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٣

  القدساالردن 

  دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة

  

أجرى جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير  - بترا–عمان 
دولة قطر الشقيقة، في قصر الحسينية اليوم األحد، مباحثات تناولت العالقات المتينة بين البلدين 

  .الشقيقين، وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما، فضال عن التطورات في المنطقة

اللة الملك وسمو أمير دولة قطر، خالل المباحثات، اعتزازهما بالعالقات األخوية بين وأكد ج
  .ًالبلدين، والحرص على النهوض بها في مختلف المجاالت، خصوصا االقتصادية واالستثمارية منها

وخالل مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، حضرها سمو األمير علي بن الحسين، رئيس بعثة الشرف 
ة للضيف، وكبار المسؤولين في البلدين، جرى التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة العليا األردنية المرافق

  .القطرية المشتركة، واالستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة، بما يحقق مصالحهما المشتركة

وركزت المباحثات على مجمل القضايا اإلقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم 
أكيد على ضرورة دعم األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة الت

، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل ١٩٦٧القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية

 ٢ص/٢٤/٢/٢٠٢٠الرأي 

***  

  شؤون سياسية

  المحتلة القدس في االستيطاني التوسع دينت فرنسا
 

 االسـتيطانية الوحـدات آالف ببنـاء المتعلقـة اإلسرائيلية اإلعالنات" فرنسا أدانت – أخبار هال – بترا
 باستمرارية مباشر بشكل يضر المستوطنتين في التوسع أن معتبرة ،"المحتلة القدس شرقي مستوطنتين في

 .وتكرارا مرارا األوروبي االتحاد أشار كما المستقبلية، الفلسطينية الدولة

 علــى االســتيطان" إن الجمعــة، اليــوم بــاريس فــي الخارجيــة وزارة عــن صــدر بيــان فــي فرنــسا وقالــت
  ".الواقع أرض على الدولتين حل ويهدد الدولي، القانون منظور من شرعي غير أوجهه اختالف

 أحاديـة إجـراءات أي عـن واالمتنـاع القرارات هذه عن التخلي إلى اإلسرائيلي االحتالل" فرنسا ودعت
  ".الجانب

  ٢١/٢/٢٠٢٠هال أخبار 

*** 



 

٤

  "إسرائيل"حملة واسعة في إسبانيا لمقاطعة 
 

اإلسـبانيان " PSOE"و" Podemos"حزبـا  يقـود – الفلـسطيني لإلعـالم  المركز– وكاالت – مدريد
 بلدية وكيانا سياسيا إسبانيا٥٨ ، انضم إليها حتى اآلن"إسرائيل"حملة واسعة، تهدف إلى مقاطعة   ً.  

؛ بهـدف ٢٠٠٥التـي تأسـست عـام " إسـرائيل"وتأتي هذه الحملة في إطار الحملـة الدوليـة لمقاطعـة 
  .ٕسحب االستثمارات منها وادراج عقوبات بحقها

ًوتطالب الحملة باالعتراف بدولة فلسطين، من بين تدابير أخـرى، وفقـا لقائمـة كـشف عنهـا الموقـع 
  .ي للحملةالرسم

وتلتزم الحملة التـي تقودهـا أحـزاب مؤتلفـة فـي الحكومـة بعـدم اسـتئجار شـركات إسـرائيلية أو شـراء 
  .منتجاتها وخدماتها

ـــ ــاطعين ل ــة المق ــشمل قائم ــاري، " إســرائيل"وت ــدلس، وأراغــون، وأســتورياس، وجــزر الكن ــاطق األن من
ٕ، واقلـــيم الباســـك، ونافـــارا، واكـــستريمادورا، وكانتابريـــا، وكاســـتيا ال مانـــشا، وكاســـتيا إي ليـــون، وكاتالونيـــا ٕ

  .وغاليسيا، وجزر البليار، ومدريد وفالنسيا

ــة ــى الحمل ــة المهمــة األخــرى التــي انــضمت إل ــا، وكــورفيرا، : ومــن المجــالس البلدي قــادس، وبادالون
  .وسانتياغو دي كومبوستيال، وكذلك مجلس مقاطعة فالنسيا

  ٢٢/٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 

  اعتداءات

   وحدة استيطانية في القدس١٠٠٠الموافقة على بناء 
 

 من المتوقع أن يصادق مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزارة اإلسكان، على - فلسطين المحتلة   
مخطط التوسيع االستيطاني في القدس المحتلة، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يوم 

  .الخميس الماضي

، أمس األحد، أنه ستتم المصادقة، في األيام القريبة "كان"ادت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية وأف  
، "غفعات همتوس" وحدة استيطانية في المنطقة التي ستقام فيها مستوطنة ١٠٠٠المقبلة، على بناء 

  وحدة في٣٠٠٠ بؤرة سكنية جديدة في القدس المحتلة، بينها ٥٢٠٠وذلك في إطار مخطط لبناء 
  . وحدة في مستوطنة هار حوما٢٢٠٠ و"غفعات همتوس"

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن المصادقة تأتي على الرغم من تنديد االتحاد األوروبي، وخاصة من   
ٕوالى جانب المصادقة الحكومية، من . جانب ألمانيا وفرنسا، في أعقاب تصريحات نتنياهو حول الموضوع

 وحدة ١٠٠٠ل في القدس بغضون األيام القريبة، مناقصات لبناء المتوقع أن تنشر بلدية االحتال



 

٥

كما أن المخطط . القريبة من بيت صفافا في جنوب القدس» جفعات همتوس«استيطانية في منطقة 
، في شمال القدس المحتلة، وتحويله إلى مستوطنة جديدة )قلنديا(االستيطاني يستهدف مطار القدس 

  .وكبيرة بتوسيع مستوطنة عطروت

، وهي عمليا »أراضي دولة«ويدور الحديث عن مناقصات للتوسع االستيطاني فوق ما يسمى   
وستقام الوحدات االستيطانية . أراض مصادرة من الفلسطينيين، حيث وضعت بلدية االحتالل اليد عليها

لك بسبب ، وذ٢٠١٤الجديدة فوق مساحات واسعة من األراضي التي جمد البناء االستيطاني بها في العام 
  .المعارضة األميركية واأللمانية في حينه للتوسع االستيطاني في المنطقة

الفرق بين المصادقة على «ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصدر رفيع المستوى في بلدية القدس قوله إن 
 سيتم ، وبين المصادقة عليها هذه المرة، هو أن هناك مناقصات٢٠١٤البناء الذي تم تجميده في العام 

  .اإلعالن عنها وتنفيذها في األيام المقبلة

في السياق، قال الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للسياسة الخارجية واألمنية، جوزيب بوريل، إن   
 .قرار إسرائيل توسيع مستوطناتها غير الشرعية في القدس الشرقية يهدد حل الدولتين

ن إسرائيل عن خطط لبناء وحدات استيطانية جديدة في جاء ذلك في بيان صادر عن بوريل، ردا على إعال
وحذر بوريل من أن هذه التوسعات . بالقدس الشرقية» جفعات همتوس»و» هارحوماه«مستوطنتي 
ستعزل الفلسطينيين الذين يعيشون في »و» ستقطع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم«االستيطانية 

كما أكد أن هذه الخطط تتنافي . »)ٕفلسطينية واسرائيلية(الدولين هذه المناطق، وتشكل تهديدا على لحل 
  .مع القانون الدولي

، ١٩٦٧وشدد على أن االتحاد األوروبي لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود القدس قبل عام   
  .ونحث إسرائيل على مراجعة قرارها

قصى المبارك، بمدينة واقتحمت مجموعات المستوطنين صباح أمس األحد، ساحات المسجد األ  
ً مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد األقصى، وتجولوا ٤٨ّوأفادت مصادر فلسطينية، أن . القدس المحتلة

وفي سياق منفصل، نصبت قوات االحتالل حاجز .ِفيها، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي
  .لمغاربة ببلدة سلوان بالقدسعسكري وتشرع بمخالفات للمركبات في الطريق المؤدية الى باب ا

 آخرين، صباح أمس األحد، جراء إطالق ٤إلى ذلك، استشهد الشاب محمد علي حسن وأصيب   
وأفاد شهود عيان أن . قوات االحتالل اإلسرائيلي النار صوب المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

اب فلسطيني استشهد بالقصف، حيث جرافة عسكرية لالحتالل توغلت لعشرات األمتار واحتجزت جثمان ش
  .نقل جثمانه إلى جهة مجهولة، فيما نجح شبان بانتشال أحد المصابين

وشوهدت جرافة عسكرية وهي تنكل بجثمان الشهيد بمقدمتها الحادة، ثم رفعته من رأسه ليتدلى باقي 
 شبان ٤يب وأص. جسمه في صورة بشعة، قبل تحركها باتجاه الشريط الحدودي حاملة معها جثمانه



 

٦

برصاص االحتالل خالل محاولتهم انتشال جثمان الشهيد الذي احتجزته قوات االحتالل، حيث قام شبان 
  .بإشعال إطارات بمحاذاة السياج األمني بظل االنتشار المكثف لقوات االحتالل داخل الحدود للقطاع

ما إخالء شاب يعتقد وفي ساعات الصباح الباكر، أصيب شابان برصاص االحتالل، خالل محاولته  
وأطلق جنود . ٕأنه استشهد بقصف مدفعي واطالق نار كثيف شرقي بلدة عبسان الجديدة شرق خانيونس

النار على شابين في قطاع غزة بزعم وضع عبوة ناسفة عند السياج األمني الفاصل، فيما شنت قوات 
  .اعتقال عددا من الشباناالحتالل حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها 

 اإلسرائيلية، أور هيلر، أن قوة عسكرية الحظت محاولة وضع ١٣وأفاد المراسل العسكري للقناة   
عبوة ناسفة على السياج األمني، حيث تم استنفار المزيد من القوات التي أطلقت النار صوب شبان يرجح 

  .أنهم من حركة الجهاد اإلسالمي

 طواقم اإلسعاف التابعة للهالل األحمر من الوصول إلى مكان الحدث ومنعت قوات االحتالل من  
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن إصابة مواطن بساقيه . لتقديم اإلسعافات للمصابين

برصاص قوات االحتالل شرق خان يونس، حيث وصل الشاب المصاب إلى مستشفى غزة األوربي، حيث 
  .فين الذين تم استهدافهم من قبل االحتالليرجح بأنه أحد المسع

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الحدث بدأ في ساعات الصباح الباكر، بإطالق قذيفة مدفعية ونيران مكثفة 
شرق عبسان الجديدة، كما أطلقت قوات االحتالل قنابل » أبو طعيمة« دقيقة شرق حي ٤٠استمرت نحو 

 .سط تحليق مكثف لطائرات االستطالعإنارة في أجواء السياج األمني، و

 ١٤ميدانيا في الضفة الغربية، واصلت قوات االحتالل االقتحامات الليلية، حيث اعتقلت فجر أمس األحد 
  ).وكاالت. (فلسطينيا من الضفة والقدس

 ٤٤ ص٢٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  ً مواطنا٢٤االحتالل يشن حملة مسعورة بالضفة والقدس المحتلتين ويعتقل 

 

، حملــة دهــم واقتحامــات فــي القــدس "اإلســرائيلي"قــوات االحــتالل  شــنت – اهللا  رام–فلــسطين اليــوم 
 .ً شابا٢٤والضفة المحتلتين، طالت اعتقال 

وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحـتالل اعتقلـت شـابين مـن مخـيم الفارعـة شـمال شـرق نـابلس، 
  .صطفى أبو الرب من بلدة قباطية قضاء جنينوهما فارس التايه وعدي التايه، كما اعتقلت الشاب م

  .ًوفي رام اهللا، اعتقل االحتالل مهند جابر، ومحمد الخطيب وعبد الرحمن جابر من بلدة بتين شرقا

  .واعتقل جيش االحتالل، خليل خضر شوكة وعبد اهللا الهريمي من بيت لحم



 

٧

حمــد عبيــد، ومهنــد ناصــر علــي م: ً مواطنــا وهــم١٥وفــي بلــدة العيــسوية بالقــدس المحتلــة، اعتقــل 
محمــود، وبــشار ناصــر محمــود، ومنــصور ناصــر، وفــايز محمــد محيــسن، ومحمــد مرعــي دربــاس، ومحمــد 
ــد، ورشــاد ابــو ريالــة، وجهــاد عيــسى بــدر، ويوســف  ــو ريالــة، ووســام نــايف عبي عــدنان عبيــد، وعلــي اب

  .الكسواني، والفتى محمد الجيار، وباسل عودة وباسل محمد درباس

االحـتالل اسـتدعاءات أمنيـة لمراجعـة مخابراتـه للطفلـين محمـد حمـزة عبيـد وسـعدي كما سلم جيش 
  .الرجبي

  ٢٤/٢/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

***  

  العيسوية بلدة من مقدسيين أربعة يعتقل االحتالل

 

 القدس وسط العيسوية بلدة في جديدة اعتقاالت حملة األحد، اليوم فجر االحتالل، أمن أجهزة شنت
 للتحقيـق المقدسـة المدينـة فـي لهـا تابعـة مراكـز إلـى ّوحـولتهم ،"األقـل على "مواطنين ربعةأ طالت المحتلة،

 .معهم

 الرجبـي، سـعدي محمـود عبيـد، نايف وسيم :شملت االعتقاالت أن حلوة وادي معلومات مركز وذكر
  .عبيد سفيان يونس عبيد، أمجد يزن

  ٢٣/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  ال زعاترة يعكس إجرام االحتالل واستهتاره بحقوق اإلنساناغتي: نائب محافظ القدس

 

ــا – اهللا رام ــوطن دني ــب أكــد – ال ــد القــدس، محــافظ نائ ــال أن صــيام اهللا عب  االحــتالل ســلطات اغتي
 إجـرام واضـح بشكل يعكس العالم ومسمع مرأى على المحتلة بالقدس القديمة البلدة في زعاترة ماهر للشاب

 اليـوم صـباح الرسـمية، )فلـسطين صـوت( إلذاعـة تـصريحات في ّوشد .اإلنسان وقبحق واستهتاره االحتالل
 انتهاكـات لمواجهـة وفعلـي، عملـي أسـلوب إلـى ترتقـي رادعـة إجـراءات هنـاك يكـون أن ضـرورة على األحد،

 مـــن طـــوق لفـــرض تهـــدف اســـتيطانية مخططـــات وتنفيـــذ ممتلكـــاتهم المقدســـيين بحـــق الخطيـــرة االحـــتالل
 الــشهيد شــقيقي اعتقــال االحــتالل قــوات تواصــل ذلــك إلــى.تمامــا عزلهــا أجــل مــن قــدسال حــول المـستوطنات

 الشهيد وزوجة والدة عن الماضية الليلة من متأخرة ساعة في أفرجت فيما التوالي على الثاني لليوم زعاترة
  .أمس يوم القدس في القديمة بالبلدة األسباط باب قرب االحتالل قوات برصاص ارتقى الذي زعاترة ماهر

   ٢٣/٢/٢٠٢٠ الوطن دنيا

*** 



 

٨

  استطالع للرأي

  القدس وفلسطين في المرتبة األولى الهتمامات األردنيين: استطالع

 

اظهرت نتائج استطالع اجراه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية، أن  - بترا–عمان  
 بالمئة ٧٠لمئة لدى افراد العينة الوطنية و  با٦١القدس والقضية الفلسطينية احتلت المرتبة األولى بنسبة 

 .لدى افراد عينة قادة الرأي

وتلت القضية الفلسطينية بالنسبة الهتمام العينة مشاكل األزمات والحروب التي تواجه المنطقة 
 بالمئة لدى أفراد عينة قادة الرأي، ومن ثم مشكلة األمن واألمان ١١ بالمئة للعينة الوطنية و١٧بنسبة 

 . بالمئة لدى أفراد عينة قادة الرأي١١ بالمئة لدى افراد العينة الوطنية و ٩لمنطقة بنسبة في ا

وعلى الصعيد الدولي، جاءت قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن في المرتبة األولى 
ا مشكلة  بالمئة عند افراد عينة قادة الرأي، وبعده٤٦ بالمئة عند افراد العينة الوطنية و ٦١بنسبة 

 بالمئة لدى افراد عينة قادة ١٤ بالمئة لدى افراد العينة الوطنية و١٦الحروب والنزاعات وعدم االستقرار 
 .الرأي، ومن ثم تأتي مشكلة األمن واألمان واإلرهاب والتطرف

واعلن المركز امس، نتائج استطالع نبض الشارع األردني الثالث عشر ضمن سلسلة استطالعات 
 ٢٢ الى ١٦دني الذي اجرته دائرة استطالعات الرأي العام والمسوح الميدانية خالل الفترة المؤشر األر

شباط الجاري على عينة ممثلة للمجتمع األردني ومن المحافظات كافة، وعلى عينة من فئة قادة الرأي، 
ضافة الى تركيز ًوركز على أبرز القضايا التي تواجه األردن محليا، وتواجه اإلقليم والمجتمع الدولي، إ

 .«صفقة القرن«االستطالع على موضوع خطة السالم االميركية 

وحول أبرز القضايا التي تواجه المجتمع المحلي، واإلقليمي والدولي، أظهرت النتائج أن قضية 
 بالمئة لدى افراد عينة ٤٦الفساد احتلت أولويات األردنيين كأهم القضايا التي تواجه األردن اليوم وبنسبة 

 . بالمئة لدى افراد العينة الوطنية٣٤قادة الرأي و 

 بالمئة من العينة ٢٣وبحسب االستطالع، فقد جاءت مشكلة البطالة المرتبة الثانية بنسبة 
 بالمئة عند ٢٠ بالمئة من افراد عينة قادة الرأي، وفي المرتبة الثالثة مشكلة الفقر بنسبة ٢٢الوطنية، 

لمئة عند افراد عينة قادة الرأي، فيما احتلت مشكلة ارتفاع األسعار وغالء  با١٧افراد العينة الوطنية، و
 بالمئة عند افراد عينة قادة ١٠ بالمئة عند افراد العينة الوطنية و٢١المعيشة في المرتبة الرابعة بنسبة 

 .الرأي

بي  بالمئة ونصف مستجي٣٢واظهرت نتائج االستطالع، أن ثلث مستجيبي العينة الوطنية بنسبة 
 . بالمئة يعتقدون أن األمور في األردن تسير في االتجاه الصحيح٤٨العينة من قادة الرأي بنسبة 



 

٩

 بالمئة ونصف مستجيبي عينة قادة ٦٧وحسب النتائج، فإن ثلثي مستجيبي العينة الوطنية بنسبة 
ثلث مستجيبي  بالمئة يعتقدون أن األمور في األردن تسير في االتجاه الخاطئ، فيما يعتقد ٤٨الرأي 
 بالمئة أن األمور في األردن تسير في ٤٨ بالمئة الوطنية ونصف مستجيبي عينة قادة الرأي ٣٢العينة 

 .االتجاه الصحيح

وتطرق االستطالع لخطة السالم االميركية والتي تسمى اعالميا صفقة القرن، من حيث أبرز 
والمتضررة منها إضافة الى التعرف على محاورها، والهدف الرئيسي منها، ومن هي األطراف المستفيدة 

موقف الدول العربية واألطراف المختلفة من هذه الخطة، وموقف األردن وكيفية التعامل مع تبعيات هذه 
 .الخطة

 ٨٩وعرف جميع مستجيبي عينة قادة الرأي والغالبية العظمى من مستجيبي العينة الوطنية بنسبة 
 .بالمئة عن الخطة األميركية للسالم

 بالمئة ٦١وكان التلفزيون هو المصدر الرئيسي للمعرفة عن هذه الخطة لدى افراد العينتين بنسبة 
 بالمئة من ١٨ بالمئة من افراد عينة قادة الرأي، فيما سمع عن الخطة ٥٥افراد العينة الوطنية، و

نة الوطنية عرفوا  بالمئة من مستجيبي العي٢١مستجيبي عينة قادة الرأي عن طريق المواقع اإلخبارية، و
 .عن الخطة عن طريق الفيسبوك

، تم سؤال المستجيبين الذين )صفقة القرن(وعن القضايا الجوهرية في خطة السالم االميركية 
عرفوا عن الخطة االميركية للسالم عن ابرز القضايا التي تضمنتها الخطة التي تحدث عنها الرئيس 

 بالمئة وخمس مستجيبي عينة قادة ٣٣يبي العينة الوطنية األميركي دونالد ترمب، وقد أفاد ثلث مستج
 بالمئة، أن أبرز القضايا الجوهرية في الصفقة هو أن القدس كاملة عاصمة إلسرائيل، وأن ٢١الرأي 

 بالمئة ١٢ بالمئة من العينة الوطنية، ١٧الخطة تتضمن االستيالء على باقي األراضي الفلسطينية بنسبة 
 بالمئة من العينة ١١ً وتتضمن ايضا ضم مناطق االغوار تحت السيطرة اإلسرائيلية من عينة قادة الرأي،

 بالمئة من مستجيبي افراد عينة قادة الرأي أن ١٥ بالمئة من عينة قادة الرأي، فيما أفاد ٩الوطنية و 
 ١٥لية أبرز القضايا الجوهرية في الخطة هو تضمنها تصفية القضية الفلسطينية لصالح الدولة اإلسرائي

 . بالمئة١٣ٕبالمئة، والغاء حق العودة لالجئين الفلسطينيين 

 بالمئة من ٣١يعتقد ) صفقة القرن(وعند السؤال عن الهدف الرئيسي من الخطة االميركية للسالم 
 بالمئة، ٢١مستجيبي العينة الوطنية، ان الهدف الرئيسي هو احتالل كامل األراضي الفلسطينية، ويعتقد 

 بالمئة أن الهدف ١٢الخطة هو اعتبار القدس كاملة عاصمة إلسرائيل، فيما يعتقد أن الهدف من 
 .الرئيسي من الخطة هو القضاء على الدولة الفلسطينية وضياع القضية الفلسطينية

 . بالمئة ان الهدف من الخطة هو اعطاء القوة إلسرائيل للسيطرة على المنطقة٩وأفاد 



 

١٠

 ٦٠، يعتقد »صفقة القرن«سرين من الخطة االميركية للسالم وحول االجابة عن الرابحين والخا
 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن الخاسر الرئيسي من ٣٨بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و

 بالمئة من مستجيبي ١٥هو الشعب الفلسطيني، فيما يعتقد » صفقة القرن«الخطة االميركية للسالم 
لمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن الخاسر الرئيسي من الصفقة هو األردن،  با١٤العينة الوطنية و

 من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن الخاسر الرئيسي ٨ بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي و ٣٢ويعتقد 
 بالمئة من العينتين، أن الخاسر الرئيسي من ١٣فيما يعتقد .. ًمن الصفقة هو األردن وفلسطين معا

 .الصفقة هو االمة العربية كاملة

 بالمئة من مستجيبي ٥٨ بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي و ٧٤ويعتقد ثالثة ارباع وبنسبة 
 بالمئة من ١٧العينة الوطنية، أن الفائز األكبر من الخطة االميركية للسالم هو إسرائيل، فيما يعتقد 

 ١٢االميركية هي الفائز األكبر من هذه الخطة، ويعتقد مستجيبي العينة الوطنية، أن الواليات المتحدة 
 .بالمئة، ان الشعب االسرائيلي هو الفائز األكبر من خطة السالم االميركية

 بالمئة ٤٣وحول الموقف األردني تجاه الخطة االميركية للسالم وكيفية التعامل مع تبعاتها، أفاد 
بي عينة قادة الرأي أنهم راضون بدرجة كبيرة عن  بالمئة من مستجي٣٤من مستجيبي العينة الوطنية و

 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية ٣٣موقف الحكومة األردنية تجاه الخطة االميركية للسالم، فيما أفاد 
 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم راضون بدرجة متوسطة من موقف الحكومة تجاه هذه ٣٦و

 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم ٢١ستجيبي العينة الوطنية و بالمئة من م١٦الخطة، وأفاد 
 .غير راضيين على االطالق عن موقف الحكومة األردنية تجاه الخطة االميركية للسالم

وحول سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأنهم غير راضين على االطالق او راضين بدرجة قليلة عن 
 ٣١لخطة األميركية للسالم عن الموقف الذي يجب ان تتخذه الحكومة، أفاد موقف الحكومة األردنية تجاه ا

 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن موقف الحكومة يجب ٤٩بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و
ًان يتمثل في التصدي لصفقة القرن وعدم قبولها والحشد عربيا وعالميا لمنع تنفيذها ً. 

ن مستجيبي العينة، أنه يجب قطع العالقات مع إسرائيل وطرد السفير، فيما أفاد  بالمئة م٢٤وأفاد 
 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي انه على الحكومة الغاء اتفاقية الغاز وجميع االتفاقيات األخرى ١٩

 .مع إسرائيل

ة الرأي، أن  بالمئة من مستجيبي عينة قاد٤٩ بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و ٥٨ويعتقد 
قبول خطة السالم  األردن قادر على الوقوف ولن يرضخ للضغوطات الدولية التي تمارس عليه من أجل

 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أن ٢٦ بالمئة من مستجيبي العينة و ٢٥االميركية، فيما يعتقد 
لتنازل عن بعض مطالبه، األردن قادر على الوقوف في وجه الضغوطات الدولية ولكنه سيضطر الى ا



 

١١

 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن األردن ٢٤ بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و١٦ويعتقد 
 .غير قادر على الوقوف في وجه الضغوطات الدولية التي تمارس عليه لقبول خطة السالم االميركية

من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن  بالمئة ٤٥ بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و٥٥ويعتقد 
في حال تم تطبيقها، فيما يعتقد » صفقة القرن«األردن قادر على تحمل تبعيات الخطة االميركية للسالم 

 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن األردن غير قادر ٥١ بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و٤٢
 .م في حال تم تطبيقهاعلى تحمل تبعيات الخطة االميركية للسال

 بالمئة من مستجيبي عينة ٥٣ بالمئة، ٧٥ويعتبر الغالبية العظمى من مستجيبي العينة الوطنية 
 .قادة الرأي، أن األولوية القصوى التي يجب عدم التنازل عنها أن القدس هي عاصمة فلسطين

الغالبية العظمى من وعن الرضى في مواقف الدول العربية من الخطة االميركية للسالم، أفادت 
 بالمئة انهم غير راضين على ٨١ بالمئة ومستجيبي عينة قادة الرأي ٧٢مستجيبي العينة الوطنية 

 بالمئة من مستجيبي العينة ١٢االطالق عن موقف الدول العربية من خطة السالم االميركية، وأفاد فقط 
بدرجة متوسطة عن موقف الدول العربية  بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم راضون ٩الوطنية و 

وعند سؤال افراد عينة قادة الرأي عن أكثر المحطات التلفزيونية التي . من خطة السالم االميركية
يتابعونها، أظهرت النتائج أن قناة المملكة جاءت في المرتبة األولى من بين القنوات المحلية وجاءت 

  . بين القنوات العربيةالجزيرة اإلخبارية في المرتبة األولى من

 ٤ص/٢٤/٢/٢٠٢٠الرأي 

***  

  فعاليات

 العمل اإلسالمي في جرش يؤكد رفضه لصفقة القرن

   حسني العتوم- جرش 

صفقة «نظم حزب جبهة العمل اإلسالمي محاضرة بمقر الحزب في جرش امس االول بعنوان   
  .تحدث فيها النائب سعود ابو محفوظ« القرن ومستقبل االردن والقضية الفلسطينية 

وبين المحاضر ان الهدف من هذه الصفقة هو تصفية القضية الفلسطينية ضمن مخطط صهيوني وتصفية 
  .ن والتهام الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربيةقضية القدس والالجئي

ًالتوطين والوطن البديل بما يشكل تهديدا وجوديا  يتمثل بفرض مشاريع  وقال ان الهدف الكبير للصهيونية ً
  . لألردن

 إلى أن صفقة القرن هي واحدة من المؤامرات لتصفية القضية  وأشار النائب ابو محفوظ  
مؤكدا أن الشعبين األردني   هذه المرة خطيرة وخبيثة وكل ما ورد فيها من بنود،الفلسطينية اال انها في 

والفلسطيني في خندق واحد ضد هذه المؤامرة التي تستهدف األردن وفلسطين، وسيسقطون هذه الصفقة 



 

١٢

التي ستتحطم على صخرة الصمود الشعبي ومقاومتهم للمشروع الصهيوني فالشعوب العربية واإلسالمية 
أعداءها ومن يتواطأ معهم وكل من يحاول المساس بثوابت األمة وفي مقدمتها القضية ستلفظ 

الفلسطينية، مثلما نجحت من قبل في إسقاط مؤامرات أعداء االمة ومخططاتهم، وأن هذه المؤامرة لن تغير 
د حق من الحقيقية التاريخية لهوية فلسطين العربية واإلسالمية وأنها أرض وقف إسالمي ال يملك أح

  .«التنازل عن ذرة تراب منها

ًاهمية تمتين الجبهة الداخلية والوقوف صفا واحدا للتصدي بكل قوة لهذه المؤامرة والتوافق على  ودعا الى ً
  .رؤية وطنية تشارك فيها كافة القوى السياسية لمواجهة هذه الصفقة

 مع أعداء اإلسالم مستمر وكان رئيس فرع الحزب في جرش الدكتور رامي العياصرة اكد أن الصراع  
وأن القضية الفلسطينية قضية اردنية بامتياز ولن نفرط بذرة تراب فيها والقدس هي آية في كتاب اهللا ولن 

 .نتخلى عنها ما حيينا

  ١٣ ص٢٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عربية

 ٢٠٢٠االستيطان وتهويد القدس واالنتخابات اإلسرائيلية 

 غسان مصطفى الشامي. د

رع الزمن الجنراالت الصهاينة قطعان المستوطنين في الكيان اإلسرائيلي ونحن على أعتاب يسا  
 قد تهوي برئيس الوزراء بالكيان بنيامين نتنياهو الى السقوط والفشل -  ٢٠٢٠انتخابات اسرائيلية رابعة 

ا لبنود م والتي تسير وفق٢٠٢٠ كلهم يسارعون في تنفيذ مخططات االستيطان وتهويد القدس لعام –
 )صفقة القرن األمريكية، حيث صادق وزير الدفاع في الكيان اإلسرائيلي حديثا على بناء أكثر من 

) نفتالي بينيت (  وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، هكذا قرر وزير الدفاع  )١٩٠٠
في اإلعالن عن مشاريع يتباهي أمام قطعان المستوطنين ) نفتالي بينت( وفقا لتوجيهاته، بل إن 

  . االستيطان والتهويد

وهو أكثر مسؤول صهيوني مكث في ) نتنياهو( وهذه األيام يعيش رئيس الوزراء الصهيوني   
 حالة من الترقب والحذر ونحن على مقربة من االنتخابات اإلسرائيلية الرابعة، حيث تشير –الحكومة 

) الليكود ( على حزب  زعيم حزب أزرق أبين اإلسرائيلي) كحول لفان(استطالعات الرأي في الكيان تفوق 
الليكود، والقائمة العربية  ) ٣٢(كحول لفان، مقابل  ) ٣٦(  مقاعد،٤بفارق ) نتنياهو(الذي يقوده 

  .مقعدا بالكنيست اإلسرائيلي )١٤(المشتركة تحصل على 
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ات تجانب الصواب بشكل ويرى كاتب المقال أن هذه االستطالعات التي تنشر بكثرة قبل االنتخاب  
مصيره الجديد ) نتنياهو(كبير، ولكن يبقى التعويل على القدرة على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، ليواجه 

  . وهو السجن بسبب قضايا الفساد والرشوة التي تنتظره

لن يترك الميدان لخصومه لتشكيل حكومة أو الفوز عليه، بل سيعمل كل ما في ) نتنياهو(إن   
 من أجل انقاذ مستقبله السياسي، وربما يقدم على أي عمل عسكري ضد غزة أو الشمال من أجل وسعة

  .ٕلفت األنظار وانقاذ نفسه من الورطات التي تواجهه

ربما ال يقدم على مواجهة عسكرية مع غزة خاصة أنه يدرك أن ) نتنياهو( ويرى كاتب المقال أن   
 سيخرج من هذه المواجهة خاسرا وربما يخسر مستقبله المواجهة مع غزة لها معادالت مختلفة حيث

  .وغيرهم الذين غرقوا في وحل غزة) أولمرت( و ) ايهود بارك( السياسي مثله مثل السابقين 

 وقبيل وقت   تقريرها نشرته في الصحافة العبرية أنه   تحدثت )دانة فايس(والكاتبة الصهيونية   
فإن معسكر اليمين اإلسرائيلي تراجع عن «سرائيلية الجديدة، قصير فقط من الذهاب إلى االنتخابات اإل

  .سياسته الحربية تجاه غزة، وآن األوان لها أن تتحطم على صخرة األمر الواقع في الجبهة الجنوبية

أيام قليلة لمعرفة مصيره السياسي ومصيره الحياتي، ) نتنياهو(أمام رئيس الوزراء الصهيوني    
صل من أجل الخروج من هذا المأزق وبأقل الخسائر في حال فوز مرشحه وهو اآلن في تفكير متوا

وقيامه بتشكيل حكومة ذات أقلية واعتماده من قبل رئيس الدولة في الكيان؛ وتبقى ) بني غانتس(المنافس 
على اعتقاد الصهاينة أنه الزعيم األقوى لتولى أية حكومة إسرائيلية جديدة ويختلف عن ) نتنياهو(حسابات 

  .ره من إدارة الحكم في الكيانغي

إن اإلسرائيليين اليمن أو اليسار وغيرهم أعداء في كفة واحدة ويعملون على هدف واحدة هو قتل   
الفلسطينيين وسرقة أرضهم وحماية أمن الكيان، وما يحدث هذه األيام في الدعاية االنتخابية قبل 

أما نحن فننتظر .. نهم لخدمة الكيان واطالة عمره األعداء يتنافسون بي.. االنتخابات اعتدنا عليه دوما 
ماذا يحدث في االنتخابات ليكون ردنا؛ وفي المقابل مشاريع ومخططات صفقة القرن األمريكية تسير قدما 

  .في جرائمها بحق اإلنسان واألرض الفلسطينية والمقدسات) إسرائيل( دون حسيب أو رقيب وتتواصل 

  ١٦ ص٢٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  رؤيتنا الشرق أوسطية بدون وجود الكيان الصهيوني بيننا

  

  جهاد المنسي

التعبير عن رفض صفقة القرن المعلنة من قبل جانب واحد من قبل الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بحضور رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو والتي قوبلت برفض عربي وأردني وفلسطيني 

بي وروسي وصيني، يتطلب ممارسات تعبر عن هذا الرفض، أقلها تحييد الكيان واسالمي وأورو
  .الصهيوني؛ ومحاصرته، ورفض اي شكل من أشكال التطبيع معه

ٕإذ إن رفض صفقة القرن ال يجوز ان يبقى محصورة بالرفض الكالمي فقط، وانما يتوجب ان 
 االتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية يقابله رفض ألي تحرك تطبيعي مع الكيان الذي أدار ظهره لكل

  .المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وقضايا عربية اخرى

مناسبة اعادة الكالم عن صفقة القرن هي المحاوالت التطبيعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني 
عربي، ولذا والرامية الختراق حالة الرفض الشعبي العربي ألي تمدد للكيان الصهيوني في شرايين الوطن ال

فإن السماح بمشاركة وفد صهيوني في ورشة يعقدها االتحاد األوروبي نهاية هذا الشهر في عمان تحت 
ال يستقيم مع ما تعلنه الحكومة يوميا عن  ” ٢٠٣٠نحو رؤية مشتركة لمنطقة المتوسط العام ” عنوان 

  .رفضها لصفقة القرن

ي ذروة الرفض الشامل لصفقة القرن، والذي إن تواجد وفد صهيوني في هذا النشاط الذي يأتي ف
ترافق مع تطاول متواصل من قبل الكيان الصهيوني اإلرهابي على المقدسات االسالمية والمسيحية في 
فلسطين والخليل وبيت لحم، وعمليات القتل في قطاع غزة ال يستقيم، السيما وان الصفقة تستهدف بشكل 

ة كما يستهدف الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذا فإن اقل ما يمكن واضح الوجود األردني والدولة األردني
القيام به هو رفض تواجد اي وفد صهيوني في تلك الفعالية او الغاؤها بالكامل، فمشاركة ممثلين عن 
العدو الصهيوني بمثابة خطوة تمهيدية للتعامل مع صفقة القرن، فالتعامل مع الكيان وكأنه عضو اصيل 

 في ذات االتجاه الذي عبرت عنه الصفقة والذي يهدف للتعامل مع الكيان كجسم طبيعي في المنطقة يصب
  .في المنطقة

ولذا فإن الحكومة مدعوة لتوضيح موقفها من هذا النشاط الشبابي الذي تناولته وسائل إعالم 
الشعبية مختلفة، وتوضيح حقيقة وجود وفد صهيوني ضمن الوفود المشاركة، وعليها االستجابة للرغبات 

والحزبية الرافضة لتواجد أي صهيوني ضمن اي فعالية سواء كانت شبابية او نسوية، وتعزيز رفضنا لدمج 
الكيان ضمن منظومة دول المنطقة السيما وان صفقة القرن لم تراع الحقوق الفلسطينية او األردنية 

ن يتصاعد وأال يبقى محصورا في وتجاوزت كل القرارات الدولية، ولذا فإن عنوان الرفض الحكومي يتوجب ا
ٕالرفض الكالمي فقط، وعلينا ان نذهب باتجاه خطوات تصعيدية كرفض التطبيع، واعادة النظر باتفاقية 

  .السالم الموقعة مع الكيان الصهيوني باعتبار ان صفقة القرن تجاوزت تلك االتفاقيات والمواثيق
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يا االقصى، ويخطط ليل نهار لنزع واليتنا الدينية ال نقبل ان نكافئ القاتل والمحتل والذي ينتهك يوم
عن المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، بالترحيب به في أردننا الحبيب وعاصمتها األبية، فاألردن 
شعبيا بكل ألوانه وأطيافه وأحزابه ونوابه وأعيانه، يرفض ما يقوم به االحتالل من عمليات تغيير لواقع 

المحتلة، ويرفض االستهداف الصهيوني، ولهذا كله فإن الحكومة عليها االنحياز الحال في المناطق 
بوضوح لرغبات شعبها ونوابها ومنع تلك الفعالية في حال إصرار الجهة المنظمة على تواجد وفد صهيوني 

  .فيها

فعمان ال تسمح، ولن تسمح بأن تكون بوابة للقتلة الصهاينة لتجميل وجههم القبيح، فدماء 
عب الفلسطيني لم تجف عن أيدي القتلة الصهاينة، وما قام به الصهاينة شيبا وشبابا من ممارسات الش

ٕعنصرية وارهابية ونازية وما يزالون يقومون به حتى اليوم حاضر في عقول شعبنا، ولهذا فإن واجبنا 
ا من تلك الفعالية العروبي يتطلب منا إعالء الصوت لرفض تلك الفعالية، والحكومة مطالبة بإعالن موقفه

والتعبير عن االنسجام بين الموقف المعلن الرافض لصفقة القرن وعكسه على أرض الواقع من خالل منع 
  .الفعالية

  ١٢ ص٢٤/٢/٢٠٢٠الغد 

***  

 السباق نحو االستيطان وضم الضفة الغربية

 سري القدوة

بخطوات تتسارع وتيرتها وضمن مخطط االحزاب االسرائيلية المتطرفة يمضى سباق االنتخابات   
ٕاالسرائيلية وتتصدر فى الواجهة تطبيق صفقة القرن واإلسراع في ضم الضفة الغربية واعادة انتشار 

اللتفافية واإلنفاق لسرقة ما تبقى من االرض الفلسطينية االحتالل ورسم خرائط جديدة وشق الطرق ا
لتتوافق مع سياسات اإلدارة األميركية وما تسمى بخطة السالم والتي هي خطة تهدف الي توسيع 
المستوطنات وسرقة االراضي الفلسطينية وتتناقض مع مفهوم السالم وحقوق الشعب الفلسطيني وقرارات 

  .وقوانين المنظومة الدولية

ن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وهي خاضعة لالحتالل كما مدن الضفة الغربية وهى ا  
تخضع للقانون الدولي ويجب احترام الوضع القائم فيها واحترام بعدها الديني واإلنساني والتاريخي وان 

ر القسري حقيقة ما يجري على األرض والممارسات اإلسرائيلية القائمة على التطهير العرقي والتهجي
والفصل العنصري وسرقة االرض والموارد والمقدرات واالعتداء على الموروث الحضاري والتاريخي والديني 
ٕبما في ذلك اعتدائها على الكنائس وفرضها سياسات تهدف دفع الفلسطينيين نحو الهجرة، وان خطوات 

وحدات االستيطانية االستعمارية في االحزاب االسرائيلية وما يتم تداوله واإلعالن عنه حول بناء آالف ال



 

١٦

منطقة مطار قلنديا يشكل البدء في تنفيذ خطة الضم التي طرحها الرئيس ترمب األمر الذى يتطلب تدخال 
  . دوليا لردع أميركا واالحتالل عن االستمرار في مخالفة وخرق القانون الدولي

ية الجديدة في القدس الشرقية والذى  بناء آالف الوحدات االستيطان ان قيام نتنياهو باإلعالن عن  
ينتظر بدا جوالت محاكمته بقضايا الفساد يخالف كل القوانين الدولية ويعتمد بهذا االعالن عن الدعم 

 وحدة ٥٢٠٠االمريكي لسياساته العنصرية المخافة للقوانين الدولية حيث يعتزم البدا في تنفيذ وبناء 
ليها وزارة اإلسكان االسرائيلية حيث أعدت خطة لبناء تسعة استيطانية جديدة بالقدس والتي ستشرف ع

آالف وحدة استيطانية في مطار قلنديا التاريخي السابق شمال القدس والذي يقع وسط األحياء الفلسطينية 
مما يعنى ان االحزاب االسرائيلية اتخذت قرارات تتعلق بضم كل مناطق الضفة الغربية لتخضع لسيطرتها 

  .نهاء الفعلي السلطة الوطنية الفلسطينيةويعني ذلك اال

ان نتنياهو يريد توجيه ضربة قاتلة أخرى الحتمال قيام حل الدولتين وأن الحي االستيطاني   
المخطط له يقع بين رام اهللا والقدس وما يحول دون قيام الدولة الفلسطينية ويشكل عائق امام تنفيذ 

 سيمثل إقامة مستوطنتين جديدتين في القدس المحتلة اقامتها بالمستقبل كما يجرى العمل ضمن مخطط
 وحدة جديدة في ٣٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم و٢٢٠٠وبناء 

  .في القدس الشرقية المحتلة» جيفعات همتوس«المستوطنة المسماة 

القدس بشكل كامل ومن جميع ان هذا الوضع الخطير والجنون االستيطاني والتصعيد الخطير لعزل 
الجهات عن محيطها الفلسطيني وإلنهاء أية فرصة لقيام دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين سيشكل 
نتائج كارثية وخطورة بالغة على فرص تحقيق السالم بينما اصبحت ما يسمى صفقة القرن تشكل خطورة 

 لالحتالل الستمرار عمليات االستيطان وانتشاره كبيرة على المستقبل في المنطقة بشكل عام وتوفر الغطاء
في األرض الفلسطينية كما أن تلك االجراءات التي اتخذتها حكومة االحتالل االستيطانية تعكس حقيقة 
وجوهر تلك صفقة والغرض االساسي منها هو اعادة انتاج االحتالل وهنا ال بد من تدخل المجتمع الدولي 

قيادة الفلسطينية والمجموعة العربية واإلسراع لتقديم قادة االحتالل امام واتخاذ االجراءات من قبل ال
المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب كونهم يمارسون خروقات وجرائم فاضح للقوانين 

  . والشرعية الدولية ويجب اللجوء الى المحاكم الدولية لمحاكمتهم على هذه الجرائم

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية - في فلسطينسفير النوايا الحسنة *

  ١٦ ص٢٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 االستيطان ال ينتظر

 نضال محمد وتد

.  نتنياهو المعروفة بصفقة القرن-وحدة سكنية جديدة هي النتيجة األولى لخطة ترامب ٧١٠٠  
 االحتالل، بنيامين نتنياهو،  ساعة األخيرة من قبل رئيس حكومة٤٨هذا الرقم أعلن عنه خالل أقل من 

وال تخلو اإلعالنان من التنافس االنتخابي، لكنهما يعكسان باألساس السرعة . ووزير أمنه نفتالي بينت
  .التي يبديها االحتالل في قطف ثمار الدعم األميركي المطلق مقابل التلكؤ العالمي والصمت العربي

س المحتلة، أعلن نتنياهو عن المضي في وحدة سكنية في حيين استيطانيين في القد ٥٢٠٠  
إجراءات التخطيط والبناء لها، ألول مرة في القدس، منذ إقامة مستوطنة هار حوما، على أراضي أم طوبا 

لم يعطل بناؤها في حينه، ال اتفاق أوسلو وال االحتجاجات الفلسطينية عن . ١٩٩٧جنوبي القدس في عام 
 وحدة سكنية ١٩٠٠و. الذي اعتمدته اتفاقيات أوسلو» واحدعدم اتخاذ خطوات من طرف «خرق مبدأ 

أخرى في مستوطنات الضفة الغربية، أعلن وزير األمن اإلسرائيلي أن لجنة التخطيط والبناء لإلدارة المدنية 
ستصادق عليها خالل اليومين القادمين، بما يضمن تعزيز االستيطان وتكثيفه ) الذراع التنفيذي لالحتالل(

مقابل هذين اإلعالنين، ال يزال الفلسطينيون، وللدقة، الشعب  .ختلفة من الضفة الغربية المحتلةفي نقاط م
الفلسطيني، ينتظر زيارة رئيسه، محمود عباس، لغزة، كخطوة تنفيذية أولى، لتحقيق الوعود والتصريحات 

ك شبه مستحيل، في ويبدو لألسف أن ذل .بالسعي الستعادة الوحدة الوطنية، ووقف االنقسام الفلسطيني
ًوبقائه هو، ماضيا في اتصاالت مع » شرعيته هو«ظل إصرار كل طرف من طرفي االنقسام، على تأكيد 

الطرف اإلسرائيلي، سواء كانت بشكل مباشر، كما هو حال السلطة الفلسطينية في رام اهللا ، من خالل 
عبر » للتهدئة«ٍ، أو عبر مساع التنسيق األمني، وما يسمى بلجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي

ًالمصيبة أن أيا من الطرفين ال . في قطاع غزة» حماس«مسؤولي المخابرات المصرية كما هو حال حكومة 
يبدي نية جادة وحقيقية إلنهاء االنقسام الفلسطيني واالستعداد فعليا لمواجهة ما يفرضه بدء تطبيق 

بدون حاجة ( المسؤوالن عن االنقسام بفعل استمراره سيبقى الطرفان . على أرض الواقع» صفقة القرن«
يتبادالن االتهامات تارة، والوعود بالمصالحة تارة أخرى، بدون أن ) للعودة إلى من أطلقه ومن قام به

يلتفت االحتالل لحربهما وصراعهما، بل سيواصل مشروعه االستيطاني واالقتالعي من دون أن يلتفت ألي 
لسطيني في نهاية المطاف الثمن الفادح لقيادات ومنظمات لم تعد ترى من منهما وسيدفع الشعب الف

  .قضيتها إال بقائها في السلطة، مهما كانت هذه السلطة محدودة

 «٤٨عرب«عن موقع 

  ١٩ ص٢٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 آراء عبرية مترجمة

  

 

 

 

 

*** 

  للحلم الفلسطيني"الضربة القاضية" نتنياهو يوجه

  نداف شرغاي

النبأ عن البناء في جفعات همتوس في القدس، وتسويق ألف وحدة سكن أولى هناك، في 
ٕواذا ما وضع هذا االعالن بالفعل . األسابيع القريبة القادمة ال يقل عن بشرى استراتيجية للقدس الموحدة

 االحباط اإلسرائيلي للخطة الفلسطينية لمنع تواصل حيي غيلو ًقيد االختبار العملي، فان هذا يعني أخيرا
  .فجفعات همتوس تقع بالضبط بينهما. وهار حوما، في الحدود الجنوبية للقدس

من زاوية نظر الفلسطينيين، فان جفعات همتوس هي المفتاح الذي يبقي في اياديهم إمكانية 
فالحلم الفلسطيني غير المخفي هو أن يخلقوا . بعملية، قد تكون أخيرة، لتقسيم القدس من جهة الجنو

قرية (في المستقبل تواصال مدينيا مبنيا من بيت لحم، عبر بيت جاال وجفعات همتوس وحتى شرفات 
 كم، ويمر عبرها خط ٥، تطل على مدينة القدس وتبعد عنها ١٩٦٧فلسطينية احتلتها إسرائيل، العام 

وهم يرون . وبيت صفافا، على ابواب مجمع المالحة التجاري)  المحرر- ١٩٤٨الهدنة المعروف بحدود 
  .«القدس الشرقية- عاصمتهم المستقبلية «في هذا التواصل جزءا من 

قام رئيس الوزراء بتأخير نشر عطاءات البناء في جفعات همتوس لسنوات طويلة بسبب ضغوط 
 قبل ايام على فرض أن تكون له  صريحهاما ت. الواليات المتحدة ودول االتحاد االوروبي، وال سيما المانيا

يكفي النظر الى البيان الذي نشرته حركة السالم اآلن، في . ترجمة على االرض، فهو بشرى وثورة حقيقية
هذه النقطة االخيرة التي يمكنها أن تسمح بتواصل ... ضربة قاسية لحل الدولتين«: اعقاب بيان نتنياهو

  .، كي نفهم كم هي هذه الخطوة حيوية وعاجلة لمنع تقسيم القدس»اقليمي بين بيت لحم والقدس الشرقية

بالضبط هذا ما ستفعله . يجب منعه» السالم اآلن«بالضبط هذا التواصل الفلسطيني، الذي تتمناه 
فالبناء هناك ليس فقط استراتيجيا، بل طبيعي ومطلوب في ضوء حقيقة أن . جفعات همتوس حين تبنى
 متر ٣٠٠، وتبتعد نحو )ًخارجه قليال(عنها كثيرا تالمس عمليا الخط االخضر التلة التي يجري الحديث 

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 

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

 .اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك



 

١٩

 محور حركة السير الرئيس الذي يسميه –» طريق الخليل«فقط من المنطقة الصناعية تلبيوت وبجوار 
  .القدس الغربية: العالم

 العمل على ليس مفهوما لماذا تجمد منذ البداية. كما أن القسم الثاني من بيان نتنياهو مفرح
وبشكل فوري يمكن . من الخير أن ُأزيل التجميد اآلن).  وحدة سكن٢٢٠٠(خطة البناء في هار حوماه 

هنا ايضا سيكون االختبار هو . اما الباقي فينبغي أن تقر بسرعة.  وحدات هناك٣٠٦التوجه اآلن لبناء 
ة الخطط التي ُأزيل التجميد عنها خطة يمكن لنتنياهو أن ينهي المهمة اذا ما ضم الى قائم .اختبار التنفيذ

ويعطي الضوء االخضر للجنة اللوائية إليداع الخطة لبناء ) »اإلصبع الشمالي للقدس«(البناء في عطروت 
ّوهكذا يكون بدد شائعات عنيدة تقول إن منطقة السياحة .  آالف وحدة سكنية هناك، العتراض الجمهور٨

ينبغي األمل في . ًفلسطينيين في عطروت، جاءت بدال من هذا الحيالفلسطينية التي تعدها خطة القرن لل
 "إسرائيل اليوم  " .اال تكون هذه االنباء صحيحة

  ١٩ ص٢٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اخبار باالنجليزية
 

King holds talks with Qatar emir, reaffirms brotherly ties 
 

By JT - Feb 24,2020 - AMMAN - His Majesty King Abdullah held talks with Qatar Emir 

Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, at Al Husseiniya Palace on Sunday, covering the 

strong ties between the two countries and means to advance cooperation, in addition to the 

latest regional developments. 

The King and Sheikh Tamim reaffirmed the deep-rooted, brotherly ties between the two 

countries, and keenness to bolster them across all sectors, especially economic and 

investment-related fields, according to a Royal Court statement.  

Discussions at the bilateral talks — which were followed by expanded talks attended by 

HRH Prince Ali, the escort of honour, and senior officials on both sides — covered the 

importance of activating the Jordanian-Qatari higher committee and capitalising on 

promising opportunities to advance mutual interests, the statement said.  

Talks also covered regional developments, foremost of which is the Palestinian cause and 

the need to support the Palestinians as they seek their just and legitimate rights to establish 

their independent and viable state on the June 4, 1967 lines, with East Jerusalem as its 

capital, based on the two-state solution, and international law and relevant UN resolutions, 

according to the statement. The two leaders also discussed efforts to reach political 

solutions to regional crises that would restore security and stability to the region and its 

peoples. Earlier on Sunday, an official welcoming ceremony is held for Sheikh Tamim at 

Queen Alia International Airport attended by Royal Family members and senior officials.  

Jordan Times Feb 24,2020  
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  التقرير اليومي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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