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٤

  القدس االردن

  ويؤكد على االلتفاف الوطني حول الملك" صفقة القرن"يرفض " النواب"

  

 أعلن رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، عن دعوته إلى اجتماع -  بترا- عمان
  .عاجل لرؤساء البرلمانات العربية، يوم السبت المقبل، لمناقشة خطة السالم األميركية

م جلسة لمجلس النواب، أمس األحد، برئاسة المهندس الطراونة، جاء اإلعالن عن ذلك في ختا
  .وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، لبحث خطة السالم األميركية

وأكد الطراونة أنه سيقوم بناء على تكليف من المجلس، بمخاطبة برلمانات الدول اإلسالمية، 
غط على حكوماتهم التخاذ قرارات في مواجهة خطة السالم األميركية، والبرلمانات اإلقليمية والدولية، للض

  .فضال عن تكليف أمانة المجلس بصياغة توصيات النواب بهذا الخصوص تمهيدا إلرسالها إلى الحكومة

وقال الطراونة إننا نرفض خطة السالم األميركية، ونجد بأنها انحياز أميركي لدولة االحتالل 
ينا أن أي مقترحات دون االعتراف بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران والعدوان والبطش، مب

وعاصمتها القدس وضمان حق العودة والتعويض لالجئين، هي مقترحات غير قابلة للحياة مصيرها إلى 
  .الزوال، ولن ترى النور مهما استبد الظالم وظلمته

 الملك عبد اهللا الثاني الوصي على المقدسات، ولفت إلى أن رفضنا للخطة يستند إلى مواقف جاللة
الذي ما زال صوته يصدح، بأن إنهاء الصراع العربي الفلسطيني على أساس استعادة الحقوق الفلسطينية 

  .كاملة غير منقوصة، هو مفتاح األمن واالستقرار في المنطقة

عودة، واالعتراف وأوضح أن الخطة األميركية جاءت بالجور على حقوق مقدسة، لتصادر حق ال
بالقدس عاصمة موحدة إلسرائيل، وتعد إسرائيل بصفتها دولة احتالل بضم غور األردن وشمال البحر 
الميت والسيادة عليه، وتجيز لها مشاريع التوسع االستيطاني المدان، ما يشكل ضربا للمصالح األردنية 

عتدال والعقل في طرح المبادرات القابلة والفلسطينية، وتضييعا للحقوق التاريخية، واستفزازا لمنطق اال
  .للحياة، بعد احتكارها قرارات الوضع النهائي دون حساب أو توافق

شكل إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب عن خطته للسالم نهاية مؤسفة لجهود السالم : وأضاف
ما شكل هذا اإلعالن المنشود، بعد أن صادرت الخطة الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، ك

انسحابا أميركيا من دوره كوسيط نزيه في معادلة السالم الذي نريده شامال عادال يعيد الحق إلى أهله، 
  .ويرفع الظلم عن شعب عانى على مدى أكثر من سبعة عقود من ويالت االحتالل الغاشم

ية، واالعتراف بحدود وشدد على أن أي خطة أو مبادرة ال تقوم على أساس قرارات الشرعية الدول
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، هي خطة مرفوضة وال يمكن النظر إلى بنودها كفرصة تحمل 

إن جبهة الرفض الشعبي لهذه الخطة، جسدت إجماعا نقف في : وتابع. المستقبل الذي تستحقه األجيال



 

٥

ضها ورفض كل إجراء يستند على مجلس النواب خلفه، وندعمه بمطالبتنا من الحكومة أن تعلن صراحة رف
مضامين باطلة قانونيا وأخالقيا وشرعيا، في وقت نطالب فيه أيضا بدعم صمود السلطة الوطنية 

 القضية  الفلسطينية ومؤسساتها في مواجهة صفقة التسوية غير العادلة والتصفية المشبوهة ألم القضايا
  .مساس بالثوابت والحقوق والمصالحالفلسطينية، عبر موقف أردني جمعي يدين أي محاولة لل

وأكد ضرورة الوقوف عند مفصل اإلجماع الرسمي عبر المؤسسات الدستورية، والشعبي عبر 
 بما يحصننا أمام الفتن، والدعوات المشبوهة، والفرقة التي  ممثلي األحزاب والنقابات والقوى الشبابية،
  .يريدها المتربصون بأمننا ومصالحنا العليا

 القدس ستظل مركز الصراع، تجسد قيم العيش المشترك بين اتباع الديانات السماوية، وأضاف أن
ٕوان أي مساس لهويتها، أو عبث بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية، أو االقتراب من حدود الوصاية 

  . كإرث طاهر وتاريخ مستقر، لهو تأجيج للصراع، ودفع تجاه التصعيد الخطير الهاشمية

زير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ان القضية الفلسطينية، هي من جهته، قال و
محط اجماع وطني يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني وفق ثوابت ال تتغير، نحو تحقيق السالم الدائم الذي 

  .يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحمي المصالح الوطنية

منة، أنه ال حل من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على وأكد على الثوابت األردنية المتض
، وعاصمتها القدس، على أساس حل الدولتين، بما يلبي الحقوق، ووفق ١٩٦٧حدود الرابع من حزيران 

  .قرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المعتمدة، والمبادرة العربية للسالم

 طرح ال يلبي مصالحه وخارج عن ثوابتنا وعن إطار وأوضح أن األردن لن يقبل أو يتعامل مع أي
الشرعية الدولية، فال توطين أو حل ال يعترف بحق الالجئين في العودة والتعويض، الفتا إلى الجهد األردني 

واستمرار ) االنروا(بقيادة جاللة الملك، الذي نجح في حماية وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  .لتمويل ألنشطتهادورها مع توفير ا

، وهي عاصمة »خط أحمر«وأشار إلى أن القدس، كما أكد جاللة الملك الوصي على مقدساتها، 
  :دولة فلسطين، قائال

إن مواقف األردن هي فعل مستمر واشتباك يومي في مواجهة االجراءات التي تستهدف تغيير  
قبلة سيركز على إيجاد أفق للحل، هوية وواقع المدينة المقدسة، موضحا أن العمل في المرحلة الم

  .بالتنسيق مع األشقاء الفلسطينيين والعرب، والمجتمع الدولي

وأضاف أن األردن مستمر في فعل كل ما يستطيع لدعم األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم 
لرافض المشروعة، بما يضمن إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، الفتا إلى الموقف العربي الموحد ا

  .لمبادرة السالم األميركية



 

٦

ورفض النواب المتحدثون باسم الكتل النيابية والمستقلين خطة السالم األميركية، أو ما يسمى 
، وااللتفاف الوطني حول جاللة الملك في مواجهة ما وصفوه بالمؤامرة على الشعبين »صفقة القرن»بـ

  .الفلسطيني واألردني

مقاومته للمشروع الصهيوني، مؤكدين على الوصاية الهاشمية وحيوا صمود الشعب الفلسطيني و
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، ومواجهة االجراءات التي تستهدف هوية المدينة 

  .المقدسة

ودعوا إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة، واتفافية استيراد الغاز، ودعم المقاومة الفلسطينية، فضال عن 
  .ن العربي واإلسالمياستعادة التضام

وأكدوا ضرورة إنهاء االنقسام الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة، والوقوف معا في مواجهة 
  .القتل والتدمير الذي تمارسه قوات االحتالل بدعم أميركي

أن مذكرة حجب الثقة » وكان النائب الدكتور عبداهللا العكايلة أشار، في كلمة كتلة اإلصالح، إلى
ة الدكتور عمر الرزاز ما زالت قائمة، وستكون موضع التنفيذ بعد إمهال الحكومة مدة أسبوعين عن حكوم

  .>>...«إلرسال قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل

 ٣ ص٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

 )نتانياهو-ترمب(لجنة نقابية عليا للتصدي لصفقة 

 

قابية عليا للتصدي صفقة القرن، شكلت النقابات المهنية لجنة ن - طارق الحميدي-عمان 
  .وقررت الدعوة لعودة العمل المشترك بين النقابات المهنية واالحزاب السياسية لمجابهة صفقة القرن

واكدت خالل مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن رشيدات بحضور 
الهاشمية ممثلة بجاللة الملك عبداهللا عدد من نقباء النقابات المهنية، أن المجلس يقف خلف القيادة 

  .الثاني، في رفض الصفقة ودعم الشعب الفلسطيني

واعلنت النقابات عن إقامة مهرجان جماهيري ضد الصفقة في مقر نقابة المقاولين، عند الخامسة 
مساء من يوم الخميس المقبل، يتحدث فيه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والمطران 

وقال رشيدات ان مجلس النقباء، عقد اجتماعا خصص لمناقشة . حنا ورئيس مجلس النقباءعطااهللا
 موضوع الصفقة، وليس قبولها أو رفضها ألن موقف النقابات المهنية معروف حيال الصفقة والمؤامرات

ت ولن التي تريد تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ان موقف النقابات المهنية من فلسطين وقضيتها ثاب
واشار أن النقابات المهنية ستتحرك على مستوى اتحاداتها العربية إليجاد موقف داعم للموقف  .يتغير

ولفت رشيدات أن اتحاد المحامين العرب سبق وأن قرر تشكيل .األردني الرسمي والشعبي الرافض للصفقة
ين لدعم محاكمة ترمب ونتانياهو لجنة بالتنسيق مع نقابة المحامين األردنيين ونقابة المحامين الفلسطيني



 

٧

واوضح أن بنود .كمجرمي حرب، والتصدي ألي قرار يمس الحقوق العربية والفلسطينية في فلسطين
عندما اتخذ الكونغرس األميركي قرارا بنقل السفارة األميركية ١٩٩٤الصفقة ليست جديدة وتعود إلى العام 

ولفت رشيدات، إلى أن الرئيس األميركي دونالد .يإلى القدس باعتبارها عاصمة موحدة للكيان الصهيون
ترمب الغى بإعالنه الصفقة كافة قرارات الشرعية الدولية، وضرب بعرض الحائط القوانين الدولية 

وأوضح أن الصفقة تريد نزع الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية .والمعاهدات الدولية
ٕرسيخ الوطن البديل ليس في األردن فقط وانما في سورية ولبنان في القدس، وأن ترمب يعمل على ت

وأكد . ومصر والعراق وغيرها من دول العالم، والغاء حق العودة وتفريغ االرض الفلسطينية من اصحابها
رشيدات أن إعالن ضم الجوالن وضم غور األردن للسيادة اإلسرائيلية هو احد أهداف الصفقة، وأنه آن 

الصف الفلسطيني في الداخل ونبذ الخالفات والتوحد حول برنامج مقاومة واضح وثابت األوان لتوحيد 
ودعا رشيدات، السلطة الفلسطينية بأن تحل نفسها وأن تعمل على .لمواجهة االحتالل وغاياته على األرض

  .تشكيل قيادة موحدة لمقاومة االحتالل، بكل السبل المتاحة، سياسيا أو بالمقاومة المسلحة

د رشيدات، على أن األردنيين مستعدون لتحمل أية اعباء اقتصادية قد تترتب على أي موقف وشد
  .حكومي وشعبي رافض للصفقة، مشيدا بتوحد الموقف الرسمي والشعبي الرافض للصفقة

  ٣ص/٣/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  شؤون سياسية
  

  مواقفنا ثابتة تجاه فلسطين: الملك

  

 عبداهللا الثاني، اليوم األحد، الممثل األعلى لالتحاد األوروبي استقبل جاللة الملك -  بترا - عمان 
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، نائب رئيس المفوضية األوروبية، جوزيب بوريل، في اجتماع تناول 
عالقات الشراكة والتعاون بين األردن واالتحاد األوروبي وسبل تعزيزها في مختلف المجاالت، فضال عن 

  . اإلقليميةالمستجدات

وأعرب جاللة الملك، خالل اللقاء، عن تقديره للدعم الذي يقدمه االتحاد األوروبي للمملكة في 
  .مختلف المجاالت

وعلى صعيد األوضاع في المنطقة، جدد جاللة الملك التأكيد على موقف األردن الثابت تجاه 
، على أساس حل الدولتين، بما يضمن القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

 وعاصمتها القدس الشرقية، ١٩٦٧قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .الفتا جاللته إلى أهمية الدور األوروبي بهذا الخصوص



 

٨

 مختلف وأكد جاللة الملك أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين األردن واالتحاد األوروبي، إزاء
القضايا ذات االهتمام المشترك، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية لألزمات التي تشهدها 

  .منطقة الشرق األوسط

بدوره، أعرب الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، نائب رئيس 
تقديره العميق لجاللة الملك، ودور األردن في المفوضية األوروبية، جوزيب بوريل، خالل اللقاء، عن 

 .استقرار المنطقة، مؤكدا أن دعم األردن يمثل أولوية لالتحاد األوروبي

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 
التحاد األوروبي للشؤون الخارجية وسفيرة االتحاد األوروبي في األردن، والوفد المرافق للممثل األعلى ل

 .والسياسة األمنية، نائب رئيس المفوضية األوروبية

  ١ ص٣/٢/٢٠٢٠الغد 

***  

  مواقفنا ال تتغير وال تتبدل: الصفدي 

 

استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الممثل األعلى للسياسة الخارجية في  
ًاختار األردن الوجهة األولى في أول جولة له في المنطقة تعبيرا االتحاد األوروبي جوسيب بوريل الذي 

ًعن متانة الشراكة األردنية األوروبية وتثمينا لدوره الذي يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني في تعزيز األمن 
 .واالستقرار في المنطقة

جاالت وبحثت وأجري الصفدي وبوريل محادثات أكدت العمل على تعزيز الشراكة في جميع الم
 .المستجدات اإلقليمية وفي مقدمها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية

ّوفي تصريحات صحافية مشتركة بعد اللقاء رحب الصفدي بالممثل األعلى في زيارته األولى 
، فرصة لنا لنتحدث عن تعزيز الشراكة األردنية األوروبية"بصفته الجديدة للمملكة، وقال إن اللقاء كان 

 ".ًخصوصا بعد زيارة جاللة الملك عبد اهللا الثاني إلى بروكسل الشهر الماضي

أكدنا أن المملكة واالتحاد ماضيان في تعزيز التعاون بينهما في المجاالت االقتصادية "وأضاف 
 ".واالستثمارية والدفاعية وغير ذلك من المجاالت

ولويات الشراكة األردنية األوروبية التي وفرت ولفت الصفدي إلى االنطالقة الفاعلة لتجديد إتفاقية أ
ًإطارا عمليا لزيادة التعاون بين المملكة واالتحاد أيضا ً ً. 

وشكر الصفدي بوريل على الدعم الذي يقدمه االتحاد األوروبي للمملكة، سواء في دعم مسيرة 
 . عبئ اللجوء السوريالتنمية االقتصادية أو في ما يتعلق في مساعدة المملكة على التعامل مع تبعات

ًمواقفنا دائما قريبة من بعضها البعض، ننطلق من ذات األرضية التي تستهدف حل "وقال 
 ".الصراعات في المنطقة ومحاربة اإلرهاب



 

٩

ًوأشار الصفدي إلى أن القضية الفلسطينية كانت كما دائما في مقدمة المحادثات حول الشأن 
 .ًالمتمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين أساسا لحل الصراعاإلقليمي وثمن موقف االتحاد األوروبي 

الموقف الثابت الذي اتخذه "وقال إنه وضع المسؤول األوروبي في صورة التطورات األخيرة من 
ًاألردن إزاء كيفية التقدم نحو السالم الشامل العادل الذي نريده جميعا، وأيضا اجتماع جامعة الدول العربية  ً

 ".األمس

. مواقفنا ال تتغير وال تتبدل. موقفنا هو الموقف الثابت الذي رسمه جاللة الملك بشكل واضح"د وزا
ًنحن نريد سالما عادال شامال يلبي حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة  ً ً

قدس المحتلة على خطوط الرابع السالم العربية، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها ال
ً وفق حل الدولتين سبيال وحيدا لتحقيق السالم الذي اعتمده العرب وأكد العرب أمس ١٩٦٧من حزيران  ً

ًايضا على أنه خيار استراتيجي لنا جميعا ً." 

المرحلة صعبة والتحديات دقيقة، لكن ال نستطيع إال أن نستمر في العمل مع "وقال الصفدي 
لمجتمع الدولي مثل االتحاد األوروبي وأشقائنا العرب والفلسطينيين من أجل التقدم باتجاه شركائنا في ا

ًإيجاد أفق جديد لتحقيق السالم الذي يجب أن يكون عادال ويجب أن تقبله الشعوب حتى يكون شامال ً." 

اق وأشار الصفدي إلى أن المحادثات تناولت أيضا سبل حل األزمة السورية واألوضاع في العر
 .وفي المنطقة بشكل عام

ًمتفقون على أننا ال بد من أن نستمر بعمل كل ما نستطيع من أجل أن نجد حلوال "وأضاف 
سياسية تنهي الصراعات، وتساعدنا على تجاوز التحديات وتحقق األمن و االستقرار والسالم الذي نريده 

  ".ًجميعا

ق األوسط بصفتي الممثل السامي للشؤون الشر هذه هي زيارتي األولى إلى"من جانبه قال بوريل 
وأردت أن أكون هنا في األردن إلظهار شراكتنا القوية . الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي

ًودليال على تقدير االتحاد للدور الهام لألردن في تحقيق ." على المستوى الثنائي والمتعدد األطراف
  .ن التحدياتاالستقرار في منطقة تشهد كثير م

كما أكد على استمرار االتحاد في دعم األردن للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، 
 مليون الجئ سوري، وأن االتحاد ١.٣وقال يقدم األردن الدعم المستمر لالجئين، حيث يستضيف أكثر من 

  ".األوروبي سيستمر بالتزامه دعم جهود األردن السخية

تطورات في القضية الفلسطينية، أكد بوريل أنه بدون اتفاق بين جميع األطراف، وفيما يتعلق بال
وعلى الطرفين العودة إلى طاولة المفاوضات إليجاد طريق مستدام . تنعدم فرص نجاح أي خطة سالم

ًللمضي قدما بناء على األسس والمعايير المتفق عليها دوليا، ومن بينها حدود عام  ٕ، واقامة دولة ١٩٦٧ً
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. ًسطين المستقلة القابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سالم وأمن واعتراف متبادلفل
  ".نحن بحاجة إلى حلول يمكن أن يقبلها الطرفان في هذا الصراع الطويل األمد"وأضاف 

  

وأشار المسؤول األوروبي إلى الدور الخاص الذي يلعبه األردن في الجهود المستهدفة حل 
نحن نشاطر األردن االلتزام "وقال . ًراع، وخصوصا فيما يتعلق بالقدس والوصاية على األماكن المقدسةالص

  ".بحل الدولتين واحترام القانون الدولي

كما أشار بوريل إلى أنه بحث مع الصفدي قضايا المنطقة، ال سيما الوضع في منطقة الخليج 
  .أكد ضرورة استمرارها ضمن التحالف الدوليالعربي، والعراق، وكذلك الحرب ضد داعش، الذي 

  ٣/٢/٢٠٢٠  جراسا

*** 

  "دولتين حقيقيتين"وتدعو إلى " صفقة القرن"على " تتحفظ"فرنسا 

  

” تحفظات“عبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان امس عن  - )ب.ف.أ (– عواصم
طيني االسرائيلي مشددا على ضرورة بالده حيال خطة الرئيس االميركي دونالد ترامب لحل النزاع الفلس

  .”دولتين حقيقيتين“

وهناك هدف وهو . هناك اطار هو القانون الدولي وقرارات مجلس االمن“وقال في مقابلة تلفزيونية 
وجود دولتين يسود أمن بينهما وبحدود معترف بها دوليا، دولتان حقيقيتان مع كافة الصالحيات المرتبطة 

  .”قع الديموغرافي والمادي المرتبط بدولةبالدول وكذلك مجمل الوا

وفي الوضع الحالي المبادرات االحادية الجانب ليست . ثم هناك منهجية وهي التفاوض“وأضاف 
  .”مثمرة آليا بالتالي لدينا عالمات استفهام وتحفظات ازاء هذا الوضع

 ترامب كما اعتبر ونفى وزير الخارجية وجود أي التباس بشأن رد الفعل الفرنسي االول على خطة
  .بعض المحللين لدى قراءة بيان وزارته االربعاء

  .”وليس بنتائج الجهود) ترامب(أشدنا بجهود “وأكد لودريان 

  .ومنحت بادرة ترامب تنازالت عديدة السرائيل، وكانت موضع رفض قطعي من السلطات الفلسطينية

لمحاولة اخذ موقف “وروبيين ودعا الوزير الفرنسي الى مباحثات مع دول المنطقة وبين اال
  .”جماعي

نقول نعم لنقاش “وقال ان فرنسا تؤيد نقاشا في االمم المتحدة كما يطلب الفلسطينيون، وأوضح 
  .”في مجلس االمن الدولي
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وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن السبت أنه سيتوجه الى مجلس االمن للدعوة الى 
فاوضات مع اسرائيل برعاية اللجنة الرباعية التي تضم روسيا والواليات مؤتمر دولي بهدف اعادة احياء الم

  .المتحدة واالتحاد االوروبي واالمم المتحدة

في سياق متصل، دعا االتحاد األوروبي امس الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى العودة إلى طاولة 
راف، وذلك بعد نحو أسبوع من المفاوضات، مؤكدا إن ليس هناك أي خطة سالم ناجحة بدون إتفاق االط

  .كشف الرئيس األميركي دونالد ترامب خطة سالم مواتية إلسرائيل على حساب الفلسطينيين

التجربة في الخمسين “وقال وزير خارجية اإلتحاد األوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي أن 
  .”م لديها فرصة للنجاحسنة الماضية أظهرت أنه بدون اتفاق بين جميع األطراف، ال توجد خطة سال

الى ذلك، قصفت طائرات حربية إسرائيلية ليل السبت األحد أهدافا لحركة حماس في غزة ردا على 
مزاعم إطالق صواريخ من القطاع الفلسطيني باتجاه جنوب إسرائيل، حسبما أعلن جيش االحتالل 

  .االسرائيلي

 على معابر غزة، تعليق شحنات من جهة أخرى أعلنت وزارة الحرب االسرائيلية التي تسيطر
حتى إشعار “ تصريح تجاري بالدخول إلى اسرائيل من غزة ٥٠٠االسمنت الموجهة إلى القطاع وتعليق 

  .”آخر

ومنذ إعالن الرئيس األميركي خطته لتسوية النزاع االسرائيلي الفلسطيني، أطلق العديد من 
  .ر ردودا إسرائيليةالصواريخ من غزة باتجاه مناطق في جنوب إسرائيل ما أثا

طائرات “وأوضح الجيش االسرائيلي في بيان أن الضربات االسرائيلية شنتها ليل السبت األحد 
  .”ومروحيات قتالية استهدفت مواقع لحماس في شمال قطاع غزة

  .بحسب البيان” بنية تحت األرض تضم مبنى يستخدم قاعة عمليات“ومن بين األهداف 

إصابات كما ذكرت مصادر أمنية تابعة لحماس التي تسيطر على ولم تؤد هذه الضربات إلى 
  .القطاع

من جهة أخرى قالت الهيئة المكلفة العمليات المدنية في األراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع 
 تصريح تجاري للدخول إلى اسرائيل حتى ٥٠٠شحنات االسمنت ستعلق وسيلغى “إن ) كوغات(االسرائيلية 

  .”ستمرار إطالق الصواريخ والبالونات الحارقة من قطاع غزةإشعار آخر بسبب ا

 في ثالث حروب في قطاع غزة ٢٠٠٨وتطبق حاليا هدنة بين اسرائيل وحماس اللتين تواجهتا منذ 
الى ذلك، تظاهر عشرات اللبنانيين والالجئين الفلسطينيين ظهر امس في .الذي يخضع لحصار اسرائيلي
، في إشارة الى خطة السالم التي اقترحها ”صفقة العار”ً بيروت رفضا لـمحيط السفارة األميركية شمال

وحمل عشرات المتظاهرين في محلة عوكر شمال بيروت أعالم فلسطين والحزب الشيوعي .الرئيس ترامب
ال تفاوض وال “كما رفعوا الفتات كتب في أبرزها .ٕاللبناني، مرددين هتافات مناوئة للواليات المتحدة واسرائيل
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حق العودة لفلسطين حق فردي “ّوأكدت الفتة أخرى حملها رجل مسن . ”ّصفقة القرن لن تمر”و” وارح
) شرق(وقالت عتاب، وهي الجئة فلسطينية تقيم في منطقة البقاع .”وجماعي كفلته قرارت الشرعية الدولية

وقي وحقوق جئت إلى هنا حتى أدافع عن حق“لوكالة فرانس برس على هامش مشاركتها في التظاهرة 
  .”لن نرضى أن نتنازل عن أرضنا“وأضافت . ”أوالدي كفلسطينيين

ّوأغلقت القوى األمنية اللبنانية الطريق المؤدي إلى السفارة األميركية ببوابات حديدية زنرتها 
ّبأسالك شائكة، تمكن عدد من المتظاهرين من نزعها قبل أن ترد القوى األمنية برش رذاذ حار على 

ّلن تمر طالما أن “، مؤكدا أنها ”فاشلة“خطة ترامب بأنها ) ً عاما١٨(ف عبد اهللا محمود ووص.وجوههم
  .”الشعب الفلسطيني ثابت

، يستضيف لبنان ٢٠١٧ديسمبر /وفق آخر احصاء نشرته الحكومة اللبنانية في كانون األول
 ٥٠٠ وجود نحو ً مخيما، بينما تفيد تقديرات متداولة عن١٢ ألف الجئ فلسطيني موزعين على ١٧٤
ّويعيش هؤالء ظروفا صعبة بسبب حرمانهم من حقوق عدة بينها منعهم من العمل في قطاعات .ألف ً

 مع إعالن ١٩٤٨وأقيمت مخيمات الالجئين في لبنان اثر نكبة الفلسطينيين العام .مهنية كثيرة ومن التملك
 اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير وال تدخل القوى األمنية اللبنانية المخيمات بموجب. دولة اسرائيل

وتحول بعض تلك .ًوتمارس الفصائل نوعا من األمن الذاتي داخل المخيمات. الفلسطينية والسلطات
المخيمات ملجأ لجماعات متطرفة ومجموعات خارجة عن القانون، إضافة إلى فصائل عسكرية متعددة 

 .المرجعيات

 ٢٦ ص٣/٢/٢٠٢٠الغد 

***  

 المتحدة األمم قرارات مع تتناقض" لقرنا صفقة: "الكرملين

 صفقة "باسم المعروفة الفلسطينية القضية لتصفية األميركية الخطة أن األحد، اليوم الكرملين أعلن 
 .الدولي األمن مجلس قرارات من" عدد "مع تتوافق ال ،"القرن

 يمكن "إنه لقا الذي بيسكوف، دميتري الروسية، الرئاسة باسم المتحدث لسان على ذلك وجاء 
 ."الدولي األمن مجلس قرارات من عدد مع تتوافق ال القرن صفقة أن رؤية المجردة بالعين

 .لها الجزئي والعربي الفلسطيني للرفض نظرا" القرن صفقة "تطبيق" قابلية "في بيسكوف وشكك

 ٢/٢/٢٠٢٠) ٤٨(عرب 

***  
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  الصراع لحل سكأسا الدولتين حل تطبيق ضرورة تؤكدان ٕوايطاليا الفاتيكان

 

 بيترو الكردينال الفاتيكان خارجية ووزير كونتي، جوزيبي اإليطالي الوزراء رئيس أكد -وفا   
 .الفلسطيني - اإلسرائيلي الصراع لحل كأساس الدولتين حل تطبيق ضرورة بارولين،

 النزاع حل نأ وتكرارا مرارا الرسولي الكرسي أكد لقد "بارولين، قال ايطالية، إعالم وسائل عن ونقال  
 في جديدة دفع قوة يجد أن يجب للكاردينال بالنسبة الحل وهذا لشعبين، دولتان هو الفلسطيني اإلسرائيلي
  ".الدولي المجتمع

 األخذ مع استدامة، واألكثر عدال األكثر المنظور هو الدولتين حل يزال ال "كونتي قال جهته، من  
  ".بأكملها األوسط الشرق منطقة وأمن استقرار في المساهمةو للجانبين، المشروعة التطلعات االعتبار في

 ٢/٢/٢٠٢٠وفا 

***  

نرفض الصفقة األمريكية ولن أقبل بضم القدس إلسرائيل وأبلغنا تل أبيب : الرئيس الفلسطيني
 -”قطع كل العالقات معها بما فيها األمنية”رسميا بـ

  

 إطالقا، إلسرائيل القدس بضم قبوله دمع السبت، عباس، محمود الفلسطيني الرئيس أكد: القاهرة  
 .فلسطين تجاه سياستها خلفية على األمريكية اإلدارة مع التعامل الفلسطينية السلطة قطع إلى مشيرا

 محمد العراقي الخارجية وزير برئاسة العرب الخارجية لوزراء الطارئ االجتماع أمام عباس، وقال  
 أقبل ولن إطالقا، الحل بهذا أقبل لم سرائيلإل ُتضم القدس إن قالوا أن بمجرد“: السبت القاهرة في الحكيم

 في  ،”جميعا لنا إنما وحدي لي ليست فالقدس األبدية، عاصمتنا القدس بعت أنني تاريخي في يسجل أن
  .واإلسالمية العربية للدول إشارة

 واآلن التاريخية، فلسطين من بالمئة ٢٢ على فلسطينية دولة بإقامة قبلنا أن سبق“: وتابع  
  .”المتبقية المساحة هذه من بالمئة ٣٠بـ يطالبون

 على إلطالعكم القرن صفقة إعالن ضوء على الحضور على نشكركم“: االجتماع مخاطبا وأضاف  
 مخاطر لمواجهة االجتماع طلبه إلى مشيرا ،”التحرك وخطة القرارات واتخاذ له الفلسطينية والقراءة الموقف
  .جديدة دولية رجعيةكم ترسيمها ومنع الفلسطينية القضية على األمريكية الخطة

 ،”األمنية فيها بما معها العالقات كل قطع”بـ رسميا إسرائيل أبلغ إنه الفلسطيني الرئيس وقال  
  .الفلسطينية لألراضي” احتالل كقوة مسؤولياتها تحمل “منها وطلب

 اإلدارة ٕوالى نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس إلى رسالتين تسليم تم إنه عباس وقال  
  .متطابقتين شبه أنهما موضحا األمريكية



 

١٤

 ومع معكم عالقة أية هناك تكون لن أنه هنا نبلغكم“: إسرائيل إلى أرسلت التي الرسالة نص وتال  
 والشرعية الموقعة لالتفاقات تنكركم ضوء في األمنية العالقات ذلك في بما األمريكية المتحدة الواليات
  .”الدولية

  .”احتالل كقوة المسؤولية هذه تتحملوا أن اإلسرائيليون أيها كموعلي“: النص تالوة وتابع

 بين الموقعة أوسلو” التفاقات نقضا “تمثل للسالم األمريكية الخطة أن نتنياهو أبلغ إنه عباس وقال
  .١٩٩٣ عام ٕواسرائيل الفلسطينيين

 في إياها سلمتنا التي الهدية “إسرائيل الى يعيد أن قرر ذلك على بناء أنه ساخرا وأضاف  
  .بذلك فصاعدا اآلن من” عالقة عندي ما أنا… واألمن… والشرب األكل مسؤولية… أوسلو

  ”األمنية فيها بما معها العالقات كل قطع “إسرائيل أبلغ أنه يؤكد عباس محمود

 رئاسة في أمضى وأنه ،”بالسالم يؤمن ال “نتنياهو أن   العرب السفراء أمام عباس وأوضح  
 عهده في تقدم أي هناك يحصل لم ذلك ومع آخر إسرائيلي وزراء رئيس أي من أكثر يليةاإلسرائ الحكومة
  .السالم بعملية

 األراضي زار األمريكي الوفد ٕوان مرات، ٤ ترامب دونالد األمريكي الرئيس التقى إنه عباس وقال  
  .”شيء عن تثمر لم “اللقاءات هذه جميع أن إال مرة، ٣٧ الفلسطينية

 أن إلى مشيرا ،”شيئا عنها يعرف أن دون القرن صفقة بارك ترامب بأن تام اعتقاد لدي“: وأضاف  
  .الصفقة إعداد على عمل الذي هو األمريكي، الرئيس صهر كوشنر، جاريد

 كان “أنه إلى الفتا ،”أمريكيا بريطانيا بل بحتا بريطانيا وعدا يكن لم بلفور وعد “أن إلى وأشار  
  .”بالوعد وردت كلمة كل على المتحدة والواليات يابريطان بين كامل تنسيق هناك

 على أصرت أمريكا أن مؤكدا ،”بلفور لوعد األساسي الراعي “هي المتحدة الواليات أن عباس وأكد  
  .”فلسطين على البريطاني االنتداب صك في “وضع كما األمم عصبة ميثاق في بلفور وعد يوضع أن

 في الموجودون السكان هؤالء يمنح وأن لليهود، قومي وطن إقامة: نقطتان بالوعد ورد“: وقال  
  .”السكان هم من يذكر ولم ودينية مدنية حقوقا األرض هذه

 ٢٣٣٤ قرار هناك كان األبيض للبيت ترامب) دونالد األمريكي الرئيس (دخول قبل“: بالقول وتابع  
 صاغت أمريكا ،٢٠١٦ ديسمبر/ األول كانون ٢٣ في المتحدة لألمم التابع األمن مجلس تبناه قرار وهو

  .”بريطانيا مع باالتفاق سرا القرار

 األمريكية اإلدارة أن مؤكدا ،”إعالنها من األولى اللحظة منذ الصفقة استالم رفضنا“: وقال  
  .”لقراءتها استالمها ورفضنا الصفقة عن اإلعالن عقب بنا اتصلت“

 دولة بناء يريد وأنه السالح جدوى عدمب يؤمن بأنه أبلغه ترامب مع اجتماعه خالل بأنه وأفاد  
  .السالح منزوعة فلسطينية



 

١٥

 الطارئ االجتماع أعمال في للمشاركة الجمعة، مساء القاهرة، إلى الفلسطيني الرئيس ووصل  
  .فلسطين من بطلب العربية، الجامعة مقر في يعقد الذي العرب، الخارجية لوزراء

 صفقة “بواشنطن صحافي مؤتمر في ترامب دونالد األمريكي الرئيس أعلن الماضي، والثالثاء  
  .نتنياهو بنيامين واليته المنتهية اإلسرائيلي الوزراء رئيس بحضور ،”القرن

 فلسطينية دولة إقامة المقاومة، فصائل وكافة الفلسطينية السلطة رفضتها التي الخطة، وتتضمن  
  .إلسرائيل مقسمة غير عاصمة القدس مدينة وجعل وأنفاق، جسور تربطه أرخبيل صورة في

 ٢/٢/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

  اعتداءات

  اقتحام األقصى وصلوات تلمودية في باحاته بحراسة شرطة االحتالل

  

 اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين تحرسهم افراد من شرطة –  وكاالت– فلسطين المحتلة
  .ي الشريف بمدينة القدس المحتلة الحرم القدس-االحتالل، صباح أمس األحد، باحات المسجد األقصى 

وقال مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية العامة وشؤون المسجد األقصى بالقدس، الشيخ عزام 
في رام اهللا، إن االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة ) بترا(الخطيب لمراسل وكالة األنباء األردني 

 مستوطن، ١٠٠ضح الشيخ الخطيب أن أكثر من وأو. وبحراسة من شرطة وقوات االحتالل اإلسرائيلي
اقتحموا باحات المسجد األقصى، ونفذوا جوالت مشبوهة داخله وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته 

  .وسط حالة غضب وغليان المقدسيين

من جهة ثانية اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي أمس خمسة عشر مواطنا فلسطينيا خالل 
وقال نادي األسير الفلسطيني في بيان له إن قوات . طق مختلفة بالضفة الغربية المحتلةاقتحامها منا

االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن قلقيلية ورام اهللا والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة 
لي، نفتالي إلى ذلك، أعلن وزير األمن اإلسرائي.واعتقلت المواطنين الخمسة عشر بزعم أنهم مطلوبون

اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم «أمس األحد، أنه » تويتر«بينيت، من خالل حسابه في 
ذلك بسبب مقاطعة «، بادعاء أن »توقف االستيراد الزراعي من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل

وعندما تتوقف . مزارع في إسرائيلالسلطة الفلسطينية للعجول اإلسرائيلية، األمر الذي يمس بشدة بمئات ال
  .«المقاطعة ضدنا، سيتم استئناف االستيراد

وكان بينيت أعلن عن نيته بهذا الخصوص الجمعة، وفي أعقاب ذلك نقلت اإلذاعة العامة 
عن مصادر فلسطينية قولها إن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بأنها ستتوقف عن » كان«اإلسرائيلية 

وباشرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس األحد، بإجراءات تقضي .ع من إسرائيلاستيراد البضائ



 

١٦

بمنع إدخال األسمنت في قطاع غزة، بينما في الضفة الغربية واصلت قوات االحتالل حمالت الدهم 
وقرر بينيت .والتفتيش التي تخللها اعتقال عدد من الشبان مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الخليل

ووفقا للقرار تم الشروع بهذه . نع إدخال األسمنت إلى قطاع غزة وسحب مئات التصاريح من التجارم
منسق أعمال الحكومة في المناطق «وأوعز بينيت لما يسمى . اإلجراءات ابتداء من صباح أمس األحد

 تاجر، ٥٠٠المحتلة، كميل أبو ركن، بوقف فوري إلدخال اإلسمنت للقطاع، باإلضافة لسحب تصاريح 
كما توقفت الواردات الزراعية من السلطة .بسبب مواصلة إطالق الصواريخ منذ عدة أيام على حد تعبيره

الفلسطينية صباح أمس األحد، وفقا لتوجيهات بينيت الذي اتخذ القرار على خلفية أزمة إدخال العجول من 
الل، وأمر بينيت منسق أعمال إسرائيل إلى الضفة الغربية بعد رفض السلطة الفلسطينية شروط االحت

وقبل أيام .الحكومة، بالتوقف الفوري عن استيراد المنتجات الزراعية من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل
أصدر وزير األمن اإلسرائيلي قرارا يقضي بوقف استيراد المنتجات الزراعية من مناطق السلطة الفلسطينية 

الحتالل أبلغت السلطة الفلسطينية إسرائيل بأنها ستتوقف عن وردا على هذه اإلجراءات ل. إلى إسرائيل
  .استيراد البضائع من إسرائيل

وفي الخليل، اعتدى مستوطنون مسلحون وتحت حماية قوات االحتالل، فجر أمس األحد، على 
وكان مستوطنون مسلحون هددوا، مساء السبت، . تل الرميدة/ المواطنين المقيمين في حي جبل الرحمة

الي الذين يقطنون في جبل الرحمة، وحي تل الرميدة وسط مدينة الخليل بترحيلهم من منازلهم، وعرقلوا األه
حركتهم ومنعوهم بالتعاون مع جنود االحتالل المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على الطريق 

تالل فجر أمس من جانب آخر، شنت طائرات االح.المؤدية إلى جبل الرحمة، من الوصول إلى المنطقة
وقصفت طائرات االحتالل مواقع في بلدة بيت الهيا . األحد، غارات على عدة مواقع شمالي قطاع غزة

من جهته، زعم المتحدث باسم .شمالي القطاع، دون اإلعالن عن وقوع إصابات من قبل وزارة الصحة
 شمال قطاع غزة، من أغارت على عدد من األهداف التابعة لحماس في«جيش االحتالل بأن الطائرات 

ًوادعى في بيانه بأن هذا القصف جاء ردا على إطالق القذائف الصاروخية . »بينها منشآت تحت أرضية
مسؤولية ما يجري » حماس«وحمل الجيش حركة . »إسرائيل«والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه 

إن االحتالل يقصف قطاع غزة «: ن لهأما الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال في بيا.في قطاع غزة
ًوأوضح أن هذا العدوان سيزيد شعبنا إصرارا . »في عدوان مستمر وحصار متواصل على أهاليه الصامدين

وقال إن من حق . »على مواصلة نضاله المشروع ضد المحتل، ولن يوقف سعيه النتزاع حريته بطرده
 .»مالعيش في حرية وكرامة بكسره للحصار الظال«شعبنا 

 ١٨ ص٣/٢/٢٠٢٠ الدستور

***  

  



 

١٧

  فعاليات

  لقاء شعبي في كفرنجة يدعم مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

  

  أشاد مئات المدعوين من عشائر محافظتي عجلون وجرش بعامة -   علي القضاة-عجلون 
 بدعوة من النائب السابق   في ديوان عشيرة الفريحات بكفرنجةومدينة كفرنجة بخاصة خالل لقاء عقد

   المهندس عبد اهللا فريحات لتكريم رئيس هيئة االركان المشتركة السابق الفريق المتقاعد محمود فريحات
بجهود جاللة الملك عبد اهللا الثاني تجاه القضية الفلسطينية وموقف األردن الرسمي والشعبي الرافض 

 .  وحقوقه المشروعة  والنيل من الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينيةلصفقة القرن 

فقد هنأ الفريق الفريحات جاللة الملك عبد اهللا الثاني بعيد ميالده داعيا اهللا والحضور أن يحفظ 
  .جاللته وأن يبقى سندا وذخرا للوطن واألمة

المدرسة العسكرية التي تربى فيها على مدار وقال أن تربيته وما ورثه عن األبناء واألجداد و
 يتربى على المبادئ وحب القيادة والوالء واالنتماء للوطن وقيادته ومؤسساته ،،مثمنا  أربعين عاما جعلته

 لهيكلة القوات المسلحة واالجهزة األمنية ما يجعلها أكثر حرفية وقدرة على  الجهود التي بذلت وتبذل
هتمام من جاللة القائد األعلى مشيرا إلى أنه وزمالءه من المتقاعدين مواجهة التحديات بدعم وا

 يقفون رديفا للقوات المسلحة األردنية ، داعيا إلى التصدى لمواقع التواصل االجتماعي التي  العسكريين
 . تحاول النيل من الوطن والتشكيك بانجازاته والرموز والشخصيات الوطنية

 موجها التحية للشعب   فريحات الحضور لتكريم شخصية وطنية ،وحيا النائب السابق عبد اهللا
 ، مؤكدا أن  الفلسطيني وجهوده لنيل استقالله وحريته والتصدي لكل المخططات األمريكية والصهيونية

ٕصفقة القرن هي صفقة العار النها تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية وانهاء القضية برمتها ، مثمنا 
ا جاللة الملك عبد اهللا الثاني والموقف الرسمي األردني والشعبي في رفض صفقة القرن الجهود التي يقوده

 . وتبعاتها واثارها على القضية الفلسطينية

 الناشط االجتماعي سالمه خطاطبه الى الوقوف خلف القيادة الهاشمية ودعم موقفها  ودعا
قضية الفلسطينية االم ، الفتا للجهود الرافض لصفقة القرن برمتها وما جاء فيها من بنود إلنهاء ال

  .الرسمية التي تبذل على مختلف الصعد من أجل التصدى الصفقة

ودعا الخطاطبه إلى التصدي لمواقع التواصل االجتماعي أن تحاول بث الفرقة وتفتيت نسيج 
 . ٕالمجتمع والنيل من الوطن وانجازاته ورموزه الوطنية

 ١١ ص٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  



 

١٨

 "القرن صفقة"بـ تنديدا كندا في والبريطانية األمريكية القنصليتين امام احتجاجية وقفة

  

 وقفة في الفلسطينية، والمؤسسات الجاليات مختلف من شخصا ١٥٠ عن يزيد ما شارك -وفا  
  ".القرن صفقة "يسمى لما استنكارهم عن تعبيرا كندا، في والبريطانية االمريكية القنصليتين امام احتجاجية

 صفقة"لـ والرافضة المنددة الشعارات جانب الى الفلسطينية األعالم الوقفة في المشاركون ورفع  
 الفلسطيني شعبنا حقوق وتصفية تجاوز الى اشارة في" القرن سرقة"بـ ووصفوها األمريكية،" القرن

  .الشرقية القدس وعاصمتها المستقلة دولته واقامة واالستقالل الحرية في المشروعة

 االسرائيلية – األمريكية للمؤامرة التصدي الى العالم أحرار كافة الوقفة في المشاركون عاود  
 للقانون ومخالفتها جرائمها على االحتالل دولة محاسبة والى مصيره، تقرير في شعبنا لحق المناهضة

  .الدولي

  ١/٢/٢٠٢٠وفا 

***  

  آراء عربية

 ..قراءة في الموقف األردني

 طايل الضامن 

الموقف األردني إزاء القضية الفلسطينية ثابت وواضح ال لبس فيه، وال يتغير مهما كانت الضغوط، 
ًوال خيار أمام األردن إال أن يكون عربيا هاشميا متمسكا بالقضية  الفلسطينية التي يعتبرها القضية ً

  .خارج إطار الشرعية الدولية المركزية األولى في العالم العربي، وال حل لها

فثوابت المملكة ال تتبدل، ومواقفها ال تتغير، ومصالحها العليا ال مساومة عليها، فهي نابعة من 
  :ركائز عدة أبرزها

والدينية، ومنسجمة مع تطلعات شعبها وارتباطه القيادة الهاشمية منسجمة مع رمزيتها التاريخية 
  .الروحي والديني مع فلسطين

عروبة الشعب األردني من شتى منابته وأصوله وتمسكه بثوابته الوطنية، فهو شعب يمتاز بالعزة والكرامة 
 والوعي ويرفض الضغوط، يجوع وال يهون، فكرامة األردني وعزته ومواقفه ومبادئه فوق كل إعتبار، فكيف

  .!إن تعلق األمر بالقدس وفلسطين؟

تعظيم شأن القدس في نفوس األردنيين انسجاما مع رسالة االسالم السمحة، وتعظيم االقصى اسالميا أولى 
  .القبلتين وثالث الحرمين

الصفقة تنسف معاهدة السالم االردنية االسرائيلية، وترفض اقامة دولة فلسطينة عاصمتها القدس 
  .الخيار األردني المرفوضالشريف، وترجح كفة 



 

١٩

األردن يسعى الى سالم شامل يحمي مصالحه العليا، ويؤكد على موقفه المؤمن به، أن ال توطين وال حل 
  .لقضية الالجئين خارج الشرعية الدولية

  .، يفرض تبعات كارثية»اسرائيل«ضم غور االردن لـ

ظ على الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، والحفا
  .للقدس هدف وركيزة لن يساوم عليها االردن

يسعى االردن الى سالم حقيقي عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، ينهي االحتالل الذي بدأ عام 
  .، ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقبلية وعاصمتها القدس الشريف١٩٦٧

 .خارج اطار الشرعية الدولية والقانون الدولي لن تجلب السالم، ولن تؤيدها المملكة» اتالصفق» -

 

فهي قاصرة، إذ في العادة الصفقات تبرم بين طرفي أصحاب العالقة، » الصفقة«أما فيما يتعلق بـ
 .في سرقة وابتالع الحقوق ومصادرة األراضي» اسرائيل«إال أنها هنا تعبر عن جانب واحد 

فهي ال تريد السالم » صفقة القرن«ن اسرائيل في الواقع كاذبة حتى في طرحها لما تسميه كما أ
مع الفلسطينيين وال تريد لهم دولة ولو على شبر واحد من أرض فلسطين، ولن تقبل بعودة الجئ 
ًواحد الى أرض فلسطين، ألنها تدرك تماما أن الفلسطينيين رفضوا هذه المقترحات في السابق 

ونها اآلن، وتسعى من وراء ذلك الى تحقيق أهداف سياسية واعترافات من إدارة أميركية وسيرفض
ًتتحكم بها خيوط دينية صهيونية خفية، ال تستطيع أية إدارة أميركية التراجع عنها مستقبال، 
كاالعتراف بالقدس عاصمة السرائيل واالعتراف بسيادة االحتالل الصهيوني على أراضي الجوالن 

 .ة المحتلةلسوري؟

ًفالسالم في فلسطين أوال وأخيرا ال يدار بـ ٕكما يحلو لترمب أن يسميها، وان عال شأن » الصفقات«ً
ُاسرائيل اليوم، فال بد للظالم أن ينهار يوما ما، وال بد للمظلوم أن ينتصر ويستعيد حقه، إنها سنة اهللا 

  .في خلقه، والتاريخ خير برهان على ذلك

  ١٤ص/٣/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 ًالصوت األردني األكثر وضوحا مع فلسطين

 صدام الخوالده

قوف إلى ًالحقيقة التي لطالما حاول بعضهم إنكارها أن الموقف األكثر وضوحا بين من يدعي الو
كان الموقف األردني الهاشمي في كل مراحل القضية، والحقيقة الثانية أن  جانب القضية الفلسطينية،

ًموقفا موحدا يجمع الشعوب العربية بات شكال بال مضمون، وعند متابعة إعالن صفقة  ً ، »ترمب نتانياهو«ً



 

٢٠

 أقنعة بدأت تتساقط وهذه المرة وعند تمحيص بعض المواقف ندرك اليوم مثلما يرى العالم أجمع أن ثمة
  .عالنية لمن يصفقون في غرفتك المغلقة للتنازل عن القدس وعن حلم الدولة الفلسطينية القابلة للحياة

إن األمة اليوم تمر بأسوأ » صفقة القرن«يقول بعضهم في محاولة لتفسير أو لتسويغ تمرير 
التي تفسر لنا بعض ردود األفعال المخيبة لآلمال حاالتها من التشظي والضعف ومع االعتراف بهذه الحالة 

إال أن ثمة مراحل كانت أقسى من الضعف واالنقسام لكن ثمة فرق يميز ما نحن عليه اليوم وهي أن 
ًبعض مراهقي السياسة والطارئين عليها اليوم اسرفوا كثيرا في سبيل شراء الود الصهيوأميركي وتحديدا  ً

ن ومثلما قال أحد قيادات منظمة التحرير في استهجان بعض المواقف على حساب االشقاء الفلسطينيي
يس على حساب فلسطين ؟من يريد إرضاء ترمب فليفعل ولكن على حساب دولته وشعبه و«العربية 
  .، وال نريد من العرب اليوم إال االلتزام بقاعدة نقبل بما يقبل به الفلسطينيون»والقدس

ٕرا وتعبر عنه كل القرارات الدولية واطاره العام مثلما قال الرئيس وما يقبله الفلسطينيون لم يعد س ً
محمود عباس في كلمته في اجتماع الجامعة العربية القدس الشرقية عاصمة وحدود الرابع من حزيران 

  .ودولة قابلة للحياة ذات سيادة

 أصحابها، عند تشبيه المواقف باأللوان ثمة مواقف سوداء ليست بحدتها ولكن لبشاعتها ورخص
ّوهناك مواقف رمادية وهذه ما تميز أصحابها بأنهم يحسبون مع المواقف السوداء ألنهم يخذلون من 
ًيتوقع منهم موقفا مشرفا، ويبقى األبيض سيد األلوان، وهو ما يعكس الظاهر والباطن والجوهر والشكل  ً

يعبر ويدافع عن كرامة العرب ًمعا، وهذا ما يمكن وصفه للموقف األردني بقيادة جاللة الملك الذي 
والمسلمين، وال تملك دولته إال القليل القليل من الثروات، غير أنه وشعبه يملكان الكثير من الكرامة وهذا 

  .ًيكفي لتبقى مواقفنا دوما مشرفة

Sad_damesr83@yahoo.com  

  ١٤ص/٣/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  الصفقة فلسطين محتلة وبعدها ما تزال محتلةقبل 

  

  جهاد المنسي

المسرحية التي شاهدها العالم في واشنطن االسبوع الماضي والتي تم فيها اعالن ما أطلق عليه 
بحضور الرئيس االميركي دونالد ترامب، ورئيس الكيان الصهيوني اإلرهابي بنيامين ) صفقة القرن(

ة الصهيونية، تلك المسرحية أراد مخرجها إظهارها للعالم وكأنها نهاية لصراع نتنياهو، وعدد من قادة النازي
  .طويل في الشرق األوسط، والتأسيس لمرحلة جديدة

مخرج المسرحية تلك استخدم ممثلين غير مؤهلين ال يعرفون تاريخ الصراع وأسبابه، ولقن ابطال 
، ويجعل اولئك الذين وقفوا في مسرح البيت المسرحية الهواة نصوصا لتاريخ مزور ال يمت للمنطقة بصلة
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األبيض وكأنهم يتحدثون عن مواضيع وتاريخ ال عالقة له بأسس الصراع الشرق االوسطي، وبواعثه 
وأسبابه ومسبباته، فأولئك تناسوا ان لألرض التي يتحدثون عنها أهال قطنوها منذ آالف السنين وان 

، وانه جاء اليها قاتال ١٩٤٨ األبيض لم يعرف فلسطين قبل العام نتنياهو الواقف بجانب ترامب في البيت
وغازيا ومعتديا، مارس على أهلها كل انواع النازية والفاشية واالرهاب، وان الصهيونية التي يجهل ترامب 
تاريخها او يتناساه عبارة عن رؤيا عنصرية للعالم أجمع ولذلك صنفتها االمم المتحدة في مراحل معينة 

  .عنصري يتوجب محاربته والقضاء عليه كالنازية والفاشيةكفكر 

مخرج المسرحية تلك غاص في تفاصيل الشكل وطريقة اداء الممثلين الهواة من خالل التركيز 
على حركات اليد والتصفيق الحار في كل منعطف والغمز بالعين والمصافحة اكثر من مرة بشكل 

رض والمجبولة بدماء آالف الشهداء ال توزع بالشكل الذي استعراضي، وتناسى ان الحقوق المغروسة باال
ُفعلته واشنطن، وأن أهل االرض مغروسون في بلدهم مذ آالف السنين وال يمكن لقوة ترامب او ارهاب 
نتنياهو نزعهم منها اال من خالل قتلهم، فال صفقات وال مصافحات وال ابتسامات وال كل المحاوالت ستقنع 

ارضهم، او مغادرتها تحت كل الظروف، واولئك الذين تصافحوا في واشنطن تناسوا اولئك بالتخلي عن 
ايضا ان الحجر صنع انتفاضة، وان البندقية كانت رمزا للكفاح ضد االحتالل، وهو كفاح مشروع أيدته 

  .الشرعية الدولية واالمم المتحدة

ة اعلنت وأماطت القناع عن المسرحية انتهت بالكثير من الحركات المثيرة واالبتسامات، والصفق
الوجه الحقيقي لواشنطن وهو وجه منحاز لالرهاب الصهيوني النازي، ولذلك فإن تلك الصفقة المنعقدة بين 

ال يمكن لها ان تكون طريقا لسالم ) الكيان الصهيوني(والقاتل والمحتل ) الواليات المتحدة(طرف منحاز 
  .الممية وال الطموحات الدوليةعادل في الشرق األوسط، وال تلبي القرارات ا

ان الرفض الفلسطيني الموحد الذي قوبلت به الصفقة، والعربي الذي عبر عنه عن طريق الجامعة 
العربية السبت الماضي، والتصريحات الدولية التي رفضت الصفقة واعتبرتها انحيازا للمحتل، يجب البناء 

لوقف التطبيع بأي شكل كان مع الكيان الصهيوني، عليها، واالصل عدم الوقوف عند هذا الحد، والذهاب 
ٕوانهاء كل المعاهدات المبرمة معه، والذهاب لألمم المتحدة ووضع العالم اجمع امام مسؤولياته االخالقية 

  .واإلنسانية إلقرار حل عادل للقضية الفلسطينية

يوميا على االرض من يعتقد ان ما أعلنته واشنطن سيحدث فرقا واهم، فالكيان الصهيوني يعتدي 
واإلنسان ويدنس االقصى والقيامة، ويقتل بدم بارد الفلسطينيين ويأسرهم، ويطارد شبابهم ورجالهم، 
وبناتهم، ويقمع المرابطات في االقصى، ولم يعترف باتفاقيات او عهود وقع عليها، وبالتالي فإن االمور لم 

ن قبل صفقة ترامب كانت تحت االحتالل واالقصى تتغير، والكيان الصهيوني سيبقى نازيا وعنصريا، ففلسطي
والقيامة مناطق محتلة، وبقيت بعدها، والطريق الوحيد الذي يفهمه المحتل هو المقاومة بكل اشكالها التي 
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ٕنصت عليها مواثيق االمم المتحدة، والتي تعطي الشعب تحت االحتالل حق المقاومة واخراج هذا المحتل 
 .من األرض

  ١٣ص ٣/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

 أميركا وسيط غير نزيه

 رمضان الرواشدة 

ئيل وذلك هذه االدارة االميركية الجمهورية بقيادة دونالد ترمب تعتبر اكثر االدارات انحيازا السرا
لدعاوى غريبة عجيبة منها ان ترمب يؤمن كما غالبية الناخبين له وهم من اليمين المسيحي الصهيوني 
والذين لديهم معتقدات دينية تقول بأن قيام اسرائيل وتجميع اليهود فيها سيسرع بظهور المسيح المنتظر 

  .لذا ال غرابة ان يكون موقف هذه االدارة منحازا بالكامل إلسرائيل

فان ترمب قد وضع ادارته واميركا كوسيط غير نزيه في عملية » صفقة القرن«باعالنه ما يسمى 
السالم بين الفلسطينيين واسرائيل وعلى الرغم من وجود ادارات سابقة انحازت السرائيل لكنها لم تتخط 

وضم الجوالن المحتل الحدود المعروفة والمرفوضة عربيا ومنها نقل سفارة اميركا من تل ابيب الى القدس 
وغيرها من -على حد تعبير ترمب-الى السيادة االسرائيلية واالعتراف بالقدس عاصمة موحدة وغير مجزأة 

  .االجراءات التي لم تتورط فيها اي ادارة سابقة

من داخل البيت االميركي رافضة ومستهزئة بما » الصفقة«لقد جاءت ردود الفعل على اعالن 
الليلية وغيرهم  يس الوزراء االسرائيلي نتانياهو حيث اكد معلقون واصحاب البرامجطرحه ترمب بوجود رئ

انه ال يعقل ان تتحدث عن صفقة بين الفلسطينيين واليهود دون موافقة ووجود الطرف المهم وهم 
وكانت اقوى ردة فعل من الكتاب من قبل الكاتب توماس فريدمان، المعروف بتأييده ونشره .الفلسطينيون

ل عقدين من الزمن لمبادرة السالم العربية، التي اطلقها الملك السعودي الراحل عبداهللا بن عبدالعزيز قب
اذ اكد فريدمان ان الصفقة ليست بين شعبين وانما بين رئيسين .٢٠٠٢وتبناها العرب في قمة بيروت عام 

  .ليةقذرين متورطين بملفات قضائية وامامهما سلسلة من اجراءات المحاكمة الداخ

السياسة االميركية لطالما وقفت الى جانب اليهود لكن ضمن ثوابت ونتذكر ان ادارة كلنتون عقدت 
 بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وبين رئيس الوزراء االسرائيلي انذاك يهود ٢قمة كامب ديفيد 

كتب لعرفات في القدس بارك وقد عرض على الفلسطينيين اكثر بكثير مما يعرضه ترمب بما في ذلك م
الشرقية، لكن عرفات رفض االمر ألن االسرائيليين اصروا على ان ما تحت االرض في القدس الشرقية لهم 

  .ولم يكتب النجاح لهذه المبادرة.عدا عن بعض البنود االخرى

لعرب لقد قدمت االدارات االميركية السابقة عشرات المبادرات لحل القضية الفلسطينية والسالم بين ا
واليهود ولكنها جميعها طواها التاريخ ألنها كانت مرفوضة من القيادة والشعب الفلسطيني وألن أي صفقة 
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 لن ترى النور ما دامت مرفوضة من الفلسطينيين وهذا درس -  بما فيها صفقة ترمب- يجري الحديث عنها
ه رجل ال يقرأ التاريخ وليس لديه كان يجب على ترمب ان يدركه وان يتعلم مما قدمته االدارات السابقة لكن

إلمام بقضايا المنطقة حتى من صاغوا خطابه وخطته واولهم جاريد كوشنير مستشاره وزوج ابنته عملوا 
  .جهدهم فقط إلرضاء اسرائيل وبالذات نتانياهو

ما لم يوافق الفلسطينيون والعرب واولهم االردن على اي صفقة او مقترحات للسالم مع اسرائيل 
  .يكتب لها النجاحفلن 

awsnasam@yahoo.com  

  ١٤ص/٣/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  صفقة ترامب ستبكي إسرائيل في المستقبل

  

  معاريف - *إيهود أولمرت

، فقد »البوريم«ذكرني العرض الذي جرى في البيت األبيض، هذا االسبوع، بحفل عيد المساخر 
ٕ بأسره أنفاسه، وعندها عرضت بفخار خطة إدارة ترامب للسالم في الشرق األوسط وانهاء حبس العالم

  .النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين

غالبيتهم (ّمثل إسرائيل في هذا الحدث رئيس الوزراء، وفي الحضور جلس أناس اختيروا بعناية 
كان . لمن وضعها، وبادر اليها وعرضهاللتصفيق للخطة و) الساحقة يهود، غير قليل منهم يعتمرون الكيبا

ّهذا حدث يخصنا، معد لنا، معد لالحسان لنا، . وكأنه ال صلة لهم بكل األمر. ينقص فقط الفلسطينيون
خلق في التوقيت وفي الطريقة التي نظم بها، كي يساعد رئيس وزراء إسرائيل للفرار من أزماته الشخصية 

صديقه الرئيس بالوهم بأنه يمكن إنهاء نزاع تاريخي مفعم  ولالحتفال مع – على االقل لزمن ما –
بالمشاعر، الذكريات، االزمات، ودم الضحايا االبرياء، وال سيما في جانبنا، ولكن غير قليل منهم في 

  . في احتفال ألعاب نارية إعالمية وجملة من الشعارات المتآكلة والخطوات التبسيطية–الطرف اآلخر أيضا 

التي أعلنها ترامب، ليست أساسا للمفاوضات، وليست وصفة لمصالحة تاريخية، ، »صفقة القرن»
  .وليست مسارا يؤدي الى مفاوضات تضع األساسات لحياة جيرة بين دولة اليهود وبين الدولة الفلسطينية

ما كان يمكنه أن يحلم . الخطة هي إنجاز في العالقات العامة والدعاية السياسية الكبيرة لنتنياهو
لقد سبق . ية اجمل، مغلفة بغالف جذاب اكثر، من االحتفال الذي نظمه على شرفه الرئيس األميركيبهد

ان قلت ان نتنياهو في نظري ليس زعيما يسعى الحالل تغيير تاريخي يضع وجود إسرائيل على أساسات 
اليهود وغير مستقرة وراسخة من االعتراف الدولي الواسع، التعاطف، المصالحة الداخلية بين سكانها 

 ولكنه –هو ممثل، المع، خبير، مجرب . اليهود والحياة التي يوجد فيها أمل بالسالم مع اعدائنا التاريخيين
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والبيت األبيض وفر له منصة مركزية، لعلها اكثر من المنصات في برودوي، وقد استخدمها بخبرة . ممثل
  .باعثة على التقدير

كل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ولضم خطة ترامب هي خطة لضم من طرف واحد ل
تشكل اليوم » المناطق«غور األردن، ولعلها أيضا تضع األساس لتحرير دولة إسرائيل من أجزاء معينة من 

  .جزءا منها ولكنها مأهولة بالمواطنين العرب

لة من لضمان أال تجري مفاوضات حقيقية بين إسرائيل وبين الفلسطينيين أرفقت بالخطة سلس
وتصفيتها، » اإلرهابية» «حماس«المطالبات بتنازالت فلسطينية هي شروط مسبقة، مثل نزع سالح منظمة 

، وتغيير إلزامي في مضمون كتبهم التعليمية، التي فيها نصوص ال »المخربين«ووقف الدفعات لعائالت 
كل هذه المطالب .  يهوديةتطاق تقترب من الالسامية، وباألساس اعتراف فلسطيني بدولة إسرائيل كدولة

ولكن االفتراض بانه يمكن اشتراط وجود المفاوضات . يجب أن تكون جزءا من اتفاق السالم، عندما يوقع
  .باعالنات مسبقة هو زرع لغم يفجر كل فرصة للمفاوضات في المستقبل

إذا قرر رئيس الوزراء اتخاذ خطوات من طرف واحد كهذه فانه ليس فقط سيصفي فرص 
وضات، بل سيساهم في خلق جبهة عربية موحدة من دول سنية ومعتدلة تتطلع للوصول الى عالقات المفا

هذه الجبهة ستكون رأس حربة في صراع دولي ضد إسرائيل، ستنضم اليه دول . سالم رسمي مع إسرائيل
  . في أوروبا أيضا–كثيرة، وبينها دول صديقة بوضوح إلسرائيل 

 .التي أعلنها ترامب» خطة القرن«التي يمكن أن تجلبها ولكن كل هذه جزء من األضرار 

، )وباألساس يهود(مواطنون : الواقع الذي سينشأ سيجعل دولة إسرائيل دولة يوجد فيها نوعان من السكان
يتمتعون بكل االمتيازات الممكنة التي تمنحها الدولة لرعاياها؛ والفلسطينيون، الذين يعيشون داخل 

ر عليها الدولة، بال حقوق، بال حرية حركة، بال حرية اختيار، بال مكانة تضمن لهم التي تسيط» المناطق«
  .والبنائهم حياة قيمة وكرامة مستقلة

فهي من شأنها . ثورية بالمعنى السيئ، الضار والخطير للكلمة. ال شك أن خطة ترامب هي ثورية
غوب فيها في العالقات بين مواطني أن تشوش فهم الواقع الداخلي الذي نعيش فيه، أنماط السلوك المر

الدولة وباالساس ما هو مسموح به ومحظور في العالقات بين دولة إسرائيل ومن يعيشون داخلها ولكنهم 
ال يستحقون التمتع بالحقوق االساس، التي غيابها من شأنه أن يجر الكثيرين منهم الى مقاومة عنيفة 

  .ووحشية تجاه انفسهم وتجاهنا

 اليهودية، الديمقراطية، المتسامحة، المتصالحة والمحترمة لنفسها ولغيرها ستكف دولة إسرائيل
وهي ستصبح جيبا احتالليا، استغالليا واستعباديا ألناس ال يريدون ان يكونوا جزءا منها، . عن الوجود

بدأ ألنه عندما ي. وفي نهاية المطاف ستكف عن أن تكون أيضا دولة ديمقراطية تجاه مواطنيها أنفسهم
  .االنزالق في منحدر التمييز والقمع يكون صعبا جدا تقييد حدود االنزالق، ونهايته الدمار الذاتي
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نال ترامب بضع لحظات من الرحمة في الفوضى . الثالثاء الماضي، جرى احتفال كبير في واشنطن
كما أن نتنياهو هو . وأتمنى له من كل القلب أن ينجو منها. الشخصية والعامة التي يعيشها في هذه األيام

غير أن حكم هذه الحفلة أن . اآلخر اجترف تصفيقا وهتافات تمجيد من جمهور متعاطف اختير بعناية
  .أخشى أن يكون هذا البكاء بكاءنا. تنتهي ببكاء عظيم

 رئيس الوزراء السابق *

  ١٣ ص٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

   التهديد اإلسرائيلي يمتد إلى األردن

  

  محمد داودية

 تكتفي اسرائيل بشطب حق العودة وتعويض الالجئين الفلسطينيين، وشطب معاناتهم وامالكهم لن
  .وحل مأساة الالجئين الفلسطينيين على حساب األردن. نتنياهو- وحقوقهم، كما ورد في صفقة ترامب

ستلجأ اسرائيل الى توفير ظروف قاهرة، تدفع آالف الفلسطينيين الى الهجرة لألردن، واغراقه 
  .، دون اي اعتبار لمعاهدة السالم مع األردن...)تعليم، صحة، نقل، وظائف، (اعباء واكالف فلكية ب

 لتهجير الفلسطينيين من منازلهم ومصالحهم ١٩٤٨ مذبحة سنة ٢٥٠لقد اقترفت إسرائيل 
  .وأموالهم وأراضيهم وامالكهم، حيث عانوا الويالت في الشتات

ان : »رأي اليوم« الكريم الكباريتي للصحافية فرح مرقة من صرح خصم نتنياهو اللدود، دولة عبد
  .ّالصفقة االمريكية تمهد بالتدريج لتفريغ الضفة الغربية من سكانها

ألم يتم تهجير ماليين السوريين والعراقيين والليبيين ! والتهجير الجماعي القسري ممكن جدا اليوم
من مساحة % ٣٠ الشمالي الفلسطيني الذي يشكل سيضم المشروع التوسعي الصهيوني الغور!واليمنيين؟

الضفة الغربية المحتلة، في تهديد كبير لألمن الوطني األردني، وفي دليل إضافي جديد على برنامج 
- استيطان- توسع. »واالستيطان) اي الحرب(جدلية التوسع «تقوم الصهيونية على .التوسع اإلسرائيلي

ياسية التي عرضها رئيس دولة فلسطين ويتداولها المواطنون ومن تابع الخرائط الفلسطينية الس.توسع
هذا الصراع الدموي سيستمر، ما دامت .بكثافة، يالحظ التوسع اإلسرائيلي، الذي ما كان ليتم لوال القوة
وما دامت تعتبر األردن ارض إسرائيل .إسرائيل تشعر بالقوة وتعتبر ان امنها يتم على حساب العرب

وما دامت ال تستخلص العبر من استمرار . ال تعي أنها لن تجد فلسطينيا يبيعها القدسوما دامت . الشرقية
لقد .وما دامت تنجو من العقاب بسبب الدعم األمريكي.  سنوات١٠٣مقاومة الفلسطينيين المستمرة منذ 

ابا وأضافت أسب. وألقت حطبا وافرا تحت مرجل االرهاب. نتنياهو بابا واسعا للعنف-فتحت صفقة ترامب
  .إضافية للظلم المستفحل والكراهية والتشدد
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لو وافق نتنياهو على الدولة الفلسطينية، فلن يوافق عليها المستوطنون وعتاة المتشددين ألنهم 
لقد سحق ترامب ونتنياهو معسكر السالم في فلسطين واألردن ومصر !! يعتبرونها تهديدا ألمن إسرائيل

  !!!! والمغرب العربي والخليج

ودعم ترامب ونتنياهو خط التطرف  .نصر ترامب ونتنياهو خط مقاومة االحتالل المشروعةلقد 
 .والعنف

  ١٨ ص٣/٢/٢٠٢٠ الدستور

*** 

 ثالث الءات أردنية في مواجهة ثالوث الخطر بخطة السالم األميركية

 عمان- الشرعان محمود

 بخطة تصطدم التي الفلسطينية القضية إزاء بالثوابت المملكة تمسك على األردنية اتالتأكيد تتوالى  
 .الخطة تلك عن الرسمي اإلعالن وبعد قبل األميركية، السالم

 اهللا عبد األردن ملك قالها ،"أحمر خط والقدس البديل، للوطن كال للتوطين، كال" الثالث الالءات  
 األردنية الثوابت علي تأكيد في الرزاز عمر الحكومة رئيس ررهاوك ،٢٠١٩  آذار/مارس شهر في الثاني
 .الفلسطينية القضية تجاه

 أمس العربية الدول لجامعة الطارئ االجتماع خالل الصفدي أيمن األردني الخارجية وزير وشدد  
 ."تتبدل وال تتغير ال "الثوابت تلك أن على القاهرة في السبت

 عليها، أو فيها مساومة ال "لبالده العليا الوطنية المصالح أن جتماعاال أمام كلمته في الوزير وأكد  
 القضية حل تستهدف التي والطروحات المبادرات كل مع المملكة تعامل تحكم التي األسس وهي

 ."الدولية الشرعية قرارات وفق إستراتيجيا خيارا جميعا اعتمدناه الذي العادل السالم وتحقيق الفلسطينية،

 فرض تستهدف أحادية إسرائيلية خطوة ألي الكارثية التبعات "من التحذيرات إطالق في الصفدي يتردد ولم
  ."المنازل وهدم وتوسعتها، المستوطنات وبناء األرض، على جديدة حقائق

 لفرص وتقويض الدولي، للقانون مدان خرق "المحتلة الفلسطينية األراضي ضم أن على وأكد  
  ."صراعوال للتوتر وتأجيج السالم،

 للمقدسات القائم والقانوني التاريخي الوضع لتغيير محاولة ألي المدمرة العواقب "من حذر كما  
  ."المحتلة بالقدس

 إسرائيل قبل من خطوة أي برفضها متمسكة "المملكة أن نت للجزيرة أردنية حكومية مصادر وتؤكد  
 الوطن أو التوطين ملفي يخص فيما واضحة األردنية الثوابت "أن إلى مشيرة ،"لسيادتها األغوار ضم تجاه
 ."الملك توجيهات على بناء

  الالجئين ملف
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 لهم، مضيفة دولة أكبر فاألردن الفلسطينيين، الالجئين ملف تجاه ّعمان لدى المخاوف وتتعاظم  
 منهم مليون األردن، في فلسطيني ماليين ٤.٤ نحو هناك فإن الفلسطيني، اإلحصاء مركز تقديرات ووفق

  .جنسية دون من

 اللجوء ملف لمعالجة وحيدا ترك "األردن أن الرنتاوي عريب السياسي والمحلل الكاتب ويرى  
 منح على األردن ترغم للسالم األميركية والخطة التعويض، أو العودة في أمل دون ومن الثقيل، الفلسطيني

 ."سيةجن دون من لألبد بقائهم أو أرضه على فلسطيني مليون من ألكثر الجنسية

 يريده ال دور للعب القرن صفقة من الثانية المرحلة "في لضغوط األردن تعرض الرنتاوي ويتوقع  
 إطار وفي الغربية، الضفة من تبقى ما على يقيمون فلسطيني ماليين ثالثة من أكثر مصائر رعاية في

 ."بكثير دولة من أقل كيان

 القدس

 يتعلق فيما حاليا القائم الوضع من للتأكد ألردنا ملك مع ستعمل إسرائيل أن ترامب تأكيد ومع  
 وزارة من تحذيرات تأتي األقصى المسجد في شعائرهم بممارسة للمسلمين والسماح المقدسة باألماكن
 المبارك األقصى المسجد على" جديد واقع "فرض من األردنية اإلسالمية والمقدسات والشؤون األوقاف

  .الشريف القدس في رعايتهاو والمسيحية اإلسالمية والمقدسات

 الشريف، القدس أوقاف دائرة عمل لتعطيل االحتالل سلطة ممارسات ظل في الوزارة تحذير ويأتي  
 .والمكاني الزماني التقسيم فرض إلى تهدف التي المبارك األقصى للمسجد اليومية واالقتحامات

 موحدة عاصمة لقدسا "اعتبار المعايطة سميح األسبق األردني األعالم وزير ويعتبر  
 العربية القدس على وعدوانا تعديا األقصى المسجد لتهويد الساعية الصهيونية للرواية انصياعا إلسرائيل

 ."وحضارتها األمة هوية من جزء بأنها األردن يؤمن التي المدينة وهي اإلسالمية،

 والمسيحية سالميةاإل المقدسات على األردنية الوصاية ملف "أن نت للجزيرة المعايطة ويضيف  
 عبادة، ألماكن رعاية إلى األمر وسيتحول لالحتالل، موحدة عاصمة القدس كانت حال في جوهره سيفقد

 ."السياسية عاصمته وهي المستقلة، الدولة جوهر الفلسطيني الشعب وسيفقد

  األردن غور

 ٕواسرائيل، األردن بين دالحدو على األمني الوضع بقاء "الدويري فايز اللواء العسكري الخبير ويتوقع  
  ."القريب الوقت في تغييره وعدم

 ضم كون الحدود، على الدفاعي انتشارها من تغير لن إسرائيل أن "نت للجزيرة الدويري ويضيف  
 ."العسكري القرار على ينعكس ولن سياسيا، قرارا األغوار

 أخضر خط إنتاج هو دناألر يهدد ما أخطر "أن فيرى عياصرة عمر السياسي والمحلل الكاتب أما  
   ."١٩٦٧ عام المحتلة واألراضي ١٩٤٨ عام المحتلة األراضي بين الفاصل الخط مثل جديد،
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 ضم خالل من المملكة نحو يتجه الجديد األخضر الخط أن" نت للجزيرة حديثه في عياصرة ويوضح  
  ."جديدة حربا يفجر قد ما وهو الفلسطينيين، على الضفة جغرافيا سيضيق مما والمستوطنات، األغوار

  ٢/٢/٢٠٢٠الجزيرة 

*** 

  اصدارات

  ًاليهودية في القدس المحتلة يؤرخ للمدينة إداريا" المستوطنات"المستعمرات 

  

اليهودية والبؤر االستيطانية في » المستوطنات«المستعمرات » -   عبدالحميد الهمشري-عمان 
كاتب بالشأن الفلسطيني األستاذ علي نجم ًكتاب جديد صدر حديثا من إعداد وبحث ال« القدس المحتلة 

، ايداع »٥٦« المملكة األردنية الهاشمية / عمان/ الدين، ومن منشورات اللجنة الملكية لشؤون القدس
  . لدى دائرة المكتبة الوطنية٣/٢٠١٩ /١٥٥٢رقم 

الكاتب متخصص في الفكر الصهيوني والتاريخ اليهودي، وهو محلل سياسي، عمل في صحف 
الفلسطينية والنهار والحياة الجديدة والصباح التونسية، وشغل منصب مدير دائرة الصحافة واإلعالم القدس 

في وزارة العمل الفلسطينية، من إنجازاته الموسوعة الفلسطينية الميسرة، موسوعة المستوطنات الصهيونية 
 في المجتمع الفلسطيني في فلسطين، عمود النار ولهيب السيف، شيفرة المشكالت والظواهر االجتماعية

أهمية التربية المفتوحة والتعلم عن بعد في : ومجتمعات المشرق العربي، إلى جانب أبحاث ومقاالت حول
، أسباب ودوافع الجرائم في الطبقة المثقفة في المجتمع الفلسطيني، نشرت في ٢٠٠٧المجتمع الفلسطيني 

واجهة لتلفزيون القدس التربوي بالتعاون مع ٕ، إنتاج واخراج حلقات من برنامج م٢٠٠٨صحيفة القدس 
  .٢٠٠٠ - ١٩٩٩محطة بي بي سي البريطانية 

يتكون من مقدمة بقلم » المستعمرات اليهودية والبؤر االستيطانية في القدس«وكتابه األخير هذا، 
 أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان، ومن مقدمة تمهيدية وفصول أربعة من إعداد
الباحث، حيث استسقى معلوماتها من مصادر عربية وفلسطينية وأجنبية وعبرية، هذا إلى جانب ما تزخر 
قريحته من معلومات عاصر أحداثها كونه وسط الزحام، ففي مقدمته التمهيدية أكد أن الهدف من 

خ قديم لهم في ًاالستيطان في منحاه الصهيوني وحقيقته مادي بحت، مبينا أن ادعاء اليهود بوجود تاري
  .فلسطين عامة وفي القدس خاصة هو دافع وادعاء مزيف وكاذب

ولدى استعراضه، نجد ان فصول الكتاب األربعة تشمل التاريخ اإلداري لمدينة القدس عبر المراحل 
التاريخية المختلفة وقضائها والقرارات الدولية الصادرة بشأن االستيطان الصهيوني وكذلك رصد 

« ٕصهيونية وابراز خطورتها وأهمية دورها في خنق وعزل القدس عن محيطها العربي المستوطنات ال
  .ًاإلسالمي والمسيحي الفلسطيني مدعوما بالخرائط التوضيحية
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ًفي الفصل األول تناول التقسيمات اإلدارية في فلسطين قديما وحتى الدولة العثمانية التي تحولت 
فتناول نيابة القدس وقراها .ين لثالث نيابات صفد والقدس وغزةفيها األجناد إلى نيابات حيث قسمت فلسط

  .بتفصيل مختصر

وتطوره في القدس والتي تمثلت في خمسة أنماط « اإلسرائيلي«وفي الثاني تناول أنماط االستيطان 
   . والكتل االستيطانية، الناحل، واليشوف، الموشاف،الكيبوتس: 

الداعمة لالستيطان في القدس والتي « اإلسرائيلية«وفي الثالث تناول الحديث عن اإلجراءات 
الضم، تهويد المرافق : تنوعت لتشمل التشريعات واألعمال التهويدية المباشرة وهي على النحو التالي 

 القضاء على النشاط االقتصادي العربي، طمس الثقافة ،والخدمات العامة، اإلغالق والعزل وفرض الحصار
 االعتداء على المناطق الدينية اإلسالمية والمسيحية، هدم المنازل، إصدار الوطنية وتهويد التعليم،

ً قانونا جرى إصدارها تسهل عليهم االستيالء على األراضي الفلسطينية ١٦القوانين حيث هناك نحو 
، قانون المحافظة على «إسرائيل «  القدس عاصمة لـ ،قانون ضم القدس: المحتلة خاصة في القدس كـ

، قانون ١٩٦٩، قانون مراقبة المدارس لسنة ١٩٥٠، قانون أمالك الغائبين لعام ١٩٦٧المقدسة األماكن 
 وغيرها من ٢٠١٨، قانون القومية لسنة ١٩٥٢ – ١٩٥٠اطنة والعودة لسنة واالستمالك، قانون الم

  .القوانين التي كلها تعمل على تهويد المدينة المقدسة

ناول أحزمة المستوطنات اليهودية في القدس والتي وبخصوص الفصل الرابع واألخير فإنه يت
 مستوطنة، وحزام المستوطنات من ٥٧حزام المستوطنات من جهة الغرب والجنوب وعددها : قسمها إلى

 ٩٠، ما يعني أن القدس محاطة من جميع الجهات بـ . مستوطنة٣٣جهة الشمال والشرق وعددها 
 .مستوطنة

 ١٣ ص٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  شعر

ُشهيد القدس الملك المؤسسعن  ِ 

 حيدر محمود 

ّرسالة إلى سيدنا في ظل التحديات الكبار» ّ ّ»  

ِأبا الحسين«ّسيدي، يا  ُ، وان كنت»ُ ْ ٕ  

ََأنا عودها، وناي غناها َ ُ  

ْغضي حياء، أمام الـُالقوافي ت َ ً  

ّقائد الخالد الذي جالها َ ِ ِ  

ُفهو الشاعر الذي ال يجارى ُ ّ َ ُ َ  
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ُوهو الفارس الذي ال يماهى ُ  

ُوهو العالم الجليل، حكيم ُُ ِ َ َُ  

ُالزمن الصعب، والشهيد فداها  ِ ْ ّ ِ   

َوفدى قدسنا التي ما سقاها ِ ْ ُ ِ  

ََأحد، من دمائه، ما سقاها ِ ِ ِ ٌ َ  

ِوَأبوه أبو الملوك ُ   َ، الذي ما زالُ

َيعلي األذان في    «أقصاها«ُ

ْوالنشامى، من حوله، بمآقيهم ِ ِ ِ ْ َ ّ  

َيضيؤون صبحها ُْ   َومساها.. ُ

ُتعرف  ِ ْ ُالقبة الشريفة«َ ُّ ُ «َمن صان  

ِعلى شح ما لديه     َ بهاها–ُ

َوالمحاريب، والمنابر، من كحل  َ ْ َ ُِ ُ 

ّومن حناها.. َهدابهاأ َ ْ َ َ! 

ٌهو فرض َْ َ ٌال منة.. ُ ّ   ُودعاها.. ِ

ٌمستجاب ْ   !َولن يخيب رجاها.. ُ

ُولها الوعد ْ ِأن نظل على العهد: َ ْ َ  َ َ ْ  

َفعجل يا رب يوم لقاها  ْ َ َ!  

ْسيدي، صاحب الوصاية، َأيقظ ِ َ ّ  

َُأمة قد جنت عليها يداها َ ً ّ!  

واستباحت من نفسها، كل ما لم ُ ِ ْ َ ْ  

ِيستبحه منها َألد عداها  َ ُ ْ َِ ْ َ!  

ُنازف غربها، وفي َ ٌ الشرق نارٌ ِ   

ِنكتوي كلنا بلفح لظاها ْ َ ِ  ُ َ ْ َ!!  

ًوالدجى مطبق عليها شماال ٌ ِ ْ ُ   

ُوالريح تغشى ذراها.. ًوجنوبا ْ َ ُ ّ  

َِأطلق  َالصرخة العظيمة«ْ َ ْ  «فيها  

علها علها    !!َعساها.. َعساها.. َ

  ١٦ص/٣/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

King receives EU foreign affairs chief, reaffirms Jordan’s position 

on Palestine 
AMMAN — His Majesty King Abdullah on Sunday received European Union High 

Representative for Foreign Affairs and Security Policy and European Commission Vice 

President JosepBorrell to discuss advancing Jordan’s partnership with the EU, as well as 

the latest regional developments. 

King Abdullah expressed Jordan’s appreciation for the support provided by the EU in a 

number of fields, according to a Royal Court statement. 

Turning to regional developments, His Majesty reaffirmed Jordan's steadfast position on 

the Palestinian cause, and the importance of ending the Palestinian-Israeli conflict on the 

basis of the two-state solution, guaranteeing the establishment of an independent 

Palestinian state on the pre-1967 borders, with East Jerusalem as its capital; noting the key 

role of the EU in this regard. 

The King also underscored the importance of maintaining coordination and consultation 

between Jordan and the EU on various issues of mutual concern, and stressed the need to 

step up efforts to reach political solutions to regional crises, the statement said. 

For his part, EU High Representative Borrell expressed appreciation for His Majesty and 

Jordan’s role in ensuring regional stability, noting that supporting the Kingdom is an EU 

priority, according to the statement. 

Foreign Minister AymanSafadi, Adviser to His Majesty for Communication and 

Coordination Bisher Al Khasawneh, EU Ambassador to Jordan Maria Hadjitheodosiou, 

and the delegation accompanying EU High Representative Borrell attended the meeting. 

Jordan Times 3/2/2020 

*** 

Palestinians have indeed 'missed an opportunity' 

 - to surrender to Zionism 
 

Joseph Massad 

Trump's 'deal of the century' is simply the latest version of the state of Israel's colonial and 

racist demands 

Western and Israeli propaganda never tire of telling the world of the age-old Israeli quest 

for peace, and how much Israel longs to be accepted by Palestinians and the rest of the 

Arab peoples as a Jewish state - an oasis of European civilisation lodged smack in the 

middle of the Arab world.  

Indeed, the racist wisdom of former Israeli Foreign Minister Abba Eban (born in South 

Africa as Aubrey Solomon Meir) that Palestinians “never miss an opportunity to miss an 

opportunity” for “peace” was recently reiterated by US President Donald Trump’s son-in-

law and adviser, Jared Kushner.  

Kushner, speaking of Trump’s “deal of the century”, declared on CNN that if Palestinians 

reject the plan, “they’re going to screw up another opportunity, like they’ve screwed up 

every other opportunity that they’ve ever had in their existence”. Kushner, a primary 

author of the plan, must be forgiven for his lack of originality, as Zionists, who exhausted 

the colonial lexicon, have run out of racist cliches and are doomed to repeat them ad 

nauseum.  

Taking every opportunity 
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What Eban and Kushner meant when they spoke of opportunities was the opportunity for 

Palestinians to surrender all their rights to the Zionist Jewish colonisation of their 

homeland, end their resistance once and for all, and grant legitimacy to the Zionist theft of 

their country. The recently released Trump plan does not mince words at all on this: 

“Palestinian leaders must embrace peace by recognizing Israel as the Jewish state, 

rejecting terrorism in all its forms.” 

This readiness to instigate, propose, accept and create opportunities to steal more land ... 

and expel more Palestinians continued unabated after 1948 

In contrast, we are told that the peace-loving Zionists have not missed a single opportunity 

for peace, by which it is meant that they have accepted every opportunity and proposal that 

granted legitimacy to their ongoing theft of Palestinian lands.  

As a matter of fact, not only have the Zionists not missed these opportunities, they have 

instigated them, proposed them, planned them and executed them. 

The Zionist colonisation of Palestine has taken every opportunity since its inception to tell 

the Palestinian people that Jews are superior to them, that Jewish colonial rights to 

Palestinian lands are superior to any rights that the indigenous Palestinians think they 

have, and that the only option available to Palestinians that Zionists would accept is full 

surrender to Jewish colonisation.  

Anything short of this will be condemned by Israel and its European and North American 

allies, alongside a global campaign to delegitimise any rejection of Israel’s colonial theft of 

Palestinian land as outright "antisemitism". 

Legitimising land theft 

Zionists helped write, and then accepted, the Balfour Declaration of 1917, in which the 

British foreign secretary dismissed the indigenous people of Palestine as irrelevant to the 

plan to establish a Jewish "national home" in their country. Zionists also supported the 

British colonial mandate over Palestine, which sponsored the establishment of the Jewish 

settler-colony on Palestinian lands.  

Indeed, the Zionist leadership accepted every act committed by the British that 

denationalised tens of thousands of Palestinians (through the Palestine citizenship law of 

1925) and transferred “state” lands to Jewish colonists. 

When the British Peel Commission proposed taking more than one third of Palestine and 

giving it to Zionists, calling for the expulsion of hundreds of thousands of Palestinians from 

the invented "Jewish" part of Palestine, Zionist leader David Ben-Gurion celebrated.  

 

When the United Nations, under US pressure and manipulation, issued its Partition Plan in 

1947, granting 55 percent of the land of the Palestinians to Jewish colonists, the Zionists 

immediately accepted it and proceeded to expel the Palestinian inhabitants.  

This readiness to instigate, propose, accept and create opportunities to steal more land, 

legitimise that theft, and expel more Palestinians continued unabated after 1948. After the 

final conquest of the remaining parts of Palestine in 1967 and the expulsion of more 

Palestinians, Israel sought more opportunities to keep its stolen land - and to keep 

Palestinians away from it.  

Indeed, when former Egyptian president Anwar Sadat ceded Palestinian rights to 

independence and statehood at Camp David, the Israelis who imposed these conditions 

readily accepted the deal. When a defeated Palestine Liberation Organisation offered its 

surrender at Oslo in 1993, relinquishing the rights of Palestinians to their lands and 

country, the Israelis who drafted the agreement also readily accepted it.  

Sealing all previous deals 

As for the Trump deal - which the Israelis coauthored, and which hopes to seal all previous 

deals, calling further for the denationalisation of Palestinian citizens of Israel who live in 
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what is known as the Triangle area inside Israel - the Israelis immediately jumped at this 

opportunity to rid themselves of more Palestinians.  

 

What the Israelis never accepted, and cannot accept, is the right of Palestinians to their 

lands, to statehood and to independence - let alone the rights of those whom Israel expelled 

to return and reclaim the land and property that Israel confiscated, or the Palestinian right 

to equality, currently denied by a battery of Israeli laws that grant colonial and racial 

privileges to Jews.   

That Israel has never missed any opportunity to deny the Palestinian people their rights, 

and accepted every opportunity to steal their land, is a fact the Israelis never deny. That 

Israel demands that the Palestinians recognise its right to oppress them by granting Israel 

legitimacy is also a fact that the Palestinians understand well, but have always rejected.  

Whereas Palestinians have “missed every opportunity” to recognise the right of their 

oppressors to oppress them, Israel has never missed a single opportunity to demand that 

they do so. Trump’s “Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People” is 

simply the latest version of this colonial and racist demand. 

middleeasteye  31/1/2020 

***  

Trump's skewed vision gives Israel everything it wants 
 

Donald Trump's "Deal of the Century", his "vision" of an Arab-Israeli peace settlement, 

is, as expected, a boon for Israel and a trap for the Palestinians. Everyone knew this would 

be the case. His deal could never have been otherwise. It was concocted by a team of hyper-

Zionists under the management of his son-in-law Jared Kushner in whose bed his family 

friend Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu often slept. 

During Tuesday's launch, standing next to a smirking Netanyahu, Trump announced that, 

under his "plan", Palestinians would, at long last, achieve their "state". But, not for four 

years and on condition Palestinians give up "terrorism", legitimate resistance to Israeli 

occupation, cease incitement against Israel, "negotiate", and, according to Netanyahu, 

accept Israel as "the Jewish State" despite the fact that 20 per cent of its citizens are 

Muslim and Christian Palestinians. 

Negotiate what? Trump's "vision" gives Israel everything it wants on the issues meant to 

be negotiated with the Palestinians: Borders, Israeli colonies, Jerusalem and refugees. 

Under the 1993 Oslo accord, these issues were supposed to be negotiated by Palestinians 

and Israelis. Trump has unilaterally cancelled the land-for-peace formula, the 1993 Oslo 

Accord and the subsequent peace process. Trump is determined to dictate the outcome on 

these issues and to "legitimise" Israeli "acquisition of territory by force", which is 

inadmissible under the UN Charter and international law, and illegal colonisation of 

occupied Palestinian land. 

What sort of "state" will the Palestinian entity be? If Trump's plan is implemented, this 

entity will be under Israeli security control, will host more than 600,000 Israeli colonists 

and will be totally surrounded by territory annexed by Israel, 30 per cent of the West 

Bank. This entity will be controlled by Israel from land, air and sea while Israel will have a 

recognised border with Jordan on the Jordan River. 

Trump's "vision" would compensate Palestinians with isolated enclaves in the Negev 

connected to Gaza. East Jerusalem, the Old City of Jerusalem and its suburbs occupied by 

Israel in 1967, will not be the Palestinian capital but will be recognised as part of Israel's 

"undivided" capital. Palestinians will be able to establish their capital in the West Bank 
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town of Abu Dis or overcrowded, impoverished Shuafat, on the edge of Jerusalem. Most 

Palestinian refugees will stay where they are, their right of repatriation revoked while some 

will receive compensation for losses inflicted when Israel was established. Israel’s only 

concession will be to freeze expansion of colonies beyond their security borders. 

Trump's "deal" was intentionally designed to be dismissed by the Palestinians who stand 

accused of repeatedly rejecting "peace plans" which were unacceptable. The Palestinians, 

however, accepted and planned to build upon the Oslo accords. Their aim was to achieve 

an independent state in only 22 per cent of Palestine. But Israel did not negotiate fruitfully 

on the basic issues or abide by Oslo's terms and redoubled colonisation of the land 

Palestinians expected for their state in the West Bank and Gaza with East Jerusalem as its 

capital. Under Trump's plan, Palestinians lose control of security in the 18 per cent ruled 

by the Palestinian Authority according to Oslo, although Israeli forces constantly enter this 

area in violation of Oslo. 

The Trump "vision" has been ready for roll-out for more than a year. Why did this happen 

now? Determined to win a second term in office in November, Trump has been in 

campaign mode ever since he moved into the White House. However, he has been 

impeached by the US House of Representatives for using his position for political gain and 

is under trial in the Senate. Trump would like to divert attention from his trial and 

proclaim a win-win foreign policy that is certain to win him votes from white Evangelical 

Christians. 

Under indictment for accepting bribes and breach of trust, Trump's chum Netanyahu is 

fighting an election in early March. If his Likud loses, he could go to jail. Although he 

heads a caretaker government which should not take any major political initiatives, 

Netanyahu is expected to declare Israeli annexation of the Jordan Valley and of all or some 

of the West Bank colonies. 

The launch of his deal also took place on the day after ceremonies for the liberation by 

Soviet forces of the Auschwitz death camp in Poland where the Nazis executed more than a 

million Jews, Gypsies and others. The timing was meant to remind the world that Israel's 

security must be guaranteed whatever the cost to the Palestinians. This is, of course, a false 

claim as nuclear-bomb-armed Israel has become by far the strongest military power in the 

region. Criticism of Tump's deal will also be met by accusations of anti-Semitism, i.e. the 

anti-Jewish feeling that caused the Holocaust. 

Trump's vision was also revealed at a time the Palestinians, who have rejected it, are in 

their weakest ever position. The Arabs have become weary of the "Palestine Cause". 

Palestinians remain divided between the West Bank enclaves administered by the Fateh-

dominated Palestinian Authority and Hamas ruled Gaza. Although President Mahmoud 

Abbas responded to Trump by calling for unity, it is unlikely that he can bring this about. 

He has refused unity since Hamas won the 2006 parliamentary election and in 2007 took 

over Gaza. Furthermore, elected in 2005 as a peacemaker, Abbas' term in office has long 

since expired and his efforts at conducting meaningful negotiations have been rebuffed by 

Israel, which has blamed him for refusing to carry on. The Trump administration and 

Netanyahu may be waiting for Abbas, now 85, to die or leave office so they can press for 

him to be replaced by a leader who will agree to capitulate to Trump's skewed vision. 

Jordan Times 29/1/2020 
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  اليوميالتقرير 

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  

�א�א���������و����ً��دא�����א��������א�د������א	����������� -���א&%���$�א�#"��������!زع�
���Kא�)'و �

�א�����!زع� -����*+!�����0��1+����!ن����).�����-و����ً��دא�����א�����������+��,�א���������א��
2 K%�و��

- �����������89+!א�#"��א7��-و����א����و�5�6�א��4"��3,�+����#1אW 



 

٣٨

� https://www.facebook.com/rcjajo 

� https://www.youtube.com/rcjajordan 

� https://www.rcja.org.jo 
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