاصة إسرائيلية.. القدس  •

  ١٣  ذويه ويعتقل القدس شهيد منزل يقتحم االحتالل •

  ١٣  المشروع االستيطاني على أراضي مطار قلنديا يعزل القدس •

  ١٥  ة بالقدس وحدة استيطانية جديد٥٢٠٠ًنتنياهو يعلن خططا لبناء  •

  كي ال ننسى

 وخاصة الخليل في ألهلنا القلبية تحيتنا نوجه" :اإلبراهيمي الحرم مجزرة ذكرى بمناسبة •

  ١٦  "القديمة البلدة في المستهدفة األسر إلى
  

  شؤون مقدسية
  

 هو استهداف للمسيحيين األقصىان استهداف المسجد : " المطران عطا اهللا حناسيادة •

  ١٧  "طيني المسيحية هو استهداف للكل الفلسأوقافناتهداف والمسلمين كما ان اس
  

  تقارير
  

  ١٨  "سفوح أرنونا"مقدسيون يروون تاريخ أرض تبتلعها مستوطنة  •

  ٢٠  )الدولة الواحدة( تسرع واقع )  نتانياهو-ترمب (صفقة  •



 

٣

  

  فعاليات
  

  ٢٣  يتنا األولى تؤكد للعالم بأن قضية فلسطين ستبقى قض"العودة، حقي وقراري"حملة : الفايز •

  ٢٥  ًمهرجان حاشد في مخيم الزرقاء دعما لمواقف الملك الرافضة لصفقة القرن •

  آراء عربية

  ٢٦  الءات الملك عبداهللا الثاني ومخاطر تتهدد وادي عربة •

  ٢٧  !أية إيجابيات في صفقة ترامب •

  ٢٩  الموقف الدولي وحماية حل الدولتين •

  آراء اجنبية مترجمة

  ٣٠  ّإسرائيل دعم قوة عظمى لممارسة الفصل العنصريصفقة ترامب تمنح  •
  

  اخبار باالنجليزية

Israeli police fatally shoot Palestinian youth in Jerusalem ٣٣  

Thousands take part in dawn prayer protests in Jerusalem, West 

Bank ٣٣   
   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤

  القدساالردن 

  ناء وحدات سكنية في القدس الشرقيةاألردن يدين قرار إسرائيل ب

  

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية، إعالن رئيس الوزراء  – ماجدة أبو طير –عمان 
 وحدة سكنية جديدة فى المستوطنة المقامة فى جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية ٢٢٠٠اإلسرائيلى بناء 
 ."جيفعات همتوس"ستوطنة المسماة  وحدة سكنية جديدة فى الم٣٠٠٠المحتلة، وبناء 

 فى بيان أوردته وكالة األنباء - وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير ضيف اهللا الفايز 
ٕ رفض المملكة وادانتها للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية فى األراضى - ، اليوم الخميس )بترا(األردنية 

طنات وتوسيع القائم منها ومصادرة األراضي، وأن جميع هذه الفلسطينية المحتلة، والتى تشمل بناء المستو
  .ًاإلجراءات األحادية غير الشرعية تمثل خرقا للقانون الدولى والقانون الدولى اإلنسانى والقرارات الدولية

ًوطالب الحكومة اإلسرائيلية بوقف هذه الممارسات وفقا اللتزاماتها كقوة قائمة باالحتالل، داعيا  ً
لدولى إلى اتخاذ موقف جاد لوقف الممارسات االستيطانية اإلسرائيلية التى تقوض حل الدولتين المجتمع ا

  .وتقتل فرص السالم

 ٣ ص٢١/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  شؤون سياسية

  في فلسطين ارهاب دولة" اسرائيل"افعال : الطراونة 

 

ردن بقيادة جاللة  أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تمسك األ  -:المدينة نيوز
الملك عبداهللا الثاني بثوابته إزاء القضية الفلسطينية وعلى رأسها الوصاية الهاشمية على المقدسات 

  .ٕاإلسالمية والمسيحية في القدس، واقامة الدولة الفلسطينية، وحق الالجئين بالعودة والتعويض

 للجمعية البرلمانية لدول البحر ١٤جاء ذلك لدى ترؤس الطراونة وفدا نيابيا يشارك بأعمال الدورة 
األبيض المتوسط، المنعقدة في العاصمة اليونانية أثينا، بحضور رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية 

  .عالية بوران، والسفير األردني لدى اليونان عاهد السويدات

ة يبدأ بتوازي وقال الطراونة، إن أولوية المضي في مسارات تحقيق األمن واالستقرار في المنطق
الخطوات بمحاربة اإلرهاب والتطرف، واتخاذ موقف حازم وواضح، يعيد دولة االحتالل اإلسرائيلي إلى قاطرة 

  .الشرعية الدولية، واالنصياع لقراراتها

لست أرى اسما وأنسب لتلك األعمال التي تقوم بها حكومة االحتالل في األراضي "وتابع، 
لة، فماذا يعني نسف جميع قرارات الشرعية الدولية، ومواصلة مصادرة الفلسطينية سوى أنه إرهاب دو



 

٥

األراضي وشرعنة االستيطان، والزج باألطفال والنساء والشيوخ في المعتقالت، واقتحام المقدسات، وترهيب 
المصلين اآلمنين، وماذا يعني التهديد والتلويح بضم أراضي غور األردن وشمال البحر الميت، ماذا أبقت 

لة االحتالل لمعاهدات السالم الموقعة معها، أليست بأعمالها تلك تضع المنطقة برمتها على صفيح من دو
  ".الدم والتوتر والغليان، أليس من إرادة دولية جادة، تقول لها كفى؟

ًإننا في األردن نؤمن بالسالم خيارا ونراه طريقا لوقف مسلسل الدمار والحرب "وأضاف الطراونة،  ً
ًة، ولكننا نشعر بالخذالن والتنكر لكل جهودنا التي ما صبت يوما إال في خير اإلنسانية وصالح في المنطق

شعوب منطقتنا، ونرى أن انحياز اإلدارة األمريكية لالحتالل، واالعتراف بضم أراضي الجوالن السوري 
صراع والتوتر في المحتل، واالعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة االحتالل، لن يسهم إال في إدامة ال

ٍالمنطقة، مؤكدا تمسكنا بخيار حل الدولتين كطريق آمن ضامن ألمن واستقرار المنطقة ٍ ً.  

ًودعا الطراونة األعضاء في الجمعية البرلمانية المتوسطية إلى الدفع بخيار حل الدولتين، مجددا 
  .دستمسك األردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في الق

كما دعا البرلمانات إلى الضغط على حكومات بلدانها لرفض أي تسوية تهضم الحق الفلسطيني 
والتاريخي على أرضه، وعلى رأس ذلك إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وحق الالجئين 

للقيام بدورها في ) ااألونرو(بالعودة والتعويض، ومواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  .تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لالجئين

ًلو أن ما أنفق في منطقتنا على التنمية بدال من سباق التسلح، ألصبحت "وختم الطراونة .... 
العديد من مشاكلنا الرئيسية في طور الماضي، ولنا في تجربة أمريكا الالتينية التي نهضت من أزماتها، 

يث تغلبت على الفرقة واتجهت إلى ما يجمع شعوبها، أفال تستحق شعوبنا بعد سنوات ًدروسا وعبر، ح
  ".الدمار والحرب أن تنعم باألمن واالستقرار شأنها شأن بقية دول العالم

موسى الوحش عضو اللجنة المالية، وخميس عطية، : ويضم الوفد البرلماني األردني النواب
ّحسني الشياب، وعضوي لجنة فلسطين النيابية محمود الطيطي ورمضان الحنيطي عضو لجنة الطاقة، و

وقصي الدميسي، ونضال الطعاني عضو لجنة التوجيه المعنوي، وحسن السعود مقرر لجنة التربية 
والشباب، ومحاسن الشرعة رئيس لجنة التوجيه الوطني واإلعالم والثقافة، ومدير عام مكتب رئيس مجلس 

رك أعضاء الوفد البرلماني األردني بجلسات لجنة التعاون السياسي ولجنة ويشا ة.النواب عواد الغويري
التعاون االقتصادي واالجتماعي والبيئي، ولجنة الحوارات وحقوق اإلنسان، ومن المفترض أن يتم 
التصويت خالل أعمال الدورة على مشروع قرار يؤكد بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد لتحقيق األمن 

  )بترا(-- .ي المنطقةواالستقرار ف

  ٢١/٢/٢٠٢٠المدينة 

***  



 

٦

  الخطة األميركية تستند إلى حرمان شعبنا من السيادة على األرض :  المالكي

   

 قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن الخظة األميركية تستند إلى -  وفا-بروكسل   
  .ن سيادتهمفكرة أنه كي تتمتع إسرائيل باألمن، يجب حرمان الفلسطينيين م

وأضاف المالكي خالل مداخلته أمام أعضاء لجنة العالقات الخارجية في البرلمان األوروبي في   
العاصمة البلجيكية بروكسيل، أن الخطة األميركية لن تجلب السالم ولن تضمن األمن، وال ترتقي إلى 

ونية، والجدار غير القانوني، تسميتها لحل الدولتين، ألنها تطلب منا التعايش مع المستوطنات غير القان
  .والضم غير الشرعي، وهذا كله ال ينهي االحتالل، بل يديمه

ورأى أن تاريخ قارة أوروبا يعلمنا أكثر من أي قارة أخرى ما الذي يمكن للبشر فعله في أفضل   
د بديل للحرية، حاالتهم وما الذي يمكنهم فعله في أسوأ حاالتهم، ويعلمنا أهمية السالم الثمين، وأنه ال يوج

  .وأن السالم يصنعه االحترام المتبادل والكرامة المتساوية

يكرر البعض أنهم أصدقاء حميمون إلسرائيل، ونحن ال نعترض : "المالكي النواب األوربيين وخاطب  
على ذلك، لكن عليهم نصحها أن استعمار أرضنا، والحصار، والحصانة المقدمة للقادة والجنود 

  ".ذين يرتكبون جرائم حرب، ليست الطريقة الصحيحة لتحقيق السالم وضمان األمنوالمستوطنين ال

ٕاالتحاد األوروبي شريك رئيسي لكل من فلسطين واسرائيل، ولديها األدوات الالزمة  وأشار إلى أن  
زمة لتعزيز االمتثال للقانون الدولي والسالم إذا قررت استخدامها، والبرلمان األوروبي لديه األدوات الال

  .للعمل، ويتحمل المسؤولية، لذلك نؤكد أنه ال استثناء إسرائيلي في هذا الصدد

إسرائيل تستخدم كل الوسائل المتاحة لترسيخ احتاللها، كواقع دولة واحدة للتمييز : "وقال المالكي  
ولتين، من ، داعيا االتحاد األوروبي إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لترسيخ حقيقة الد"والقمع والصراع

، ألن هذا االعتراف هو مساهمة في الحرية والعدالة ١٩٦٧خالل االعتراف بدولة فلسطين على حدود 
  .والسالم، واصال دعوته لالتحاد األوروبي لدعم عقد مؤتمر دولي للسالم لتعزيز هذا الهدف

  ١٩/٢/٢٠٢٠وفا 

***  

  

  

  

  

  

  



 

٧

  ساتالسفير الروسي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقد

  

 األوروبية، النائب المهندس هيثم - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية األردنية  -  عمان
  .زيادين، عمق العالقات األردنية الروسية في مختلف المجاالت

وقال، خالل لقاء الجمعية امس بسفير روسيا االتحادية لدى عمان غليب ديسياتنيكوف، إن 
 عاما، أرسى دعائمها جاللة المغفور له الملك الحسين ٦٠تد ألكثر من العالقة بين البلدين الصديقين تم

  .بن طالل طيب اهللا ثراه وعززها جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس الروسي فالديمير بوتين

وأضاف أن األردن مهتم بتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية والسياسية بين البلدين، فضال عن 
لوماسية البرلمانية بين البرلمانيين، مثمنا الدور الذي تقوم به روسيا في دعم األردن أهمية تعزيز الدب

  .ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

بدوره، أشار النائب نبيل غيشان، الذي ترأس جانبا من اللقاء، إلى أهمية العالقة بين البلدين 
  .دين لتبادل الخضرواتالصديقين، مثمنا إنشاء روسيا لمنطقة حرة بين البل

  .لتعزيز الدبلوماسية بين البرلمانين الصديقين» الجمعية البرلمانية«كما لفت إلى سعي 

من جهتهم، شدد النواب، محمد العتايقة وجمال قموة وقيس زيادين، على أهمية العالقة التي تربط 
  .ادية والسياحية منهاالبلدين الصديقين، داعين إلى تعزيزها في مختلف المجاالت، خاصة االقتص

صفقة »وأكدوا تطابق الموقفين األردني والروسي تجاه العديد من القضايا، أبرزها الرفض الواضح لـ
ٕ، وايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باإلضافة إلى أهمية الوصاية الهاشمية على »القرن

  .رهابالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاربة اإل

وثمنوا بناء روسيا لكنيسة في منطقة المغطس للحجاج الروس، داعين بذات الوقت إلى زيادة عدد 
  .السياح الروس للمملكة

من جانبه، أكد ديسياتنيكوف أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، مشددا على 
  .ضرورة تعزيز العالقات بين البلدين

لثابت واضح ومعروف لدى جميع دول العالم، مؤكدا وجود تعاون وأشار إلى أن موقف األردن ا
  .بين البلدين في كثير من القضايا المشتركة

وقال ديسياتنيكوف، إن روسيا تسعى لتعزيز عالقاتها مع األردن في مختلف المجاالت، وتحديدا 
 .الزراعية منها، الفتا إلى أن عدد السياح والحجاج الروس لألردن بارتفاع

  ١ ص٢١/٢/٢٠٢٠ور الدست

*** 

  



 

٨

  ندعم الحق الفلسطيني ونؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات: السفير الكويتي
  

اكثر   كشف السفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني عن وجود–  صالح الخوالدة– بترا – عمان
 مستثمرا كويتيا ٧٧ شركة استثمارية كويتية مسجلة في وزارة التجارة والصناعة في االردن و ٤٣٠من 

  .يمارسون اعمالهم من خالل غرفة تجارة عمان

 لدولة الكويت ٥٩بمناسبة العيد الوطني ) بترا(في مقابلة مع وكالة االنباء االردنية  الديحاني وقال
إن هناك توجها استثماريا كبيرا ورغبة لدى عدد كبير من المستثمرين الكويتيين  ،٢٩وذكرى التحرير 

اضافة الى  االردن نظرا لوجود مناخ استثماري مشجع وقوانين ناظمة تحمي حرية االستثمار،لالستثمار في 
المحبة التي يكنها االردن والشعب االردني تجاه دولة الكويت، وهو دافع ألن يكون هناك تعاون سياسي 

  .واقتصادي واجتماعي بين البلدين

حيث يبلغ حجم االستثمارات الكويتية   راتوبين ان الكويت هي االولى عربيا من حيث حجم االستثما
 مليار دوالر تغطي كافة اوجه االستثمار سواء الطاقة او االستثمار العقاري او البنية ١٨في االردن 

التحتية، وهناك أيضا نشاط للصندوق الكويتي للتنمية في المحافظات االردنية ومشاريع وتعاون وعقود 
  .وقروض ومنح لألردن

  

ق بالقضية الفلسطينية أكد الديحاني أنها قضية العرب االولى وهناك اجماع عربي وفيما يتعل...
على انها بوصلة التحرك العربي، وما عقد من اجتماعات مؤخرا على المستوى الوزاري لجامعة الدول 

دث العربية ثم مؤتمر منظمة التعاون االسالمي وايضا الخطابات الرسمية في دولة الكويت والبرلمانية تتح
جميعها بلغة واحدة وموقف واحد مفاده أننا نقف مع حقوق الشعب الفلسطيني وندعم الحق الفلسطيني 
ونؤكد على الوصاية الهاشمية للمملكة االردنية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 

االمة الكويتي القدس، وهذا هو الخطاب السياسي الكويتي رسميا وشعبيا، مشيرا الى ان رئيس مجلس 
  .عبر عن نبض اهل الكويت وموقفهم التاريخي من هذه القضية في االجتماع البرلماني في عمان مؤخرا

واشاد السفير الديحاني بالمواقف القومية لألردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه القضية 
 .ربي الموحدالفلسطينية المتطابقة مع الموقف الكويتي والتي تعكس الموقف الع

  ٧ ص٢٣/٢/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  

  

  



 

٩

  سة لمجلس األمنلبلجيكا تلغي دعوة ناشط إلى ج.. بضغط إسرائيلي

  

 إثر ضغوط إسرائيلية، ألغت بلجيكا دعوة كانت قد وجهتها إلى - بروكسيل -  األناضول- القدس
اع عن أطفال فلسطين، للمشاركة في جلسة لمجلس األمن الدولي، بحسب إعالم رئيس منظمة معنية بالدف

 .عبري

الحركة العالمية للدفاع عن “ الرسمية، السبت، إن بروكسل ألغت دعوة رئيس "كان"وقالت قناة 
 . براد باركر، للمشاركة في جلسة مجلس األمن المقررة اإلثنين"أطفال فلسطين

بين ” مواجهة دبلوماسية“ عن ارتياحهم لقرار بلجيكا، الذي جاء بعد وعبر دبلوماسيون إسرائيليون
 .العبرية” يديعوت أحرونوت“تل أبيب وبروكسل، وفق ما أوردته صحيفة 

االنتهاكات الجسيمة التي قامت “وسبق أن صرح باركر باعتزامه الحديث في مجلس األمن، عن 
 .”٢٠١٩ ـ ٢٠١٤بها إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة بين 

 .، وهو ما تنفيه األخيرة”جرائم حرب وتعذيب األطفال“ويتهم باركر ومنظمته، إسرائيل بارتكاب 

، على عالقة وطيدة بـ ”ٍمعاد إلسرائيل“فيما تتهم تل أبيب من جهتها، باركر، بقيادة تنظيم 
 ).”فتح “ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير بعد حركة(” الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“

شباط الجاري، استدعت إسرائيل مرتين القائم بأعمال سفير بلجيكا لديها باسكال / وخالل فبراير
 .بوفين، لجلسة توبيخ، على خلفية دعوة بالده الناشط الحقوقي البارز

وردت بلجيكا التي تتولى رئاسة مجلس األمن الدورية، على تل أبيب بالمثل، إذ استدعت سفير 
 . فبراير الجاري، للتوبيخ١١بروكسل، عيمانوئيل نحشون، في األخيرة لدى 

  ٤٠ ص٢٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اعتداءات

 استشهاد شاب فلسطيني على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي

 نادية سعد الدين

 استشهد شاب فلسطيني أمس على يد قوات االحتالل االسرائيلي أمس – القدس المحتلة -عمان  
مل سكينا واقترب من جنود بالقرب باب األسباط المؤدي إلى البلدة القديمة في القدس بدعوى أنه كان يح

  .الشرقية المحتلة

وأكد فلسطينيون من بلدة جبل المبكر المحاذية لمدينة القدس أن الشهيد من بلدة جبل المكبر   
  .ولدية ثالثة ابناء)  عاما٣٣( واسمه ماهر ابراهيم زعارتة 
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ُرطة االسرائيلية اعتقلت عددا من اقاربه عقب االعالن عن مقتله، ونشرت وقال السكان إن الش  
  .صور له عبر مواقع التواصل االجتماعي

أما وزارة الصحة الفلسطينية فقالت إنها تلقت تأكيدات من االرتباط العسكري الفلسطيني بأن الرجل   
  .ِاستشهد غير انها لم تعط معلومات اضافية

اقترب قبيل الظهر من شرطة حرس الحدود عند ) الشهيد(أن “يلية في بيان وقالت الشرطة اإلسرائ  
وطلب منه التوقف، اال أنه لم يمتثل فردوا بإطالق النار  ”باب األسباط وهو يحمل سكينا ثم جرى باتجاههم

 .ُونقلت إلى المستشفى” أصيبت بجروح طفيفة بسبب الشظايا“وأضاف البيان أن امرأة في المكان  .”عليه
وتأتي هذه الهجمات بعد إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب عن خطة للسالم رفضها الفلسطينيون على 

إلى ذلك تشن الحكومة اإلسرائيلية حربا ضارية  .لالحتالل اإلسرائيلي اختالف انتماءاتهم باعتبارها هدية
اضي الفلسطينية المحتلة، ضد البناء الفلسطيني في المناطق المطلة أو المتاخمة للمستوطنات باألر

والمجملة بمسعى الضم اإلسرائيلي، وهو ما تجسد أمس في قرار منع الفلسطينيين من البناء في المناطق 
من مساحة الضفة  % ٨٠، والتي تشكل مجتمعة أكثر من ”أوسلو“، وفق اتفاق ”ج”و” ب“المصنفة 

  .الغربية

ًن اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، أصدر، أمس، قرارا بمنع وزير األم“فقد قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن 
البناء الفلسطيني في المناطق القريبة أو المطلة على المستوطنات في الضفة الغربية، ضمن المناطق 

، الواقعة تحت السيطرة اإلدارية الفلسطينية، والسيطرة األمنية اإلسرائيلية، ”الفلسطينية” ب“المصنفة 
ًويشمل القرار أيضا مساعي الوزير بينيت  .من مساحة الضفة الغربية % ٢١وتبلغ مساحتها نحو 

، الخاضعة تحت السيطرة األمنية واإلدارية ”ج“المضادة للبناء الفلسطيني في المناطق المصنفة 
ًمن مساحة الضفة الغربية، توازيا مع تسارع وتيرة األنشطة  % ٦٢اإلسرائيلية، والتي تقدر مساحتها بنحو 

 ٢٠٠يطانية فيها، حيث تضم الغالبية العظمى من المستوطنات اإلسرائيلية، والتي يزيد عددها عن االست
  . ألف مستوطن٤٠٠مستوطنة تضم أكثر من 

أوعز ” بينيت“الوزير اإلسرائيلي “وأشارت منظمة التحرير، في تقرير أصدرته أمس، أن   
ء الفلسطينية في المناطق القريبة من للمستشار القضائي لوزارته بإصدار أمر بمنع عمليات البنا

، تحت ”ب“اإلسرائيليتين، جنوب مدينة نابلس، والواقعة ضمن مناطق ” عيليه”و” شيلو“مستوطنتي 
القرار يأتي استجابة لمطالب المستوطنين “ونوهت إلى أن  .”في تلك المستوطنات” تهديد األمن“ذريعة 

ً، مما وجد ترحيبا منهم عند صدور ”جبال الضفة الغربيةبمنع البناء المطل أو القريب منها على تالل و
  .”ج“حيث اقتصر منع البناء سابقا على المناطق المصنفة ” سابقة“القرار الذي اعتبروه 

وأمعن المستوطنون في مطالبتهم العدوانية بمنع أي بناء فلسطيني قريب من المستوطنات،   
الحكومة اإلسرائيلية تسعى لتقويض “ة التحرير أن واعتبرت منظم .ومصالحها الحيوية كالطرق وغيرها
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من الضفة الغربية، عبر اتخاذ خطوات عملية إلنهاء ” ب“السيطرة الفلسطينية على المناطق المصنفة 
  .”السيطرة الفلسطينية في تلك المناطق، بما يشمل حظر البناء الفلسطيني فيها

بينت أوعز إلى لجنة “ها االلكتروني، أن وكانت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة ذكرت، عبر موقع  
 وحدة ١٩٠٠التخطيط العليا لإلدارة المدنية في الضفة الغربية بالمصادقة على خطة إلقامة أكثر من 

وبالرغم من أن سياسة البناء في المدن والقرى الفلسطينية الواقعة ضمن  .”استيطانية في عدة مستوطنات
، تعد من مسؤولية السلطة الفلسطينية، إال أن ”ب”ينية الكاملة، و، الخاضعة للسيطرة الفلسط”أ“مناطق 

  .”ج“من صالحياتها ضمن مناطق  سلطات االحتالل تتدخل فيها، فيما تعتبرها

، وتشن حمالت هدم مكثفة ”ج“وترفض سلطات االحتالل منح تصاريح بناء للفلسطينيين في المنطقة 
وكانت سلطات االحتالل  .نطقة، مقابل التوسع االستيطاني فيهاللمنشآت السكنية والزراعية الفلسطينية بالم

هدمت العام الماضي عشرات المنازل في حي وادي الحمص، وهو االمتداد الشرقي لصور باهر في شرقي 
وفق تراخيص بناء أصدرتها السلطة الفلسطينية، من حيث إنها ” أ“القدس، والمباني أقيمت في مناطق 

  .في هذه المناطقتملك صالحيات التخطيط 

إلى ذلك؛ أجبرت سلطات االحتالل مواطن مقدسي على هدم منزله في قرية العيساوية، في القدس المحتلة، 
  .ضمن سياق مساعيها الدؤوبة لتهويد المدينة وتقليص عدد مواطنيها الفلسطينيين

و ريالة، على سلطات االحتالل أجبرت المواطن المقدسي عيسى أب“وقالت أألنباء الفلسطينية أن   
ًهدم منزله، بعد أن علق موظفو بلدية االحتالل، إخطارا قبل أسبوعين على جداره، يطالبه بهدم المنزل 

المنزل، الذي يسكنه المواطن أبو ريالة مع عائلته منذ “وأضافت أن  .” من الشهر الجاري٢٢حتى تاريخ 
  .”ً، مرفق أيضا بمحال تجاري، شمله قرار الهدم٢٠٠٦العام 

ًسلطات االحتالل تتبع سياسة إجبار المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا، وفي حال لم “أفادت بأن و  
ًيتم الهدم ذاتيا، تقوم بلدية االحتالل ذاتها بالهدم، وتفرض على أصحاب المنازل كافة تكاليف الهدم، 

  .”إضافة لغرامات مالية باهظة وتعجيزية

أعده المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة إلى ذلك تطرق التقرير األسبوعي الذي   
االستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى المشروع االستيطاني الذي تعتزم سلطات االحتالل 

  .اإلسرائيلي تنفيذه على أرض مطار قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة

ة شرعت بإعداد الخطط لبناء اإلسرائيلي” وزارة اإلسكان“وأوضح التقرير الصادر أمس أن   
مستوطنة جديدة على أراضي المطار وصوال الى جدار الضم والتوسع، الذي سيكون حدا فاصال بين 

  .المستوطنة الجديدة والمناطق الفلسطينية في محيط القدس لعزلها بالكامل
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انية،  آالف وحدة استيط٦ دونم، ويضم أكثر من ١٢٠٠وحسب التقرير، يقوم المشروع على نحو   
ُ ألف متر مربع ستخصص لـمناطق ٤٥ ألف متر مربع، و٣٠٠باإلضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 

  .تشغيل، وفندق، وخزانات مياه وغيرها من المنشآت

 منزال فلسطينيا قائما منذ سنوات ٢١وأضاف، ان سلطات االحتالل وضعت إشارات حمراء على   
من المشروع االستيطاني فوقها، كما سيتم انتزاع ملكية طويلة سيجري هدمها، تمهيدا إلقامة أجزاء 

وتابع، ان الخطة التطويرية  .األراضي المقامة عليها تلك المنازل، ليشملها هذا المشروع االستيطاني
 ألف وحدة استيطانية، وستشكل المستوطنة تكتال استيطانيا ١١، سترفع العدد إلى ٢٠٣٠للمشروع العام 

- .جنوبا” كفار عتصيون“شرق المدينة، والتجمع االستيطاني ” ه أدوميممعالي“ضخما على غرار 

 ).وكاالت(

  ٢٣ ص٢٣/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  أطباء يقررون استئصال عين طفل فلسطيني أصيب برصاصة إسرائيلية.. القدس 

 

األطباء استئصال عين الطفل الفلـسطيني مالـك عيـسى  قرر – قدس برس  خدمة–القدس المحتلة 
شـمال شـرقي القـدس " العيـساوية" والـذي أصـيب برصـاص شـرطة االحـتالل اإلسـرائيلي فـي بلـدة ،)أعوام ٩(

الحقوقي، عبر صفحته " مركز معلومات وادي حلوة"وقال وائل، والد الطفل مالك، في تصريح نشره  .المحتلة
وعــدم عــين مالــك اليــسرى، ألنهــا ملتهبــة،  ال يوجــد أمامنــا خيــار آخــر، يجــب استئــصال" "فيــسبوك"علــى 

 ".قد تؤثر سريعا بشكل سلبي على العين اليمنى والدماغ استئصالها قد يؤدي إلى مضاعفات أخرى،

فقدانـه للبـصر فيهـا،  طلبنا من األطباء عدم استئصال العين اليسرى لمالك، رغم أنه تأكـد: "وأضاف
لغايـة، لكـن ال خيـار صـعب ل"وأشـار أن القـرار  ".من أجل نفـسيته ونفـسية العائلـة، لكـن يبـدو أننـا مجبـرون

 ".مالك لم ينم ليلة أمس، وبقي يبكي طوال ساعات الليل"وبحسب والد الطفل المصاب، فإن  ".آخر

وقـال  ".الجندي اإلسرائيلي الذي أصـاب مالـك، دمـر عائلتنـا ونفـسيتنا ونفـسية الطفـل"ولفت إلى أن 
ن حاالت نفسية صعبة، وهن بحاجـة إلـى ّشقيقات مالك اللواتي كن يرافقنه عند إصابته، يعانين حاليا م"إن 

الطفـل أثنـاء عودتـه  والسبت الماضي، أطلق شرطي إسرائيلي رصاصة معدنية مغلفة بالمطاط على ".العالج
اعتقـاالت بـصورة شـبه " العيـسوية"وتـشهد  .النار من مدرسته، وأصابه بعينه، دون وجود أي مبرر إلطالق

وتتفــاوت  .ازلهــا، بحجــة وقــوع مواجهــات مــع الــشرطة فــي البلــدةيوميــة، يتخللهــا اقتحــام القريــة وتفتــيش من
التجاريـة والـسيارات، مـرورا باعتقـال  أعمـال التنكيـل اإلسـرائيلي بـين هـدم منـازل، وتحريـر مخالفـات للمحـال

  .الشبان، وصوال إلى استشهاد آخرين

  ٢٢/٢/٢٠٢٠وكالة قدس برس انترناشيونال 
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  ذويه لويعتق القدس شهيد منزل يقتحم االحتالل

 

 ٣٣( زعـاترة يوسـف مـاهر الـشاب القدس؛ شهيد ذوي السبت، اليوم عصر االحتالل، قوات اعتقلت
 .طعن عملية تنفيذ محاولته بحجة األسباط باب جهة من األقصى المسجد أمام أعدمته الذي )ًعاما

 هيد،الـش منـزل داهمت االحتالل قوات أن السواحرة، في محلي مصدر عن القدس في مراسلنا ونقل
 أنبــاء تؤكــد لــم فيمــا زعــاترة، وظــافر محمــد شــقيقيه واعتقلــت المكبــر جبــل بلــدة فــي أطفــال، لثالثــة أب وهــو

 زعـاترة الـشاب علـى رصاصة ٢٠ من أكثر أطلقوا االحتالل جنود أن أكدوا عيان شهود وكان .والدته اعتقال
 للمــسجد متوجهــة كانــت خــرىأ امـرأة وأصــيبت خطيــرة، إصــابة إثرهــا علـى أصــيب األســباط، بــاب منطقــة فـي

  .بالمتوسطة إصابتها ووصفت األقصى،

  ٢٢/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  المشروع االستيطاني على أراضي مطار قلنديا يعزل القدس

 

المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االسـتيطان  قال –  المركز الفلسطيني لإلعالم–نابلس 
روع االستيطاني الذي تعتزم سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي تنفيـذه علـى أرض التابع لمنظمة التحرير إن المش

  .مطار قلنديا شمال القدس المحتلة يهدف إلى عزل المدينة عن محيطها بالكامل

اإلسـرائيلية شـرعت بإعـداد الخطـط " وزارة اإلسـكان"وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي الـسبت أن 
ًلمطـار، وصـوال لجـدار الـضم والتوسـع، الـذي سـيكون حـدا فاصـال بـين لبناء مستوطنة جديدة على أراضـي ا ً

  .المستوطنة الجديدة والمناطق الفلسطينية في محيط القدس لعزلها بالكامل

ًوأشار إلى أن نتنياهو كان جمد تنفيذ هذا المشروع أكثر من مرة، الفتا إلى أن المشروع يقوم علـى 
 ٣٠٠ وحدة استيطانية، باإلضافة إلـى مراكـز تجاريـة بمـساحة  آالف٦ دونم، ليشمل أكثر من ١٢٠٠نحو 

ــاه وغيرهــا مــن ٤٥ألــف متــر مربــع، و ـــمناطق تــشغيل، وفنــدق، وخزانــات مي ُ ألــف متــر مربــع ستخــصص ل
  .المنشآت

ً منــزال فلــسطينيا قائمــا منــذ ســنوات ٢١وأضــاف أن ســلطات االحــتالل وضــعت إشــارات حمــراء علــى   ً
 إلقامــة أجــزاء مــن المــشروع االســتيطاني فوقهــا، كمــا ســيتم انتــزاع ملكيــة ًطويلــة ســيجري هــدمها، تمهيــدا

  .األراضي المقامة عليها تلك المنازل، ليشملها هذا المشروع االستيطاني

 آالف وحــدة اســتيطانية، إال أن الخطــة التطويريــة لــه للعــام ٦وتــابع أن المــشروع يــشمل أكثــر مــن 
ــى ٢٠٣٠ ــف وحــدة اســتيطانية ١١، ســترتفع إل ــث إن هــذه المــستوطنة  أل ــة، حي ــي غــضون ســنوات قليل ف

ًستــشكل تكــتال اســتيطانيا ضــخما علــى غــرار  ً كفــار "شــرق المدينــة، والتجمــع االســتيطاني " معاليــه أدومــيم"ً
  .جنوبا" عتصيون
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ويحظــى المــشروع االســتيطاني الخطيــر بــدعم كبيــر مــن رئــيس بلديــة االحــتالل فــي القــدس موشــيه 
فـي شـرقي القـدس " معاليـة ادومـيم" في البلدية، ويعد األضخم بعد مستوطنة ليئون، ورئيس كتلة المعارضة

  .المحتلة

مـارس المقبـل، أعلـن نتنيـاهو وضــع / وفـي سـياق حملتـه النتخابـات الكنيـست فـي الثــاني مـن آذار
، المقامـة "هارحومـاه" منهـا فـي مـستوطنة ٢٢٠٠ وحدة استيطانية جديـدة فـي القـدس، ٥٢٠٠خطط لبناء 

علـى أراضـي " جفعـات همتـوس" آالف وحـدة فـي مـستوطنة ٣بل أبـو غنـيم جنـوب القـدس، وعلى أراضي ج
  . آالف١٠بلدة بيت صفافا، ما سيزيد من أعداد المستوطنين في المستوطنات المذكورة إلى 

ولفت التقرير إلى أن وزير جـيش االحـتالل نفتـالي بينيـت قـرر عقـد اجتمـاع للجنـة التخطـيط العليـا 
الحتالل، من أجل المصادقة على مخططـات اسـتيطانية فـي الـضفة الغربيـة، تقـضي ببنـاء التابعة لسلطات ا

 وحــدة، غالبيتهــا فــي المــستوطنات المقامــة علــى أراضــي رام اهللا، وذلــك قبــل انتخابــات ١٩٠٠أكثــر مــن 
  .الكنيست

 ٩٣٠، التي يسكنها حاليا قرابة "عيلي" وحدة جديدة في مستوطنة ٦٠٠وحسب بينيت، سيتم بناء 
 وحـدة فـي مـستوطنة ٥٣٤عائلة، ما يعنـي أن مخطـط البنـاء الجديـد سيـضاعف عـدد المـستوطنين، وبنـاء 

  .، ما يعني توسيع المستوطنة خمسة أضعاف"شفوت راحيل"

" ب"وذكر التقرير أن حكومة االحتالل تسعى لتقويض السيطرة الفلسطينية على المنـاطق المـصنفة 
 خطوات عملية على هذا الصعيد ألول مرة، لذا قـرر بينيـت حظـر البنـاء ًوفقا التفاق أوسلو، وتسعى التخاذ

  .الفلسطيني فيها

تهديـد أمنـي للمـستوطنات "وأوعز بحظـر بنـاء الفلـسطينيين فـي تلـك المنـاطق، بذريعـة الخـوف مـن 
جنــوب " شــيلو"و " عيلــي"القريبــة، حيــث يــدور الحــديث عــن مبــان فلــسطينية علــى مقربــة مــن مــستوطنتي 

  .ى الرغم من تواجدهما في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية المدنيةنابلس، عل

وقال التقرير إن طواقم االحتالل شرعت بوضع لمسات فنية وعالمات للبـدء بـشق شـارع اسـتيطاني 
 كـم، يبـدأ مـن بلـدة زعتـرة، ويختـرق حـوارة وبيتـا وأودال، لخدمـة ٧يضم أنفاقا وجسورا جنوب نـابلس بطـول 

  .فة مالية تصل إلى مئات ماليين الشواقلالمستوطنين، بتكل

 دونمـات مـن ٤٠٦وبين أن الشارع سيعمل علـى خلـق وقـائع جديـدة علـى األرض، ويـستولي علـى 
 قــرى فلــسطينية، إضــافة إلــى منــع البنــاء علــى آالف الــدونمات مــن األراضــي التــي ســتكون علــى ٧أراضــي 

  . جوانب الشارع االستيطاني

  ٢٢/٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 
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   وحدة استيطانية جديدة بالقدس٥٢٠٠ًنتنياهو يعلن خططا لبناء 

  

 كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، النقاب عن خطط – وكاالت – فلسطين المحتلة
 منها ستقام في مستوطنة ٢٢٠٠وأشار إلى أن .  وحدة استيطانية جديدة، بالقدس الشرقية٥٢٠٠لبناء 

 وحدة استيطانية في مستوطنة ٣٠٠٠، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى »هارحوماه«
. جنوبي مدينة القدس الشرقية» هارحوماه»، و»جفعات همتوس«وتقع مستوطني . »جفعات همتوس«

، إن حكومته بصدد رفع كل القيود أمام البناء في »هار حوماه«وقال نتنياهو خالل زيارة الى مستوطنة 
في حي ( وحدة سكنية ٣٠٠٠نحن نبني «وأضاف، بحسب نص تصريحاته . ة غفعات همتوسمستوطن

ُ وحدة سكنية منها ستطرح ١٠٠٠لصالح السكان اليهود، ويجب اإلشارة كذلك إلى أن ) غفعات همتوس
  .«ًفورا على السوق خالل األيام القليلة المقبلة

ن إقامة حي هار حوما هـ، حيث أعلن اليوم ع«قال نتنياهو » هار حوماه«وبشأن مستوطنة 
 ألف شخص إضافيين، ليبلغ عدد سكان هار ١٢ وحدة سكنية من أجل إسكان حوالي ٢٢٠٠سنقيم فيه 
 ألف نسمة، أي ما يعادل مجموع سكان مدينة متوسطة الحجم في إسرائيل، فقط في هذا ٥٠حوما قرابة 

ٕ وانه ١٩٩٧الل رئاسته للحكومة في العام ولفت إلى أن نتنياهو قال إن المستوطنة أقيمت خ. »الحي هنا
وأضاف إن الوحدات االستيطانية الجديدة ستزيد أعداد المستوطنين .  ألف مستوطن فيها٤٠يوجد اآلن 

قد أنجزنا ذلك رغم اعتراضات دولية شديدة، «وأضاف نتنياهو .  آالف مستوطن١٠في المستوطنة بنحو 
وتابع رئيس . »ع، فشاهدوا اإلنجازات التي حققناها في القدسإذ تخطينا كافة العقبات لننجز هذا المشرو

  .» إننا نربط أطراف القدس ببعضها البعض ونوصل كافة أقسام القدس الموحدة»الوزراء اإلسرائيلي

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة 
خللها اعتقال عدد من الشبان بينهم نشطاء في حركة حماس، فيما بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، ت

  .أطلق جنود االحتالل النار على مزارعين وعمال في قطاع غزة

ويواجه األسرى في سجون االحتالل، مرحلة خطيرة، بعد قرار اإلدارة فرض مزيد من اإلجراءات 
  .ات من النضال واإلضراب عن الطعامالتعسفية والتضييق عليهم، وسحب منجزاتهم التي حققوها عبر سنو

وأكد نادي األسير في بيان له أمس الخميس، أن هذه اإلجراءات هي استمرار لتطبيق توصيات ما 
، ٢٠١٨عام » جلعاد أردان«التي شكلها وزير األمن الداخلي بحكومة االحتالل » لجنة أردان«تسمى بـ 

ّادي، فإنه على مدار السنوات الماضية حاولت إدارة ًووفقا للن. بهدف سلب المنجزات التي حققها األسرى
سجون االحتالل فرض واقع جديد عليهم من خالل عملية السلب المستمرة، وبدرجات متفاوتة من سجن 

  .آلخر

، »الكنتينا«وتمس اإلجراءات الجديدة بالحياة التنظيمية لألسرى، وتشمل أصناف المشتريات من 
.  الفورة ومدتها، وزيارات العائالت، وعدد الكتب، والحياة التعليمية لألسرىوكمية الطعام ونوعيته، ومواعيد
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، من خالل ٢٠١٨ًولفت النادي إلى أن إدارة سجون االحتالل بدأت فعليا بتطبيق إجراءاتها منذ أيلول 
عقب مواجهة فرضتها » الدامون«قبل نقلهم إلى » هشارون«تركيب كاميرات لمراقبة األسيرات في سجن 

  .في حينه» نفحة»و» هداريم«سيرات، وسحب المئات من الكتب من سجني األ

ًومؤخرا، أبلغت إدارة سجون االحتالل األسرى رسميا بتنفيذ إجراءات جديدة تتمثل بتخفيض عدد  ً
قنوات التلفزة من عشرة إلى سبعة، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة لألسير الواحد في 

ُطات المخصصة لطهي الطعام، بحيث يعتمد األسرى على الطعام الذي يطهى من قبل اليوم، وسحب البال
ًالسجناء الجنائيين، وهو طعام سيء كما ونوعا ، »الكنتينا«ّكما وأبلغت بسحب عشرات األصناف من . ً

منذ مطلع العام الجاري، وتمثلت » عوفر«وسبق ذلك، إجراءات خاصة فرضتها على األسرى في سجن 
ًالمصروف الخاص باألغذية واللحوم، وتقديم البيض مسلوقا فقط، وحظر استخدام األغطية بـتقليص 

  .الملونة، والسماح بذات اللون الواحد فقط

دون » الدامون«إلى » عوفر«واعتبر نادي األسير أن قضية نقل األسرى األطفال من سجن 
وأوضح أنه . إدارة سجون االحتالل فرضهاًيوما، جزء من التحوالت الخطيرة التي تحاول ) ٣٦(ممثليهم منذ 

ٕمع كل الحوارات التي جرت بين األسرى وادارة السجون من أجل حسم قضية احتجازهم في ظروف قاسية 
ًومأساوية، إال أن اإلدارة تصر على موقفها، بل وتفرض مزيدا من اإلجراءات القمعية بحقهم ّ ُ.  

سطينيتين، تراجع إسرائيل عن قرارها منع تصدير إلى ذلك، أعلنت وزارتا الزراعة واالقتصاد الفل
وجاء في . السلع الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، بعد مباحثات مباشرة وغير مباشرة عبر أطراف دولية

بيان صادر عن الوزارتين خالل وقت متأخر، األربعاء، أن إسرائيل تراجعت كذلك عن إجراءات اتخذتها لمنع 
  .لمباشر للثروة الحيوانية بما فيها العجولاستيراد الفلسطينيين ا

  ١٦ ص٢١/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  كي ال ننسى

  :اإلبراهيمي الحرم مجزرة ذكرى بمناسبة

  "القديمة البلدة في المستهدفة األسر إلى وخاصة الخليل في ألهلنا القلبية تحيتنا نوجه"

  

 اسـتقباله لـدى األرثوذكس للروم سبسطية أساقفة رئيس حنا اهللا عطا المطران سيادة قال – القدس
 مجزرة على عاما ٢٦ مرور األيام هذه في نستذكر بأننا الخليل محافظة من العشائر وجهاء من وفدا اليوم

ـــشريف اإلبراهيمـــي الحـــرم ـــي ال ـــانوا شـــهيدا ٢٩ ضـــحيتها راح والت ـــؤدون ك ـــوم فجـــر صـــالتهم ي ـــة ي  الجمع
  .غولدشتاين باروخ يدعى متطرف يإسرائيل مستوطن العمل هذا على أقدم حيث ٢٥/٢/١٩٩٤
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 المرحـوم بمعيـة الخليـل مدينـة إلـى الفـور علـى توجهنـا النبأ هذا تلقينا عندما القدس في إننا واذكر
 واألحـزان واآلالم والـشهداء الـدماء العـين بأم شاهدنا حيث المقدسية الشخصيات من وغيره الحسيني فيصل
 التـي والمجازر الجرائم كافة ينسوا لن أنهم كما الفلسطينيون ينساه لن الذي المروع الحدث هذا واكبت التي

  .مكان من أكثر في بحقهم ارتكبت

 عـن ونعـرب اإلبراهيمي الحرم وعن القديمة البلدة عن يدافعون الذي الخليل في ألهلنا التحية نوجه
 يتـصرفون الـذين نالمتطـرفي المـستوطنين قبـل من المستهدفة الفلسطينية األسر كافة مع وتعاطفنا تضامننا

 لكـي وهنـاك هنـا مـن بهـم ُأوتـي محتلـون مـستعمرون أنهـم حـين فـي بلـدهم هـو البلـد هـذا وكـأن الخليل في
ًوافسادا فسادا يعيثوا   .المقدسة األرض هذه في ٕ

 يحـدث ومـا حرمتهـا لهـا المقدسـات الن المقدسـات استهداف يرفضون بالدنا ومسيحيي كنائسنا ان
 نـشاطات هـي إنمـا الخليـل مـن القديمـة البلـدة وفـي كمـا االحتالليـة الـسلطات بـلق مـن اإلبراهيمي الحرم في

  .ًوتفصيال جملة نرفضها استيطانية عنصرية

 كانـت فالقـدس فلـسطين أرجـاء سائر وفي الخليل في ألهلنا والتقدير واالحترام الوفاء رسالة نحملكم
 والهويـة بـاألرض والتـشبث والـصمود بـاتالث رسـالة وستبقى كانت القدس ورسالة وقبلتنا عاصمتنا وستبقى
  .الحديث اإلنساني التاريخ عرفها قضية اعدل عن والدفاع

  ٢٣/٢/٢٠٢٠مكتب سيادة المطران 

***  

  شؤون مقدسية

 هو استهداف للمسيحيين األقصىان استهداف المسجد : " المطران عطا اهللا حناسيادة

  "طينيداف للكل الفلس المسيحية هو استهأوقافناوالمسلمين كما ان استهداف 
  

 أن اليــوم األرثــوذكس سبــسطية للــروم أســاقفة قــال ســيادة المطــران عطــا اهللا حنــا رئــيس – القــدس
المــسيحيين الفلــسطينيين وخاصــة المقدســيين مــنهم يعنــيهم ويهمهــم وبــشكل مباشــر مــا يحــدث فــي باحــات 

  .ف في مدينتنا المقدسة من انتهاكات واقتحامات واعتقاالت تؤجج الكراهية والتطراألقصىالمسجد 

 الفلسطينيون ليسوا حياديين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام وما يحدث في المسيحيون
ــراد األقــصىمدينــة القــدس بــشكل خــاص وخاصــة التهديــدات المباشــرة التــي يتعــرض لهــا المــسجد   حيــث ي

  . ستكون كارثيةاألمرتقسيمه زمانيا ومكانيا وتداعيات هذا 

ب عن شجبنا واستنكارنا ورفضنا لالقتحامات التي يقوم بها المستوطنون وحلفـاءهم والـذين  نعرإننا
 نــرفض أننـا كمـا أخالقيـة وال إنـسانية وهـذه مواقـف ال األقـصىيـدخلون بطريقـة اسـتفزازية لباحـات المـسجد 

ول  الــسلطات االحتالليــة علــى منــع عــدد مــن شخــصيات القــدس مــن دخــإقــدامسياســات االعتقــاالت وكــذلك 
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 شأن ًأيضا ولكنه األولى بالدرجة  إسالمي هو شأن إنما األقصى ما يحدث في المسجد ان.األقصىالمسجد 
 نعتقــد بــأن التعــدي علــى ألننــافلــسطيني وشــأن عربــي وشــأن يهمنــا نحــن المــسيحيون الفلــسطينيون ذلــك 

ــا هــو تعــدي علــى الكــل الفلــسطيني كمــا ان التعــدي علــى األقــصى دي علــى الكــل  المــسيحية هــو تعــأوقافن
 وجميــع المــرابطين فــي اإلســالمي رجــال الــدين إخوتنــا عــن تــضامننا وتعاطفنــا مــع نعــرب.ًأيــضاالفلــسطيني 

 فــي القــدس والــذي يتعــاطى اإلســالمية األوقــاف والمــدافعين عنــه وفــي مقــدمتهم مجلــس األقــصىالمــسجد 
  .األقصىق الذي يتعرض له بمنتهى المسؤولية والحكمة تجاه هذه التعديات وهذا االستهداف الغير مسبو

 المقدســـة وهــم مهـــددون دينــة الفلــسطينيون وان كـــانوا قلــة فـــي عــددهم فــي هـــذه المالمــسيحيون
 ان هــذه القلــة مــن المــسيحيين لــن تتخلــى عــن إال مــا اســتمرت الحالــة علــى مــا هــي عليــه إذابــاالنقراض 

ــوطني رغمــا عــن كــل  ــزازات والمــؤااإلغــراءاتانتماءهــا ال مرات التــي تــستهدف الحــضور  والــضغوطات واالبت
 ان. اقــتالع المــسيحيين الفلــسطينيين مــن جــذورهم وهــويتهم الوطنيــةإلــىالمــسيحي كمــا والمــشاريع الهادفــة 

 المــسيحية هــو األوقــاف هــو اســتهداف للمــسيحيين والمــسلمين معــا كمــا ان اســتهداف األقــصى افاســتهد
 مزيــد مــن إلــىين عامــة بحاجــة اســتهداف للمــسيحيين والمــسلمين ونحــن فــي القــدس خاصــة وفــي فلــسط

 المسيحي المشترك الن هذا الوطن هـو وطننـا وهـو وطـن يجمعنـا كعائلـة واحـدة اإلسالميالتعاون والتفاعل 
 والتضامن والتالقي والعيش المشترك لكـي نكـون واألخوةوعلينا ان نعمل معا من اجل تكريس ثقافة الوحدة 

  . المستهدفة والمستباحةوأوقافناتنا  في دفاعنا عن مدينتنا المقدسة ومقدساأقوياء

  . في القدساإلسالمية األوقاف جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله اليوم وفدا من وقد

   ٢٣/٢/٢٠٢٠مكتب سيادة المطران 

***  

  تقارير

  "سفوح أرنونا"مقدسيون يروون تاريخ أرض تبتلعها مستوطنة 

  القدس المحتلة- أسيل جندي 

وبمحاذاة السفارة األميركية التي انتقلت إلى -المحتلة  ية صور باهر جنوب القدسقر على أراضي  
" سفوح أرنونا" بدأت آليات االحتالل العمل على تأسيس البنية التحتية لمستوطنة - هناك قبل نحو عامين
     . وحدة سكنية١٨٠٠الجديدة التي ستضم 

األصليين، ووجدت أن منهم من يحتفظ هناك انطلقت الجزيرة نت بحثا عن أصحاب األرض  ٕوالى  
  . دونما غرب القرية٢٥٠بوثائق تاريخية تثبت ملكيته لجزء من األرض التي تبلغ مساحتها 

استقبلنا الستيني المقدسي محمد دبش في منزل عائلته الذي نزحت إليه بعد نسف العصابات   
  .ستوطنة الجديدة منزلهم الواقع باألرض التي ستبنى عليها الم١٩٤٨الصهيونية عام 
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ُ مترا مربعا في الموقع الذي ستبنى عليه المستوطنة الجديدة، بني عليها ٨٦دونما و نمتلك"يقول   
منزل مكون من غرفتين ومطبخ وبيت خالء خارجي، أجره والدي لشخص وخاض معركة قضائية استمرت 

 ١٩٤٨وأمي حتى عام ، وعاش بها مع أشقائي ١٩٤٢خمسة أعوام من أجل إخالئه ونجح في ذلك عام 
عندما فجرت العصابات الصهيونية منزلنا الواقع داخل الخط األخضر وبتنا نسمى الجئين داخل قريتنا حتى 

  ".يومنا هذا

رغم قدمها واهتراء أجزاء منها يرفض دبش التفريط في الوثائق العثمانية واألردنية وعقد اإليجار   
لواقعة غربي البلدة على تلة خضراء مطلة زرعها أهالي التاريخي، وهي ما يثبت حقه في أرض والده ا

  .صور باهر على مدار عقود

  تاريخ

مشاعا بالفترة العثمانية، وعمل أهالي صور  حسب الوثائق التي يمتلكها دبش، كانت هذه األراضي  
باهر على زراعتها وخصص جزء من محصولها للمسجد األقصى، وبعد هزيمة الدولة العثمانية بالحرب 

داخل الخط األخضر، في حين  لعالمية األولى تملك كل شخص القطعة التي كان يزرعها، والحقا وقعتا
  .١٩٦٧ و١٩٤٨وقعت بقية األرض بالمنطقة الحرام الفاصلة بين حدود عامي 

قبل عام ونصف العام وعندما سمع دبش أن مستوطنة ستبنى على تلك األرض، توجه مع بضعة   
تعهد بعدم االقتراب منها  ة اإلسرائيلية طردتهم منها، وأجبرتهم على التوقيع علىأشخاص إليها، لكن الشرط

  .مستقبال

جهدا في محاولة الحفاظ على أرضه، فتوجه إلى محافظة القدس وعدة محامين  لم يدخر دبش  
، ويسري عليها ما يسري ١٩٤٨فأبلغ أن قطعة األرض التي تملكها عائلته بالتحديد تقع ضمن حدود عام 

  .من قوانين على مدينة حيفا وعكا وكافة مناطق الداخل المحتل، وأن ال فائدة من محاولة استعادتها

ما يعزي دبش أن أيا من الوحدات االستيطانية الجديدة لن تبنى على أنقاض منزل عائلته حسب   
 واعتبرته منطقة أحاطت منزلهم بالسياج" سلطة اآلثار اإلسرائيلية"الخرائط التي يمتلكها، ألن ما تسمى 

وعند أقرب تلة مطلة على األرض التي ستختفي مالمحها الخضراء قريبا بعد تشييد  ذكريات الجهاد.أثرية
 الحديث - ومسن ثالث من صور باهر ) عاما٩٩(والمعمر محمد جاد اهللا -المستوطنة الجديدة، بدأ دبش 

  . الوادعةعن مواقف نضالية تاريخية شهدوا عليها في تالل ووديان قريتهم

بالجهاد المقدس، فأخذ يتحدث عن  رابعةفي الفوج الثالث بالسرية ال كان جاد اهللا برتبة مالزم أول  
ثالثة منازل شيدت على تلك األرض أحدها لصالح دبش  إن"األرض والمعارك التي دارت عليها قائال 

واآلخر ألحمد علياء والثالث بيت شعر لشخص كان يملك حصانا ويربطه بوتد خيمته، في حين زرعت بقية 
  ".الدونمات بمزروعات مختلفة تاريخيا
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صور باهر في الخطوط األمامية كانت تحيط بها خمس مستعمرات، ولحماية أهالي البلدة "ع ويتاب  
كلفنا ضابط أردني رفيع المستوى بزرع المنطقة المحاذية لهذه األرض باأللغام، لحماية أهالي البلدة من 

  ".هجوم العصابات الصهيونية

الصهيونية في المنزل اآلخر،  وبعيد تفجير منزل عائلة دبش استحكمت العصابات ١٩٤٨عام   
وحسب جاد اهللا فإن اجتماعا عقد للقيادة العليا بالجهاد المقدس صدر عنه قرار زراعة ألغام وتفجير 

  .المنزل ألن العصابات استخدمته مقرا لقناصتها وقتلت عددا من أهالي البلدة

 وهو هذا يومنا حتى باهر ورص مسنو يتداوله زال ما الذي المنطقة تلك اسم على الثالثة أجمع المخطط
ُالرجم"  للزراعة واستغاللها أراضيهم لتنظيف األراضي أصحاب جمعها الحجارة من كبيرة تلة إلى نسبة" ُ

 أبقوا الجديدة المستوطنة مصممي إن فيقول )باهر صور أبناء أحد( حامد أبو فؤاد األكاديمي أما .قديما
ُالرجم على   .البلدة أهالي قلوب في الغصة لتعميق نبالمكا رومانية مياه قناة وعلى ُ

 وحدة ١٨٠٠ وستحوي األخضر الخط خارج بالكامل تقع الجديدة المستوطنة "نت للجزيرة ويضيف  
 إلى تصل أبراج بين متنوعا سيكون والبناء باهر، صور من الغرب إلى دونما ٢٥٠ مساحة على سكنية

  ".أيضا وفلل طوابق تسعة حتى وبنايات طابقا ٢١

 سببا كان ذلك أن معتبرا األميركية، السفارة بمحاذاة تقع الجديدة المستوطنة أن إلى أشار كما  
  .األميركية الموافقة على الحصول لحين أشهر لعدة التنفيذ تأجيل في

 بناء إسرائيل قررت الشارع، من األخرى الجهة على المستوطنة هذه مقابل أنه إلى حامد أبو وأشار  
 بناء عند حينها أبيب لتل وجهت التي االنتقادات بعد وذلك ،١٩٩٤ عام للفلسطينيين سكنية وحدة أربعمئة

 وحدة ٢٢٠ إلى اآلن تقلص المشروع وهذا بالقدس، لليهود فقط تبني إسرائيل بأن" حوما هار "مستوطنة
  .اآلن حتى باألفق تنفيذه يلوح وال سكنية،

  ١٩/٢/٢٠٢٠الجزيرة 

*** 

 )الدولة الواحدة( ع واقع تسر)  نتانياهو-ترمب (صفقة 

   الرأي–القدس المحتلة  

التي طرحتها االدارة األميركية، » نتانياهو–صفقة ترمب«أشارت دراسة إسرائيلية إلى أن خطة 
تنطوي على مخاطر «برئاسة دونالد ترمب، التي تشمل ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، 

 وعمليا خطر –ٕاالجتماعية، مكانة دولية واقليمية /ة، االقتصادية، المدنية األمني–كثيرة في كافة المجاالت 
  .«تسريع التوجه نحو واقع الدولة الواحدة

من أجل «في جامعة تل أبيب، أنه » معهد أبحاث األمن القومي«واعتبرت الدراسة الصادرة عن 
بني مركبات الخطة التي تحسن الحفاظ على دولة إسرائيل يهودية، ديمقراطية، آمنة وأخالقية، ينبغي ت
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ٕاألمن والى جانب ذلك تشكل رافعة لتحريك عملية انفصال عن الفلسطينيين، وانشاء واقع إستراتيجي أفضل  ٕ
  .«إلسرائيل

ردا شامال لمطالبها األمنية، لكن «ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الخطة تمنح إسرائيل 
 –د طويلة وملتوية، جيوب ومستوطنات معزولة، خلط سكان  حدو–ترجمة الخطة إلى ظروف ميدانية 

وستنشأ صعوبة في . سيقود إلى واقع سيواجه فيه الجيش اإلسرائيلي صعوبة في تطبيق الترتيبات األمنية
شوارع طويلة وضيقة، تربط بين المناطق وتقود إلى /نشر قوات من أجل دفاع متواصل على طول محاور

االحتكاك مع السكان وأجهزة األمن الفلسطينية على طول المحاور؛ تحديات مستوطنات معزولة؛ سيزداد 
لمعابر بين المناطق ؟أخرى ستكون مرتبطة بحماية المستوطنات المعزولة، المداخل، المخارج و

  .«الفلسطينية، وعلى طول الحدود الملتوية والطويلة

 في عمق األراضي الفلسطينية، حراسة أمن المستوطنات، خاصة تلك الواقعة«وأضافت الدراسة أن 
وفي الظروف التي ستنشأ سيكون احتمال ضئيل . ستتطلب زيادة حجم قوات الجيش اإلسرائيلي بشكل كبير
جدار الفصل (كذلك سيتطلب نقل العائق األمني . لتعاون أمني وثيق وفعال مع أجهزة األمن الفلسطينية

 وفي جنوب البالد، سيتصاعد التحدي األمني عند إلى مسار الحدود الجديدة تكاليف بالغة؛) العنصري
 تهريب أسلحة وتسلل جهات متطرفة من سيناء إلى األراضي الفلسطينية، التي - ) رفح(محور فيالدلفي 

غتها الحالية، سيكون من ؟ولذلك، فإنه إذا تم تطبيق الخطة بص. ستتسع إلى جيب في النقب الغربي
  .«لك القائم اليومالصعب ضمان واقع أمني أفضل قياسا بذ

وأشارت الدراسة إلى أن الفصل االقتصادي في الصفقة، الذي استعرض خالل ورشة البحرين، 
 مليار دوالر تستثمر في مناطق السلطة ٢٨ مليار دوالر، بينها ٥٠العام الماضي، يقضي برصد 

رق بين هذا المبلغ ويشار إلى أن الف«.  مليار دوالر سنويا٢.٨ سنوات، أي ١٠الفلسطينية، على مدار 
وبين مجمل التبرعات السنوية للسلطة الفلسطينية من الدول المانحة، سوية مع ميزانية األونروا، ليس 

كما أن تمويل الميزانية التي تقترحها الصفقة ليس واضحا، والجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع ليست . كبيرا
 الحدود الملتوية والطويلة - لية ؟الفلسطينية المستقكما أن التداخل بين دولة إسرائيل والدولة . معقولة

 سيضع مصاعب أمام فصل االقتصادين وسيتطلب غالفا ضرائبيا موحدا، إذ لن -وجيوب كال الجانبين 
  .«تكون هناك طريقة لمحاربة ناجعة ضد التهريبات

لفلسطينية السلطة ا«. إثر رفض الفلسطينيين للخطة» صعوبات جوهرية«ورأت الدراسة أنه ستنشأ 
والخطة المقترحة تعني هزيمة . في خطة ترمب) حاضر غائب(ومنظمة التحرير الفلسطينية هما بمثابة 

النضال الفلسطيني من أجل حقوق وطنية، ألنها تقوض بين أمور أخرى القناعة بأن الزمن يعمل لمصلحة 
لى إسرائيل شروط المشروع الوطني الفلسطيني وأنه مع مرور الوقت سيفرض المجتمع الدولي ع

وبالنسبة للفلسطينيين، فإن الخطة وتبعاتها تشكل تهديدا وجوديا حقيقيا على . الفلسطينيين للتسوية
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وتصعب اإلشارة إلى قائد . لة؟إنجازاتهم حتى اآلن وعلى حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكا
ة فلسطينية مصغرة، مقطعة، محاطة بأراض فلسطيني في الحاضر والمستقبل، سيوافق على خطة لدول

  .«إسرائيلية، وعاصمتها في ضاحية بأطراف القدس الشرقية

  :وقالت الدراسة إنه توجد مصاعب أخرى ستنشأ في أعقاب رد الفعل الدولي ضد الخطة

مصر لم تعبر بعد عن موقف رسمي تجاه الخطة االميركية، رغم صدور عدة تصريحات «: مصر
والصعوبة المركزية بالنسبة لمصر تنبع من . الوساطة األميركية، بدون دعم واضح للخطةمؤيدة لمحاولة 

الحاجة إلى دعم الفلسطينيين، وقد فعلت ذلك في إطار جامعة الدول العربية، وبرغبتها في الوقت نفسه 
ستجيب ورغم وجود عناصر في الخطة ت. بالحفاظ على العالقات الثنائية الجيدة بين القاهرة وواشنطن

، لكن االنتقاد )أولها نزع سالح حركة حماس وحصة في الجانب االقتصادي للخطة(لمصالح مصر 
ة رئيس الحكومة ؟المصري يتركز على أنه تم استعراض الخطة من جانب واحد وهي تعتبر كخطوة بمباد

  .«اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو

 العربية المقربة من الواليات المتحدة على واضعو الخطة توقعوا أن تعمل األنظمة«: دول الخليج
لكن أملهم خاب، وبعد نشر الخطة وقفت الدول . إقناع الفلسطينيين بإبداء توجه إيجابي وأال يرفضوها

  .«العربية واإلسالمية علنا إلى جانب الفلسطينيين وأيدت معارضتهم للخطة

 األميركي من -فعال اإلسرائيلي معظم المجتمع الدولي ليس شريكا في االن«: المجتمع الدولي 
الخطة، وقد تحفظت منها عدة هيئات ودول هامة، بينها روسيا واالتحاد األوروبي، كما تعالت أصوات في 

  .«الكونغرس األميركي ضد الخطة

للعالقة بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه » وضعا نهائيا«وقالت الدراسة إن ترمب يصف في الخطة 
 الفلسطينية حول التفاصيل –تدعو إلى استئناف المفاوضات اإلسرائيلية » رؤية«يعرفها على أنها 

  .والتطبيق

َباإلمكان أن تقترح جهة وسيطة في مفاوضات مقترح جسر عندما تكون هناك «وأضافت أنه 
 –لكن، وضعا كهذا ليس موجودا اليوم في الحلبة اإلسرائيلية . تفاهمات مبدئية بين الجانبين حول اتفاق

وباإلمكان مالحظة أن .. لفلسطينية في أعقاب الفجوات غير القابلة للجسر في المواقف األولية للجانبينا
الخطة تتضمن قدرا كبيرا من السذاجة، تنعكس بقناعة أن المعايير فيها ستكون مفيدة لتشكيل منظومة 

 – عاطفي –حل صراع إثني إقليمية جديدة، مشتركة إلسرائيل والدول العربية المعتدلة، وأنه باإلمكان 
ٕة اقتراح عقاري واغراء اقتصادي مهما ؟غرائزي، كالذي يميز العالقات بين إسرائيل والفلسطينيين، بواس

  .«كان سخيا

تعمل جهات في إسرائيل، تنتظر فرصة لضم مناطق، بشكل حثيث من أجل «ولم تستبعد الخطة أن 
 الفلسطينية وتزداد مصاعب صياغة شروط –لية وبذلك ستتعمق الهاوية اإلسرائي. تحريك خطوة كهذه
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كما أن الخطة تهدد بتقويض كبير للوضع الحالي، رغم أنه ليس . الستئناف المحادثات في المستقبل
مثاليا، خاصة إذا قررت إسرائيل تطبيق البنود المريحة لها في الخطة من دون جهد صادق بالتنازل 

والخطة تخلو من رافعة حقيقية . م باالنضمام إلى العمليةٕللفلسطينيين واظهار ليونة من أجل إقناعه
  .«إلنشاء دولة فلسطينية قادرة على العمل ومستقرة ومسؤولة

تنطوي على تهديد حقيقي على حلم الدولة اليهودية والديمقراطية، «وأضافت الدراسة أن الخطة 
ذا انهارت السلطة الفلسطينية بعد ٕوا.  ألف فلسطيني في إسرائيل٤٥٠ألنه بموجبها، سيتم استيعاب قرابة 

عمليات ضم إسرائيلية، فإن إسرائيل ستضطر إلى تحمل مسؤولية جميع السكان الفلسطينيين، واالنتقال 
  .«وفي موازاة ذلك سيطالب الفلسطينيون بمساواة في الحقوق للجميع. إلى واقع الدولة الواحدة

سطينيين في النقب الغربي ونقل المثلث وحول البنود في الخطة التي تتحدث عن منح جيب للفل
في أي هيئة في «: ، وفقا للدراسة التي تساءلت»واحتمال هذا الخيار يراوح الصفر«إلى الدولة الفلسطينية 

حكومة إسرائيل تقرر أن ضم المستوطنات المعزولة في عمق األراضي الفلسطينية أهم من مناطق في 
ل، ومن منطقة المثلث، في قلب إسرائيل؟ وفي أي هيئة جرى بحث النقب، وتشكل عمقا إستراتيجيا إلسرائي
  .« ألف فلسطيني؟٤٥٠ كيلومتر، وضم ١٤٠٠الحاجة إلى حراسة حدود طولها قرابة 

  ١٢ص/٢٣/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  فعاليات

  تؤكد للعالم بأن قضية فلسطين ستبقى قضيتنا األولى"العودة، حقي وقراري"حملة : الفايز
 

العودة، حقي «يس مجلس األعيان فيصل الفايز في مجلس النواب، امس حملة  رعى رئ- عمان 
  .التي اطلقها مركز العودة الفلسطيني، ولجنة فلسطين النيابية» وقراري

وحملة العودة، هي مبادرة تطوعية شعبية، إليصال صوت الفلسطينيين المؤكد على حق الالجئين 
 .قنية مليونية، يتم تقديمها الى االمم المتحدةبالعودة والتعويض، وذلك عبر توقيع عريضة ت

إن الحملة تؤكد للعالم اجمع، بأن قضية فلسطين ستبقى قضيتنا االولى، وان حق عودة كافة : وقال الفايز
  .الالجئين الى وطنهم وتعويضهم، هو حق ثابت ال يمكن التفريط فيه، وحق كفلته قرارات الشرعية الدولية

بدي مع الشعب الفلسطيني التوأم، مستذكرا دور االردن بقيادته الهاشمية، واكد تضامن االردن األ
دفاعا عن فلسطين وقضية شعبها، وهي في مقدمة اجندته السياسية وسلم اولوياته، وكما يؤكد جاللة 
الملك باستمرار، بانه لن يتخلى عن ثوابته الوطنية، فالءات جاللته واضحة للجميع، ال للوطن البديل، 

دن هو االردن، وفلسطين هي فلسطين، وال للتوطين، فال بد من عودة كافة الالجئين الفلسطينيين الى فاألر
  .وطنهم وتعويضهم
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وشدد على ان القدس ومقدساتها االسالمية والمسيحية خط احمر، فهذه مواقفنا التي لم تكن 
ي واردنية، وهي ثابت اردنيا يوما، نابعة من حسابات الربح والخسارة، بل هي مواقف تمثل ضمير كل اردن

هاشميا مقدسا، كما سنبقى في االردن على العهد، شركاء للشعب الفلسطيني في نضاله، من اجل استعادة 
في حماية المقدسات، والتصدي لكل محاوالت العبث بهوية  حقوقه ووطنه المغتصب، وسنواصل مسيرتنا

  .القدس، او تغير الوضع القانوني والتاريخي فيها

َل رئيس مجلس النواب باإلنابة الدكتور نصار القيسي، إن مجلس النواب، يواصل طريقه نحو وقا
تعرية المحتل في جميع المحافل الدولية، الفتا الى ان اجتماع االتحاد البرلماني العربي االخير في عمان، 

ين الرسمي وتأكيده رفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، تجسيد حقيقي لتناغم الموقف
  .والشعبي، وتأكيد على نجاح عمان في إعادة الصدارة لفلسطين على سلم أجندة وأولويات القرار العربي

أننا مطالبون في أقطارنا العربية واإلسالمية،على المستويين الرسمي والشعبي، «وأشار الى 
بعد أن انطوت صفقة القرن بالصالبة والثبات والتمسك بالحقوق الشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني، 

  .على خروقات واضحة لقرارات الشرعية الدولية، منحازة للباطل على أصحاب األرض والحق والتاريخ

ولفت الى موقف األردن على جبهة الحق والثبات خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني، مجددين العهد 
ما ) الءاته الثالث(ة في القدس، ولنا في بأن نقف خلف قائدنا الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحي

ٌنستمد به العزم والثبات، فالقدس خط أحمر، وال للوطن البديل، وال للتوطين، مبينا ان الرسائل الملكية التي 
َاستبقت صفقة القرن، لها دالالتها، وهي تبعث باستشراف لما يحيط بالقضية الفلسطينية من أخطار، 

جنة فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى السعود، إلى أن حق العودة واشار رئيس ل.ونحن من خلفه
، هو حق فردي ١٩٤َوالتعويض لالجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

وقال، إن انكار إعالن صفقة القرن لهذا الحق خطر كبير .وجماعي، إنساني وسياسي، ال يقبل التفويض
الفلسطينية وعلى األردن الذي ال يقبل الوطن البديل وال التوطين وال التخلي عن القدس على القضية 

الشريف كما أكد جاللة الملك عبد اهللا الثاني أكثر من مرة، ويعرف جاللته أن شعبه يقف معه في 
ز العودة ودعا الى التوقيع على العريضة ليتم تسليمها لألمم المتحدة بواسطة شريكها في الحملة مرك.ذلك

، حتى نضع العالم أمام مسؤولياته )المنظمة ذات العضوية االستشارية في األمم المتحدة(الفلسطيني 
بدوره، شدد رئيس مجلس النقباء مازن ارشيدات على اهمية مواجهة  .واألمم المتحدة أمام االلتزام بقراراتها

 عن حق العودة والتعويض، داعيا الى عدم خطة السالم األمريكية المعروفة بصفقة القرن، وسعيها للتنازل
  .«بترا«.التطبيع مع العدو

  ٢١/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  ًمهرجان حاشد في مخيم الزرقاء دعما لمواقف الملك الرافضة لصفقة القرن

  

ًمهرجانا حاشدا في مخيم" كلنا الملك"نظم تجمع شباب  – بترا –الزرقاء  ًتأييدا ودعما  الزرقاء ً ً
 رفضه لصفقة القرن عبد اهللا الثاني في الملك ًومساندة للمواقف العروبية واإلسالمية التي اتخذها جاللة

 .ومطالبه المستمرة بحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على تراب فلسطين

عماد الطيراوي، إن الهيئة تشكلت في ظل " شباب كلنا الملك"وقال المتحدث باسم تجمع هيئة 
ن القبلة األولى الظروف الوطنية واإلقليمية والدولية الراهنة، إننا نحيي مواقف القيادة الهاشمية بالدفاع ع

للمسلمين ومسرى النبي الكريم، مؤكدا التفاف األردنيين حول قيادتهم في رفض التوطين وأي تغيير في 
وأكد رئيس بلدية الزرقاء رئيس تيار زرقاء نظيفة بأيدي نظيفة المهندس عماد  .معالم القدس الشريف

جة السياسات الداعمة لسالم عادل وشامل المومني ان رؤية الملك تحظى باحترام في المحافل الدولية نتي
يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من 

الدكتور عبد اللطيف  الزرقاء ولفت رئيس لجنة خدمات مخيم.  وعاصمتها القدس الشريف١٩٦٧حزيران 
الشربيني، الى ان األصوات األردنية والعروبية الشريفة تتعالى رافضة للخطة األميركية للسالم، غير آبهة 

من  .للمؤامرات ورافضة ألي تسويات مذلة، مؤكدين أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية
الدكتورأحمد عليمات ان الهاشميين تعرضوا لمؤامرات ومكائد  الزرقاء أكد رئيس مجلس محافظةجهته، 

طيني في مواجهة ًعلى مر التاريخ كما تعرضت فلسطين المحتلة، داعيا الى دعم صمود الشعب الفلس
عبد اهللا الثاني عقائدي شرعي ديني باعتباره صاحب  الملك وأوضح ان الموقف مع جاللة .االحتالل

ة، وهي وصاية تلقى التأييد من الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتل
  .كل مسلم وعربي حر، منبها الى أهمية اليقظة والحذر من الفتن التي تعتبر إحدى أساليب الصهاينة

يتابعون مساعي  الزرقاء وأكد رئيس نادي الزرقاء المهندس صالح الغويري أن أبناء محافظة
جاللة الملك عبد اهللا الثاني الرامية الستقرار الوطن رغم الصعوبات السياسية واالقتصادية التي تواجه 

ان الخطة األميركية تهدف  الزرقاء وتحدث أشرف أبو سمرة خالل كلمته باسم نادي العودة في .األردن
لتصفية القضية الفلسطينية وعدم االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ومصادرة حق العودة وضم غور 
 .األردن، مشيرا إلى أن الخطة مرفوضة باعتبارها تهديدا للمصالح األردنية والفلسطينية على حد سواء

ولفت الى ان الءات الملك الثالثة التي ترفض التوطين والوطن البديل وأي تغيير في معالم القدس هي 
ثوابت لألردنيين والفلسطينيين وشرفاء العرب الذين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من 

  . وعاصمتها القدس الشريف١٩٦٧حزيران عام 

  ٤ ص٢٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  اء عربيةآر

  الءات الملك عبداهللا الثاني ومخاطر تتهدد وادي عربة

  

  المحامي علي أبو حبلة

: ًاألميركية رسميا» صفقة القرن«الءات ثالث أطلقها الملك األردني، عبد اهللا الثاني، قبيل إعالن 
ني الرسمي هذه الالءات تشكل أساسيات الموقف األرد. ّال للمس بالقدس، ال للوطن البديل، ال للتوطين

والشعبي، وتدرك حكومة االحتالل أن أي خطر من شانه أن يهدد األمن القومي األردني من شانه أن 
ٕيشكل خرقا التفاقية وادي عربه مما يهدد اتفاقية السالم المبرمة بين األردن واسرائيل، األردن متمسك 

ًديدا عقب اعتراف الرئيس األميركي بوصايته وواليته على القدس واألماكن المقدسة، ومنذ ذلك الوقت، وتح
، عملت الدبلوماسية األردنية على ترسيخ ٢٠١٧أواخر العام » عاصمة إلسرائيل«دونالد ترامب بالقدس 

إقامة دولة فلسطينية مستقلة على «، و»ّحل الدولتين«ّتلك الالءات، مع تأكيد الموقف األردني التمسك بـ
هذه مواقف وثوابت وليست شعارات ويدرك . »لقدس الشرقية عاصمتها ا١٩٦٧حدود الرابع من حزيران 

قادة االحتالل ذلك جيدا وأي إخالل بالثوابت االردنية من قبل االحتالل اإلسرائيلي، من شانها ان تترك 
انعكاسا وتطورا دراماتيكيا على الموقف األردني وهو ما يتخوف من نتائجه قادة االحتالل ويضعونه في 

، من »اتفاقية وادي عربة« تصفوية على حساب المملكة وأمنها القومي، سينسف حسبانهم فأي حلول
أساسها، خاصة أن بنود الخطة األميركية تتعارض والمصالح الوطنية لألردن وتشكل خطرا يتهدد القضية 

  .الفلسطينية وتصفية الحقوق الوطنية مع ما يتبعه من تبعات التوطين لالجئين

ّالتي تمثل األساس ضمن الالءات المتمثلة ال للمس بالقدس وأهميتها في قضية القدس المحتلة، 
ّومكانتها الدينية، أن خطة ترامب لم تورد سوى إشارة عابرة إلى الدور األردني في المدينة، يتبين أن 

، بل اكتفت بالقول إن الوضع في الحرم القدسي »الوصاية الهاشمية«اإلدارة األميركية لم تستخدم مصطلح 
وهذه ليست الوثيقة األولى التي تحاول ضمن مضمونها تهميش الدور األردني في . ّل كما هوسيظ

من مضمونه، علما انه عند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي كما جاء في اتفاقية وادي عربه، » الوصاية«
دارة األميركية ، وهو دور باتت اإل»ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور األردني التاريخي في هذه األماكن

، »صفقة القرن«، وفي التفاصيل المتصلة باألماكن الدينية في القدس في .ّترى أنه ال يستحق االحترام
في مجال السياحة الدينية، في إطار لجنة قابلة لزيادة » تنسيقي«حيث يدور الحديث عن دور أردني 

ّأعضائها في المستقبل، فضال عن تغير مهماتهم وهو أمر يتناق ّ ض مع مفهوم الوصاية االردنية الهاشمية ً
  .بالرؤية االردنية ووفق التفاهمات االردنية والفلسطينية في وصاية األردن على االماكن المقدسة

فيما كان التعاطي مع قضية الالجئين وكأنها قضية حقوقية إنسانية بعزلها عن واقعها السياسي،  
انتهت مشكلته، في ما يعني محاولة إلقرار واقع التوطين َواعتبار أن من حصل على جنسية من الالجئين 



 

٢٧

ًكذلك، طرح األمن واالقتصاد ضمن جملة ملفات عالقة، صار حلها مرهونا بقبول الصفقة . والوطن البديل ُّ
ًوتطبيقها بحذافيرها، األمر الذي يعني تقويضا للجبهة الداخلية وتراجعا للقرار السيادي األردني وهو امر  ً

  .ردن ويرفض التعاطي معه بالمطلقيرفضه اال

إن األردن الداعم للموقف الفلسطيني والداعم لحل رؤية الدولتين ينظر بخطورة كبيرة لما تضمنته 
صفقة القرن من تشريع لالستيطان ومن إجراءات إسرائيلية بتأييد أمريكي لضم األغوار وشمال البحر 

األردن، و يقف موقف المعارض ألي إجراء للتغيير الميت وينظر ألي إجراء من هذا القبيل خطر يتهدد 
الجغرافي والديموغرافي على واقع الضفة الغربية ويطالب األمم المتحدة بحماية األراضي الفلسطينية واحترام 

 ٢٣٣٤ والقرار ٣٣٨ و٢٤٢قرارات الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة وخاصة قراري مجلس األمن 
 الفلسطينية أراضي محتله وتعتبر أي إجراء من شانه أن يمس الطبيعة وجميعها تعتبر األراضي

الديموغرافية والجغرافية يتعارض مع قرارات األمم المتحدة وأي تغيير من شأنه نسف التفاقية وادي عربه 
 .وجعل األردن بحل من اتفاقية السالم التي تربطها بإسرائيل

  ١٤ ص٢٣/٢/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  !أية إيجابيات في صفقة ترامب

  

  عزت جرادات

ًترويجا لصفقة القرن، اختار فريق ترامب عنوانا ذا جاذبية * ً:  

  السالم من أجل االزدهار

رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي وتناولتها الصحافة العالمية بمختلف 
ًل اهتماما في الصحافة العربية، ومع ذلك كانت موضع اهتمام المفكرين والمثقفين اتجاهاتها، وكانت أق

والسياسيين في كل من األردن وفلسطين، فهما أصحاب القضية من جهة، وتمس مصالحهم ومستقبلهم 
ٕأطار العمل السياسي، واطار العمل : جاءت الصفقة دراسة تفصيلية من قسمين  .من جهة أخرى
ّمجموعة من الخرائط والجداول التي تتعلق بإعادة رسم المنطقة أو فلسطين تحديدا، الكم االقتصادي، مع  ً

ْالكبير من المشاريع االقتصادية بهدف تحقيق السالم من أجل االزدهار من جهة، وتحسين حياة الشعبين 
كلمة، ) ٤٢٨٤٤(صفحة باللغة االنجليزية و) ١٨٢(الفلسطيني واإلسرائيلي من جهة أخرى، وتألفت من 

صفحة، وقد كان التركيز على الجانب االقتصادي واألمني، أما ) ١٧٢(وجاءت الترجمة إلى العربية ب 
ًالجانب السياسي فجاء مقتضبا ولكنه زاخر بالمخاطر ولم تترك شيئا للتفاوض، فيما لو حصلت  معجزة (ً

  ).التفاوض

  :ئين والمستوطنات والحدود واألمنومن أهم المخاطر ما يتعلق بقضايا القدس وحق العودة الالج *
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فاعتبرت الوثيقة أو الخطة أن قضية القدس قد حسمت باالعتراف بها عاصمة إلسرائيل ونقل  -
والذي كان يؤجل تنفيذه كل ستة ) م١٩٩٤(ًالسفارة األمريكية إليها، تنفيذا لقرار الكونغرس األمريكي عام 

ذات المقدسات الدينية تحت السيادة ) القدس(عت فقد وض: ًأشهر، ولكن الخطة فصلت األمر تفصيال
، ولكن ) المسجد األقصى-الحرم القدسي الشريف(اإلسرائيلية، مع عدم تغيير األمر الواقع وبخاصة في 

بتمكين جميع الراغبين في إقامة صلواتهم الدينية في جميع المواقع الدينية، وهذا يعني التمكين الفعلي 
ًتحديدا، فالمتعارف عليه أن المسيحي ال يذهب ) الحرم القدسي الشريف(دينية في لليهود إلقامة شعائرهم ال
؛ كما أن المسلم ال يذهب إلى كنيسة مسيحية أو )يهودي(ٍأو في كنيس ) أسالمي(ألداء الصالة في مسجد 

قامة إل) الحرم القدسي الشريف( الحالة سيتعمد اقتحام  كنيس يهودي ألداء الصالة، أما اليهودي في هذه
بإدارة فلسطينية وسيادة (شمال القدس، ) مركز سياحي(شعائره الدينية فيه واألخطر من ذلك، سيتم إنشاء 

هذا باإلضافة إلى منح !لتسهيل وصول المسلمين والمسيحيين إلى مقدساتهم الدينية) إسرائيلية
  .سرائيليةشرق القدس إلقامة عاصمتهم، وتحت السيادة اإل) ًضاحية ومخيما(الفلسطينيين 

أما الالجئون وحق العودة، فيقتصر على العودة إلى األراضي الفلسطينية، تحت الحكم الذاتي،  -
أمر توطينهم حيثما ... ومن ال يرغب منهم في ذلك، فتتولى المنظمة الدولية المعنية بالالجئين في العالم

األردن : العربية المستضيفة، وأهمهاوهذا يعني تعقيد مشكلة الالجئين الفلسطينيين لدى الدول ... وجدوا
  .وسورية ولبنان

، سواء أكانت الكتل )إسرائيل(ًجزءا ال يتجزأ من ) الخطة(أما المستوطنات، فقد اعتبرتها   -
االستيطانية الكبرى أم البؤر االستيطانية المنتشرة على الجبال في األراضي الفلسطينية، وتتصل مع 

  . طرق آمنةبشبكة)  إسرائيل- الدولة األم(

فترسيم الحدود : فهما وجهات لعملة واحدة) أمن إسرائيل(، والمقصود به )الحدود واألمن(وأما   -
والذي يقتضي فرض السيادة ) أمن إسرائيل(بأخذ االعتبار واالهتمام ) الدولة الفلسطينية(بين إسرائيل و 

) الدولة الفلسطينية(ذا يعني أن تكون وه... غرب النهر –) غور األردن(اإلسرائيلية المحكمة على منطقة 
  .ًارخبيال أو مجموعة من المواقع السكانية المحاطة إسرائيليا من جوانبها األربعة

مشروطة ) مكافأة(فهو اعتبار إقامة الحكم الذاتي للفلسطينيين ) الخطة(أما أخطر ما تتضمنه  -
أنها مجرد ) الخطة( ويتضح من تفاصيل بتحقيق معايير الديمقراطية الغربية وبتقدير إسرائيلي لذلك،

ًالواليات المتحدة األمريكية واسرائيل، يجري تطبيقه مفروضا على الطرف الثالث، : بين طرفين) اتفاق( ٕ
  .!الفلسطيني، صاحب األرض والقضية

 .!فهل ثمة ايجابيات لتدرس في هذه الصفقة؟* 

  ١٥ ص٢٣/٢/٢٠٢٠ ورالدست

***  
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  الموقف الدولي وحماية حل الدولتين

  

  سري القدوة

ما تكشف من خطة االدارة االمريكية المسماه خطة العصر المشؤومة بات الهدف االساسي منها 
واضح ومعروف للجميع وهو اقتالع الشعب الفلسطيني من ارضه وتشريده من جديد واخطر ما تم طرحه 

ٕية المثلث وتبادل االرض واعادة تشريد السكان اصحاب االرض الفلسطينية من في صفقة القرن هو قض
جديد ليتماشى مع العنصرية والكراهية التي تمارسها االحزاب االسرائيلية المتطرفة وما تعرضه االدارة 
االمريكية ال يصل الى حكم ذاتي محدود ويتناقض مع الحقوق فأصبح ترامب هو المستوطن والداعم 

ي لمشروع االستيطان االسرائيلي المغتصب لألراضي الفلسطينية ويدعم االحتالل في استمرار االساس
سيطرتهم وبناء دولتهم مما يعزز الكراهية بين شعوب المنطقة وان هذه الخطة ال تقدم أي شيء لمصلحة 

عب الفلسطيني  وعزل ابناء الش الشعب الفلسطيني بل تهدف الى اعادة توزيع خارطة االحتالل االسرائيلي
في جزر ومناطق غير متصلة او متواصلة مع بعضها البعض لسهولة السيطرة عليها في أي وقت وتربط 

  .بينها أنفاق أو جسور بإمكان االحتالل إغالقها متى يشاء واستمرار سياسته العدوانية

دانة هذا ٕإن القيادة الفلسطينية ومن خلفها الشعب الفلسطيني يدعون المجتمع الدولي لرفض وا
المخطط العدواني البشع المتواصل على الشعب الفلسطيني على اعتبار أنه جريمة أخرى جديدة ترتكب 
ًبحق الشعب الفلسطيني ومقدراته وأنها ستعمل على مواجهة هذه اإلجراءات سياسيا وقانونيا ضمن  ً

ماية حل الدولتين من اإلجراءات المتاحة وفق مسؤولياتها وضرورة العمل الجماعي المشترك من اجل ح
االنهيار وتحقيق العدالة والسالم مما يضمن االستقرار في المنطقة من خالل ضمان اطلق مفاوضات 
السالم الشاملة والتي يجب أن تتم وفق مرجعية دولية واضحة على أساس القانون والقرارات الدولية 

  . للشعب الفلسطينيٕوتضمن تحقيق العدالة وانهاء االحتالل وتأكيد الحقوق الشرعية 

وعلى المستوي الوطني بات من المهم العمل على تعزيز اركان الوحدة والتغلب على االنقسام 
الفلسطيني والعمل على بناء المؤسسات الفلسطينية لتكون بديال عن االحتالل ووضع خطة وطنية شاملة 

لية والتي فرضت علي الشعب لالنفكاك التدريجي والتبعية االقتصادية للمؤسسات التجارية االسرائي
الفلسطيني المحتل الذي يخضع للسيطرة العسكرية االسرائيلية وال بد من تعزيز التالحم الشعبي والتكاتف 

  . الجماهيري بما يعزز بسط السيادة الفلسطينية على حدود الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها

 وحان وقت تدخل المؤسسات الدولية وبات المجتمع الدولي هو صاحب القرار بعد كل ما تقدم
ودول االتحاد االوربي لحماية حل الدولتين والرد بشكل جدي على مبادرة ترامب، وأن يخرج االتحاد 
االوروبي بموقف داعم للحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية ويقوم بملىء الفراغ الذي أنتجته اإلدارة 

عقد مؤتمر دولي يقوم على الشرعية الدولة من أجل فلسطين األميركية بانحيازها الكامل لالحتالل عبر 
 والقدس عاصمة لها، ردا على اإلجراءات ١٩٦٧ينتج من خالله االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 



 

٣٠

اإلسرائيلية نحو ضم أجزاء من األراضي الفلسطينية وخاصة بعد فشل المفاوضات الثنائية لحل القضية 
دارة االمريكية عدم قدرتها على التعامل مع القانون الدولي واتخذت قرارات تتعارض الفلسطينية وأثبتت اال

مع الشرعية الدولية من خالل دعمها المطلق لالحتالل االسرائيلي فال بد هنا العودة الى الشرعية الدولية 
ة وممارسة القانون الدولي ووضع حد لكل ما ينتج من ارهاصات ما يسمى صفقة القرن العنصري

المشؤومة واالنتقال من مرحلة التفاوض الثنائي الي االعتماد على القانون الدولي والتحكيم العادل وأن 
يكون القانون الدولي مرجعية لهذه العملية وكذلك قرارات األمم المتحدة وضرورة خلق ائتالف دولي لحماية 

  .حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية -  لسطينسفير النوايا الحسنة في ف* 

  ١٤ ص٢٣/٢/٢٠٢٠ الدستور

*** 

 آراء عبرية مترجمة

  

 

 

 

 

 

***  

 ّصفقة ترامب تمنح إسرائيل دعم قوة عظمى لممارسة الفصل العنصري

 )معهد بروكينغز (–* عمر حسن عبد الرحمن

 األميركي دونالد ترامب، برفقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت كشف الرئيس  
ّوبينما ركز الكثير من . التي وضعها” صفقة القرن“، عن )يناير( كانون الثاني ٢٨األبيض يوم الثالثاء، 

ية التي يغرق فيها ّالمراقبين على التوقيت المريب لطرح الخطة؛ حيث تزامنت مع الوحول السياسية والقانون
ّكال القائدين، ال تسلط مسألة التوقيت الضوء على الشيء الحقيقي الذي تهدف الخطة إلى تحقيقه ّ.  

ًفطوال أعوام، وضعت إسرائيل نفسها في موقع ال يمكن تبريره أخالقيا وال سياسيا بإدامة احتاللها    ً
وقد حال . متحدة لكي تساعد على الدفاع عنهاواآلن، تلجأ إسرائيل إلى الواليات ال. األراضي الفلسطينية

ّسعي البالد الذي ال يلين إلى توطين مواطنيها اليهود في أرجاء الضفة الغربية من دون أي فرصة لتقسيم  ّ ُ

ى تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس عل

ّالمقاالت المترجمة لكتاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز 
وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف 

 .رىء في صورة ذلكاطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القا
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ّاألرض إلى كيانين سياسيين مستقلين، مما ترك الماليين من الفلسطينيين بال وطن، ويعيشون في ظل  َّ  
  .من دون حقوق مدنية أو سياسيةنظام عسكري ال ينتهي، 

ترامب مصممة لدعم السيادة اإلسرائيلية على كامل فلسطين التاريخية، مع السماح ” صفقة“وهكذا، جاءت 
ُأما ما عرض على الفلسطينيين فكان مجرد استقالل محدود على . لها بابتالع أقسام األراضي التي تريدها

ّومع العلم المسبق بأن الفلسطينيين سيرفضون . البانتوستاناتَأرخبيل من المناطق المحاصرة الشبيهة ب ُ
َالخطة رفضا قاطعا، كان من الواضح منذ اللحظة األولى أن النية من هذه الخطة لم تكن يوما أن تعتبر  ُ ً ً ًّ ّّ ّ

خطة سالم، وانما ورقة موقف متنكرة في هيئة مبادرة دبلوماسية ٕ ّوبصراحة، شكلت الخطة دعما تقدمه . ّ ً ّ
  .الدولة األقوى في العالم لشيء يتعذر تبريره

ّلطالما افتقر أولئك اإلسرائيليون الذين يرغبون بالحصول على األراضي بأسرع ما يمكن إلى خطة واضحة 
ِلكيفية التوفيق بين الحفاظ على األراضي والمحافظة على حرمان دائم للسواد األعظم من قاطني هذه 

ّمن بعيد، أدرك معظم المراقبين، ومن بينهم الكثير من اإلسرائيليين، أن ومنذ ز. ّاألرض من حق التصويت
ًهذا األمر سوف يفضي إلى قيام دولة فصل عنصري، مع عيش الماليين من الناس معا بشكل غير 

ّوكانت دولة الفصل العنصري هذه هي بالضبط ما نشأ، وال سيما . ًمتكافئ تبعا النتمائهم اإلثني والقومي
ّليهود يشكلون اآلن أكثرية السكان الخاضعين للسلطة اإلسرائيليةّأن غير ا لهذا يصعب على المرء أن .ّ

ً، عن نظام حكم دانه العالم كله عندما كان قائما في ٢٠٢٠ّيفهم كيف أن إسرائيل ما تزال تدافع، في العام  ّ َ ٍ
ّوهو شأن محير أكثر نظرا إلى أي. ّجنوب أفريقيا منذ مجرد بضعة عقود خلت ً  مدى كانت محاوالت ّ

  .ُالمسؤولين اإلسرائيليين لتبرير هذا النظام مضحكة

ً مثال، نشر عضو الكنيست والوزير اإلسرائيلي، بزاليل سموتريش، المنتمي إلى ٢٠١٧في العام   
ّ، خطة القرار التي يدافع فيها عن الضم الكامل للضفة الغربية”البيت اليهودي“حزب  ّ ّوقال سومتريش إن . ّ
ًال يعتبر فصال عنصريا، بل شكال من أشكال الديمقراطية الناقصةهذا  ً ً يمكن بسط “: وكتب سموتريش. ُ

من دون منح العرب القاطنين هناك ) الضفة الغربية(السيادة اإلسرائيلية على كامل مناطق يهودا والسامرة 
ّة كاملة، ولكنها ليست ديمقراطي. ّحق التصويت للكنيست في اليوم األول، وستبقى هذه ديمقراطية

وتابع سموتريش بتقديم خيار للفلسطينيين الخاضعين للسيطرة اإلسرائيلية، فإما أن يظلوا .”ديمقراطية
كمقيمين من دون حقوق متساوية مع المواطنين اليهود أو يهجرون بيوتهم ويغادرون البالد، وهو ما 

ّوفي كلتا الحالتين، يقول سموتريش إن . ”وعيد التنازل أو اإلحالة“أسماه أحد الصحفيين اإلسرائيليين 
ّالدولة اليهودية ال ينبغي أن تمس مهما كان الثمن، حتى لو عنى ذلك وضع هيكليات مدنية وقانونية  ّ ُ

ّوال تبدو هذه الخطة الغاشمة وكأنها ضرب من .وديمقراطية جديدة الستيعاب نظام من التقسيم العنصري ّ
َوك السياسي المتطرف المتحرر من أي عواقب المعيار منذ عقودّالجنون في إسرائيل حيث يشكل السل ّ ّ .

ّواليوم، يدعو المسؤولون اإلسرائيليون على امتداد الطيف السياسي علنا إلى شكل من أشكال الضم للضفة  ّ ٍ ً
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وقد أفضت هذه البيئة إلى ظهور جيل من .ّالغربية، لعلمهم أنهم يتمتعون بالدعم الكامل من البيت األبيض
ّسياسيين من مجموعات مثل حزب اليمين الجديد الذي يكافح من أجل نظام من التفوق اليهودي والذي ال

ّمن دون أي شعور بالمفارقة في ما قاله والذي ” أشبه بالديمقراطية“ًمازح العام الماضي قائال إن الفاشية 
ّصحافة الحرة والمجتمع المدني وقد هاجم المؤسسات الديمقراطية وال. يزدري الديمقراطية الليبرالية بشدة

وتوجت هذه العمليات مع تشريع قانون الدولة القومية لليهود في تموز . والنظام القضائي في إسرائيل
، الذي يشدد على أن لليهود الحق الحصري في تقرير مصيرهم على األرض التي تخضع ٢٠١٨) يوليو(

وقد حاول بعضهم . رون مدركون لمسار بالدهم المقلقمع ذلك، ثمة في إسرائيل آخ.لسيطرة دولة إسرائيل
ويعلم آخرون أن الضم يقتضي . بال طائل إقناع مواطنيهم بتغيير هذا المسار الخطير قبل فوات األوان

وفي غضون ذلك، يقولون إن الخيار األفضل لهم هو . الفصل العنصري، ولكن ال مصلحة لهم في وقفه
فال عجب إذن أن . أميركية” صفقة سالم“ أتى ذلك الدعم في شكل البحث عن دعم دولي للضم، حتى لو

ًعددا من الشخصيات السياسية اإلسرائيلية، ومن ضمنها المتنافسان األبرزان في االنتخابات اإلسرائيلية 
حتى اآلن، .المقبلة، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، كانت في واشنطن لدعم خطة ترامب بعد إعالنها

َففيما حمت الحكومات األميركية السابقة إسرائيل . لسيناريو على نطاق واسع إمكانية مستبعدةُاعتبر هذا ا َ
إسرائيل في االحتفاظ بكتل مستوطناتها في حال الوصول إلى ” ّحق“على الساحة الدولية، ودعمت حتى 

َراحة شرعية ، فإنه ال أحد دعم ص)على الرغم من عدم شرعيتها بموجب القانون الدولي(اتفاقية سالم 
غير أن إدارة .ّالمستوطنات اإلسرائيلية أو مبدأ االحتفاظ باألراضي التي تم االستيالء عليها في الحروب

ترامب قامت بهذا بالضبط، ويشمل ذلك اإلقرار بالسيادة اإلسرائيلية على كامل القدس ومرتفعات الجوالن 
 من باب الصدفة أن المسؤولين وليس. ورفض عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي

األميركيين الثالثة الذين كلفوا بوضع خطة ترامب، صهره جاريد كوشنر والسفير األميركي في إسرائيل دافيد 
فريدمان والمبعوث السابق جايسن غرينبالت، هم مناصرون منذ زمن بعيد للمستوطنات اإلسرائيلية 

يستغلون مواقعهم في الحكومة األميركية لتكريس االستيالء ويبدو اآلن أنهم . واإليديولوجية التي تدعمها
اإلسرائيلي السريع على األراضي ويقومون بذلك بتنسيق شبه تام مع قادة اليمين اإلسرائيليين ومناصري 

ًوبذلك، سوف يترتب على إسرائيل قريبا أن تدافع عن تأسيس دولة الفصل العنصري  .قيام إسرائيل الكبرى
ويتعزز الوضع . ويشكل وقوف الواليات المتحدة إلى جانبها خطوة كبيرة في هذا االتجاه. الفريدة خاصتها

أكثر بفعل وهن النظام العالمي الليبرالي وتفريغ المؤسسات الدولية والقانون الدولي واالنهيار التام 
حالته المتغيرة ومن الصعب التكهن إلى أي حد يكون المجتمع الدولي، في . للسياسات الوطنية الفلسطينية

ّالراهنة، على استعداد للدفاع عن مبادئ كان قد نظم نفسه على أساسها منذ نهاية الحرب العالمية 
  .الثانية
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ًلكن هناك أمرا واحدا يبقى أكيدا   ً ً إننا ندخل مرحلة جديدة في هذا الصراع، والتي ننتقل فيها من : ّ
ّومن المرجح .  من أجل المساواة والحقوق المدنيةصراع على األراضي والسيادة إلى صراع عنوانه الكفاح

َأنه عند هذه المرحلة، ستضطر الدول في العالم إلى إعادة تقييم مواقفها والى اختيار جهة من الجهتين ٕ ُ ّ .
 .وسبق أن اختارت إدارة ترامب الجهة التي تنحاز إليها

  ٩ ص٢٣/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية

Israeli police fatally shoot Palestinian youth in Jerusalem 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Israeli police forces on Saturday morning killed a 

Palestinian youth in Bab al-Asbat area near al-Aqsa Mosque in Jerusalem. 

Israeli media sources claimed that Israeli police officers stationed at Bab al-Asbat opened 

fire at a Palestinian youth who allegedly attempted a stabbing attack. 

Eyewitnesses confirmed that the young man was shot and deliberately left to bleed to death 

without being provided first aid.A spokesman for the Israeli police said in a statement that 

a Palestinian young man was killed and a woman who present in the scene was wounded in 

the incident.No information has been revealed regarding the identity of the murdered 

youth yet. 

The Palestinian Information Center February, 22, 2020 

*** 

Thousands take part in dawn prayer protests in Jerusalem, West Bank 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Thousands of Palestinians on Friday attended dawn 

prayers in different mosques in Jerusalem and the West Bank, taking part in the Great 

Fajr Campaign to defend al-Aqsa Mosque and protest settlement. 

Despite Israeli restrictions and checkpoints, hundreds of Palestinians managed to attend 

the dawn prayer at al-Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem. 

Following the prayer, Israeli police forces assaulted the worshipers and dispersed them by 

force.Local sources said that the Israeli police attacked a Palestinian girl at Bab al-Asbat 

area near al-Aqsa Mosque for distributing chocolate to the worshipers. 

Meanwhile in the West Bank, thousands of Palestinians, including entire families, 

performed dawn prayers in over 200 mosques. 

The worshipers rallied outside the mosques following the prayers and chanted slogans in 

which they vowed to protect al-Aqsa Mosque at all costs. 

Young volunteers distributed sweets and hot drinks to the worshipers, especially children, 

and many citizens volunteered to transport worshipers to mosques. 

 

The Palestinian Information Center February, 21, 2020 

*** 
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  التقرير اليومي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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