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  القدساالردن 

 األردن يتمسك بالشرعية الدولية والسالم العادل على أساس حل الدولتين: الصفدي

 

يقف إلى جانب الحق  ؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن األردن أكد وزير الخارجية وش-جدة 
ًويتمسك بالشرعية الدولية ويطلب سالما عادال على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة  ً

ً سبيال وحيدا لحل ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران  ً
  .الصراع

في االجتماع الوزاري االستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون وأكد الصفدي، 
اإلسالمي الذي انعقد في جدة امس االثنين، لبحث موقفها من الخطة األميركية للسالم، ثوابت المملكة إزاء 

 يكون القضية الفلسطينية وشروط تحقيق السالم الذي قال إنه يجب أن تؤمن به الشعوب وتحميه حتى
ّوشدد الصفدي على وقوف المملكة إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في سعيهم لتلبية حقوقهم .ًدائما

ًالمشروعة قوال وفعال يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني الذي لم ينفك يبذل جهودا دائمة ال تنقطع ً ً.  

 حقائق جديدة على ٕوأكد الصفدي رفض المملكة وادانتها ألي إجراءات إسرائيلية تستهدف فرض
األرض من بناء للمستوطنات وتوسعتها وضم األراضي الفلسطينية المحتلة وتغيير الوضع التاريخي 
والقانوني القائم في المقدسات العربية اإلسالمية والمسيحية في القدس وهويتها العربية اإلسالمية 

ة والمسيحية جاللة الملك عبداهللا وقال، إن القدس بالنسبة للوصي على مقدساتها اإلسالمي.والمسيحية
الثاني هي خط أحمر، وان الحفاظ على هوية المقدسات العربية واإلسالمية والمسيحية هي أمانة 
ومسؤولية يكرس جاللته كل إمكانات المملكة من أجلها، القتا الى أن الوصاية الهاشمية التاريخية تحمي 

الحرم القدسي / أكد الصفدي أن المسجد األقصى و.حق المسلمين والمسيحيين في األماكن المقدسة
 دونما هو مسجد ومكان عبادة حصري للمسلمين فقط، وتلك حقيقة اكدتها ١٤٤الشريف بمساحته البالغة 

ال تقسيم مكانيا أو زمانيا للمسجد األقصى وال قبول «الشرعية الدولية ويؤكدها التاريخ، مشددا على أنه 
وقال الصفدي، إن قضية الالجئين تحل على أساس .«لعربية اإلسالمية للمسجدبأي محاولة لتغيير الهوية ا

قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وبما يضمن الحق في العودة والتعويض، مشددا أيضا على 
) روااألون(ضرورة استمرار تقديم الدعم المالي والسياسي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

ًفعال عمليا يؤكد دعم الالجئين إلى حين حل قضيتهم في إطار سالم شامل ينهي االحتالل، ومعبرا عن  ً ً
  )بترا. (الشكر لألشقاء واألصدقاء على ما قدموه من دعم للوكالة

  ٥ص/٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  



 

٥

  تدعو لتوفير سبل دعم صمود االشقاء الفلسطينيين" فلسطين النيابية" 

  

ارت لجنة فلسطين النيابية، امس االثنين، المجلس الوطني الفلسطيني في عمان، ز -عمان
 .إلعالن تضامنها ومساندتها ألي جهد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

وأكد رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود استعداد مجلس النواب، ووضع كل إمكاناته وطاقاته 
  .مة القضية الفلسطينية ودعم األخوة في المجلس الوطني الفلسطينيلخد

إن الشعب األردني بكل مكوناته يلتف حول قيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني ويدعم مواقفه : وقال
الثابتة والراسخة والءاته الثالث إزاء القضية الفلسطينية ولن يتخلى عن مواقفه المشرفة تجاه اشقائه 

  .نالفلسطينيي

، »اننا في مجلس النواب سنبقى مع اخوتنا في فلسطين حتى تتحرر من ايدي الصهاينة«وتابع  
  .ًمؤكدا دعم صمودهم على ارضهم وحقهم في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

ًبدوره، ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون مواقف األردن ملكا وحكومة وبرلمانا  ً
ًا حيال القضية الفلسطينية والقدس، معربا عن تقديره لمجلس النواب ورئاسته التي دعت لعقد وشعب ً

  .اجتماع طارئ لرؤساء البرلمانات العربية في عمان السبت المقبل لبحث خطة السالم االميركية

 واشار إلى أن البرلمان االردني هو الوحيد من بين البرلمانات العربية الذي شكلت فيه لجنة
  .لفلسطين، ما يدل على عظم المسؤولية تجاه مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني

على الشعبين الفلسطيني واألردني » المؤامرة»ووصف السعود والزعنون خطة السالم االميركية بــ
حدة االمر الذي يتطلب اتخاذ جميع الخطوات وعلى مختلف الصعد إلفشالها، الفتين إلى ان المواقف المو

  .والراسخة بين القيادتين والشعبين كفيلة بدحض المخططات الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية

فيما حذر امين سر المجلس الوطني محمد صبيح من مخططات هدفها تغيير خارطة المنطقة 
هويد ًوادخالها في حالة فوضى، داعيا إلى تحرك دولي فاعل واتخاذ إجراءات عملية لدعم القدس ومنع ت

وعلى صعيد متصل، دعا رئيس لجنة فلسطين النيابية، المحامي يحيى السعود، إلى توفير .المسجد األقصى
  .السبل التي من شأنها دعم صمود األشقاء الفلسطينيين، وأي مبادرة داعمة للقضية الفلسطينية

عتبارها القضية وأكد أهمية تكاتف الجميع لتعزيز الجهود المبذولة لصالح القضية الفلسطينية با
، للذهاب بها »صفقة القرن»ًالمركزية، الفتا إلى أن اللجنة تسعى لجمع مليون توقيع لرفض ما سمي بـ

وشدد السعود، خالل لقاء عقدته اللجنة بدار المجلس امس االثنين مع وزير التعليم .إلى األمم المتحدة
والسبل الكفيلة » حقي وقراري« العودة العالي والبحث العلمي محي الدين توق، لمناقشة انطالق حملة

إن النجاح الحقيقي لهذه الحملة التي سترعاها اللجنة بالتعاون مع مركز العودة : وقال.بإنجاحها
الفلسطيني يكمن في العملية التشاركية مع جميع الجهات الرسمية والخاصة، مشيرا إلى أن الدور المناط 

ك فاعل كونها معنية بتحفيز الجانب الفكري والثقافي لدى الطلبة بوزارة التعليم العالي بهذا الصدد كشري



 

٦

على مختلف مستوياتهم التعليمية عبر العديد من النشاطات المنهجية والالمنهجية للتأكيد على حق العودة 
  .لألشقاء الفلسطينيين

ود تجسد لتبني الحملة باعتبارها جه» فلسطين النيابية«من جهته، ثمن توق الجهود التي تبذلها 
واكد استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتسهيالت .التالحم بين القائد والشعب والسلطة التشريعية والتنفيذية

ًفي سبيل إنجاح هذه الحملة، مشيرا إلى أن الوزارة ستخاطب جميع الجامعات الحكومية والخاصة وكليات 
واضحة لألمم المتحدة ومجلس االمن بأن الشعب المجتمع لتسهيل توقيع طلبتها على الوثيقة لتكون رسالة 

  .األردني حاله كحال بقية الشعوب العربية رافض لتلك الصفقة

  ٤ص/٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  شؤون سياسية
 

  خطة ترمب ليست الطريق لتعزيز السالم بين إسرائيل والفلسطينيين: سياسيون إسرائيليون
 

ئيليون أن خطة السالم االمريكية ليست الطريق  اعلن محللون سياسيون إسرا- :المدينة نيوز 
لدفع عملية السالم قدما بين إسرائيل والفلسطينيين وذلك في ندوة نظمها المركز اإلسرائيلي للدراسات 

وأجمعوا أن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني يحتاج لخطة .في القدس المحتلة " ميتفيم"الخارجية واإلقليمية 
جتمع الدولي إلى رفض خطة الرئيس األميركي دونالد ترمب، ألنها تتجاهل سالم حقيقية، داعين الم

تفاهمات مفاوضات السالم السابقة، وال تعتبر فرصة لتعزيز عملية السالم، وتكشف مدى تالعب ترمب في 
  .سلوك أسالفه اإلشكالي تجاه الفلسطينيين

، نداف تامير، إن خطة "تفيممي"وقال الدبلوماسي اإلسرائيلي السابق، وعضو لجنة إدارة مركز 
ترمب تتعارض مع المصالح اإلسرائيلية، وتبعدنا كل البعد عن حل الدولتين، وتم نشرها بتوقيت إشكالي 

  .جدا من الناحية السياسية، لذلك من المتوقع أن تضر أكثر مما تنفع

ألميركي، كنت أتوقع من المستوى السياسي في إسرائيل أن يوضح ذلك للرئيس ا:" وأضاف تامير
فالفلسطينيون يرفضون خطة ترمب بشكل مباشر، ألنها ال تؤدي إلى تسوية، لكن يجب أن نحاول أن 

حيث يوجد لدى إسرائيل اليوم . نستخلص من الخطة العناصر التي ستساعد بتحقيق تسوية في المستقبل
 أكثر مالءمة، كما وبين أن السياق اإلقليمي. شركاء فلسطينيون أفضل من شركاء أوسلو وكامب ديفيد

ًيتضح من مبادرة السالم العربية، التي يتم تأييدها مرارا وتكرارا في قمم الدول العربية فخطة ترمب التي . ً
ًتدعو إلى الضم، لن تمنعنا فقط من حل الدولتين للشعبين، بل ستضر أيضا باالستقرار اإلقليمي وعالقاتنا 

. ينية، مما يؤدي إلى وجود هدوء نسبي وتقليل كبير لإلرهابباألردن والتنسيق األمني مع السلطة الفلسط
ويجب على رئيس الحكومة اإلسرائيلية المقبلة أن يقود خطوة ستزودنا بخطة سالم حقيقية بالتنسيق مع 



 

٧

ًالمجتمع الدولي، بدال من االنجرار خلف مبادرات كاذبة، وبدعم من المجتمع الدولي ومؤيدي الحزب 
  .يات المتحدةالديمقراطي في الوال

اإلسرائيلي، البروفيسور إيلي فودا، إن خطة ترامب " ميتفيم"بدوره، يرى عضو لجنة إدارة مركز 
ٕمصيرها الفشل، ألن األمريكيين كان عليهم أن يتشاوروا ليس فقط مع إسرائيل وانما مع بعض الدول 

لجانب لمواقف اليمين اإلسرائيلي العربية والسلطة الفلسطينية، وألن تفاصيل الخطة تشير إلى تبني أحادي ا
  .والمستوطنين

ٕوأضاف البروفيسور فودا أن الخطة األمريكية لن يخدم أهداف إسرائيل، وانما ستقوي موقف 
الرافضين للسالم في الجانب العربي، الذين يقولون إن إسرائيل والواليات المتحدة تعمالن سوية ضد 

نب الفلسطيني الذين يؤمنون بالسالم وبحل الدولتين الفلسطينيين، كما ستضعف المعتدلين في الجا
  .لشعبين

في وضع كهذا، فإن التصعيد ضد حماس في قطاع غزة من جهة، وخروج : " ًوتابع فودا قائال
كما أن مصر . الفلسطينيين للشوارع في الضفة الغربية من جهة أخرى، لن تكون سيناريوهات خيالية

 مع إسرائيل، سوف تواجهان ضغوطا شعبية، خاصة إذا ما أقدمت واألردن الموقعتان على اتفاق سالم
وفيما يتعلق بموضوع القدس، قال . إسرائيل على ضم أراض فلسطينية أخرى في إطار الخطة األمريكية

، الدكتور ليئور الهرس، إن الخطة "ميتفيم"مدير برنامج تعزيز السالم بين إسرائيل والفلسطينيين في مركز 
الم في الشرق األوسط، تتجاهل التفاهمات السابقة التي تم ابرامها بين إسرائيل والفلسطينيين األمريكية للس

فيما يتعلق بالقدس، حيث ستكون معظم األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية تحت السيادة اإلسرائيلية، 
ق أن يقرروا ما إذا كانوا وكذلك جميع أجزاء البلدة القديمة، مما يسمح للسكان الفلسطينيين في هذه المناط

". كمقيمين إسرائيليين"يريدون أن يكونوا مواطنين إسرائيليين أو فلسطينيين أو الحفاظ على وضعهم 
وأضاف الهرس، أنه في الوقت نفسه ، تقترح الخطة تحويل مسار الجدار الفاصل، الذي ترك عددا من 

لنحو المحدد في ذلك الوقت إلى حدود دائمة على ا" حدود أمنية مؤقتة"أحياء القدس خارج السياج، من 
بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، أي في مناطق القدس المتبقية عبر السياج، بما في ذلك كفر عقاب 

بدون إدارة إسرائيلية أو فلسطينية، حيث سيتم إنشاء " أرض حرام"والتي أصبحت . ومخيم الالجئين شعفاط
ًأن الخطة تضيف أيضا أبو ديس، الواقعة خارج الحدود البلدية، : ً قائالوتابع الهرس. العاصمة الفلسطينية

حيث يعتبر هذا االقتراح استمرارا للخطة . ُوتنص على أنه يسمح للفلسطينيين أن يطلقوا عليها اسم القدس
التي روجت لها إسرائيل بقطع األحياء الفلسطينية خارج الجدار الفاصل، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 

فهو .  ألف نسمة، عن القدس، ولذلك فإن تصريح ترامب بأن القدس لن يتم تقسيمها غير دقيق١٤٠
فهو عند نقله السفارة . ٕيقترح تقسيم القدس، ولكن ليس بين الشرق والغرب وانما داخل القدس الشرقية



 

٨

ية في المدينة سيتم األمريكية من تل ابيب إلى القدس، حدد بأن الحدود بين السيادة اإلسرائيلية والفلسطين
  ".تحديدها فقط بين الطرفين، ولكنه في خطته حدد خط الحدود

الخطة األمريكية للسالم في الشرق األوسط، تخفي في ثنايها موضوع "إن : واختتم الهرس بالقول
األماكن المقدسة في القدس، فهي تنص على أنه سيتم الحفاظ على الوضع القائم فيها، ولكنها ستسمح 

تباع الديانات السماوية الثالث بالصالة في الحرم القدسي الشريف، وهذا يتعارض مع الوضع القائم أيضا أل
الذي يحظر على اليهود الصالة في الحرم القدسي، والذي تم تأكيده في إعالن نتنياهو في تشرين األول 

وهذا هو السبب في أن  كجزء من التفاهمات مع األردن، حيث يعتبر هذا االقتراح مثيرا ومتفجرا، ٢٠١٥
  )بترا(--".ترامب ونتنياهو لم يذكروه في خطاباتهم

  ٤/٢/٢٠٢٠المدينة 

*** 

  ٕترامب ليس صديقا إلسرائيل وان ادعى ذلك كاتب أميركي

 

 ترامب دونالد األميركي الرئيس أعلنها التي السالم خطة أن ديل جاكسون الصحفي الكاتب يرى  
 ترضي تسوية إلى التوصل تجعل أن شأنها من وأن لإلسرائيليين، وال للفلسطينيين السالم تجلب لن مؤخرا

 .المستقبل في أصعب الطرفين

 إلحالل أساسي شرط إلى تفتقر ترامب خطة إن" بوست واشنطن "صحيفة نشرته مقال في ديل وقال  
% ٧٠ سوى متمنحه ال التي بالخطة الفلسطينيون يقبل أن ٌمستبعد ٕوانه الصراع، طرفي موافقة هو السالم،

 مستوطنة ١٥ ضم في الحق إسرائيل تمنح كما اإلسرائيلية، المستوطنات أوصالها تقطع الغربية الضفة من
 .المحتلة األراضي في

 األسبوع نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس خطاب في ورد ما صحة مدى عن وتساءل  
 البيت في إلسرائيل صديق أعظم "ترامب بأن ةاألميركي السالم خطة عن اإلعالن بعيد قال الذي الماضي
  ".األبيض

 لمساعدته األميركي الرئيس على يعول -بالفساد تهما يواجه الذي-  نتنياهو أن الكاتب وأوضح  
 صديقا ترامب يجعل الذي األمر المقبل، آذار/مارس في إسرائيل ستشهدها التي باالنتخابات الفوز في

  .إلسرائيل ال لنتنياهو عظيما

  السيادة منزوعة لةدو

 الشرق تجاه المتحدة الواليات سياسة من قرن بنصف الحائط عرض ضرب ترامب إن ديل وقال  
 ونقل إلسرائيل عاصمة بالقدس اعترف بقليل العام عن يربو ما ففي إسرائيل، لمصالح خدمة األوسط
 الماضي األسبوع يعلن أن قبل الجوالن، مرتفعات على إسرائيل بسيادة اعترف كما إليها، األميركية السفارة



 

٩

 الضفة في شيدتها التي المستوطنات وجميع األردن وادي ضم في الحق إسرائيل تمنح سالم خطة عن
  .١٩٦٧ العام منذ الغربية

 في اإلسرائيلي االستيطان جماح كبح عقود مدى على حاولت السابقة األميركية اإلدارات أن ّوبين  
 الهدية ولكن غزة، وقطاع الغربية الضفة في فلسطينية دولة قيام كانيةإم على للحفاظ المحتلة األراضي

 دولة سوى الفلسطينيين تمنح ال إذ الخيار، بذلك تعصف" السالم خطة "باسم إلسرائيل ترامب قدمها التي
 ال قد أمر وهو إنشائها، على إسرائيل موافقة تشترط كما أراضيها، على السيطرة تملك ال السيادة منزوعة

  .المنظور المستقبل في تحققي

  إسرائيل تخدم ال الخطة

 لرئيس يمكن خدمة أكبر إن حيث إسرائيل، مصالح تخدم ال للسالم ترامب خطة فإن للكاتب، ووفقا  
 الرؤساء من العديد حاول الذي األمر البعيد، المدى على استمرارها ضمان هي إلسرائيل تقديمها أميركي

 يتقبل لن بدونها واإلسرائيليين الفلسطينيين بين سالم تسوية إلى لتوصلا خالل من تحقيقه األميركيين
 .ديمقراطية يهودية كدولة إسرائيل الدولي المجتمع

 بقبول الفلسطينيين سيقنعون برعايته شملهم الذين العرب القادة بأن ترامب اعتقاد إن وقال  
  .فشلها على يراهنون فهم خاطئ، اعتقاد الصفقة

 أبيب تل لمقاطعة قوية دولية حملة إسرائيل إلى الفلسطينية األراضي ضم يعزز أن ديل وتوقع  
  .األردن مع الهش سالمها وتهديد عليها العقوبات وفرض منها، األجنبية االستثمارات وسحب

 الذين الرؤساء عمل طالما الذي إلسرائيل، األميركيين السياسيين دعم بحجم ترامب خطة تضر كما  
  .هتعزيز على سبقوه

 ديمقراطيين نواب ثالثة امتعاض الفلسطينية األراضي لضم نتنياهو لمساعي ترامب دعم أثار فقد  
 إنجل إليوت والنائب ميننديز وروبرت شومر تشارلز السيناتور من كل أصدر حيث إلسرائيل، الداعمين من

 اتفاق إلى التوصل صفر تهديد شأنها من "فردية أعماال "اعتبروها مما تحذر تصريحات الماضي األسبوع
  .للكاتب وفقا سالم،

 أكثر بإسرائيل أضرارا ألحق ترامب أن العالم يدرك أن قبل تمر قد عديدة سنوات أن إلى ديل وخلص  
  .قبله أميركي رئيس أي من

  ٤/٢/٢٠٢٠الجزيرة 

***  
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   المزعومـة"صفقـة القـرن" ترفـض "التـعـاون اإلسالمـي"

 

ة التعاون اإلسالمي، في ختام جلسة طارئة، عقدتها على مستوى  قررت منظم-) السعودية(جدة 
وزراء الخارجية، أمس اإلثنين، في مدينة جدة بالسعودية، رفض الخطة األميركية المزعومة، المعروفة 

  .باسم صفقة القرن

على نسخة منه، كافة الدول » األناضول«ّودعت المنظمة، في بيانها الختامي الذي اطلعت 
 .ى عدم التعاطي مع الصفقة، أو التعاون مع اإلدارة األمريكية في تنفيذها بأي شكلاألعضاء إل

ّنرفض الخطة كونها ال تلبي الحد األدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، «وقال البيان 
تقويض مواقف أو إجراءات أو مبادرات تهدف إلى «وأدانت المنظمة أي . »وتخالف مرجعيات عملية السالم

الرواية اإلسرائيلية بالكامل وتؤسس لتبرير ضم «واعتبرت أن الصفقة تتبنى . »حقوق الشعب الفلسطيني
مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة األمن إلسرائيل؛ في انتهاك صارخ لمبادئ 

  .«القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة

ًهذه الصفقة تفتقر ألبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السالم، بدءا من  «وتابعت ّ
المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير 
 القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه باالستقالل الوطني، وحق العودة لالجئين، وكذلك
تقوض قواعد القانون واألعراف الدولية، بما فيها عدم جواز ضم األرض بالقوة، وتشرعن االستعمار واآلثار 

  .«الناتجة عنه، وتزعزع االستقرار وتهدد األمن والسلم الدوليين

لن يتحقق إال بإنهاء االحتالل، واالنسحاب «وشددت على أن السالم واألمن في الشرق األوسط 
كما «وأضافت . »١٩٦٧فلسطين، والقدس، وباقي األراضي العربية المحتلة في حزيران الكامل من أرض 

أن ذلك يتحقق عبر تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير 
نون المصير والسيادة على كافة أراضيه ومجالها الجوي والبحري ومواردها الطبيعية، تنفيذا لمبادئ القا

  .«وعلى أساس حل الدولتين(...) الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية 

قضية فلسطين، والقدس هي القضية المركزية لألمة اإلسالمية، وأن «وجددت تأكيدها على أن 
. »دسالسالم الشامل والعادل لن يتحقق إال بإنهاء االحتالل االستعماري اإلسرائيلي لفلسطين والق

كما نؤكد على الطابع المركزي لفلسطين ومدينة القدس بالنسبة لألمة اإلسالمية، وعلى «واستكملت قائلة 
  .«الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة األبدية لفلسطين

، بما ١٩٦٧األرض الفلسطينية المحتلة عام «وشددت على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة 
 .«س الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوارفيها القد

االلتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق «ودعت المنظمة، اإلدارة األمريكية، إلى 
  .«السالم العادل والدائم والشامل
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ض بسبب تنكرها لالتفاقيات وتحديها المسؤولية عن تدهور الوضع على األر«ّوحملت إسرائيل 
للشرعية الدولية ومواصلة سياسة االستعمار والضم واالستيـطان والعنصرية والتطهير العرقي الـذي تمارسه 

  .«بحق الشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

 لترسيخ احتاللها االستعماري في من اتخاذ أي خطوات أو إجراءات«ّوحذرت المنظمة إسرائيل 
  .«مواجهة هذه اإلجراءات كافة»، داعية المجتمع الدولي لـ»أرض دولة فلسطين، بما فيها إجراءات الضم

يصدر عن أي جهة تدعم إطالة أمد االحتالل ومشروعه «ّوعبرت عن رفضها ألي موقف 
ب الفلسطيني وأهمها حق تقرير االستعماري االستيطاني على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشع

وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وممثله الشرعي الوحيد «وجددت المنظمة تأكيدها على . »المصير
  .«منظمة التحرير، في وجه أي مؤامرات تستهدف حقوقه المشروعة

اسية الدول األعضاء في المنظمة لدعم كافة الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوم«كما دعت 
وطالبت الدول األعضاء بالعمل مع مؤسسات المجتمع الدولي . »الفلسطينية في جميع المحافل الدولية

  .«رفض ومواجهة أي تحرك أو مقترح ال يتوافق مع القانون الدولي والقرارات األممية»لـ

 ورئيس رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة،«وأفادت المنظمة أن قرار الرفض سيتم رفعه لكل من 
عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية »، داعية إياها لـ»مجلس األمن الدولي واألمين العام لألمم المتحدة

العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية األرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما 
  .«يسمى بخطة اإلدارة األميركية

 اإلثنين، اجتماع طارئ لمنظمة التعاون اإلسالمي وانطلق في مدينة جدة، غربي السعودية، أمس
وقال األمين العام لمنظمة . المزعومة» صفقة القرن«على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف من 

نأمل أن نصل خالل «التعاون اإلسالمي، يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمة له خالل انطالق االجتماع 
ّشعب الفلسطيني، وعدم تبني أي جهود ال تلبي الحقوق الوطنية غير االجتماع لموقف يرتقي لتطلعات ال

وأكد على . »القابلة للتصرف للشعب أو تخالف المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي
أن أي حل يجب أن يقوم على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا، وعاصمتها القدس 

  .«أولويات المنظمة« إلى أن القضية ال زالت على سلم الشرقية، الفتا

رفض صفقة «من ناحيته، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، دول المنظمة بضرورة 
القرن بشكل قاطع، وعدم قبول فرض أجندة اإلدارة األمريكية واالحتالل اإلسرائيلي االستعماري من ضم 

 وندد المالكي خالل كلمته،  .»وعة، وعدم التعاطي مع الصفقة بأي شكلٕوانكار للحقوق الفلسطينية المشر
تطبيع االنتهاكات اإلسرائيلية ألسس القانون الدولي، ما يعد «بالصفقة المزعومة معتبرا أنها تعمل على 

التطبيع للعدوان، والذي من شأنه أن «ّوعد دعم الصفقة بمثابة . »فرصة لزرع بذور الفوضى في العالم
  .«ض كل المؤسسات الدولية ذات الصلةّيقو
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تصفية حقوق الشعب المشروع، وتدمير «وأكد على أن الصفقة في حال تمريرها ستؤدي إلى 
ّاألسس التي قامت عليها عملية السالم، كما أنها ستؤسس لتبني وجهة نظر االحتالل االستعماري وروايته 

  .«ليالمنحرفة حول الصراع، إلى جانب انتهاك القانون الدو

خطوة أحادية الجانب ال يمكن القبول بها، كونها تتحيز بشكل كامل للجانب «وقال إن الصفقة 
. »اإلسرائيلي، وتقضي على أحالم الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة متصلة جغرافيا، وذات سيادة

كفلها القانون الدولي، الصفقة تلغي كل ما هو قانوني من حقوق للشعب الفلسطيني التي ي«ًواستكمل قائال 
وجدد المالكي تأكيد استعداد الجانب . »وتشرعن كل ما هو غير قانوني من سياسات االستيطان والضم

إطالق علمية سياسة جادة وذات مصداقية تقوم على أساس المرجعيات القانونية »الفلسطيني، لـ
دد إلنهاء االحتالل وبرقابة دولية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دوليا؛ على أساس جدول زمني مح

نمد أيدينا لسالم حقيقي يقوم على أساس العدل والقانون «وقال في هذا الصدد . »متعددة األطراف
  .«والحقوق، وليس على أساس أفكار متطرفة تنكر حقوق اآلخر وتطلعاته

يام الحرجة، دعم الفلسطينيين ومساندتهم في هذه األ«ودعا األمتين العربية واإلسالمية إلى 
ّذلك من خالل اتخاذ تدابير جادة وفعالة «ًواستكمل قائال . »والدفاع عن إسالمية وعروبة المسجد األقصى

لحماية متطلبات تحقيق السالم العادل والشامل، ومساءلة االحتالل على جرائمه، ورفع تكلفة استمرار 
  )األناضول. (»االحتالل غير القانوني وسياساته االستعمارية

  ٥ص/٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اعتداءات

 اقتحام األقصى وصلوات تلمودية في باحاته بحراسة شرطة االحتالل

 

 اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود صباح أمس االثنين، - فلسطين المحتلة 
  . الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة-باحات المسجد األقصى المبارك 

ر عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام وقال مدي
في رام اهللا، ان االقتحامات نفذت بحراسة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة ) بترا(الخطيب لمراسل 
  .المدججة بالسالح

صى وأدوا طقوسا وأوضح الشيخ الخطيب، ان المستوطنين نفذوا جوالت مشبوهة بداخل باحات االق
تملودية استفزازية في باحاته وذلك بحماية من شرطة االحتالل قبل أن يغادروا ساحات االقصى من جهة 
باب السلسلة ووسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير االحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس 

  .المسجد االقصى المبارك
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ائيلي فجر أمس اإلثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسر
مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال ع من الشبان بزعم المشاركة في أعمال مقاومة 

  .شعبية، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق

مال مقاومة  فلسطينيا تنسب لهم المشاركة في أع١٣وقال جيش االحتالل أن جنوده اعتقلوا 
  .شعبية ضد المستوطنين وكذلك حيازة أسلحة ووسائل قتالية

وقرر جيش االحتالل نشر نشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في الجبهة الجنوبية مع قطاع 
تخشى المؤسسة " والاله العبري" ووفقا لموقع . غزة خشية من اطالق صواريخ تصل الى العمق االسرائيلي

ائيلية من قيام الجهاد اإلسالمي باطالق الصواريخ نتيجة للضغط اإليراني لشن هجمات ضد االمنية االسر
  .إسرائيل

ًوزعم الموقع العبري ان االيرانيين يمارسون ضغوطا على حماس والجهاد اإلسالمي لشن هجمات 
بية ًضد إسرائيل ليس فقط بسبب اغتيال قاسم سليماني، ولكن أيضا للتأثير على الحملة االنتخا

وتشير تقديرات المؤسسة العسكرية االسرائيلية إلى أنه ونتيجة اغتيال بهاء أبو العطا، تحاول . اإلسرائيلية
  .قوى جديدة ملئ الفراغ بدعم ايراني والدخول الى الساحة فيما حماس تواجه مشكلة في كبحها

ام بخطوات تصعيدية وأعلنت الحركة األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أمس اإلثنين، القي
ٕواغالق األقسام، وذلك احتجاجا على ممارسات إدارة السجون بحق األشبال، فيما جرى قمع األشبال في 

  .الذي يشهد حالة من التوتر" عوفر"معتقل 

وأعلنت الحركة األسيرة أنها بدأت أمس بخطوات احتجاجية ضد سياسة القمع بحق األسيرات 
  . السجون منذ مطلع العام الجاريواألشبال، التي تمارسها إدارة

ًبإغالق األقسام وارجاع وجبات الطعام، إسنادا لألسيرات " نفحة والنقب وعوفر"وقام أسرى معتقالت  ٕ
لن نقف مكتوفي األيدي أو مسلوبي اإلرادة "وقالت الحركة األسيرة ". الدامون"واألسرى األشبال في معتقل 

  ."بل إدارة سجون االحتاللأمام ما يمارس ضد نسائنا وأشبالنا من ق

وأوضحت أنها شرعت بخطوات تصعيدية بضمنها إغالق أقسام السجون وكافة مرافق الخدمات من 
الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا، وذلك رفضا لسياسة القمع واإلجرام بحق األسيرات 

، "عوفر" من التوتر الشديد تسود سجن وقال نادي األسير إن حالة. واألشبال التي تمارسها إدارة السجون
  .)١٢(ّوذلك بعد ادعاء إدارة سجون االحتالل بقيام أسير بطعن سجان في قسم 

وأوضح نادي األسير إن إدارة السجن أغلقت كافة األقسام، واستدعت قوات كبيرة من وحدات 
لف أسير يقبعون في سجن يشار إلى أن أكثر من أ. القمع، كما ألغت زيارة عائالت األسرى المقررة أمس

من جانبه، قال مكتب إعالم األسرى إن إدارة سجون االحتالل تحتجز األشبال في أقسام ال يتوفر ". عوفر"
  .بها الحد األدنى من الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي
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ُفي موضوع آخر، كشفت معطيات إسرائيلية النقاب عن أنه سجلت زيادة في عدد المستوطنين 
واصفة هذه الزيادة . ٢٠١٢، ألول مرة منذ ٢٠١٩القاطنين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة عام 

العبرية التي نشرت هذه المعطيات، إنه " إسرائيل اليوم"وقالت صحيفة .بأنها تشكل انقالبا سكانيا استيطانيا
وطنين في الضفة الغربية، إال  سنوات من االنخفاض المزعج والدائم في معدل النمو السكاني للمست٦بعد 

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم .%٣.٤ ارتفاع في عدد المستوطنين بنسبة ٢٠١٩أنه سجل في عام 
من أن هذه ليست زيادة كبيرة في عدد المستوطنين، إال أنها زيادة جيدة، مشيرة إلى أنه في مجلس 

لوتيرة السريعة في البناء االستيطاني في يرجعون سبب الزيادة ل) يشع(المستوطنات في الضفة الغربية 
وأوضحت أنها حصلت على هذه المعطيات، من السجل السكاني للمستوطنين في الضفة الغربية .المنطقة

االستيطاني أن الزيادة " يشع"وأظهر تحليل لمجلس . ، والتي يتم نشرها في بداية كل عام٢٠١٩في العام 
، وهي أعلى من ضعف معدل النمو السكاني في %٣.٤بة  بنس٢٠١٩في عدد المستوطنين كانت عام 

ًوتشير األرقام أيضا إلى أن عدد المستوطنين ازداد بـ  ٢٠٢٠في بداية عام % ١.٩، والذي بلغ "إسرائيل"
وحسب المعطيات بلغ عدد . ١٥٢٩٩ زاد بـ ٢٠١٩، بينما في ٢٠١٨ً مستوطنا عام ١٢٩٦٤

يشار .  مستوطنة١٥٠، يعيشون في ٤٦٣٩٠١ حوالي ٢٠١٩المستوطنين في الضفة الغربية خالل العام 
 ٣٠٠إلى أن هذه المعطيات ال تشمل المستوطنين في القدس المحتلة ومحيطها والذي يزيد عددهم عن 

  )وكاالت. (ألف مستوطن

  ١٨ص/٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  تقارير

   ذاكرة مزدحمة بالمآسي الفلسطينية:المسعفة المقدسية إيمان أبو سبيتان

 

 خلف سبيتان أبو إيمان المقدسية الشابة تجلس التوالي على السابع للعام -المحتلة القدس–جندي أسيل
  .الممل اليومي الروتين عن بعيدة متجددة مهنة ممارسة في حلمها محققة اإلسعاف، سيارة مقود

 تقاليدو عادات أغوار لسبر فرصة وأعطتها يوم، كل جديدة مغامرات خوض المهنة هذه لها أتاحت  
 كسب في نجحت فإنها الشرقي المجتمع معوقات ورغم جنوبها، إلى البالد شمال من الفلسطيني المجتمع

  .المهنية حياتها مسيرة في األولى العقبة والدها كان بعدما والمحيط، العائلة رضى

 الطور بلدة في وترعرعت ١٩٩١ عام الثاني كانون/يناير شهر في سبيتان أبو إيمان ولدت  
 لمدة المجال هذا في وعملت المحاسبة لدراسة  بالجامعة التحقت الثانوية دراستها إنهاء وبعد لقدس،با

  .يوميا ذاتها المهام تمارس مكتب خلف تجلس وهي ذاتها تحقيق من تتمكن لن أنها شعرت لكنها عامين،
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 من بلغت حتى انتظرتو أشهر ستة لمدة األولي اإلسعاف في دورة أيضا العامة الثانوية إنهاء بعد تلقت
 الحصول على القانون ويجبرها إسعاف، لسيارة قيادة رخصة على الحصول من لتتمكن عاما، ٢١ العمر
  .واإلصرار التحدي بدأ هنا ومن قبلها، ثقيل شحن مركبة قيادة رخصة على

  شيقة تجارب

 تعرضت ربهاتد وخالل سهال، أمرا الثقيل الشحن قيادة رخصة على الحصول تجربة خوض يكن لم  
 رخصة على حازت عندما حولها من ذهول وزاد المقدسي، المجتمع يستهجنها التي المواقف من لكثير
 إسعاف سائقة تعمل التي الوحيدة العربية لكنها عليها تحصل مقدسية ثالث لتكون اإلسعاف، سيارة قيادة
 .المدينة في

 أي من وجهها وخال الرسمي، عملها اسبلب نت الجزيرة استقبلت الطور ببلدة الصغير مكتبها في  
 بسيطة، شعر بربطة لألعلى ومرفوع منسق وشعرها األظافر، بطالء أظافرها تزين ولم تجميلية مستحضرات

  .اليومية المهنية حياتها طبيعة مع الخارجي مظهرها وينسجم

 في بالنجاح حقاوال واإلصرار بالمثابرة لتبديدها سعت التي بالمعوقات الحافلة مسيرتها عن تحدثت  
 شباب من كثير حاجة بمدى ٢٠١٢ عام ُشعرت "إيمان تقول.الطبي المجال في الخاصة بصمتها وضع

 وباشرت الطبية للخدمات اإليمان جمعية فأنشأت العبرية، ال العربية باللغة أولي إسعاف لدورة القدس
 في تطوعن مقدسيات لشابات انتك أولها أن وأذكر البداية، في مجانا الدورات هذه إعطاء في بالتطوع
 اضطرت الدورات، هذه على اإلقبال ازدياد وبعد".المبارك رمضان شهر خالل مسعفات األقصى المسجد

 على تتلمذوا الذين اإلسعاف سيارات وضباط المسعفين عدد وصل حتى إلعطائها وقت لتخصيص إيمان
 .مقدسية وشابة شاب خمسمئة إلى يديها

 إلثبات الكفاحية مسيرتها بدأت اإلسعاف، سيارة قيادة رخصة على الحصول في حلمها تحقيق منذ  
 من نحوها المجتمع نظرة ومن الطرقات خطر من عليها والدها مخاوف ولتبديد جهة، من الميدان في ذاتها
 ابن أو أشقائي أحد الصطحاب أضطر كنت البداية في "بقولها المرحلة تلك إيمان وتستذكر.أخرى جهة
 اآلن لكنني ّعلي، والدي لخوف الليل منتصف بعد باإلسعاف حاالت لنقل اتصاالت تردني عندما معي عمي
 والدي برفقة صادفوني كلما البلدة أهالي من الكثيرين ألن العائلة، من أحد اعتراض دون وحدي أخرج

 زال حتى ل،رجا وأخت بنت إيمان: له ويقولون اإلنسانية، ومهنتي شخصيتي على الثناء عبارات يرددون
 شاب يعمل بينما إحداهما، على هي تعمل إسعاف سيارتي الخاصة إيمان جمعية تملك".تدريجيا والدي قلق

 يخفت ولم الميدانية، تجاربها عن وواثق واضح بصوت تحدثت لنا استقبالها وخالل األخرى، على مقدسي
 أو السير حوادث بسبب المنية هموافت وشبابا أطفاال تنقل عندما ألمها لعمق تطرقت عندما سوى صوتها

  .بها خاص) كراسة (دفتر في بعضهم قصص لكتابة دفعها مما المرض،

  وأمل ألم قصص
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 إيريز حاجز من نقلتها غزية طفلة بحالة تأثرها عن إيمان تحدثت اليومية، القصص ثنايا وفي  
 توفيت إنها وقالت ،أبيب تل في هشومير تل مستشفى إلى ثم بالقدس، المقاصد مستشفى إلى العسكري

 .غزة في الخاطئ الطبي التشخيص ضحايا إحدى وهي نقلها من أسبوع بعد

 للمستشفى وصولها بعد لكن الروماتيزم، بمرض تشخيصها بعد للعالج وصلت "حديثها وتواصل  
 يلتخبرن والدتها اتصلت أسبوع وبعد السرطان، مرض من نادر نوع من تعاني إنها للعائلة قيل اإلسرائيلي

  ".ومعاناتها وجهها أتذكر زلت ما.. بوفاتها

 مستشفى في الذكور من توأما تلد أن يفترض كان قانونية لقابلة غزة من إيمان نقلتها أخرى حالة  
 المخاض آالم أن الحظ سوء من لكن النسائي، الطبيب زوجها رحلتها في ويرافقها بالقدس، المقاصد
 العالجية الرحلة وانتهت المساعدة، من يتمكن ولم زوجها ضطربوا للمستشفى، نقلها خالل السيدة باغتت
 أخرى يومية قصص.غزة قطاع إلى المكلومين واألب األم عودة قبل بالقدس ودفنهما المولودين بوفاة

 مدينة من شاب إصابة منها إيمان وتذكر السير، حوادث في المصابين نقل مثل كبيرة جأش رباطة تتطلب
 لوضع إيمان فسارعت رجله، من جزء انفصال نتيجته كانت سير بحادث غربيةال الضفة في لحم بيت

 القدس، غربي كارم عين هداسا مستشفى إلى الشاب ونقلت بالثلج مألته كيس في المفصول الطرف
 نقل".بالمجنونة "أحدهم ونعتها بشجاعتها حينها وذهلوا المبتور الطرف األطباء لتسليم تركض دخلت وهناك

 ذلك سبيل في وتعرضت رأيها، حسب إيمان تنقلها التي الحاالت أسهل من خاصة السن كبار من الوفيات
 في منشغل وهو عليها، الموتى ثالجة باب بالخطأ المسعفين أحد إغالق أحدها أيضا، طريفة لمواقف
 والتركيز ةالبديه سرعة.بداخلها عالقة أنها وتذكر مكالمته أنهى حتى الثالجة بداخل وبقيت هاتفية، مكالمة
 إليه توكل إيمان حسب ألنه اإلسعاف، سيارة سائق بهما يتحلى أن يجب التي السمات أبرز هما العالي
 المريض، أو للمصاب األولية الفحوص لمتابعة الخلف في المسعفين مع والتواصل للطريق االنتباه مهمة
 مرافق عن التخفيف في اإلنسانية المهمته باإلضافة بالحالة، ّالمعني المستشفى إلى نقله قرار واتخاذ

 مدينة في رمبام مستشفى إلى جنوبا عسقالن في برزيالي مستشفى من.السير حوادث في خاصة المصاب
 قطاع حروب جرحى إلى باإلضافة ومصابين، مرضى البالد مستشفيات جميع إلى إيمان نقلت شماال، حيفا
  .اليومية واألمل ماألل رحالت في ترافقها التي اإلسعاف سيارة في غزة

 من لمنعها اإلسعاف، بسيارة قصيرة جولة في نت الجزيرة إيمان اصطحبت وداعها، وقبل  
 خلف وجهها ألفوا بعدما التحية، عليها كثيرون ألقى الجولة وخالل المرضى، نقل خالل قانونيا اصطحابنا

  .اليومية الفلسطينيين مآسي على الشاهدة السيارة هذه مقود

  ١/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

***  
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  فعاليات

 مع القائد صاحـب الوصايـة الهاشميـة على القدس والمقدسات... معـان

 

احتفلت محافظة معان بعيد ميالد جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن  - قاسم الخطيب-معان  
  .الحسين، بمشاركة واسعة للفعاليات الشعبية والرسمية والشبابية

 الفايز هذه المناسبة األغلى لدينا، إنها يوم عيد ميالد قائد وقال محافظ معان الدكتور محمد
ًالوطن جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين الثامن والخمسون؛ إذ تعم األفراح واالحتفاالت تعبيرا عن 

  .ّمحبة الشعب لقائده واعتزازهم به وفخرهم بمسيرة اإلنجازات التي تحققت في عهده

خالل رعايته الحفل الذي نظمته الفعاليات الرسمية والشعبية في وأضاف الفايز في كلمته 
مواقف » مع القائد صاحب الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات اإلسالمية« المحافظة تحت شعار 

المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك المؤسس حتى اليوم، 
ٕ إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته واقامة دولته ووقوف جاللة الملك

  . تحت حل الدولتين١٩٦٧المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 

مؤكدا الفايز التأكيد على تجديد دعم األردنيين لكافة الجهود الرامية التي يقوم بها جاللة الملك 
للقضية الفلسطينية، وعدم تخليه عن الوصاية الهاشمية للمقدسات للوصول إلى حل عادل وشامل 

اإلسالمية التي تعتبر خيارا هاشميا ال يمكن التراجع عنه مهما كانت الظروف، مشيرا إلى الجهود الكبيرة 
التي بذلها جاللتها لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل 

  . المشروعةحقوقه

الفتا الفايز إلى أن قائد الوطن قد سطر سجال حافال من االنجازات على الصعد كافة، وال سيما 
المؤشرات االقتصادية اإليجابية التي تحققت بفضل العديد من المشروعات التنموية الضخمة التي تقف 

ك عبداهللا الثاني ابن الحسين شاهدة على تقدم ورقي األردن في مصاف الدول المتقدمة بقيادة جاللة المل
حفظه اهللا ورعاه وبرؤيته الطموحة والبرامج التي تقود الوطن الى تحقيق قفزات ونجاحات حضارية متعددة 

  .في جميع المجاالت

من جهته أشار الوزير األسبق موسى المعاني إلى أن محافظة معان وباديتها تحتفل بعيد ميالد 
اقة بشموخ وكبرياء وقادة المسيرة بعز ووفاء ويلتف حوله النشامى من جاللة الملك الذي رفع الراية خف

  .أبناء هذا الوطن الغالي في سبيل العيش بكرامة وأمن واستقرار على تراب األردن الطهور

وأضاف المعاني، أن الهاشميين حماة الديار والعروبة واإلسالم وهم الذين قدموا الشهداء في سبيل 
ٕة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القائمة على حل الدولتين واقامة الدولة الدفاع عن قضايا األم

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن األردن وبحكمة قيادته الهاشمية احتل مكانة عربية 
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كة حيث دور جاللة الملك في الدفاع عن قضايا األمة، وجهوده المبار.ودولية أكسبته احترام العالم أجمع
  .في الدفاع عن قيم التسامح واإلنسانية والمقدسات اإلسالمية وحقه في الوصاية على القدس والمقدسات

وعبر احد المتقاعدين العسكريين في محافظة معان ناجح النعيمات عن اعتزازهم بجاللة الملك 
لبناء في المجاالت الذي يولي اهتماما كبيرا برفاق السالح ولجهوده الموصولة لتسريع عجلة التنمية وا

وقال النعيمات إننا نشهد . وكذلك لعملية اإلصالح الشاملة في أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية
في الوطن جوانب مشرقة وطموحة للبناء واإلعمار في اإلنسان والمكان وهذا ما كان يتحقق لوال رؤى 

  . المسلحة واألجهزة األمنية والمتقاعدينوتطلعات جاللة الملك الداعمة للوطن ومواطنيه وللقوات

ًوفي ذات السياق انطلقت مسيرة للمتقاعدين العسكريين وأبناء معان من بلدية معان الكبرى وصوال 
لموقع االحتفال، حيث رفع المشاركون في المسيرة األعالم الوطنية، وصور جاللة الملك عبداهللا الثاني، 

الملك تجاه القضية الفلسطينية وبطاقات تهنئة بمناسبة عيد ميالده والفتات حملت شعارات مؤيدة لمواقف 
واشتمل االحتفال الذي أقيم على مسرح مركز األمير الحسين بن عبداهللا الثاني الثقافي بتنظيم من  .٥٨الـ 

 الشرطة المجتمعية وهيئة شباب كلنا األردن، -جمعية العهد والوالء الخيرية ومديرية شرطة محافظة معان 
وبحضور عدد من مدراء األجهزة األمنية والدوائر الحكومية سط حضور كثيف من الفعاليات الشعبية 
والرسمية والشبابية في محافظة معان وباديتها على مقطوعات وطنية لموسيقات األمن العام وعرض 

ي القدس الشريف، لفيديو يبين اهتمام القيادة الهاشمية على مر التاريخ بالقضية الفلسطينية والمقدسات ف
وقصائد شعرية تغنت بالوطن والقائد، كما وقدمت فرقة معان للفنون الشعبية أغاني وطنية عبرت عن مدى 

  .حب الشعب للوطن والقائد

  ١٣ص/٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عربية

 الوصاية هاشمية عربية.. في عيد ميالد القائد

  

 محمد صالح جرار  

يحتفل االردنيون بعيد ميالد جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين الثامن والخمسين، بفيض من 
تعلق بالقضية الفلسطينية وموقف مشاعر الفخر واالعتزاز بمواقف جاللته الوطنية والقومية، وخاصة فيما ي

 .جاللته من القدس وصفقة القرن

ًكان الموقف األردني واضحا من خالل » لصفقة القرن» فقبل اعالن الرئيس االميركي دونالد ترمب
الردن القاطع ألي تسوية نهائية للصراع العربي االسرائيلي ال تعتمد قرارات اعالن جاللة الملك رفض ا



 

١٩

 أساسا للتسوية النهائية، والتزامات ٣٣٨، ٢٤٢الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس األمن الدولي 
 .الواليات المتحدة األميركية السياسية واألخالقية باعتبارها راعية السالم في العالم

ومي الواضح لجاللة الملك وضع األردن أمام تحديات وضغوط عالمية واقليمية هذا الموقف الق
سياسية واقتصادية ناهيك عن التحدي االقتصادي الذي يمر به الوطن، وتخلي دول عربية أساسية عن 

 .االردن فيما يتعرض له من أزمات اقتصادية

لى وجود مؤامرة أعدت بتخطيط ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل هناك تسريبات وتحليالت ذهبت ا
واضح لتهديد االردن في كيانه السياسي واألمني بمشاركة دول عربية محورية، كان االردن في يوم ما 
غطاءها ودرعها األمني والسياسي امام تهديد االرهاب الذي زعزع أمنها واستقرارها، وذلك للتأثير والضغط 

 .ة القرنعلى االردن لتغيير موقفه والموافقة على صفق

وحتى لو لم يتعد األمر كون كل ذلك تحليالت سياسية، لكنها يجب أن تأخذ بمحمل الجد وتزداد 
 .درجة التأهب واليقظة االردنية على مستوى كافة األجهزة والمؤسسات السياسية واألمنية االردنية

لفكرية ولن يتم تحقيق ذلك سوى بالتالحم الوطني والتسامي عن الخالفات واالختالفات ا
 .وااليدلوجية، للوصول الى هدف أسمى وهو األمن الوطني الشامل

ولعل الزيارات الملكية للمحافظات واصرار جاللة الملك على تحقيق أهدافها بان يشعر المواطن 
االردني حقيقة بالتنمية وانعكاس ذلك واقعا على حياته، هو جزء من هذا التالحم الذي يريده جاللة الملك 

نا له في موقفه الوطني والقومي الذي يتفق مع آمال وتطلعات الشعب االردني، باعتبار فلسطين ليكون عو
والقدس القلب النابض لكل عربي ومسلم، وباعتبار الهاشميين هم األوصياء الحقيقيون للقدس والمقدسات 

 .االسالمية والمسيحية

الد جاللة الملك هي أكثر فائدة وأعظم إن ادراك هذه المعاني العظيمة من احتفال االردنيين بعيد مي
تتويج لألنتماء الحقيقي للوطن وقائده وما يجول حقيقة في ضمير وفكر جاللة الملك ويريده واقعا يتجسد 

  .في فهم عميق للشباب االردني الواعي لحاضر ومستقبل وطنه وامته وقضاياه الوطنية والقومية

  ن طاللجامعة الحسين ب/ رئيس قسم العلوم السياسية

  ١٢ص/٤/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  

  

  

  

  



 

٢٠

 الحفريات في األماكن المقدسة تبطل ادعاءات نتانياهو وترمب

 عاطف الشياب.د

مب على أسطورة سماها صفقة القرن وزعموا أن مدينة القدس هي  خالل اتفاقه مع تراعتمد نتنياهو من
ٕارض إبائهم وأجدادهم وان هيكلهم المزعوم موجود تحت حرم المسجد األقصى وانني كمتخصص في علم 

 اآلثار والتاريخ اجزم ومن خالل القرائن التاريخية واألثرية أن مدينة القدس ذات صبغة عربية إسالمية

 البعثات األميركية الصهيونية باجراء العديد من الحفريات األثرية بهدف إثبات ما  قامت١٩٦٧ومنذ عام 
جاء في التوراة وطمس اآلثار العربية واإلسالمية في مدينة القدس وبناء هيكلهم المزعوم من اجل إقامة 

ر  بوضع حج٢٥/١١/٢٠٠١وقد صدر قرار من المحكمة العليا في إسرائيل بتاريخ . الدولة اليهودية
 .األساس للهيكل فوق كأس الوضوء بين قبة الصخرة والمسجد القبلي والذي سيبنى الهيكل المزعوم هناك

 قبل الميالد على يد نبوخذ نصر ملك بابل وسبى أكثر سكانها كما تم ٥٨٧لقد تم تدمير مدينة القدس عام 
لسلوقيين، كما تم تدمير  قبل الميالد خالل حكم ا١٧٠قمع ثورة اليهود زمن انطيوخيوس الرابع عام 

 ميالدي والذي لم يترك في القدس حجرا فوق حجر ٧٠القدس على يد اإلمبراطور الروماني تيطس عام 
وفي زمن هدريان فقد قام بذبح جميع الذكور المنحدرين من أصل يهودي . وقام بذبح اليهود وتدمير آثارهم

ى إيليا على اسم والدته وكتب على باب النصر  ميالدي وغير اسم القدس إل١٣٥اثناء تدمير القدس عام 
حتى األجنحة التي تولد من بطون أمهاتهم وان اتبعوا ديننا ال يحق لهم دخول إيليا وقام بحرق القدس 

إن المنقبين األثريين والذين قاموا بعمل حفريات أثرية في مدينة القدس منذ عهد .وحرثها بالمحاريث
م ولغاية اليوم لم ١٨٦٥وحتى تأسيس صندوق استكشاف فلسطين عام م ١٨٣٨االنتداب البريطاني عام 

وقد عمل العديد من العلماء اآلثاريين اليهود . يستطيعوا إيجاد ولو حجر واحد يثبت وجود الهيكل المزعوم
ومن أبرزهم فنكلشتاين والذي توصل إلى استنتاج مفاده بأنة لم يكن هناك أية هياكل في منطقة المسجد 

هذا ما شهد به العالم ديسولسي والعالم االنجليزي الدكتور مارتن أما االثري تشارلز ورن فقد األقصى و
اعترف بأنه فشل في اكتشاف ولو حجر واحد لليهود في تلك المنطقة أما عالمة اآلثار كاثلين كينيون 

نسي نتانياهو لقد  .فإنها قالت بأنة لم يبق شيء في داخل المدينة من عهد سليمان أو سلفه أو خلفه
وترمب أن المقدسي قد اخبرنا بان أصل بناء المسجد األقصى قديم وعليه أقام عمر بن الخطاب مسجده 
األول ثم ازاله عبد الملك بن مروان وانشأ المسجد األقصى والذي أتمه بعده الوليد ومن ثم قام الهاشميون 

دس الشريف وستبقى القدس عاصمة فلسطين عبر التاريخ بالحفاظ على المقدسات العربية اإلسالمية والق
ومكانا للحجاج المسلمين والمسيحيين على مر العصور وندعو الدول العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي 
للتصدي إلى ما يسمى صفقة القرن الرامية إلى تهويد القدس بالقوة وبغير حق وطمس هويتها العربية 

  .اإلسالمية

  ١٢ص/٤/٢/٢٠٢٠الرأي 



 

٢١

  األردني للصفقة هو األقوىالرفض

  محمد بركات الطراونة 

 

ردا على تساؤل أحد المواطنين حول صفقة القرن لم ينتظر جاللة الملك عبداهللا الثاني طويال ليجيب بكال 
وتأثيرها على األردن ألن ذلك تأكيد لما هو مؤكد سابقا، حين أطلق جاللته الالءات الثالث، ال للتوطين ال 
للوطن البديل، والقدس خط أحمر، وجاء الموقف الوطني االردني والرسمي متناغما ومنسجما وداعما 

منه وهو المستند إلى عدم االقتراب من الوصاية الهاشمية على المقدسات لموقف جاللة الملك ومنطلقا 
اإلسالمية والمسيحية في األراضي المحتلة، أو المساس بها، ومنطلقا من الثوابت األردنية، حول القضية 

ية الفلسطينية، والتي تؤكد أنه ال يمكن انهاء الصراع العربي اإلسرائيلي، إال باستعادة الحقوق الفلسطين
كاملة غير منقوصة، إضافة إلى عدم المساس بهوية القدس أو المساس بمقدساتها، وجاء الموقف 
الوطني االردني موحدا وحاسما في رفض الصفقة التي تبناها الرئيس األميركي باعتبارها تذكر بوعد بلفور 

انية والشبابية وكل مكونات جديد اال انه أميركي هذه المرة، االوساط الشعبية والنقابية والحزبية والبرلم
النسيج الوطني كانت موحدة متناغمة في موقف موحد عنوانه واساسه رفض هذه الصفقه والتصدي لها 
لما لها من آثار سلبية وتقويض لحقوق الشعب الفلسطيني، ألن القضية الفلسطينية هي محل إجماع 

ة الملك وتنطلق منها المواقف األردنية وطني وهي ثابت من ثوابت الدولة االردنية، التي يؤكدها جالل
وتعمل على ترسيخها الدبلوماسية األردنية التي تنشط كعادتها في حشد الدعم العربي والدولي لرفض 

 نتانياهو، وهناك إجماع شعبي على رفض الصفقة ألنها تتعارض مع الثوابت الوطنية -صفقة ترمب 
فلسطيني في العودة والتعويض، وأن الصفقة تمثل الرافضة للتوطين الذي يقوض ويهدد حق الشعب ال

محاولة أخرى ومؤامرة مكشوفة الستكمال خطوات احتالل كامل فلسطين، التفاف شعبي ال نظير له حول 
القيادة الهاشمية وتالحم وطني عز نظيره لتمتين وحدتنا الوطنية ورص الصفوف والتمسك باللحمة الوطنية 

 أية محاولة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض حق الشعب لمواجهة آثار هذه الصفقة ورفض
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، كما أنها تشكل خرقا 
 للشرعية الدولية وللمواثيق الدولية والمبادرة العربية للسالم، وجاء موقف الدبلوماسية األردنية ممثال بوزير
الخارجية ايمن الصفدي في اجتماع الجامعة العربية الطارئ الذي أكد فيه الثوابت االردنية الثابتة في دعم 
الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، وأن األردن ال يقبل العبث أو حتى االقتراب من الوصاية 

الفلسطينية يجب أن يستند الى حل الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وأن أي حل للقضية 
الدولتين، إذن موقف وطني موحد شكل جبهة للرفض الشعبي لهذه الخطة ورفض كل ما يستند إليها 

  .وينبثق عنها

  ١٢ص/٤/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 



 

٢٢

 !!فلسطين دولة يهودية.. صفقة القرن

 غسان مصطفى الشامي

عن الخطة ) نتنياهو ( وزراء الكيان ورئيس ) ترامب ( لم يفاجئني ما أعلنه الرئيس األمريكي 
 والتي  صفحه)١٨١(المكونة من ) صفقة القرن (  خطة اإلرهاب والتدمير -األمريكية الجديدة للمنطقة 

تستهدف باألساس القدس والالجئين وحق العودة وتستهدف سلب واستكمال مخططات تهويد أرضنا 
   الفلسطينية

علنة تستهدف األرض الفلسطينية وانهاء الوجود الفلسطيني إن بنود صفقة القرن األمريكية الغير م
عليها والتركيز بقوة على مشاريع تهويد األرض الفلسطينية واستكمال مخططات تهويد القدس والضفة 
المحتلة ، واستكمال تنفيذ مخططات يهودية الدولة لتصبح فلسطين دولة يهودية خالصة للصهاينة، حيث 

 للكيان اإلسرائيلي،   األولى على وجوب االعتراف بالقدس دوليا كعاصمة واحدة في صفحاتها تؤكد الصفقة
  .وعلى الفلسطينيين اختيار أي اسم آخر لعاصمتها حسب هذه الصفقة

 جملة وتفصيال وسنحاربها بالدماء واألرواح، و هي  إن هذه الصفقة اإلسرائيلية لن تمر علينا
قة أرضنا الفلسطينية ومواصلة تنفيذ المشاريع االستيطانية  اسرائيلي أمريكي جديد لمواصلة سر مسلسل

   الكبرى وأهمها تهويد القدس واستكمال مشاريع االستيطان في القدس لضم المستوطنة للكيان الصهيوني

إن عناصر صفقة القرن األمريكية الخطيرة التي تركز على القدس والعودة وحق الالجئين ومشاريع 
لى المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها القدس في األيام القدس خاصة تنفيذ اقتصادية واهية، تؤكد ع

مخططات التقسيم الزماني والمكاني للقدس وتكثيف اقتحامات قطعان المستوطنين لباحات المسجد األقصى 
ومواصلة مشاريع الحفريات أسفل المسجد األقصى اضافة لمواصلة هدم منازل المقدسيين وتهجيرهم من 

؛ وحديثا بدأت سلطات االحتالل الصهيوني بتنفيذ مشروع كبير في منطقة حائط البراق حيث تعمل أرضهم
سلطات االحتالل على تنفيذ مخططات توسيع منطقة حائط البراق وذلك الستيعاب األعداد الكبيرة لليهود 

  .قصى المباركخالل السنوات القادمة، وتواصل على التوازي تنفيذ مشاريع الحفريات أسفل المسجد األ

وتستهدف صفقة القرن بصورة أساسية إنهاء حق العودة واغالق وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
 ماليين الجئ فلسطيني على المناطق الفلسطينية المحددة في ٧ آالف الجئ من أصل ٥٠٠٠وتوزيع 

جداده، حيث الصفقة وانهاء حق العودة وعدم السماح ألي الجئ فلسطيني بالعودة إلى أرضه وأرض أ
أعلنت الخطة جزءا من خطة ترامب االقتصادية، سوف تستهدف استبدال مخيمات الالجئين في دولة 

  فلسطين بتجمعات سكنية جديدة

إن صفقة القرن تمثل الصورة الحديثة التكنولوجية المطورة لوعد بلفور بما تحمله من صيغ جديدة 
 لتمكين الكيان الصهيوني في السيطرة الكاملة على  وضرب للعهود والمواثيق األممية والدولية من أجل

األرض الفلسطينية وبسط النفوذ العسكري على األرض واألجواء الفلسطينية، بل ونشر االرهاب والجريمة 



 

٢٣

هي صيغة ) صفقة القرن ( إن خطة السالم األمريكية المزعومة  والفوضى الخالقة في المنطقة العربية
ونية حديثة الستكمال مشاريع ومخططات االستيطان ومواصلة تهويد القدس  ورؤية أمريكية صهي جديدة

ٕوانهاء حق العودة أممي والعمل على إلغاء كافة المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تضمن حق عودة 
الالجئين إلى أرضهم، وهي الرؤية الجديدة للواليات المتحدة في المنطقة وما تمثله من الحامي الرئيس 

  . ن الصهيوني لمواصلة جرائمه بحق األرض واإلنسان الفلسطينيللكيا

  إلى الملتقى ،،

  ١٤ص/٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  نريد منع توسيع المستوطنات: كوشنر

  

 جاكي خوري -  هآرتس

مستشار وصهر دونالد ترامب، جارد كوشنر، أجرى مقابلة امس مع التلفزيون المصري، دعا فيها 
لقد “. طينيين الى استغالل الفرصة وأن يناقشوا بجدية خطة السالم التي نشرتها االدارة االميركيةالفلس

. ، قال كوشنر”نجحنا في جعل االسرائيليين يوافقون على دولة فلسطينية وعلى المبادئ التي ستقوم عليها
وقف توسع اسرائيل  ألف اسرائيلي، ونحن نحاول العثور على طريقة ل٥٠٠في الضفة الغربية يعيش “

وخالل ذلك قال المتحدث بلسان الكرملين بأن الخطة .”على االرض ومنحها االراضي التي ال تريد تركها
وهذه هي المرة االولى العلنية التي . التي طرحها ترامب تناقض بعض القرارات التي اتخذتها االمم المتحدة

ماضي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع الرئيس تتطرق فيها موسكو للخطة بعد أن التقى في االسبوع ال
وزير خارجية االتحاد االوروبي، جوزيف بوريل، انتقد أمس الخطة .الروسي بوتين لمناقشة الموضوع

وقد قال بوريل اثناء زيارته في االردن . وأوضح بأن االتحاد بقي ملتزما بحل الدولتين وبالقانون الدولي
 كما وافق عليها – ١٩٦٧حدود :  كثيرة متفق عليها على المستوى الدوليتتحدى قرارات“بأن خطة ترامب 

  .” ودولة فلسطينية تعيش الى جانب اسرائيل بسالم وأمن واعتراف متبادل–الطرفين 

واشار مستشار الرئيس الى أن اسرائيل لم توافق على اقامة دولة فلسطينية قبل خطة السالم 
خالل سنوات كثيرة اسرائيل توسعت، ورغم استمرار المفاوضات “. امةالحالية، وأكد على أن هذه الخطوة ه

. الفلسطينيون دائما أرادوا دولة، وهذا كان هو أساس الصفقة“. ، قال”لم يتم التوصل الى حل للنزاع
هذا . يا جارد، لن تحلوا هذه المسألة في أي يوم بدون حصول الفلسطينيين على دولة: السيسي قال لي

  .”ولكن الناس يعانون بسبب الوضع الحالي، لذلك يجب معرفة كيف سنتقدم.  العالم العربيمهم لهم ولكل
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هذا اقتراح جدي وعلى القيادة الفلسطينية التباحث . هذا ليس اقتراح سهل“واضاف كوشنر بأن 
وا اذا أرادوا تغيير أي شيء واذا كانت ال تروق لهم الحدود التي رسمت في الخارطة، فتعال. معنا حوله

  .”قولوا لنا أين تعتقدون أنه يجب أن تمر الحدود. وقولوا لنا ذلك

في المقابلة وجه كوشنر انتقاد للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال إن زعيم يعنيه شعبه يجب 
. ”الركض نحو طاولة المفاوضات وطرح االمور التي يريدها من اجل تحريك الدوالب الى االمام“عليه 

إن المسؤول عن “ف، صائب عريقات، وقال .ت. السكرتير العام للجنة التنفيذية في موهاجم كوشنر ايضا
 سنة، حطم رقم قياسي في االخفاقات للتوصل الى اتفاق سالم ٢٥ملف المفاوضات مع اسرائيل منذ 

كوشنر دعا الفلسطينيين الى دراسة الخطة والتشاور مع الدول العربية في المنطقة والتقدم نحو .”معها
في .، وعد كوشنر”نحن سنكون نزيهين وغير منحازين ألي طرف“. ولة المفاوضات مع اسرائيلطا

بأن االدارة تأمل بأال تضم اسرائيل المستوطنات ” جزيرو“االسبوع الماضي قال كوشنر في مقابلة مع موقع 
 ذلك في الشهر وأوضح بأنه اذا قرر نتنياهو فعل.  آذار٢في الضفة الغربية في االنتخابات القادمة في 

اقوال كوشنر هي المرة االولى التي تقول فيها شخصية رفيعة . القادم فان الواليات المتحدة لن تؤيد ذلك
في ادارة ترامب بصوتها وبصورة صريحة بأن االدارة تفضل أن ال تضم اسرائيل المستوطنات في المدى 

سنرى ماذا “، قال كوشنر وأضاف ”نحن سنعمل معهم وسنتوصل الى تفاهمات بعد االنتخابات.القريب
، وذلك ردا على تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن اسرائيل ستقوم بضم جميع ”سيكون

نحن اتفقنا معهم على تشكيل طاقم تقني لفحص “وأضاف بأن . المستوطنات في الضفة في هذا االسبوع
ا بحاجة الى حكومة اسرائيلية مستقرة من أجل ولكنني أعتقد أنن. وسنبدأ من اآلن بالعمل التقني. الخرائط
وفي المقابل، عضو اللجنة المركزية في فتح، جبريل الرجوب، حذر أمس من أن تطبيق الخطة .”التقدم

والرجوب الذي التقى . التي طرحها ترامب في هذه المرحلة يمكن أن يؤدي الى التصعيد في الضفة الغربية
اهللا قال إنه يجب على السلطة العمل بسرعة وايجاد صيغة الستخدام مع اكاديميين اسرائيليين في رام 

وقد أبلغ عباس .الضغط على نتنياهو من اجل منع الحكومة من القيام بخطوات أحادية الجانب على االرض
أول أمس اسرائيل والواليات المتحدة بأنه سيوقف جميع االتصاالت معهما، بما في ذلك التنسيق االمني 

وقد ألقى خطاب في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، الذي فيه رفضت الجامعة . مع اسرائيل
ومن المتوقع عقد مجلس .العربية خطة السالم ودعت الى وقف كل عملية أحادية الجانب من قبل اسرائيل

اس وسفير وفي النقاش يتوقع أن يشارك ايضا عب. االمن بعد نحو اسبوع لمناقشة الخطة السياسية لترامب
الوفد . اسرائيل في االمم المتحدة داني دنون وسفيرة الواليات المتحدة في االمم المتحدة لي كراب

الدبلوماسي يستعد ألن يطرح في النقاش مشروع قرار يدين خطة ترامب، لكن هذا كما يبدو سيتم صده 
 .بالفيتو الذي ستفرضه الواليات المتحدة

  ٢١ ص٤/٢/٢٠٢٠الغد 
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  م والعالم يصمتإسرائيل تض

  

 يوسي ميلمان -  هآرتس

واذا .  سنة التي مرت منذ حرب االيام الستة ضمت اسرائيل مرتين مناطق فلسطينية٥٢,٥في الـ 
 كم ١٩٠٠لم يحدث أي شيء استثنائي فنحن في الطريق الى الضم الثالث، االكبر منها جميعا، نحو 

 كم مربع في شرقي ٧٠، كان ١٩٦٧ حزيران الضم االول الذي جاء بعد فترة قصيرة على حرب. مربع
  . كم مربع١٨٠٠ ضمت اسرائيل هضبة الجوالن التي مساحتها ١٩٨١وفي العام . القدس

الضم االول والضم الثاني والضم الثالث الذي هو على الطريق، حدثت وكأنها عرض وبصورة 
. خالل خالفات في جهاز االمنمرتجلة وبدون اعدادات مسبقة، وبدون فهم عمق مغزاها وتداعياتها، ومن 

 نبع من ثورة للمشاعر ١٩٦٧ حزيران ٢٨ضم شرقي القدس في .لقد كانت نتيجة مباشرة لنزوات القادة
. على خلفية الهيجان الذي جر اجزاء واسعة من الجمهور االسرائيلي في اعقاب الحرب واحتالل المناطق

) ١٩٧٣من منشورات تشوكين، (” بدون سور مدينة –القدس “الصحفي عوزي بنزيمان الذي ألف كتاب 
من دوافع “كتب بأن القرار لم ينبع من حاجة وجودية، أو من حاجة امنية واضحة، بل نبع باالساس 

  .”عاطفية ومن حسابات شخصية مع التاريخ الذي كان لعدد من االشخاص في قمة القيادة االسرائيلية

ابات هم الوزير يغئال الون والوزير مناحيم بيغن االشخاص الثالثة الرئيسيون الذين كانت لهم حس
والقالئل، منهم وزير الداخلية موشيه حاييم شبيرا . معظم هؤالء الوزراء أيدوا الفكرة. والوزراء موشيه ديان

ورئيس الحكومة ليفي اشكول الذي اظهر خالل حياته السياسية الحذر واالعتدال، . ، عارضوا)المفدال(
  .”روح العصر”م وخضع لمن يؤيدون الض

ايضا ضم هضبة الجوالن وفرض قانون السيادة فيها، كما تسمى عمليات الضم، حدث بشكل 
 عقد بيغن ١٩٨١ كانون االول ١٤في صباح . متسرع، اذا لم يكن متهورا، وكان بدافع الحالة النفسية

ي منزله منذ كسرت وبيغن الذي كان يمر بتغير في حالته نفسية مكث ف. جلسة خاصة للحكومة في منزله
في هذه الجلسة الخاصة اقترح على .  تشرين الثاني، وتم اجراء عملية له في المستشفى٢٦ساقه في 

الحكومة صادقة باالغلبية، رغم أن عدد من وزراء اليمين . الحكومة المصادقة على مشروع القانون فورا
وفي اليوم التالي، حضر بيغن . ن القرار نفسهتحفظوا من التعجل أو م) الجزء الليبرالي في الليكود(المعتدل 

وبشكل متسرع صادقت الكنيست في يوم واحد على قرار الضم بالقراءات . الى الكنيست على كرسي متحرك
  .الثالث

فقد جاء بدوافع شخصية لرئيس . الضم الثالث الذي هو في الطريق يذكر بالضمين السابقين
وفي كل .  سنة من اجل القيام بعملية ضم الغور والمستوطنات١١لقد كان لبنيامين نتنياهو . الحكومة
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اآلن فقط، من شدة يأسه وعند فشله في الحملتين االنتخابيتين وتم تقديم الئحة . مفترق طرق تردد وامتنع
  .اتهام ضده، تذكر بأن يستخدم ما يعتبر حسب رأيه سالح يوم القيامة الذي يمكن أن ينقذه من مأزقه

في العام . يوجد اجماع سياسي على عمليات الضم. ك بين عمليات الضم الثالثهناك قاسم مشتر
واليسار الصهيوني صوت مع، وهذا ما فعله حتى .  كانت اغلبية ساحقة لقرار ضم شرقي القدس١٩٦٧

وفقط الحزبان الشيوعيان ماكي وركاح . عضو الكنيست أوري افنيري، الذي ركب على موجة االنتصار
  .عارضا ذلك

كتلة .  كانت هناك ايضا اغلبية ساحقة في الكنيست أيدت فكرة ضم الجوالن١٩٨١العام في 
فهي لم تعارض القانون ألسباب مبدئية . التي قادت المعارضة، غابت عن التصويت) العمل ومبام(المعراخ 

  .أو ايديولوجية، بل بسبب اجراءات اجازة قانون مهم جدا في عملية سريعة وغير مسبوقة

يضا، باستثناء اليسار الصهيوني اآلخذ في التالشي، والقائمة المشتركة، توجد موافقة جارفة اآلن ا
والمعارضة الوحيدة هي على توقيت بنيامين . ازرق ابيض برئاسة غانتس يؤيدها. على خطة ترامب

لك في نتنياهو ومحاولته الساخرة الجازة القانون بشكل متسرع قبل االنتخابات، على أمل أن يساعده ذ
ازرق ابيض يأمل أن يشكل الحكومة القادمة بعد شهر تقريبا وأن يقود عملية . مواصلة البقاء في بلفور

  .الضم

ربما االهم من كل ذلك هو أن سياسة الضم القانوني أو الضم الزاحف التي استمرت منذ العام 
 وقد دفعت ضريبة كالمية . حظيت دائما بدعم مباشر أو غير مباشر من معظم االدارات االميركية١٩٦٧

ادارة الرئيس رونالد ريغان عاقبت اسرائيل . بسبب معارضتها لالعتراف بضم القدس، لكنها سلمت بذلك
على ضم هضبة الجوالن حيث أوقفت مذكرة التفاهمات االستراتيجية بين الدولتين وجمدت طلبات اسرائيل 

  .ة هذا التأخير والتجميد والعالقات عادت الى مسارهاوبعد فترة ألغت الواليات المتحد. بتزويدها بالطائرات

ايضا المجتمع الدولي، ومن ضمنه العالم العربي، سلم مع مرور الزمن مع سياسة االحتالل والضم 
وقد اتخذت الدول العربية قرارات تدين اسرائيل وقامت بخطوات احتجاجية، هنا وهناك، وفي . االسرائيلية

  .نهاية المطاف سلمت بذلك

االستنتاج المؤسف هو أنه عندما يكون اتفاق وطني واسع فإن الواليات المتحدة والعالم يؤيدون 
يبدو ايضا أن فرض القانون االسرائيلي في . ومعظم الدول العربية تسلم بضم مناطق. أو يتغاضون

 إلسرائيل وما سيحدث في حينه. المستوطنات وفي غور االردن سيتحول آجال أم عاجال الى حقيقة منتهية
 هو مسألة اخرى، – اقامة دولة واحدة لكل مواطنيها، ترحيل أو نظام ابرتهايد عنصري –والحلم الصهيوني 

 .زعماء اسرائيل في االئتالف والمعارضة يتصرفون وكأنها ال تمسهم وال تمس اوالدهم أو احفادهم

  ٢١ ص٤/٢/٢٠٢٠الغد 
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  اخبار باالنجليزية
  

As 2020 ushers in ‘daunting’ challenges, UNRWA calls for $149m in 
funding for Jordan operations 

By MaramKayed  
AMMAN — A minimum of $149 million is needed to fund UNRWA’s 2020 essential 
services and assistance in Jordan for 2.3 million registered Palestinian refugees and 17,000 
Palestinian refugees who recently migrated from Syria. 
 In a press conference held at UNRWA’s headquarters in Amman on Monday, UNRWA 
Jordan Director Mohammed Adar said the agency has suffered from “the most serious 
financial shortfall in its history”, as well as “a crisis of confidence in the agency’s senior 
leadership”. 
However, “despite the challenging political environment and difficult socioeconomic 
conditions, the generous support of the host country, Jordan, and that of donors and 
partners has allowed us to continue providing essential services to Palestinian refugees,” 
Adar said. 
“I would like to put on record our profound appreciation and gratitude for the unwavering 
support that the Government of Jordan affords to Palestinian refugees and to UNRWA,” 
he added. 
In December, the UN General Assembly renewed UNRWA’s mandate for three years, 
extending it until June 30, 2023. 
In 2019, UNRWA Jordan provided education services to over 118,000 students attending 
169 UNRWA schools distributed around the Kingdom.  
The agency also offered 47 courses to 3,081 students studying at its two vocational training 
centres, delivered health services to more than 1.2 million at its 25 health clinics and four 
mobile dental units and supported nearly 59,000 individuals with cash assistance, 
according to figures provided during the press conference. 
Director of Planning at UNRWA Sam Rose said that the “release of the Middle East peace 
plan by President Trump raises serious concerns and challenges for UNRWA’s operations, 
especially in the West Bank and East Jerusalem”.  
He noted that although the agency, represented by its commissioner general, has expressed 
multiple times that it does not take a political stand, “there are still millions of refugees that 
need the agency’s help”.  
Rose noted that the 700 schools UNRWA has built in the past 70 years, the 3 million 
refugees who have visited its health clinics, the 250,000 people who rely on the agency for 
their food needs, the 58 camps that depend on the agency for waste management and the 
30,000 staff it employs require funding “to keep it on its feet”. 
Earlier this week, UNRWA Acting Commissioner General Christian Saunders called for a 
minimum of $1.4 billion to fund the agency’s essential services and assistance, including 
life-saving humanitarian aid and priority projects for 5.6 million registered Palestinian 
refugees across the Middle East. 
Rose expressed hopes that UNRWA can provide assistance that extends beyond basic living 
needs, such as mental health counselling for children in Gaza “who have lived 12-13 years 
in a blockade”.  
He added that unemployment in Gaza is among the highest in the world. 
Statistics provided by the agency showed that, while unemployment in Jordan is around 19 
per cent, the rate rises to 33 per cent among Palestinian refugee youth. 
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The press conference also addressed challenges in schools, including double shifts and 
overcrowded classes, as well as the 860 tonnes of garbage per day that must be regularly 
removed from the camps. 
“In 2020, Palestinian refugees in the West Bank, East Jerusalem, Gaza, Jordan, Lebanon 
and Syria will continue to face a range of daunting human development and protection 
challenges,” UNRWA said in a statement. 

3/2/2020 Times Jordan  
*** 

Trump and Balfour compared 
James J. Zogby  
Much has already been written about the Trump administration’s release of its long-
awaited plan for Israeli-Palestinian peace. I will not repeat the criticisms. Instead, I will 
focus on what I found to be the striking and disturbing parallels between this Trump “Deal 
of the Century” and last century’s infamous “Balfour Declaration”. 
Though certainly longer and more pretentious than the “Declaration”, in many ways, the 
“Deal” reflects much the same intent and logic as its predecessor. There are also, of course, 
some significant differences. 
One initial difference, of course, is that while Lord Balfour’s statement was just one rather 
complicated sentence of 67 words, President Trump’s “Peace to Prosperity: A vision to 
Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People” is over one hundred pages, 
including appendices of details, maps and charts. But here’s what they have in common. 
Both are examples of the extraordinary arrogance of imperial powers. Both are inherently 
racist, viewing one group of people as superior, with their rights as more important than 
those of another less favoured group. And both were motivated by callous political 
considerations. 
In the 20th century, the founders of the political Zionist movement realised they could not 
achieve their ambition of founding a national home for the Jewish people unless they had 
an imperial sponsor to support them. In succession, they courted the Ottoman sultan, the 
German kaiser, and even the Russian czar. When it became clear that Great Britain would 
be a willing accomplice, they focused energy on winning its support. 
The British needed little convincing since they understood the potential role Jewish 
colonisation could play in securing their Middle East ambitions. And the British 
government was hopeful that by issuing the Declaration, they might win the support of 
influential Jewish leaders in the US to support the Allied powers against the Central 
Powers in World War I. 
In issuing his Declaration, Balfour pledged to support the creation of a Jewish “national 
home” that would help to secure their interests in the eastern Mediterranean region. In 
doing so, Balfour gave no consideration to the fact that the land he was promising was not 
his to give. Great Britain was, after all, an imperial power and could whatever it wanted to 
do. He also demonstrated little or no regard for the rights of the inhabitants of that land. 
The Declaration did include a phrase saying “that nothing should be done which may 
prejudice the rights of the existing non-Jewish communities in Palestine”, but that was 
never intended to be taken seriously. When chided by then US President Wilson, that the 
aspirations and rights of the inhabitants of Palestine should be considered, Balfour made 
his intentions clear, saying that “In Palestine, we do not propose even to go through the 
form of consulting the inhabitants of their wishes...Zionism...is of far greater 
importance...than the desires and prejudices of the 700,000 Arabs who inhabit that land.” 
Imperial arrogance, racism and disregard for the rights of the Palestinians, and callous 
domestic politics, these were the elements that motivated Balfour. They are the same 
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elements that can be seen to be behind Trump’s “Deal of the Century”. There is, however, 
in the Trump “Deal” an additional element that makes it even more disturbing than its 
predecessor — and that is its blatant disingenuousness. 
In awarding to Israel huge swaths of the West Bank, including all of “East Jerusalem”, like 
Balfour, Trump “gives” away land that isn’t his to give, but then, the US, under Trump, 
sees itself as a law unto its own and can do whatever it pleases. In subordinating 
Palestinians rights to Israeli security concerns and placing onerous burdens on 
Palestinians, while placing none on the Israelis, Trump, like Balfour, is demonstrating that, 
in his mind, Israeli needs and their very humanity are of greater importance to him than 
those of the “Arabs who inhabit that ancient land”. And in timing the release of his plan to 
deflect from his trial in the US Senate and inviting to its launch his most ardent Jewish and 
right-wing Christian Evangelical supporters, Trump was making clear that domestic 
politics were of utmost importance in his calculations. 
What makes this “Deal” more disturbing than the “Declaration” is that it ignores the 
history and consequential developments of the last century, two devastating world wars, 
the emergence of a body of international law and conventions that sought to learn the 
lessons of those wars and regulate the behavior of nations in times of war, and multiple 
Arab-Israeli wars that have taken the lives of tens of thousands, left millions as refugees, 
and created a deep well of bitterness among those who were expelled and those denied their 
legitimate rights under a cruel occupation.The Trump “Deal” pretends that it can brush all 
of this history aside, tear up this body of laws and conventions, and disregard the humanity 
of the victims of dispossession and loss of rights. 
Most disturbing is that, like a real estate huckster, the “Deal” attempts to do all this with a 
trickster’s “sleight of hand”, saying  “it’s a great deal for the Palestinians”, “theirs for the 
taking”, “a win-win”, “it’s their last chance”, and then cynically adding “if they don’t 
screw it up”. In this regard, the Trump “Deal” makes clear where it is ultimately different 
than Balfour’s Declaration. At least Balfour was honest about his disregard for the rights 
of the Palestinians. 
I would like to be high-minded and state that this “Deal” will never succeed. But I have 
learned my own hard lessons from history. An uncontested imperial power can flaunt 
international law and wreak havoc, leaving vulnerable people to pay the price for its 
arrogance and callousness. As it is, the embrace of Trump’s plan by the Israel right, and 
that includes both Netanyahu and his opposition, will embolden them to move aggressively 
to take advantage of this license they have been given to consolidate their hold over the 
Occupied Territories. The divided and visionless Palestinian leadership is in no position to 
mount an effective challenge either to Trump or Israel. And the equally divided Arab 
World and the ineffectual EU will complain but take no meaningful action as Israel moves 
to consolidate its hold on the territories. What we have, finally, is a one-state reality, an 
apartheid state, and with that, we enter a new period of struggle for equality and human 
rights. 
Welcome to the world ushered in by the “Deal of the Century”. It is a world not unlike the 
one that confronted Arabs in Balfour’s World War I era, the injustices it will bring forth 
and the struggle for justice it will give birth to will continue. 

3/2/2020 Times Jordan  
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Pan-Islamic body OIC rejects Trump's Middle East plan 
 
JEDDAH, Saudi Arabia — The Organisation of Islamic Cooperation on Monday rejected 
US President Donald Trump's peace plan for the Middle East, calling on its 57 member 
states not to help implement it. 

The pan-Islamic body, which represents more than 1.5 billion Muslims worldwide, "rejects 
this US-Israeli plan as it does not meet the minimum aspirations and legitimate rights of 
the Palestinian people and contradicts the terms of reference of the peace process", it said 
in a statement. 
A meeting of foreign ministers at OIC headquarters in the Saudi city of Jeddah called on 
"all member states not [to] deal with this plan or cooperate with the US administration 
efforts to enforce it in any way or form". 
Under the US plan unveiled last week, Israel would retain control of the occupied city of 
Jerusalem as its "undivided capital" and annex settlements on Palestinian lands. 
Trump's plan suggests that Israel would retain control of the occupied city of Jerusalem as 
its "undivided capital" but Palestinians would be allowed to declare a capital adjacent to 
Israeli-annexed East Jerusalem. 
The OIC reiterated its support for East Jerusalem as capital of a future Palestinian state, 
stressing its "Arab and Islamic character". 
It said peace would "only be achieved with the end of the Israeli occupation, the full 
withdrawal from the territory of the State of Palestine in particular the holy city of Al 
Quds Al Sharif [Jerusalem] and the other Arab territories occupied since [the] June 1967 
[Middle East war]". 
Iran — a member of the OIC — was not represented in Monday's meeting, with its foreign 
ministry saying that the delegation was granted visas to arch rival Saudi Arabia "just 
hours" before the group was to convene. 
However, Tehran has already condemned the US plan, saying it amounted to the "treason 
of the century" and was bound to fail. 
The Arab League on Saturday also rejected the controversial plan, saying at a meeting in 
Cairo that it did not meet the "minimum rights" of the Palestinians. 
They insisted on a two-state solution that includes a Palestinian state based on borders 
before the 1967 war — when Israel occupied the West Bank and Gaza — and with East 
Jerusalem as its capital. 

'Eliminates 
chances of peace' 

In his opening remarks on Monday, Palestinian Foreign Minister Riyad Al Maliki said the 
plan "cannot be called a peace plan because the Palestinians are not a part of it, and it 
eliminates all chances of peace". 
Saudi Arabia and the United Arab Emirates said last week they "appreciated" US efforts 
to reach a Palestinian-Israeli agreement in what was seen as a balancing act aimed at 
appeasing their powerful US ally. 
"The plan announced [on January 28] offers an important starting point for a return to 
negotiations within a US-led international framework," said UAE Ambassador to the US 
Yousef Al Otaiba, who — along with Omani and Bahraini envoys — was at the White 
House for the announcement. 
Saudi Arabia said it "appreciates" Trump's efforts and called for direct Israeli-Palestinian 
talks, while reiterating its "steadfast" support for the Palestinians. 



 

٣١

Palestinian leader Mahmoud Abbas announced in Cairo during the Arab League meeting 
that he will cut all ties with Israel and the US. 
"We are informing you that there will be no relations with you [Israel] and the United 
States, including on security cooperation," he said. 
But on Monday he appeared to step back from that statement, implying he had not yet 
severed ties but still could. 
The Trump plan also gives Israel the green light to annex the strategic Jordan Valley — 
making up 30 per cent of the West Bank — and all Jewish settlements, which number more 
than 200. 
"The plan from the beginning carries with it seeds of its demise," NevineMossaad, a 
political science professor at Cairo University, told AFP. 
"After all this Palestinian, Arab and Islamic rejection, be assured of its death." 

3/2/2020 Times Jordan  
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