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٥

  سياسيةشؤون 

   إسرائيل غير شرعية-خرائط أميركا : السلطة
 

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن  - كامل إبراهيم وبترا- رام اهللا 
خطة " اإلسرائيلية، التي تحدث نتانياهو عن قرب االنتهاء من رسمها وفق ما يسمى بـ–الخرائط االميركية 
  .لن تعطي شرعية ألحد، وأن االستيطان االسرائيلي جميعه إلى زوال، »السالم االميركية

ال يمكن تحويل هذه الخرائط المخالفة لقرارات الشرعية «واشار أبو ردينة في بيان له امس، انه 
الدولية إلى سياسة أمر واقع، وأن الخارطة الوحيدة التي يمكن االعتراف بها والتعامل معها هي خارطة 

 .« وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧لى حدود عام دولة فلسطين ع

األميركي الخطير، –وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لوقف هذا التصعيد اإلسرائيلي 
الذي سيؤدي إلى القضاء على أي فرصة إلحالل السالم العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية 

 .الدولية

ب الموحد خلف الرئيس محمود عباس، يستطيع إفشال هذه واضاف، أن الموقف الفلسطيني الصل
المؤامرات، التي لن تجلب السالم واالستقرار واألمن ألحد، بل ستدفع المنطقة والعالم للمزيد من التطرف 

 .والتوتر، وسيبقى القرار الوطني الفلسطيني هو األساس لتحقيق أي حل في المنطقة

ًسرائيلي، المشكل لرسم الخرائط المحددة وفقا لصفقة اإل–في غضون ذلك تجول الفريق األميركي
 .القرن التي أعدتها اإلدارة األميركية، في مستوطنة أرئيل

ًمشيرة إلى أن هذا أول نشاط . ً العبرية أي تفاصيل حول ما قام به الوفد تحديدا١٢ولم تذكر قناة 
 . ستفرض إسرائيل فيها سيادتها عليهاميداني للفريق المشترك الذي سيعد الخريطة الخاصة بالمناطق التي

ًويضم الفريق األمريكي كال من السفير لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكبير مستشاري السفير آرييه 
 الفلسطينية في مجلس األمن القومي - اليتستون، وسكوت ليث رئيس شؤون العالقات اإلسرائيلية

ير السياحة ياريف ليفين، والسفير اإلسرائيلي لدى أميركا ًاألمريكي، فيما يضم الفريق اإلسرائيلي كال من وز
  .رون ديرمر، ورونين بيرتس، المدير التنفي لمكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي

ووصل الفريق األميركي الليلة قبل الماضية إلى تل أبيب بهدف عقد لقاءات مشتركة مع نظيره 
 .اهو رئيس الوزراء اإلسرائيليحيث من المتوقع أن يلتقي بنيامين نتني. اإلسرائيلي

وكان بنيامين نتانياهو اعلن اسم االول، إنه سيتم االنتهاء من رسم الخرائط الخاصة بالحدود وفق 
  .هذا األسبوع» صفقة القرن«الخطة األميركية 

  ٨ص/٢٥/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 



 

٦

  نائب الرئيس اإلندونيسي يثمن دور الملك بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية

 

 ثمن نائب الرئيس اإلندونيسي البروفسور معروف أمين، الدور الكبير الذي يقوم به -كرتاجا   
في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفي الوصاية الهاشمية على المقدسات  جاللة الملك عبداهللا الثاني،

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

االردني في اندونيسيا، عبداهللا ابو رمان، إلى واشار خالل لقائه في مكتبه في جاكرتا السفير   
جهود جاللته في تقديم الصورة الصادقة لإلسالم الوسطي المعتدل ومواجهة ثقافة التطرف والغلو، داعيا 

  .الى مزيد من التعاون والتبادل المشترك في مجاالت االقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والسياحة بين البلدين

ئب الرئيس تقدير جاللة الملك للرئيس جوكو ويدودو ولنائب الرئيس، وأمنيات ونقل ابو رمان لنا  
  .جاللته الدائمة للشعب اإلندونيسي بالمزيد من التقدم والرفاه

ودعا السفير الى ضرورة استثمار التاريخ العريق من العالقات المتميزة بين البلدين، لتنمية التبادل   
اعيا الى إعفاء منتجات زراعية أردنية مثل الزيتون وزيت الزيتون االقتصادي، والتجاري والتعليمي، د

والتمر من الرسوم والضرائب مقابل دراسة إمكانية تخفيض الرسوم على منتجات زراعية إندونيسية مثل 
  .الفاكهة االستوائية، وتحفيز السياحة اإلندونيسية إلى األردن

فلسطينية وتمسكها بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وأشاد ابو رمان بموقف إندونيسيا تجاه الحقوق ال
المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، 

  ).بترا (- .ٕمشيرا إلى التنسيق العالي والدائم بين وزيري خارجية األردن واندونيسيا في هذا المجال

  ٤ ص٢٥/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

   األمريكي الداعم إلسرائيل"ايباك"ساندورز يقاطع مؤتمر 

 

 أعلن السيناتور بيرني ساندرز، مرشح الحزب الديمقراطي في االنتخابات الرئاسية -واشنطن   
  .، وهي لجنة ضغط أميركية لصالح إسرائيل»أيباك«األميركية، أنه لن يحضر مؤتمر 

ح ساندرز أنه قرر عدم حضور المؤتمر، الذي سيعقد أوض» تويتر«وفي تغريدة كتبها على صفحته في 
ّيوفر منصة للقادة الذين يعبرون عن العنصرية، ويعارضون الحقوق األساسية «األسبوع المقبل، ألنه 

  .للفلسطينيين

، »ًلإلسرائيليين الحق في العيش بسالم وأمن، وكذلك األمر بالنسبة للفلسطينيين أيضا«وأضاف،   
ًتخب رئيسا للواليات المتحدة، فسوف يدعم كال من حقوق اإلسرائيليين والفلسطينيين، إنه إذا ان: ًقائال ً ُ

  .وسيبذل قصارى جهده إلحالل السالم واألمن في الشرق األوسط



 

٧

وساندرز الذي فاز في االنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في والية نيفادا، يتصدر السباق برصيد 
ًولكن ال تزال هذه المرحلة مبكرة جدا . ً محورا٢٢برصيد » بيت بوتيجيج«ب ويليه في الترتي. ً محورا٣١ ّ

لحسم االنتخابات، ويتعين على من سيفوز باالنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أن يحصل في 
، ملف الصحة ٢٠٠٧وجعل ساندرز، السيناتور عن والية فيرمونت منذ العام . ً محورا١٩٩١النهاية على 

  .ًرئيسيا في حملتهًعنصرا 

ًوأظهرت استطالعات الرأي األولية، أن هناك دعما كبيرا للخطة الصحية التي يقترحها، بين ناخبي    ً
  .الحزب الديمقراطي في الوالية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجريت االنتخابات التمهيدية في والية ايوا، حيث حقق   
وتشير هذه المرحلة من االنتخابات، إلى خفوت نجم جو . ربفارق كبي» ساندرز«انتصارا على » بوتيجيج«

ُبايدن، نائب الرئيس األميركي الديمقراطي السابق باراك أوباما، الذي اعتبر قبل االنتخابات، صاحب أكبر 
  .الحظوظ بالترشح عن الحزب الديمقراطي

مهيمنة عليه، في السياق، بلغت محاوالت مؤسسة الحزب الديمقراطي األميركي، أي النخبة ال  
لإلطاحة بمرشحه ساندرز، حد االستهداف المباشر للناخبين السود في والية كاروالينا الجنوبية، في 

  .محاولة لثنيهم عن التصويت له

اإلخباري األميركي، في تقرير حصري له، أن مجموعة سياسية منبثقة » أكسيوس«وكشف موقع   
ّ، حاولت تقويض تفوق ساندرز »مشروع الخيمة الكبيرة«ُعن الحزب الديمقراطي، تطلق على نفسها وصف 

، عبر إرسال آالف الرسائل ٢٠٢٠في االنتخابات التمهيدية للحزب، الختيار مرشحي رئاسي النتخابات 
وقال الموقع إن المجموعة السياسية التي تدعم  .التي انتقدت ساندرز، لناخبين سود في كاروالينا الجنوبية

لرئاسة البالد، منعا لتدفق األفكار التقدمية اليسارية للحزب، بعثت » االعتدال» بـترشيح سياسيين يوصفون
، عندما كان ٢٠١٦برسائلها إلى الناخبين السود الذين شاركوا في االنتخابات التمهيدية للوالية عام 

  .ساندرز ينافس هيالري كلينتون

ة النخبة الديمقراطية بساندرز الذي وذكر الموقع أن هذه الواقعة تأتي ضمن محاوالت عديدة إلطاح  
يحقق الفوز تلو اآلخر باالنتخابات التمهيدية، لينافس الرئيس األميركي دونالد ترامب باسم الحزب 

ويحظى ساندرز بشعبية كبيرة في أوساط الشباب، لكن هذه شعبيته  .الديمقراطي، في االنتخابات المقبلة
 بوالية كاروالينا الجنوبية، نظرا لنسبته الكبيرة فيها، شريحة ُلدى األميركيين من أصول أفريقية ستمتحن

 ألف رسالة، على محاولة ٢١٥وانطوت الرسائل التي بلغ عددها . ّيعول خصومه على أال تتماهى معه
  ).وكاالت. (لنزع الشرعية عن الطرح السياسي التقديم الذي يطرحه ساندرز

  ١٨ ص٢٥/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 

٨

  اعتداءات

   المستوطنين تجدد اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصىعصابات
 

 المـسجد األقـصى ،االثنـيناقتحمـت عـشرات العناصـر مـن عـصابات المـستوطنين اليهوديـة، اليـوم 

 .المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

 ٣٩ اقتحــام فــإن االحــتالل أغلــق بــاب المغاربــة عقــبووفقــا لــدائرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس، 
 ونفذ المستوطنون جـوالت اسـتفزازية فـي األقـصى، وتلقـوا شـروحات عـن خرافـة .األقصى مستوطنا لساحات

  ".باب الرحمة"ومصلى  المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية قبالة مسجد قبة الصخرة" الهيكل"

 ٢٤/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

ّالحتالل يمدد اعتقال شابين من القدسا ُ  
 

االحتالل في مدينة القـدس، اليـوم االثنـين، اعتقـال شـابين مـن سـكان البلـدة القديمـة  محكمة ّمددت
الـشابين عـالء  محاكمـة ّوذكر مركز معلومـات وادي حلـوة، أن محكمـة االحـتالل أجلـت .في المدينة المقدسة

 .مارس القادم/ آذارنجيب، ومحمد الشاويش حتى السادس عشر من

الـشهر الماضـي مـن منطقـة " الـشاويش"و" نجيـب"ّوبين المركز أن قوات االحتالل اعتقلـت الـشابين 
  .المبارك األقصى باب الرحمة بالمسجد

 ٢٤/٢/٢٠٢موقع مدينة القدس 

***  

  االحتالل يمنع الناشطة المقدسية هنادي الحلواني من مغادرة البالد

 

طات االحــتالل اإلســرائيلي الناشــطة المقدســية هنــادي الحلــواني، اليــوم ســل منعــت –الجزيــرة مباشــر 
وقالـت الحلـواني فـي مقطـع  .اإلسـرائيليمن مغادرة البالد بمدة غير محددة، بأمر من وزيـر الداخليـة  األحد،

ي فيديو بثته على مواقع التواصل إن االحتالل منعها اليوم من الخروج من البالد عبر معبر الكرامة الحـدود
وقــال بيــان صــادر عــن اإلدارة العامــة للمعــابر والحــدود، األحــد، إن  .البــري مــع األردن، دون معرفــة الــسبب

 . مواطنين من معبر الكرامة أمس السبت بحجة المنع األمني٧سلطات االحتالل اإلسرائيلي منعت سفر 

 واإلبعــاد مــرات واشــتهرت الحلــواني بالــدفاع عــن المــسجد األقــصى والربــاط فيــه، وتعرضــت لالعتقــال
  .عدة، وأصبح اسمها ضمن قائمة أسماها االحتالل بالسوداء للذين يستهدفهم بالقرارات الجائرة

  ٢٣/٢/٢٠٢٠ الجزيرة مباشر

*** 



 

٩

  عينه االحتالل حرمه الذي العيساوية طفل ..عيسى مالك

 

 الـذين ياالـضحا قائمة إلى عيسى مالك المقدسي انضم – المحتلة القدس – جندي أسيل – الجزيرة
 االحــتالل يـستهدفها التــي القـدس شـرقي العيــساوية بلـدة فـي االحــتالل قـوات برصـاص أعيــنهم إحـدى فقـدوا
 والـصوتية الغازيـة والقنابـل والمطـاطي الحـي الرصـاص ٕواطـالق واالعتقـال والتفتـيش باالقتحـام يـومي بشكل
 .عشوائي بشكل

 قبـل الـثالث شـقيقاته مـع العيـساوية بلدتـه إلـى الجـوز وادي حـي فـي مدرسـته من مالك عودة لدى
 البلـدة فـي االحـتالل قـوات فيـه تنتـشر كانـت الـذي الوقـت فـي الحلـوى لشراء البقالة إلى الدخول قرر أسبوع

 بالمطـاط مغلفـة معدنيـة رصاصـة االحـتالل جنود عليه أطلق مالك خروج وبمجرد المكان، في شاب العتقال
 .اليسرى عينه فأصابت

ــد ــة بع ــة رحل ــع للهــاتخ عالجي ــات أرب ــة عملي ــت جراحي ــة آخرهــا كان ــصال عملي ــه استئ ــسرى، عين  الي
 علــى الــسيطرة الطبــي الطــاقم خاللهــا حــاول لــساعات – عيــسى وائــل والــده يقــول كمــا – إحــداها واســتمرت

 .الجبين منطقة في الحاصل التهتك وترميم النزيف

 األطبـاء حـاول أخـرى يـةلعمل )سـنوات تـسع( مالـك الطفـل خـضع األولـى العمليـة مـن سـاعتين وبعد
 قطـب من وتمكنوا المحاولة عاودوا أيام وبعد ذلك، من يتمكنوا لم لكنهم العين في داخلي جرح قطب خاللها

 .حجمه وكبر عمقه بسبب فقط الجرح من جزء

 أهلـه ٕواخبـار بهـا، البـصر فقدانـه مـن التأكـد بعـد اليـسرى عينـه استئصال فكانت الرابعة العملية أما
  .السليمة بالعين الضرر إلحاق من خوفا هابقائ بخطورة

 لنـا أكـدوا لكنهم وجهه يتشوه ال كي مكانها عينه إبقاء الطبي الطاقم من طلبت" عيسى، وائل يقول
 أطلـق فمن بعد الصدمة يستوعبوا لم" العائلة أفراد أن مضيفا ،"الكبير للضرر اليمنى عينه سيعرض ذلك أن

  ".مقتل في جميعا أصابنا مالك على الرصاصة

 وفــي لــسنوات، ســتمتد التــي العالجيــة رحلتــه فــي ابنــه ليرافــق قــواه اســتجماع ضــرورة الوالــد ويؤكــد
  .الحياة مدى رفيقته ستكون زجاجية عين لتركيب قريبا حيفا مدينة إلى سيتوجه مستهلها

  اعتداءات

 أبـو محمـد العيـساوية بلـدة فـي المتابعـة لجنـة عـضو يقـول المـشابهة، والحـاالت الحالـة تلك وحول
 إصــابة ويتعمــد أشــهر، عــشرة منــذ يــومي بــشكل العيــساوية يــستهدف االحــتالل إن" نــت، للجزيــرة الحمــص
 ".البلدة اقتحام أثناء مباشر بشكل وجوههم في األطفال



 

١٠

 البلـدة أهـالي ألن الـنفس عـن دفـاع" به يقومون ما أن يزعمون االحتالل وجنود شرطة أن ويضيف
 بلــدة فــي بنــادقهم مــن المطــاطي الرصــاص إطــالق علــى يتــدربون الجنــود نوأ حيــاتهم علــى خطــرا يــشكلون

  ".اآلن حتى إصابة ١٥ إلى وصلت التي العين في المتكررة لإلصابات التفسير هو وهذا العيساوية،

 قبـل اليـسرى عينـه وفقـد مـشابه العتـداء تعـرض الـذي مـصطفى الـدين نـور الطفـل والـدة أماني أما
 معهــا، للتعـايش مـضطر لكنـه إصــابته موضـوع اآلن حتـى يتقبـل ال نجلهــا إن فتقـول العـام، ونـصف عـامين
  .السليمة عينه على لخطرها المالكمة رياضة وممارسة تعلم عن للتوقف واضطر

 أطبـاء مـع مراجعاتـه تتوقـف ولـم نفـسي، اختـصاصي مـع أسـبوعي بـشكل يجتمـع ابنها أن وتضيف
  .كبير بشكل الشم لحاسة وفقدانه أنفه تضرر بسبب والحنجرة واألذن واألنف العيون

   والعقاب الجريمة

 اإلصـابات أن إلـى التلبيـشي عـالء فلـسطين فـي العيـون أطبـاء لجمعيـة العلمية اللجنة رئيس وينبه
 الـشم أو الـسمع أعـصاب إلـى تأثيرهـا يمتـد العـين، محجر تأثر أو الجمجمة عظام في تهتك إلى تؤدي التي

 .بها واإلحساس لوجها عضالت تحريك عن المسؤول والعصب

 المــريض فقــدان عنــد صــرامة أكثــر تعليمــاتهم وتكــون تــزداد األطبــاء محــاذير أن التلبيــشي وأضــاف
 كرة كانت سواء اإلصابة احتمالية أو العنف من نوع أي فيها رياضة أي بممارسة ننصح وال" عينيه، إحدى

 ".وغيرها المالكمة أو سلة أو قدم

 يوثقـون إنهـم فقـال قزمـار، خالـد )فلـسطين فـرع( األطفال عن للدفاع العالمية الحركة عام مدير أما
 العيـون فـي بالرصـاص إصابة نسبة أعلى أن إلى مشيرا العيساوية، بلدة في األطفال استهداف حاالت كافة

 .البلدة بهذه تتركز لألطفال

 ال" قـال يهـا،مرتكب لمـساءلة والـسعي الممارسـات هذه لمالحقة للحركة المتاحة التحرك آليات وحول
 الجنايـات محكمـة فـي العـام المـدعي مكتـب إلـى نمررها ثم االنتهاكات هذه ونوثق اإلسرائيلي، بالقضاء نثق

 ".الحياة في الطفل بحق أساسي بشكل تمس الممارسات هذه ألن الدولية،

 ٢٤/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

***  
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  تحذيرات من استيالء االحتالل تدريجيا على الحرم اإلبراهيمي
 

 حذرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في وقت متأخر من مساء –فلسطين المحتلة   
ٍاألحد، من مساع إسرائيلية تدريجية لالستيالء بشكل كامل على الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي 

  .الضفة الغربية المحتلة

السياسة اإلسرائيلية في الحرم اإلبراهيمي "وقال وكيل الوزارة، حسام أبو الرب، في بيان، إن   
استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة، تحاول إسرائيل من خاللها االستيالء الكامل على الحرم خطوة 

  ."خطوة، بعد أن استولت على غالبيته

وطالب ". التعدي اإلسرائيلي على صالحيات األوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة"وأضاف أن   
اليونسكو بوضع قراراتها موضع التنفيذ، ) األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(ع الدولي ومنظمة المجتم"

  ."واإلبراهيمي) في مدينة القدس الشرقية المحتلة(لخطورة ما يحدث في المسجدين األقصى 

ضر وأعلن وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، في وقت سابق األحد، أنه أعطى الضوء األخ  
ٍويتضمن المشروع مصادرة أراض فلسطينية في . إلنشاء مشروع مصعد ضخم في المسجد اإلبراهيمي

ًالخليل، إلقامة طريق لمرور زوار الحرم اإلبراهيمي من اليهود ذوي االحتياجات الخاصة، فضال عن إقامة 
على الحرم " دة اإلسرائيليةالسيا"كما تعهد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بفرض  .مصعد لهم

، وعلى الحي االستيطاني اليهودي في "كريات أربع"اإلبراهيمي الشريف في الخليل وعلى مستوطنة 
  .المدينة

وجاء تعهد نتنياهو، الذي يندرج ضمن محاوالته ضمان المزيد من أصوات الناخبين، خالل مراسم   
.  آالف مستوطن١٠يل، لتتسع المستوطنة إلى المقامة جنوبي الخل" كريات أربع"تدشين حي جديد في 

  .وتسعى إسرائيل إلى االستيالء على الحرم اإلبراهيمي بشكل كامل، وهو ما ينتهك القوانين الدولية

ٕ بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، فإن من يمتلك ١٩٩٣وبموجب اتفاقات أوسلو لعام   
إلى ذلك، شنت  .خليل، وليست سلطات االحتالل اإلسرائيليةالصالحيات في الحرم اإلبراهيمي هي بلدية ال

قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس اإلثنين، حملة اعتقاالت في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها 
ففي الضفة  .اعتقال العشرات من الشبان، فيما اندلعت مواجهات مسلحة في بلدة قباطية قضاء جنين

 فلسطينيا بينهم أطفال من ١٧ فلسطينيا بينهم فتية، بينما في القدس تم اعتقال ٢٦الغربية تم اعتقال 
  .العيسوية، فيما تم استدعاء العديد للتحقيقات لدى أجهزة المخابرات

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جندوه اعتقلوا عددا من الشبان خالل اقتحامات بالضفة، 
  .قيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبيةحيث جرى تحويلهم للتح

في شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات االحتالل بلدة قباطية، واعتقلت الشاب مصطفى أبو الرب،   
وقال  .وتصدى شبان لقوات االحتالل واشتبكوا معها باألسلحة، قبل أن تنسحب قوات االحتالل من البلدة
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لعشرات من آليات االحتالل داهمت البلدة وانتشرت في حارة أبو الرب حيث تصدى لها شهود عيان إن ا
  .عشرات الشبان المسلحين باألسلحة ودارت اشتباكات مسلحة في أكثر من محور في البلدة

واستمرت المواجهات لساعات وشارك بها أعداد كبيرة من الشبان وسمع خاللها أصوات مختلفة   
ار قبل انسحاب قوات االحتالل من البلدة واعتقال الشاب مصطفى أسعد أبو الرب ٕالنفجارات واطالق ن

وفي محافظة القدس، شنت شرطة االحتالل حملة استدعاءات واعتقاالت واسعة  .واقتحام منزله وتفتيشه
وأطلقت رشقات صواريخ أمس االثنين، من غزة  . مواطنا بينهم طفالن١٧في قرية العيسوية، طالت 

جمعات إسرائيلية محاذية للقطاع، فيما سمع دوي انفجارات نتيجة محاولة منظومة القبة الحديدية باتجاه ت
اإلسرائيلية إصابة مستوطنة بشظية في القصف على سديروت، بعد " ١٣"وأكدت قناة . التصدي للصواريخ

إن " حرنوتيديعوت أ"وقالت صحيفة . تجدد إطالق الصواريخ من غزة للمرة الثالثة في أقل من ساعة
، فيما جرت معالجة اسرائيلي واحد ٦ صواريخ من أصل ٥منظومة القبة الحديدية نجحت في اعتراض 

  .على األقل إثر تعرضه لصدمة

وكان جيش االحتالل، أعلن الليلة قبل الماضية، عن إغالق العديد من المناطق والطرق القريبة   
سديروت، وذلك إثر التصعيد الحاصل في أعقاب من السياج األمني المحيط بقطاع غزة ومنطقة بلدة 

وأصدرت قيادة  .ٕالقصف اإلسرائيلي في القطاع واطالق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه جنوب البالد
الجبهة الداخلية في جيش االحتالل تعليمات منعت بموجبه الدوام الدراسي، أمس اإلثنين، في البلدات 

، "حوف أشكلون"الن ونتيفوت وسديروت والمجالس اإلقليمية والمدن في جنوب البالد، وتشمل عسق
كذلك تم حظر عقد اجتماعات أو تجمهرات إال في أماكن  ."شاعر هنيغف"و" سدوت نيغف"، "أشكول"

وحسب التعليمات، فإنه يمنع خروج العاملين في هذه المناطق .  شخص٣٠٠مغلقة، وأال يزيد العدد عن 
نطقة محمية في مكان العمل وأن يكون الوصول إليها خالل وقت قصير إلى العمل، إال في حال وجود م

كذلك أوقف جيش االحتالل حركة القطارات بين عسقالن . جدا، لالحتماء في حال إطالق قذائف صاروخية
وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس المجتمع الدولي بـ  .وسديروت

جاء كالم أبو ردينة، . ، لوقف التصعيد اإلسرائيلي األمريكي، على األرض الفلسطينية"فوريالتحرك بشكل "
وقال إن الخرائط األمريكية اإلسرائيلية، التي تحدث ". وفا"في بيان نقلته وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 

فقة القرن األمريكية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرب االنتهاء من رسمها وفق ص
ال يمكن تحويل "وأضاف ". االستيطان جميعه إلى زوال"وأردف قائال إن ". لن تعطي شرعية ألحد"المزعومة، 

  ).وكاالت". (هذه الخرائط المخالفة لقرارات الشرعية الدولية إلى سياسة أمر واقع

  ١ ص٢٥/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  



 

١٣

  شؤون مقدسية

   مخططات االحتالل لتقسيم األقصىبددت" الفجر العظيم: "ابحيص

 

، زيــاد المحتلــةالباحــث والمخــتص فــي شــؤون القــدس  أكــد – الفلــسطيني لإلعــالم  المركــز–ّعمــان 
ــا مــن المــسجد األقــصى  ــة، انطالق ــة الفجــر العظــيم التــي شــهدتها المــدن الفلــسطينية كامل ًابحــيص أن حمل

  . تجاه المقدسات اإلسالمية"اإلسرائيلي"والمسجد اإلبراهيمي، بددت مخططات االحتالل 

إن مـشكلة االحـتالل األساسـية ": "المركـز الفلـسطيني لإلعـالم"وقال ابحيص، في مقابلة شاملة مـع 
ً عامـا مـن محـاوالت ٢٠مع هذه الحملة هي أنها تعيد تواصل الجمـاهير مـع المـسجد األقـصى المبـارك بعـد 

  ."عزله المتتالية

شارون للمسجد األقصى المبارك عـام ) تالل األسبق أرييلرئيس حكومة االح(منذ اقتحام : "وأضاف
ــى الواجهــة ٢٠٠٠ ــده إل فــي حــين أعــادت مخطــط التقــسيم الزمــاني والمكــاني (..)  صــعدت محــاوالت تهوي

  ."للمسجد األقصى إلى نقطة الصفر، من خالل إعادة التدفق البشري الكثيف إلى األقصى

ــ ادرات الدينيــة والمجتمعيــة الفلــسطينية، أوضــح وعــن كيفيــة إفــشال مــساعي االحــتالل فــي وأد المب
هنـــاك وســـيلتين مركـــزيتين إلفـــشال مـــسعى االحـــتالل لـــوأد المبـــادرات؛ أولهـــا تعـــدد المبـــادرات "ابحـــيص أن 

ومصادرها بما يفوق قدرة االحـتالل علـى المالحقـة، والثانيـة بـدعم أصـحاب المبـادرات األولـى والوقـوف إلـى 
  ."ٍاد بهم وجباية ثمن باهظ منهم لمبادراتهمجانبهم لمنع المحتل من االستفر

  ٢٣/٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 

  تقارير

  حارسة األقصى وحرب إسرائيلية ال تتوقف".. سلوان"

 

 المـسجد مـن الجنوبيـة الجهـة فـي سـلوان بلـدة تقع – لإلعالم الفلسطيني المركز – المحتلة القدس
 مـن القـدس لتفريـغ تهـدف التـي االسـتيطانية االحتالل مخططات ركزم في أيضا جعلها ما المبارك، األقصى
ــسيطرة أهلهــا ــى وال ــف ٥٦ ويتــصدى .األقــصى ومحــيط األرض عل ــي صــامد مقدســي أل  لهجمــات ســلوان ف

 الـضريبة فيها بما االحتاللكافة، وأذرع والشرطة والجيش االحتالل وبلدية المستوطنون يشنها التي االحتالل
 الـدونمات، آالف علـى سـلوان حـي مـساحة وتمتـد .سـلوان أراضـي على استيطانية دينةم إقامة إلى الهادفة
 استيطانية جمعيات توسع المقابل، في للتنفيذ، جاهزة إسرائيلية بقرارات الهدم خطر ومساجده بيوته وتواجه

 مبـررات توتحـ بـالقوة الحـي، فـي الفلـسطينيين أمـالك المـستوطنون ويسرق ًتوراتيا، ًمتحفا وتقيم نشاطاتها
  .وحكومتها االحتالل بلدية من وبرعاية جاهزة،



 

١٤

  والمنازل العقارات على حرب

ــة" رئــيس وقــال ــدفاع لجن ــو فخــري "ســلوان عــن ال ــاب أب  الجماعــات" إن صــحفية تــصريحات فــي دي
 مئـات تواجـه فيمـا البلـدة، فـي العقـارات عـشرات علـى اسـتولت الماضـية، الـسنوات مدى وعلى االستيطانية،

  ".ٕواخالء هدم بين ما إسرائيلية قرارات ألخرىا المنازل

ــو وأشــار ــاب، أب ــى دي ــاطق مــن ســلوان" أن إل ــر المن ــين مــن باالســتيطان اســتهدافا األكث ــاء ب  األحي
 الــدفاع خــط هــي وبالتــالي األقــصى، المــسجد إلــى األقــرب أنهــا أهمهــا أســباب، لعــدة القــدس فــي الفلـسطينية

 إلـى المـستوطنين جماعـات تـسعى التـي الـشرقية، القدس في ياءاألح لباقي خالفا" أنه وأوضح ".عنه األول
 أنقـاض علـى العبريـة داود مدينـة يـسمونه مـا إقامـة تريـد الجماعـات هـذه فـإن فيها، منازل على االستيالء

 التــاريخ" يــسمى مــا بإســقاط اآلثــار، علــى للــسيطرة مــضللة، روايــات نــسج االحــتالل يحــاول حيــث ،"ســلوان
 فـي ًجذورا له أن العالم أمام ليظهر سياسيا استغاللها قبل مزورة، حضارة لتحاكي يهاعل المزعوم "التلمودي

  ".األرض على السيطرة بهدف المنطقة، هذه

 المفعول، سارية زالت ما سلوان بحق االحتالل أصدرها هدم أمر ٦٨٦٠ أن إلى دياب أبو وأشار هدم أوامر
 الجمعيــات فيــه تهــدد وقــت فــي الربابــة، ووادي حلــوة، ووادي البــستان، أحيــاء بينهــا كاملــة منــاطق تــشمل

  ".لليهود ًملكا كان" أنه بزعم ،"الهوى بطن" حي مثل أخرى، أحياء على باالستيالء االستيطانية

ــابع ــة" :وت ــازل مــن %٥٠ قراب ــسنوات وفــي بالهــدم، مهــددة ســلوان حــي من ــرة العــشر ال  هــدم األخي
 مارسـتها اقتـصادية ضـغط بوسـائل تجاريـا، محـال ١٢٠ قأغلـ حين في فيه، منزل ٨٠٠ من أكثر االحتالل
 علـى الهـدم أوامـر تقتـصر لـم ديـاب، أبـو فخـري وحـسب ".الهـدف هـذا لتحقيـق اإلسرائيلية الضرائب سلطات
 حــي فــي الموجــودة الــستة المــساجد أن أوضــح حيــث والتعلــيم، العبــادة أمــاكن طالــت بــل الــسكنية، المنــازل
 هي كما بقيت م١٩٦٧ سنة قبل المنشأة المدارس أن حين في االحتالل، من بالهدم ومخطرة مهددة سلوان
 إطــار فــي ذلــك وكــل اســتيطانية، جمعيــة طريــق مــن مدرســة أهــم علــى االحــتالل واســتولى هــذا، يومنــا حتــى

  .االحتالل يمارسها التي "التجهيل سياسة"

 سـنة، ٥٠٠٠ منـذ المكتـشفةو التاريخيـة سـلوان عـين تـسمى جارية ماء عين سلوان، حي وفي الماء عين
 وال سباحة وال شربا ال األشكال، من شكل بأي مائها من واالستفادة إليها، الوصول المقدسي االحتالل يمنع
 االسـتيطان خطـر تواجـه والتـي المحتلـة، للقـدس الغذائيـة الـسلة يعد الذي سلوان بستان في المزروعات ري

  .دياب أبو وضحأ كما القدس، في االحتالل بلدية توسعات وخطر

 كما سلوان، في المقدسيين بحق وانتهاكاته االحتالل إلجراءات أن القدس شؤون في الباحث ويؤكد
  .والدينية واالقتصادية واالجتماعية اإلنسانية األوضاع على خطيرة انعكاسات المدينة، كل في

 األرض أسفل الحفريات في هو يتغول التعمير، أو البناء سلوان مواطني على االحتالل يمنع وبينما
  .فوقها االستيطاني النشاط ويوسع



 

١٥

 األقـصى المـسجد محيط إلى تصل نفقا ١٦ بينها سلوان في األرض تحت حفرية ٢٧ قرابة وتوجد  حفريات
 مـن الكثيـر وفـي المنـازل، مـن العديـد جـدران في تشققات حدثت حيث السكان، منها يعاني القديمة، والبلدة

  .والمنازل الشوارع، ضياتأر في هبوط حدث األحيان

 توراتيـة، حـدائق وخمـس وهمـي، قبـر آالف ثمانيـة مـن أكثـر الحـي فـي االحـتالل أنشأ ذلك وبجانب
 مـن قـضمت وكلهـا ،)الهـوائي القطـار( التهويديـة المـشاريع أبـرز فوقهـا مـن يمـر تلموديـة، مـسارات وتسعة
 ثالثـة إلـى تعـود توراتيـة وحديقـة ةزراعيـ أرض علـى ومقامـة مرخـصة، غيـر المنازل تلك أن بدعوى الحي،
 عــن البحــث إلــى المقدسـيين دفــع هــذا كــل مـن االحــتالل هــدف أن علــى ديـاب أبــو فخــري وشــدد .عـام آالف
 الحـي، أصـحاب عيش لقمة لقطع التجارية المنشآت مئات هدم بعدما والعمل، والدراسة للعيش أخرى أماكن

 وحتــى واالقتــصادي اإلجتمــاعي األمــن اإلنــسان قــديف ممــا ومــساجدهم، ومدارســهم منــازلهم فــي ومالحقــتهم
 المواطنــون لهــا يتعــرض التــي والتــضييقات ومــستوطنيه، االحــتالل إرهــاب كــل ورغــم .والرفاهيــات العبــادة

 ّوحـيهم، ومـدينتهم بأرضـهم متمـسكون أنهـم إال القـدس، مدينة سكان حال حاله سلوان حي في المقدسيون
   .عليهم التضيق االحتالل لحاو مهما منازلهم، يتركوا لن وأنهم

  ٢٠/٢/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

*** 

  ..دخولها رهين بقوائم أسماء والتصاريح ممنوعة

  النعمان قرية فلسطينية قسمها الجدار

 

 لحــم بيــت شــرق النعمــان قريــة دخــول نــت الجزيــرة حاولــت - لحــم بيــت – فــادي العــصا – الجزيــرة
 قــوائم بموجــب إال إليهــا الــدخول يمكــن وال قــسمين، إلــى الجــدار مهاقــس قريــة وهــي الغربيــة، الــضفة جنــوب
  .ممنوعة الواقع في هي التي التصاريح على الحصول وبعد طويلة فترة منذ أعدت أسماء

 مـن إيقافنـا قبـل القريـة، فـي منزلـه إلـى يصطحبنا أن على أصر الذي الدرعاوي محمد الشاب رافقنا
  .الجدار خلف البلدة إلى يصل الذي "مزموريا" حاجز على اإلسرائيلي االحتالل جنود قبل

 الفحـص، وعنـد نـت، الجزيـرة مراسل هوية الحاجز على مجندة وطلبت الشخصية هويته محمد ّسلم
 مـن بأسـماء قائمـة علـى مـدرج غيـر المراسـل اسـم ألن أتينـا، حيـث مـن بـالعودة وطالبتنا العبور من منعتنا

 .الحاجز بعبور لهم يسمح من فقط وهم "النعمان" قرية يسكنون

 الماضــي، القــرن تــسعينيات بدايــة إعــدادها تــم القائمــة هــذه إن نــت للجزيــرة الــدرعاوي محمــد يقــول
ــا ــسكنون مــن أســماء وفيه ــام القريــة ي ــاتهم وأرق ــذلك الشخــصية بطاق ــازلهم أرقــام وك  جانــب مــن الرقمــة من

 .االحتالل
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 فــي قابلنــاه أن بعــد يقــول بيتــه، فــي استــضافتنا يتمنــى الــدرعاوي يوســف الحــاج محمــد، والــد كــان
 حتـى فلـسطين، أهـل كـل أسـماء أكتـب أن األسـماء إحـصاء تـم عنـدما أود كنـت " القريـة علـى مطلة منطقة

  ".أستطع لم ولكنني بيتي، في زيارتي يستطيعوا

 وسمح الفاصل، الجدار إتمام بعد كامل بشكل السكان على القرية االحتالل أغلق ٢٠٠٦ عام ومنذ
ــدخولبا لهــم ــى ل ــضفة إل ــق عــن ال ــا" حــاجز طري ــق "مزموري ــوائم وف ــط األســماء ق ــى حــصولهم ودون فق  عل

  .القرابة درجة أو المناسبة كانت مهما القرية إلى الدخول يستطيع أحد وال تصاريح،

ــة" ــة مــن مــشتق اســم هــي "النعمــان قري ــت شــرق "والنعمــان الخــاص" قري  االحــتالل جعــل لحــم، بي
 الجـدار خـارج "الخـاص" وأخـرج القـدس، فـي االحـتالل بلديـة بحـدود يـسمى مـا ضمن الجدار خلف "النعمان"

 فــي يختلفــان ألنهمــا محليــين مجلــسين لهــا تجعــل أن الفلــسطينية بالــسلطة حــدا مــا وهــو لحــم، بيــت جهــة
  .الفلسطينية بالقوانين والخاص اإلسرائيلية، بالقوانين فالنعمان عليهما، المطبقة القوانين

  اوخارجه القدس داخل

 فـي الفلسطيني يدفعها ضريبة وهي- "األرنونا" ضريبة دفع "النعمان" مواطني على االحتالل يفرض
 الـسلطة علـى ُويمنـع الخـدمات، منهـا يتلقـون ال ولكـنهم -االحتالل بلدية تقدمها عامة خدمات لقاء القدس

   .١٩٦٧ عام محتلة أنها رغم الجدار خلف ألنها الخدمات تقديم الفلسطينية

 أقـل إلـى تنـاقص فلـسطينيا، ٣٥٠ يقـارب كان سكانها وعدد دونم آالف بثالثة حاليا مساحتها تقدر
 أن بحجـة والبنـاء التوسـع مـن األهـالي ومنـع اإلسـرائيلية التـضييق سياسـة بـسبب اليـوم، مـواطن مئتـي من

 التـي "غنـيم بـوأ "مستوطنة عن ًكثيرا تبعد ال أنها رغم ،١٩٩٣ عام منذ فيها البناء يمنع "خضراء" المنطقة
   .١٩٩٧ عام عليها المستوطنة ٕواقامة تقطيعها تم األشجار من غابات عن عبارة كانت

 ألنهـم اعتقـالهم فـسيتم ٕواال متـرا، ١٥٠ مـن أكثـر منـازلهم عـن االبتعـاد "النعمان" سكان يستطيع ال
 دراسـتهم اسـتكمال مـن الطلبـة االحـتالل يمنـع كمـا القدس، دخول عليهم ويمنع الفلسطينية الهوية يحملون

   .الفلسطينية الهوية يحملون ألنهم القدس في

 األرض مـن قدر أكبر على االستيالء بهدف سياج شكل على العنصري الفصل جدار بالنعمان يحيط
   .القدس في االحتالل بلدية أراضي لصالح الفلسطينية

  خدمات دون

 تنظيميا تتبع وهي إسرائيل قيام بلق موجودة القرية أن الدرعاوي جمال القروي مجلسها رئيس يؤكد
 كبيـرة يوميـة معانـاة فـي يتـسبب ممـا جميعـا، لسكانها كبير سجن بمثابة أصبحت عزلها وبسبب لحم، لبيت
 محملـة ألنها إدخالها ويمنع الدقيق، التفتيش يعني غاز أنبوبة فإدخال خدمات، أي بدخول ُيسمح فال لهم،
 مـدرج غيـر سـائقها ألن أصـال، دخولهـا ُيمنـع التـي بالغـاز ةخاصـ بمركبـة حملهـا ويجـب خاصـة، مركبة في

  .السكان أسماء بقوائم



 

١٧

 بدايــة منــذ بــدأت كثيــرة، مــرات لالعتقــال -نــت للجزيــرة الــدرعاوي يقــول كمــا- القريــة ســكان تعــرض
ــذين المعتقلــون وكــان حــصارها، ــع علــى يجبــرون عامــا ١٦ أعمــارهم تتجــاوز ال ــم أنــه ورقــة علــى التوقي  ت
 إطـالق قبـل لـساعات لالحتجـاز يعرضـهم مـا ذلـك يرفـضون وكانوا فيها، الوجود ممنوع منطقة نم اعتقالهم
  .العامة المواصالت من نوع أي فيها ليس التي القرية إلى مشيا العودة على ٕواجبارهم سراحهم

 يـــسمح ال التـــي ومنـــازلهم أرضـــهم فـــي صـــامدين – الـــدرعاوي حـــسب – "النعمـــان" مواطنـــو زال مـــا
 فيهـا البقـاء علـى – الكبيـرة العـيش تكلفـة رغـم – مـصرون وهـم سـكانها، ازديـاد رغم بتعميرها مله االحتالل

  .ثمن من ذلك كلفهم مهما تركها وعدم

  ٢٣/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

*** 

  مقابالت صحفية

   مرفوضة واألردن قادر على تخطي المرحلة"ترامب نتنياهو"خطة : الفايز

 

مرفوضة وال تشكل » ترامب نتنياهو للسالم«ايز، إن خطة قال رئيس مجلس األعيان فيصل الف -عمان
ألننا واجهنا «نقطة انطالق لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن األردن قادر على مواجهة هذه األزمة 

إنني على يقين تام بأن األردن في «: »الجزيرة نت«وأضاف الفايز في حوار مع . »أزمات أعقد منها سابقا
طات سيصمد في وجهها، ولم يفقد دوره الجيوسياسي مع هرولة دول عربية للتطبيع حال تعرضه ألية ضغو

  .مع إسرائيل

ال «وأكد أن الموقف األردني تجاه خطة السالم األميركية واضح وصريح، والءات الملك الثالث   
ألردنية، هو الرد الحقيقي على كل المشككين بالمواقف ا» ال للمس بالقدس.. ال للوطن البديل.. للتوطين

واألردن هو األقرب لفلسطين ونحن شعب واحد، وكلنا أردنيون لألردن وفلسطينيون لفلسطين، وال يمكن 
  ...وتاليا نص الحوار، لألردن أن يقبل بأي صفقة ال تلبي طموحات الشعب الفلسطيني

للتعامل معها في بعد اإلعالن عن خطة السالم األميركية والرفض الرسمي لها، ما خيارات األردن : سؤال *
  حال مضت إسرائيل في تنفيذها؟

.. ال للتوطين«الموقف األردني تجاه خطة السالم األميركية واضح وصريح، والءات الملك الثالث : الفايز -
هو الرد الحقيقي على كل المشككين بالمواقف األردنية، واألردن هو » ال للمس بالقدس.. ال للوطن البديل

 شعب واحد، وكلنا أردنيون لألردن وفلسطينيون لفلسطين، وال يمكن لألردن أن يقبل األقرب لفلسطين ونحن
  .بأي صفقة ال تلبي طموحات الشعب الفلسطيني

وثوابت األردن في القضية الفلسطينية واضحة، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حق مقدس، وحق 
 ١٩٦٧وقيام دولة فلسطينية في حدود عام الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتعويضه أيضا حق مقدس، 
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ٕ، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ١٩٦٧ما يعني انسحاب إسرائيل من كافة األراضي التي احتلت عام 
  .ذات السيادة والقابلة للحياة

وال يمكن لألردن بأي شكل من األشكال أن يقبل بصفقة القرن، ألنها ال تلبي طموحات الشعب   
 .ال يمكن أن يكون هناك سالم حقيقي مع إسرائيل على أساس هذه الصفقةالفلسطيني، و

هل تمر العالقات األردنية األميركية بأزمة سياسية بسبب ممارسة ضغوط على المملكة لقبول : سؤال *
  الخطة؟

األردن دولة قوية بمؤسساتها وال يمكن أن يفرض علينا حل من الخارج، ونتصرف بما يخدم : الفايز -
حنا وأمننا الوطني، ويحب أن نفصل في عالقتنا الثنائية مع الواليات المتحدة األميركية عن موضوع مصال

  .المساومة األميركية على القضية المركزية للعرب والمسلمين وهي القضية الفلسطينية

 نحن تربطنا بالواليات المتحدة عالقات إستراتيجية على كافة المستويات السياسية واالقتصادية  
واألمنية، وهي أكبر دولة داعمة لألردن، وتعي الواليات المتحدة أن األردن هو حجز زاوية االستقرار 
بالمنطقة، وال أعتقد أنه سيكون هناك ضغوطات أميركية على األردن إلضعاف الوضع الجيوسياسي 

  .لألردن، ألن استقراره استقرار لدول الخليج ومنطقة الشرق األوسط بأكملها

مين العام لحلف الناتو الذي يضم أميركا قبل أيام بأن استقرار األردن مهم جدا الستقرار المنطقة وصرح األ
  .برمتها، وال يمكن اللعب بمقدرات األردن أو المس باستقراره

قد يكون هناك ضغوطات من خالل قنوات دبلوماسية إلقناع األردن بأن الصفقة بداية جيدة يمكن   
وأنا على يقين . ردن للقبول بها، لكننا على قناعة تامة بأن هذه الصفقة ليست بدايةالبناء عليها، لدفع األ

تام بأن األردن في حال تعرض ألي ضغوط سيصمد في وجهها، وقادر على الصمود، وواجهنا تحديات 
  .كبيرة على مر التاريخ األردني، وال يمكن للواليات المتحدة أن تفرض حال يرفضه العالم

 يعني موت حل الدولتين وحق العودةدو إسرائيل موحدة في التوجه نحو ضم غور األردن، ما تب: سؤال *
  ما خطورة ذلك على األردن، وكيف لألردن أن يواجه ذلك شعبيا ورسميا؟.. عمليا

 

ُعند توقيع معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية حددت نقاط الحدود بيننا وبين إسرائيل في الشمال : الفايز -
والجنوب، أما الجسور التي تعبر من فلسطين لألردن وبالعكس، فلم تعتبر نقطة حدود إسرائيلية، وال نعتبر 

  .هذه األراضي حدود إسرائيل أو نقاطا حدودية إسرائيلية، بل نعتبر هذه األراضي محتلة من قبل إسرائيل

حل القضية الفلسطينية ٕواذا نظرنا لمطلع معاهدة وادي عربة نجد مادة مهمة جدا تنص على أن   
، ولكن بمجيء نتنياهو واليمين اإلسرائيلي المتطرف ماتت ٣٣٨ و٢٤٢على أساس قراري األمم المتحدة 

كل فرص السالم، وذلك بسعيهم لضم كافة أراضي الضفة الغربية بما فيها األغوار، واألردن ال يقبل وال 
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 أراض محتلة، وفي حال أصبحت إسرائيل على يعترف بحدود إسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، ألنها
  .حدودنا، فلدى األردن الكثير من الخيارات للرد على ذلك

كثيرا ما صوت البرلمان األردني على قرارات تطالب الحكومة بقطع العالقات مع إسرائيل، هل بات : سؤال *
 شعبيا؟خيار وضع معاهدة السالم على الطاولة فعليا ال مجرد تلويح مطروح رسميا و

ّمعاهدة وادي عربة خدمت األردن والقضية الفلسطينية في عدة مناح، أهمها أن األردن ثبت : الفايز - ٍ
حدوده مع إسرائيل، باإلضافة إلى التنسيق والتعامل مع أشقائنا بالسلطة الفلسطينية في األراضي المحتلة، 

  .ذي يتم بالتنسيق مع اإلسرائيليينوتقديم المساعدات للمستشفى الميداني األردني في قطاع غزة، ال

وال يمكن أن يتحمل األردن عبء القضية الفلسطينية وحده بإلغاء معاهدة السالم األردنية   
اإلسرائيلية، ألن إلغاء المعاهدة معناه إعالن حالة حرب، وهل يستطيع األردن أن يلغي المعاهدة دون دعم 

ٕوالغاء معاهدة وادي عربة حاليا مطلب . إلغاء المعاهدةٕعربي، إذا توفر دعم عربي واسالمي عندها يمكن 
إسرائيلي، ألن اليمين اإلسرائيلي المتطرف الحاكم حاليا في إسرائيل يسعى إللغاء المعاهدة ألنها باتت 

  .تشكل عبئا عليهم

بعد تقييم الملك عبداهللا الثاني العالقات مع إسرائيل بأنها في أسوأ حاالتها، ما مصير هذه : سؤال *
  العالقات، وهل نتجه نحو مزيد من التأزيم؟

العالقات األردنية اإلسرائيلية في أسوأ أوضاعها، وال يمكن أن تتحسن إال إذا تغيرت الممارسات : الفايز -
يات على المسجد األقصى والمقدسات المسيحية واإلسالمية، وانتهاك الوصاية اإلسرائيلية، وتوقفت التعد

ٕواذا استمرت الحكومة . ٕالهاشمية على القدس، واسرائيل هي من تتحمل نتائج سوء العالقات مع األردن
الهاشمية على  اإلسرائيلية المقبلة على المنوال ذاته في انتهاك بنود معاهدة وادي عربة، خاصة الوصاية

  .القدس، فستزداد العالقات سوءا وتوترا، وقد تقع أمور ال يحمد عقباها

في ظل خطة السالم األميركية والضغوط اإلسرائيلية األميركية على السلطة الفلسطينية واألردن : سؤال *
  للموافقة عليها، ما الدور المطلوب من األردن وفلسطين لتقوية مواقفهما من صفقة القرن؟

سف استمرار حالة االنقسام الفلسطيني، حتى بعد اإلعالن عن خطة السالم األميركية يضعف لأل: الفايز -
الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، وحتى اللحظة ال توجد 

  .بوادر للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية

الضفة وغزة، والتنسيق الدائم والمستمر مع ما يهم األردن اآلن وحدة الصف الفلسطيني في   
ٕالسلطة الفلسطينية للتصدي بشكل جماعي لصفقة القرن، ودعم عربي واسالمي قوي، فضال عن تنسيق 
دبلوماسي دولي من لدن الملك عبداهللا الثاني والرئيس الفلسطيني مع االتحاد األوروبي وروسيا والصين 

  .يجاد مخرج لهذه المعضلةوالدول دائمة العضوية في مجلس األمن إل
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إسرائيل تتحدث عن حالة من الهرولة العربية وحتى اإلسالمية للتطبيع معها، وشاهدنا أخيرا : سؤال *
لقاءات والتحضير الجتماعات عربية إسرائيلية، وهناك من يتذرع بأن هناك تطبيعا أردنيا ومصريا لتبرير 

له على المملكة والقضية الفلسطينية، وهل تضعف من كيف يؤثر ذلك ك.. هذه االتصاالت وموجة التطبيع
  موقف األردن حيال خطة السالم األميركية؟

كثر الحديث في وسائل إعالم مختلفة وعلى منصات التواصل االجتماعي عن أن األردن فقد : الفايز -
ع بأن ذلك لن ٕأهميته اإلستراتيجية بحكم التواصل بين بعض الدول العربية واسرائيل، وهنا أطمئن الجمي

وبخصوص تطبيع العالقات مع إسرائيل، هناك قرارات . يؤثر على أهمية األردن الجيوسياسية في المنطقة
من جامعة الدول العربية واتحاد البرلمان العربي بعدم تطبيع العالقات مع إسرائيل، والجميع مطالب 

  .ريخ الصراع العربي اإلسرائيليباالستجابة لهذه القرارات، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من تا

تردد أخيرا الحديث عن عزم األردن إعادة النظر في قرار فك االرتباط بين الضفتين الشرقية : سؤال *
والغربية، وسمعنا نفيا واضحا من وزير الخارجية، لكن الحديث ما زال متداوال عن ترتيبات أو ما يشبهها 

  لضفة الغربية؟لمنح الجنسية األردنية للفلسطينيين في ا

لألسف الشائعات المشككة بالمواقف األردنية الثابتة والتاريخية ال تتوقف، وجزء من هذه : الفايز -
. الشائعات ما أشيع أخيرا حول عزم األردن إعادة النظر بقرار فك االرتباط بين الضفتين، ومدى دستوريته

ألسف يكررها ويتساوق معها ضعاف النفوس ومثل هذه الشائعات يطلقها اليمين اإلسرائيلي المتطرف، ول
من المشككين بالمواقف األردنية الثابتة من القضية الفلسطينية، وأول من وقف ضد قرار فك االرتباط في 
حينه كان الملك حسين بن طالل رحمه اهللا، حفاظا على القضية الفلسطينية، وبفعل الضغط العربي على 

  .القرار للخروج من دائرة االتهام بالسيطرة على القرار الفلسطينياألردن آنذاك وافق الملك حسين على 

دستوريا، تجري االنتخابات النيابية في النصف الثاني من العام الحالي، هل ستجري االنتخابات : سؤال *
النيابية في هذا العام، خاصة أن هناك من يشكك بإجرائها بسبب الوضع اإلقليمي وطرح خطة السالم 

  األميركية؟

الدستور األردني واضح فيما يتعلق باالنتخابات النيابية، فقرار حل البرلمان ورحيل الحكومة : الفايز -
والدعوة إلجراء انتخابات نيابية جديدة بيد الملك، والدستور يمنح الملك صالحية التمديد للمجلس الحالي 

ا تقديم الحكومة الحالية استقالتها، ٕعاما أو عامين إضافيين، واذا ما تم حل مجلس النواب فيتوجب دستوري
وتكليف حكومة جديدة تجري االنتخابات النيابية المقبلة، وحتى هذه اللحظة كل ما يقال عن إجراء 
انتخابات نيابية أو تمديد للمجلس هو تكهنات، وستبقى التكهنات والتحليالت حتى يصدر الملك قراره بشأن 

 .البرلمان، بما يضمن مصلحة الوطن

 ٦ ص٢٥/٢/٢٠٢٠تور الدس

***  
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  فعاليات

  ويدعون لدعم الموقف األردني" نتانياهو–ترمب "متحدثون يكشفون حقيقة صفقة 

  

دعا متحدثون في محاضرة بمنتدى الفكر العربي الى االلتفاف حول موقف القيادة  -  الرأي–ّعمان 
األردنية الهاشمية في مواجهة صفقة القرن والتي تجلت في تعبير جاللة الملك عبد اهللا الثاني الواضح، 

  . ال للوطن البديل، وال للتوطين، وال للتنازل عن القدس:من خالل تأكيده على الالءات الثالث

إن » عصام ملكاوي . وقال أستاذ الدراسات االستراتيجية والسياسية وعضو منتدى الفكر العربي د
ًتحمل اسما جديدا لمشروع صهيوني قديم بدأ في مؤتمر بازل سنة » صفقة القرن«  وتم تدشينه ١٨٩٧ً

، واآلن يتم إكمال هذا ١٩٤٨ه األولى بإنشاء الكيان اإلسرائيلي  وتحقيق خطوات١٩١٧بوعد بلفور 
، مع اإلشارة إلى أن هذه الصفقة ليست جديدة في فحواها، لكنها جديدة في ٢٠٢٠المشروع في سنة 

ًدرجة الوضوح الكامل لحيثياتها، فالمسكوت عنه أصبح معلوما وواضحا للجميع ً .  

محمد . الوزير األسبق واألمين العام لمنتدى الفكر العربي دوأشار ملكاوي في المحاضرة التي أدارها
ًأبوحمور، إلى ما وصف به أحد الخبراء صفقة القرن بأنها أول خطة تقدم بذريعة السالم حال أسوأ من 

مكان تحت «األمر الواقع، الفتا إلى ما عبر عنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في كتابه 
، ورفض قيام دولة فلسطينية في »الترانسفير«، بأن األردن احتياطي للتهجير ١٩٩٦سنة » الشمس

الضفة الغربية، والنظر إلى الضفة الغربية على أنها مساحة الستيعاب اليهود وتأمين مصادر المياه وكبعد 
بار الفلسطينيين ة السكانية إلسرائيل في تل أبيب، واعت؟ُجغرافي بين النهر والبحر يبعد التهديدات عن الكثا

في الضفة الغربية أقلية في منطقة خاضعة لسلطة الدولة اليهودية، وال يحق لهذه األقلية المطالبة بدولة 
فلسطينية حيث يعيشون، وكذلك اعتبار القدس مدينة موحدة وعاصمة إلسرائيل، وضم غور األردن، وعدم 

 حدود حرب وليست ١٩٦٧اعتبر نتانياهو حدود السماح لالجئين بالعودة، وسيطرة إسرائيل على المعابر، و
  .حدود سالم وال يمكن العودة إليها

ّوبين ملكاوي، أنه حسب صفقة القرن لن يكون لألردن حدود مع فلسطين ولكن مع إسرائيل فقط، 
التي ستدير المعابر الحدودية وتشرف عليها لمراقبة دخول الفلسطينيين وخروجهم، كما تعد الصفقة األردن 

ًرا رئيسيا للسياحة الدينية، وتعمل على إفراغ مضمون الوصاية الهاشمية على المقدسات بتطبيق معب ً
  .التقسيم الزماني والمكاني على األماكن المقدسة، عدا أن األكثر خطورة هو ضم غور األردن إلسرائيل

مشكالت وأضاف أن التهديدات تطال مكانة األردن ودوره ومصالحه االستراتيجية في سبيل حل 
إسرائيل األمنية والديموغرافية، وهو ما ال يمكن قبوله، وكذلك إضعاف الموقف الفلسطيني الذي يرى 
ًالموقف األردني سندا له في مواجهة الصفقة، مؤكدا خيارات األردن في رفض الصفقة جملة وتفصيال على  ً ً

ته ومساندته، وتحمل تبعات ذلك، المستوى الشعبي، واالنحياز للنظام األردني في الرفض ودعم كل توجها
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ًداعيا إلى المصالحة الفلسطينية الفلسطينية وانتهاج استراتيجية نضالية مشتركة، ودعم مقاومة فرض 
  .الصفقة كحق تكفله القوانين الدولية

من جانبه، أكد الدكتور أبوحمور، أهمية االلتفاف حول موقف القيادة األردنية الهاشمية في 
ًإن كل حل غير عادل وغير شامل سيكون مضرا بالمصالح األردنية كما «الصفقة، قائال مواجهة ترتيبات 

وشدد على ضرورة توحيد الموقف العربي في رفض الحلول التي ال تستجيب لحقوق  .«يضر بالفلسطينيين
 الشعب الفلسطيني المشروعة في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتفنيد الحجج التي
يتخذها أرباب الصفقة لتمرير مشروعهم أمام العالم بالوسائل الدبلوماسية والقانونية، وشرح األخطار 
المترتبة على هذا المشروع كونها تهدد مستقبل المنطقة والعالم عبر نسفها لالتفاقيات والجهود السلمية 

  .والسلم الدولي

  ٢ص/٢٥/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 الشعبي ضد صفقة القرنالنقابات المهنية تقود الزخم 

  

تقود النقابات المهنية حراكا شعبيا رافضا لصفقة القرن لدعم الموقف  - طارق الحميدي-كتب 
األردني الرسمي الرافض للصفقة، وحولت مجالس النقابات المجمع الى قبلة لعقد الندوات والفعاليات 

حل آخر ال يأخذ بعين االعتبار الحقوق ومع إعالن األردن الرسمي رفضه للصفقة أو ألي .الرافضة للصفقة
ٕالوطنية للفلسطينيين واقامة دولتهم المستقلة، نهضت النقابات بدورها وأعلنت عن تشكيل لجنة عليا 

  .لمجابهة صفقة القرن بالتشارك مع عدد من الفعاليات واألحزاب الوطنية

 التيارات السياسية ورغم الخالفات التي تعصف بين عدد من النقابات والتي سببتها اختالف
واإليديولوجية، إال أن النقابيين يقفون في خندق واحد في مواجهة صفقة القرن، وهو ما أظهرته تصريحات 
نقيب األطباء ورئيس مجلس النقباء السابق الدكتور علي العبوس الذي شدد على ضرورة نسيان وتجاهل 

  .«الوطن بخطر«الخالفات عندما يكون 

ى الجميع أن يتركوا خالفاتهم جانبا، الن األوضاع اإلقليمية صعبة ولها إن عل«وقال العبوس 
، مبينا ان نسيان الخالفات شيء طبيعي عندما يحتاج الوطن وتحتاج األمة البنائها »تداعيات على الوطن

في الدفاع عن قضية فلسطين، مشيرا إلى أن جميع األردنيين يقفون خلف قيادتهم في رفض 
  نرفض صفقة القرن وال :يب المحامين مازن إرشيدات، قاللس النقابات المهنية نقرئيس مج.االحتالل

نرى في أي من بنودها صفقة سالم، كما أننا نقف صفا واحدا في مواجهة ما تتضمنه الصفقة من مآالت 
  .«خطيرة على األردن والقضية الفلسطينية
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ي العمل إال أنها تضم كافة النقابات اللجنة العليا التي أعلنت عنها النقابات لم تبدأ زخمها ف
المهنية وعددا من األحزاب والشخصيات وتعمل بطريقة العمل الجبهوي بين النقابات واألحزاب والنواب 

وتقود النقابات هذا الحراك بعد عودتها للمشهد خالل السنوات األخيرة وتقدمها .لمواجهة الصفقة شعبيا
وشهدت أروقة وقاعات .الضريبة السابق وطنية على رأسها قانونالصفوف الشعبية في عدد من القضايا ال

المجمع سلسلة اجتماعات وفعاليات حزبية ونقابية قبل وبعد إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب عن 
وأصدرت النقابات المهنية مواقف واضحة تحث الجميع .صفقة القرن المزعومة والتي تراها النقابات باطلة

ادة الهاشمية في رفضها لهذه المخططات والتمسك بالوحدة الوطنية القادرة على الوقوف للوقوف خلف القي
وأخذت النقابات .أمام كل المؤامرات، والتاكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية

فعاليات تحشد على األرض لرفض هذه االتفاقية بكافة الطرق السلمية والمشروعة من خالل إقامة ال
  .الجماهيرية، إلظهار حجم قوة وتأييد الشارع للموقف الرسمي الذي أعلنه جاللة الملك برفض الصفقة

  ٢ص/٢٥/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  آراء عربية 

  ما هو مصير الضفة الغربية بعد ضم المستوطنات اإلسرائيلية؟

 

  غسان مصطفى الشامي

ي واإلدارة األمريكية الصهيونية نقطة سرائيلاإلالضفة الغربية والقدس المحتلة تمثل عند االحتالل 
االرتكاز في تطبيق صفقة القرن التصفوية للقضية الفلسطينية؛ لذا فإن خطوات تنفيذ الصفقة بدأت في 

 القدس المحتلة، وقد بدأت ميدانيا على األرض سلطات االحتالل العمل على تنفيذ ًأيضاالضفة الغربية و
قبل أيام  .ية الكاملة على الضفة الغربية والقدسسرائيلفرض السيادة اإلخرائط ضم مستوطنات الضفة و

جزء ال يتجزأ  إلى تحدث رئيس الوزراء في الكيان نتنياهو إن حكومته ستعمل على تحويل الضفة الغربية
ية إسرائيلية الكاملة على الضفة وهي لجنة سرائيل معلنا عن لجنة فرض السيادة اإلإسرائيلمن دولة 

ية في الضفة التي سيتم ضمها للكيان، ويتكون سرائيلية مشتركة لترسيم الخرائط للمستوطنات اإلأمريك
مئير بن شابات، ، وية من الوزير الليكودي ياريف ليفينسرائيلطاقم اللجنة المشتركة حسب المصادر اإل

 ًأيضادمان الذي هو  ديفيد فريإسرائيلورونين بيريتس حيث يستعين أفراد الفريق بالسفير األمريكي لدى 
إن ضم مستوطنات الضفة المحتلة وتنفيذ سيناريوهات  .عضوا في اللجنة المشتركة يمثل الجانب األمريكي

ي في الضفة المحتلة والمستوطنات سرائيلصفقة القرن ورسم خرائط جديدة هدفه باألساس تعزيز األمن اإل
خطة صفقة القرن :  صرح به حديثا نتنياهو بقولهالجديدة ومواصلة مشاريع تهويد الضفة الغربية، وهذا ما

اعتراف أمريكي  إلى ستؤدي وي بالضفة، وتؤمن مستقبل وجودنا بالمنطقةسرائيلسوف تعزز األمن اإل
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إن ما يحدث من  .ية، حسب نتنياهوسرائيلباالستيطان اليهودي بالضفة، وذلك ألول مرة منذ قيام الدولة اإل
ية األمريكية باشرت أعمالها سرائيلفقا للصحافة العبرية تؤكد أن اللجنة اإلوقائع الميدانية على األرض و

ية خطيرة تعمل إسرائيلية، كما أن هناك ثمة خطة سرائيللتحديد المناطق التي ستفرض عليها السيادة اإل
على بناء شبكة كهربائية في األراضي الفلسطينية وهي تستهدف باألساس خدمة مستوطنات الضفة 

ية قامت ببلورة خطة سرائيلي كان أن شركة الكهرباء اإلسرائيل حسب ما أعلنته مؤخرا هيئة البث اإلالغربية
شاملة لتطوير البنى التحتية الكهربائية في الضفة للتجمعات السكنية الفلسطينية واليهودية المستوطنات 

ثل خطوة عملية لتنفيذ صفقة ية على حد سواء، إن أعمال ترسيم الخرائط الجديدة للمستوطنات تمسرائيلاإل
 الصفة القانونية على ما يحدث على أرض في إضافةالقرن وهي تسير قدما وبحماية أمريكية كاملة من 

تنفيذ الخرائط الجديدة وتطبيق سياسية صهيونية أمريكية جديدة برؤية عسكرية أمنية بهدف إلجهاض 
االستيطان في بيت الشرق في القدس المحتلة خبير الخرائط و.إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي

ي لكي سرائيلخليل التفكجي اعتبر تكوين اللجنة المختصة بترسيم الخرائط هي خطوة من قبل الجانب اإل
يكون هناك إشراف وحماية أمريكية في محاولة منهم إلضفاء قانونية دولية وأن الخرائط التي قدمت 

م ١٩٩٠م وانتهت في مشروع شارون عام ١٩٧٠بدأت عام وشملها صفقة القرن هي مجموعة مشاريع 
ية فان إقامة دولة فلسطينية غير موجود سرائيلأنه ووفق الرؤية اإل وواآلن يجري تطبيقها على أرض الواقع

وغير مطروح إطالقا، حتى بالرجوع التفاقيات سابقة ككامب ديفيد وأوسلو وغيرها، فكلها لم تجمع على 
ية الكاملة ألن قادة سرائيلياسي للسلطة الفلسطينية يكون تحت السيطرة اإلوجود دولة إنما وضع س

 استغلت إسرائيل أن وآخر في مكان إنمااالحتالل يسعون ألن تكون الدولة الفلسطينية ليس في الضفة 
المفاوضات والضعف العربي واالنقسام الفلسطيني لتنفيذ رؤيتها، بحيث جاءت اإلدارة االمريكية وأخذت 

ن االعتبار كافة األمور السياسية المتمثلة بالسيطرة على ما تحت األرض الكسارات، وما فوق األرض بعي
إن الغطرسة  .يإسرائيلالزراعة وغور األردن، والسيطرة على األرض بحيث يكون الدخول والخروج بإذن 

ية ضد سرائيلفة الجرائم اإلية التي تسير بغطاء أمريكي تؤكد مجددا على المشاركة األمريكية في كاسرائيلاإل
ي، سرائيلشعبنا الفلسطيني، وأن المشاريع والمخططات األمريكية للمنطقة تتناغم مع مشاريع االحتالل اإل

ي الفلسطيني، بل إن اإلدارة سرائيلوهو ما يؤكد أن أمريكا لم تعد وسيطا نزيها في إيجاد الحلول للصراع اإل
عطيه الضوء األخضر األممي لمواصلة مجازره تجاه شعبنا الفلسطيني األمريكية تشرعن لالحتالل جرائمه وت

وأرضه ومقدساته، كشفت المؤامرة األمريكية الصهيونية صفقة القرن عن الوجه القبيح عن المجتمع 
 واإلبادة ومشاريع التهويد والفصل العنصري اإلجراميةالدولي الذي ال يحرك ساكنا أمام هذه المخططات 

  .أبناء شعبنا الفلسطينيوالتشريد بحق 

  ٢٣/٢/٢٠٢٠الجزيرة 

***  
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 آراء عبرية مترجمة

  

 

 

 

 

*** 

  :باليهودي المتطرف وتعطيل القانون

  !إلقامة الهيكل..هكذا ينطلق القطار الليلي إلى محطته األخيرة
  

 )٢٣/٢/٢٠٢٠هآرتس  (روغل الفر

شرات اإلخباريـة الرئيـسية الخطاب القومي المسيحاني المتطرف حول الحـرم لـم يتـسرب بعـد إلـى النـ
ميكــور " و"إســرائيل اليــوم"فــي التلفــاز، ولكــن مــن يقــرأ أعمــدة الــرأي فــي وســائل إعــالم اليمــين مثــل صــحيفة 

 . يكتشف أن هذا الخطاب قد تجذر هناك"٧قناة " و"ريشون

ًاعتقــال عــضو الكنيــست الــسابق يهــودا غليــك فــي الحــرم بــسبب ســير بطــيء جــدا هــو أمــر دقيــق 
األصفاد التي وضعت في يديه أمام ناظري المسلمين، والتفتيش الذي أجرته الشرطة في الليلة واحتجاجي، و

 "سـلطة القـانون" المتـآمر لــ–كل ذلك ينبع في نظر اليمين مـن نفـس الـسلوك اليـساري … نفسها في منزله
ثلـي القوميـة ً وضـعت لنفـسها هـدفا وهـو قمـع مم"سلطة القانون"حسب رأيهم، . ًوالموجه أيضا نحو نتنياهو

  .اليهودية، نتنياهو في البداية واآلن غليك

 والقيـادة القوميـة المتطرفـة، يـرى "سـلطة القـانون"حسب رأي اليمـين، فـإن الحـرب التـي تجـري بـين 
فيها اليمين أنه الوقـت حـان لتحقيـق الوعـد اإللهـي للـشعب اليهـودي، ولـيس لـسلطات إنفـاذ القـانون، التـي 

  .رة واضحةتقوم بتدنيس المقدسات بصو

، "البــديل" هــو "أزرق أبــيض"ًأمــا القوميــون المعتــدلون نــسبيا؛ أي هــؤالء الــذين ال يعتبــرون حــزب 
. يعتقدون أن الحركة الوطنية اليهودية سـترتاح بعـد فـرض الـسيادة علـى غـور األردن وجميـع المـستوطنات

. سيطرة علـى الحـرم بالتـدريجالـ: ولكنهم مخطئون، فبعد كل هذا الضم ستنتظرنا التلة المقدسـة للمـسيحانية
ربمـا يتحـدث بتـسلئيل سـموتريتش . بداية صالة اليهود في الحرم، وفي النهاية إقامة الهيكل وتقديم القربان

 .اآلن عن قطار ليلي إلى حائط المبكى، لكن المحطة النهائية الحقيقية لهذا القطار ستكون في الحرم

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 
 العنصرية او المعارضة لها بهدف وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل

 .اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك
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 الفلسطينية بصورة مطلقة فحسب، وال حتى بصيغة إن أفضل المستوطنين ال يرفضون إقامة الدولة
 فما يقلقهم من تلك الصفقة التي يقترحها البيـت األبـيض هـي –الجبنة السويسرية التي وفرتها خطة ترامب

  . مكانها في الحرم"الكرامة اليهودية"البنود التي تتعلق بمستقبل الحرم، فمن وجهة نظرهم 

ًوجودا قوميا يهوديا في أرض إسرائيلقدسية الحرم هي التي تبرر في نظرهم  ً في الحرم يمر الخـط . ً
وكـل . من هناك ستهب الريـاح المـسيحانية. الذي يفصل بين عالمية الليبراليين والقومية اليهودية المتطرفة

ٍحركة فاشية تتميز بالوعد وبإعادة األمور إلى سابق عهدها، والعودة إلـى مـاض بطـولي وامبريـالي، مـاض  ٍٕ
 التي يشعر الشخص الوطني من دونها بأنه مهان "الكرامة الوطنية"حاضر ضعيف غير مليء بـيغطي على 

  .ومضطهد

من الحرم تهب رياح الفاشية التي تميز الوطنية المتطرفة اليهودية، ولن تهدأ حتى يـتم محـو عـار 
ن اعتقال غليك أمام يرى الفاشيون اآلخذون في التزايد حول الحرم بأ. ٕالمسجد األقصى واقامة الهيكل ثانية

ًأنظار المسلمين يعد مسا خطيرا بـ ً   ."الكرامة اليهودية"ّ

برنامجهم تجاه الحرم يشبه البرنامج الذي اتبعوه في إنـشاء المـستوطنات فـي الـضفة، الخطـة التـي 
  .وضع حقائق على األرض بصورة تدريجية وتصميم وثبات: سيكافئ بها ترامب برؤيته االفنجلستية

ًان مجديا في المـستوطنات، وقـد يـنجح فـي الحـرم أيـضا، وتحديـدا بمـساعدة الـدعم مـن هذا األمر ك ً ً
أمناء جبـل . ولن توقفهم أي سلطة قانون. لوبي االفنجلستيين في الواليات المتحدة وأموال شلدون ادلسون

أن يخلقـوه ٕواذا تبـين لمعارضـيهم بـأن الكـابوس األكبـر الـذي يمكـن . الهيكل يعتبرون أنفسهم مبعوثي اإللـه
وطالمـا أنـه موجـود . في البالد هو دولة أبرتهايد ثنائية القومية، فقد حان الوقت إلدخال الحرم في المعادلـة

دولــة .  لــن يــتم إشــباع رغبــاتهم الفاشــية"كرامــة"ومــن دون . فــي أيــدي المــسلمين فــال توجــد لليهــود كرامــة
. هـذا هـو الهـدف األكبـر القـادم. إقامـة الهيكـلاألبرتهايد ثنائية القومية هي عالمـة فارقـة فـي الطريـق إلـى 

  .ٕواليه انطلق القطار من المحطة

  ٢٤/٢/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

 

  

  

  

  

  



 

٢٧

  اخبار باالنجليزية

Palestinian cause, Jerusalem close to hearts of Jordanians, poll shows 
 
By JT - Feb 24,2020 - AMMAN — The Palestinian cause and Jerusalem top the list of 
concerns among the majority of Jordanians, a recent opinion poll has shown. 
The public survey, conducted by the Department of Public Opinion Polls and Surveys 
between February 16 and 22 and issued by the Centre for Strategic Studies at the 
University of Jordan, surveyed a representative sample of Jordanian society from all 
governorates and opinion leaders, the Jordan News Agency, Petra, reported on Tuesday.  
Included in the “Jordan Street Pulse” poll series, the survey addressed pressing issues 
currently facing Jordan, the region and the international community, with a focus on the 
US’ so-called "deal of the century". 
The results showed that the Palestinian cause and Jerusalem topped the “interests list” of 
61 per cent of the national sample and 70 per cent of the surveyed opinion leaders. 
Asked about the "deal of the century", all the opinion leaders knew about the plan, while 
the vast majority of the national sample, at 89 per cent, said they had heard about the plan. 
When asked about the source of their information, television sources topped the list for 
both samples. 
In terms of the major issues included in the US plan, a third of the national sample and a 
fifth of the opinion leaders said that the main issues were keeping Jerusalem as the 
undivided capital of Israel in addition to the plan’s intention to take over large swathes of 
Palestinian land. 
Both samples — 11 per cent of the national sample and 9 per cent of the opinion leaders — 
also said that the plan aims to annex the Jordan Valley and impose Israeli sovereignty over 
the territory. 
Fifteen per cent of the opinion leaders’ responses revealed that the main issue included in 
the so-called "deal of the century” is liquidating the Palestinian cause in the best interests 
of Israel, while 13 per cent of the opinion leaders said it is discarding Palestinian refugees’ 
right of return. 
In response to a question on what they perceived the main objective of the deal to be, 31 
per cent of the national sample said it is to occupy the entire Palestinian territories, while 
21 per cent said it intends to establish the whole of Jerusalem as the capital of Israel and 12 
per cent said that the deal aims to eliminate the Palestinian state. 
According to the poll, 9 per cent of the respondents believe that the aim is to empower 
Israel to exert greater control over the region.  
Regarding the deal’s “winners and losers”, 60 per cent of the national sample and 38 per 
cent of the opinion leaders thought that the Palestinians would face the greatest setbacks, 
while 15 per cent of the national sample and 14 per cent of the opinion leaders saw Jordan 
as bearing the brunt of the consequences.  
Thirty-two per cent of the opinion leaders and 8 per cent of the national sample said that 
both Jordan and Palestine are the main losers, while 13 per cent of both samples believe 
that the Arab world is the main loser. 
The greatest winner, according to 74 per cent of the opinion leaders sample and 58 per cent 
of the national sample, is Israel, while 17 per cent of the national respondents said it is the 
US. 
Regarding the Kingdom's position towards the US plan, 43 per cent of the national sample 
and 34 per cent of the opinion leaders said that they are “extremely satisfied” with 
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Jordan's stance, while 16 per cent and 21 per cent of the two groups, respectively, are “not 
satisfied at all” on this matter. 
Regarding the position that the Kingdom should take, 31 per cent of the national sample 
and 49 per cent of the opinion leader respondents suggested that the Kingdom should 
confront the plan and rally Arab and international efforts to prevent its implementation. 
Twenty-four per cent of respondents said that the Kingdom should cut ties with Israel, 
while 19 per cent of the opinion leaders said that the government should scrap the gas deal 
and other Jordanian-Israeli agreements. 
The majority of both samples felt that the top priority should be to maintain an 
uncompromising stance on Jerusalem as the capital of Palestine.  

Jordan Times Feb 24,2020 
*** 

How Israel/Palestine played out in US politics this week 
 
James J. Zogby 
Earlier this week, a comment by Senator Bernie Sanders about Israeli policy and 
Palestinian rights and the resulting condemnation of his remarks by a pro-Israel group of 
Jewish Republicans opened a window into this issue’s state of play in both American and 
Israeli politics. 
Appearing on a televised CNN Town Hall, Sanders was asked by an audience member to 
comment on “How do US-Israel relations look in your administration?” Sanders, making 
his strongest remarks to date, said, “To be for the Israeli people and to be for peace in the 
Middle East does not mean that we have to support right-wing, racist governments that 
currently exist in Israel.” He went on to speak about Palestinian suffering, noting the 
severe restrictions placed on civilians in Gaza and Gaza’s 70 per cent youth unemployment. 
He concluded that US policy “cannot be ... just pro-Israel and ... ignore the needs of the 
Palestinian people”. The CNN audience vigorously applauded Sanders’ strong comments. 
The Republican Jewish Coalition (RJC), a group funded by Sheldon Adelson, the 
billionaire who is closely linked to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and 
President Donald Trump, immediately denounced Sanders issuing a statement calling it 
outrageous that “a mainstream US political party candidate for president would call the 
Israeli government racist”. The RJC statement went further, saying: 
“Sanders says he supports the Israeli people, just not their democratic government. As it 
happens, the policies that Sanders calls racist are supported by all the major contenders to 
be the next Israeli prime minister and by the vast majority of Israeli voters, because they 
defend the basic national security needs of the Jewish state.” 
What I found intriguing about this exchange was the fact that the RJC’s effort to rebuke 
Sanders ended up shining a light on the nature of what has become Israel’s dominant 
political culture. Instead of contesting the charge that the policies of the Israeli government 
are racist, the RJC justified them by saying that these policies are supported by the vast 
majority of the Israeli people and all of the major candidates to become Israel’s Prime 
Minister. 
As if to establish the validity of Sanders’ criticism, in recent weeks Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu continued Israel’s suffocating choke-hold on the people of Gaza, 
denied West Bank Palestinians the right to export produce to the outside world, announced 
over 4,000 Jewish housing units that, when built, will close Jerusalem off from the rest of 
the West Bank, imposed new restrictions of Palestinian residents in Jerusalem 
and declared his intention to annex “the Jordan Valley, the northern Dead Sea and all 
the...Jewish communities large and small, in Judea and Samaria”. And to put icing on the 
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cake, Netanyahu continued to Arab-bait his political opponents in the Blue and White bloc 
by telling Israeli voters that “a vote for Benny Gantz (of Blue and White) is a vote for the 
Arabs”. 
Instead of distancing himself from Netanyahu’s commitments to annex Palestinian lands 
and expand settlements, Gantz’s response has been to embrace these very same positions. 
He went further by taking a harder line on Gaza, and then made it clear that Arabs “won’t 
be a part of my government”. 
So, the RJC is right. While there may be some differences between Netanyahu, Gantz and 
other Israeli leaders in contention for the premiership, in their racist disregard for 
Palestinian rights, they largely agree. And because the “vast majority of Israeli voters” 
keep supporting these parties and, according to polls, support their policies that 
demonstrate contempt for Palestinian rights, it appears that the other RJC indictment of 
Israel’s political culture is also on target. 
What this exchange also brought home is the extent to which a deep partisan divide has 
developed on issues related to Israel/Palestine here in the US. Among Democrats and 
independents, Sanders not only can call the Israeli government racist, press for greater 
recognition of Palestinian suffering, and propose that aid to Israel be conditioned on 
Israel’s human rights policies, he can get loud audience approval for these critical 
comments. 
Sanders, once alone, among Democratic candidates willing to take a tough position on 
Israel, has this year, been joined by a few other leading Democratic candidates, including 
Senator Elizabeth Warren and Mayor Pete Buttigieg. They know that there is strong voter 
support for this position and very little support for a hardline pro-Israel view. 
There is interesting evidence for the lack of Democratic voter tolerance for strident pro-
Israel (DMI) policies, in the strange behaviour of a pro-Israel “dark money” group, 
Democratic Majority for Israel, a group funded by a collection of AIPAC donors and 
board members. DMI recently spent about $1.5 million in negative ads in Iowa and Nevada 
urging Democratic voters to reject Sanders bid for the presidency. What was intriguing 
was that despite the name of the group sponsoring the ads and source of their money, the 
DMI strategists knew that they wouldn’t accomplish anything by challenging Sanders on 
the “Israel issue”. Instead their attack ads focused on his age, his heart attack and his 
support for democratic socialism. 
There is no such problem in being an outspoken advocate for Israel’s hardline views on the 
Republican side. In very real sense, the GOP and Likud are like twins separated at birth. 
These parties even share some of the same donors. A few Israeli Ambassadors were 
originally US citizens and Republican stalwarts. And the leading architects of Trump’s 
Israel policy, including his attorneys and his son-in-law are financial supporters of Israeli 
settlements. 
Bottom line: As the RJC inadvertently points out, Israelis have, in fact, become 
increasingly unified around hardline policies that can only be described as racist and 
contemptuous of Palestinian rights. In this, they are supported by today’s Trump-led 
Republican Party. Paralleling this development, and to some extent in reaction to both the 
Israeli policies and the virtual Likud/GOP marriage, Democrats have become far more 
critical of Israel. The result is the deep partisan divide we witnessed playing out this past 
week. 
The writer is president of the Washington-based Arab American Institute 
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Palestinians slam plan for thousands of new settler homes in East 
Jerusalem 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced addition of 
2,200 units to HarHoma settlement 

MEE and agencies 
Palestinians have slammed an announced plan by Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu to add thousands of new homes for Jewish settlers in occupied East Jerusalem, 
a project unveiled less than two weeks before a general election in Israel. 
"I have huge news today - we're adding another 2,200 units to HarHoma," Netanyahu said 
in a video message posted by his office on Thursday.  
The contentious HarHoma community was first built in 1997 during a previous Netanyahu 
administration. The prime minister said he had approved that initial construction "despite 
objections from the entire world" and estimated that HarHoma's population would grow 
from 40,000 to 50,000 when the new units were completed.   
A statement from a spokesman for Palestinian Authority (PA) President Mahmoud Abbas, 
published by the official Wafa news agency, criticised the move as designed to win votes 
ahead of elections on 2 March. 
"Netanyahu's attempts to win right-wing Israeli votes on the eve of the Israeli elections at 
the expense of Palestinian rights will not bring peace and stability to anyone, and will lead 
to more tension and violence in the region," said the statement. 
Netanyahu is trying to secure his re-election at what will be the third vote in less than a 
year.Polls indicate another close race between the prime minister's right-wing Likud and 
the Blue and White party of former general Benny Gantz, with neither bloc expected to win 
an outright majority.  
'A severe blow'On Thursday, Netanyahu also announced the approval to build a new 
settlement with several thousand homes in GivatHamatos, next to the mainly Palestinian 
East Jerusalem neighbourhood of BeitSafafa.  
The new community will include 3,000 homes for Jewish-Israeli residents and 1,000 "for 
the Arab residents of BeitSafafa", Netanyahu said.  
Watchdog Peace Now called the GivatHamatos project "a severe blow to the two-state 
solution", as it would interrupt "territorial continuity between Bethlehem and East 
Jerusalem".Israel seized East Jerusalem in the 1967 Six-Day War. It later annexed it in a 
move never recognised by the international community. 
Settlements in East Jerusalem and the occupied West Bank are also considered illegal by 
most foreign governments and the United Nations under international law.  
Peace Now argued that Netanyahu, who is currently leading a caretaker government after 
two elections failed to produce a clear winner, lacks the mandate to approve the 
contentious projects.  
"Such a change of policy can't happen in a transitional government without a mandate 
from the public," it said.  

Middle east eye 20 February 2020  
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