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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 
  

الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية حق تاريخي ضمنه اعتراف  •

مواقف الملك نقطة ارتكاز في :وتؤكد   "صفقة القرن"البرلمانات العربية ترفض ...العالم

  ٤  عيالموقف العربي الجما

الظروف الدقيقة في المنطقة تستدعي مستوى عاليا من التنسيق بين : الرزاز •

  ٨  االشقاء العرب

  ٩   صيغت بهذه الطريقة لكي ترفض"صفقة القرن": أبو عودة •

  شؤون سياسية
  

  ١٠  "صفقة القرن"ضرورة الخروج بموقف عربي موحد رافض لـ: سياسيون •

  ١١  "قة ترامبصف"نرفض : حراك برلماني عربي في األردن •

  ١٤  محور مباحثات الصفدي وعريقات.. الخطة األميركية وظاللها على القضية الفلسطينية •

  اعتداءات
  

  ١٥  دعوات استيطانية لتنظيم اقتحام مركزي واسع للمسجد األقصى غدا •

  تقارير
  

  ١٦  صفعة للشرعية الدولية" صفقة القرن": "الدفاع عن حق العودة" •

  فعاليات

أكد أحقية الوصاية  )صفقة(ت الخيرية لنصرة القدس وفلسطين يرفض تآلف الجمعيا •
  ١٧  الهاشمية على المقدسات

  آراء عربية

  ١٨  ما الذي تعنيه صفقة القرن للمواطن األردني والفلسطيني؟ •

  ١٩  مخطط االحتالل ما بعد صفقة القرن المشؤومة •

  ٢٠  إيهود أولمرت مع الرئيس عباس إلى واشنطن •

  ٢٢  ؟"صفقة القرن"ردن كيف سيواجه األ •



 

٣

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢٣  ! ترحيل قرى المثلث •
  

  اخبار باالنجليزية
  

Israeli municipality demolishes Palestinian house, foundations in 

occupied Jerusalem ٢٧  

Protests against US deal of century staged in Berlin and 

Barcelona ٢٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤

  القدساالردن 

  الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم

   "صفقة القرن"البرلمانات العربية ترفض 

 مواقف الملك نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي:وتؤكد

   ليث العساف وبترا-عمان 

، التي اختتمت اعمالها ٣٠ في دورته الطارئة رفض البيان الختامي لالتحاد البرلماني العربي  
بعمان امس، أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية ال يقبل بها الفلسطينيون وال تنص على حقوقهم 

  .١٩٦٧التاريخية في قيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 

فاق من طرف واحد، ال تمثل خطوة باتجاه الحل العادل واعتبر المجتمعون، أن صفقة القرن هي ات  
 .والشامل للقضية الفلسطينية الذي تقبل به الشعوب، ويمثل فرصة لمستقبل األجيال

وشددوا على أن معادلة السالم المنشود لن تكون إال عبر مفاوضات مباشرة وجادة ومتكافئة وفق مبدأ حل 
لى قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل ع

  .وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم

واشاروا إلى ان أولى الخطوات لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، هو التأكيد   
ة للقضية على إنجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الجبهة األولى من جبهات الرفض العربي ألي تصفي

  .الفلسطينية

واكد البيان أن المساس بالقدس واالعتراف بها عاصمة موحدة لدولة االحتالل تصعيد خطير يهدد   
أمن المنطقة، ويتركها رهينة الفتن والمطامع، ويقطع الطريق على فرص السالم، ويشعل حربا دينية 

  .ستكون دولة االحتالل سببا وطرفا أساسيا فيها

لوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس حق تاريخي كما اكدوا ان ا  
ًضمنه اعتراف العالم به، وان العبث باألقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا هو مس بالوصاية والرعاية للقدس  ً

  .وما تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرساالت وعاصمة الديانات

القائم في القدس هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية ولفت إلى إن العبث بالوضع القانوني   
الدولية، ما يدعو إلى استنفار الجهود السياسية والقانونية لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث 

  .عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة

ية الدولية ورفض المجتمعون أي مصادرة لحق العودة وتعويض الالجئين والتمسك بقرارات الشرع  
كمرجع في حفظ الحقوق، ما يمثل االعتراف لهم بمعاناتهم عبر العقود والسنوات من خالل حل عادل 

وتأمين الدعم الالزم لها بما يمكنها ) األونروا(وشامل،متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
ة والبنى التحتية في الدول المستضيفة من االستمرار في القيام بدورها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمي



 

٥

لهم، ذلك أن اللجوء شاهد على أبشع عمليات التهجير والقتل والتدمير والتشريد المنهج على يد االحتالل 
  .اإلسرائيلي

واعلنوا عن تمسكهم بمرجعيات القرارات األممية، والمبادرة العربية للسالم التي مثلت توافقا عربيا،   
ًي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملة غير  الستئناف أ كأساس

منقوصة، مع دعم موقف السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع القوى والتيارات السياسية الرافض لخطة 
السالم المزعوم، مشددين على أهمية دعم األشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود 

  .ي وتحفظ الحقوق الفلسطينيةالتي تحم

ًان الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حدا لإلجراءات اإلسرائيلية األحادية : وتابع البيان  
  .غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها االحتالل لتوسيع الرقاع االستيطاني

نظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام كما طالب المجتمعون من الجاليات العربية في كل دول العالم إلى ت
 .ٕالمؤسسات الرسمية لتعرية الوجه البشع لالحتالل وايصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق

واكد البرلمانيون العرب التمسك بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في   
، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم ، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع٢٠١٩ّعمان آذار 

  .والثبات لصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع االحتالل

واكد البيان، أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايانا، تحتل مكانة بارزة بوصفها جوهر   
 والبطولي، وهم الصراع العربي اإلسرائيلي، متضامنين في ذلك مع موقف األشقاء الفلسطينيين النضالي

  .الصامدون المرابطون على ثرى فلسطين الطهور

واضاف، أمام ما تعانيه القضية الفلسطينية اليوم من تداعيات خطيرة، بعد اإلعالن األميركي عن   
ًخطة السالم المسماة بصفقة القرن، والتي شكل اإلعالن عنها مساسا بالثوابت العربية، أمام االنحياز 

ًلدولة االحتالل والغطرسة، فإن الخطة جملة وتفصيال، تمثل فصال جديدا من فصول األميركي المطلق  ً
انتهاكات الحقوق لألشقاء الفلسطينيين، وذلك بعد معاناتهم على مدى العقود والسنوات الماضية ما يحتم 

مشترك، ُعلينا رص الصفوف وتحشيد المواقف لنصرة القضية كأولوية عربية تتقدم أجندة العمل العربي ال
  .عبر مؤسسات القرار العربي

إن العبث بمدينة القدس، جاء على شكل وعد أميركي تمثل باالعتراف بها عاصمة موحدة : وقال  
  .لدولة إسرائيل، األمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السالم، وانحياز للظالم على حساب المظلوم

ينية، فإنها سعت أيضا وعبر اإلعالن وفيما شكلت الخطة انتهاكا صارخا للحقوق الفلسط  
، ما يعيدنا لمربع الصراع )دولة إسرائيل( على حساب    اإلسرائيلي، إلى أن ال يكون حل قضية الالجئين

األول، أمام استكبار الباطل وضربه للركن الركين في معادلة قضايا الوضع النهائي، والتي نعتبر قضية 
  .لحقوقهم، فإن أسباب الصراع مستمرة ولن تتوقفالالجئين أساسا منها، وبغير نيلهم 
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واوضح البيان إن الخطة بوصفها صفقة بين الواليات المتحدة ودولة االحتالل، فإنها تمثلت بوعود 
وتقسيمات أشد فتكا وتنكيال بالجسم العربي من وعد بلفور، وخرائط سايكس بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة 

يادة لالحتالل بضم أراضي غور األردن وشمال البحر الميت، ممهدة لضمها فلسطين التاريخية، مانحة الس
لدولة االحتالل، بخط يلغي االتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة االحتالل بعد 

  .اعتراف أميركا بضم الجوالن والقدس كاملة هدية للمحتل االسرائيلي

رب كل أسس العملية السلمية التي نجد في ممارسات االحتالل على واعتبر البيان ذلك استكبارا آخر يض
  .األرض، سببا رئيسا في إيصالها لطريق مسدود ال آفاق الستئنافها أو جدوى من العودة إليها

وتقدم االتحاد البرلماني العربي بالشكر للمملكة األردنية الهاشمية على استضافتها للقمة الطارئة،   
 الملك عبد اهللا الثاني التي تشكل نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض مثمنين مواقف جاللة

ألي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية 
ولتين، على القومية، فأي تسوية ال تضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية واالعتراف بحل الد

أساس إعالن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، هي حلول غير 
  .قابلة للحياة

ووافق المجتمعون على مقترح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم زعنون برفع برقية شكر   
  .القضية الفلسطينيةلجاللة الملك عبداهللا الثاني على الجهود التي يقوم بها في دعم 

وبناء على مقترح قدمه رئيس مجلس النواب العراقي، توافق المجتمعون على تشكيل لجنة ثالثية   
مكونة من رئيس مجلس االمة الكويتي، ورئيس مجلس النواب العراقي، ورئيس مجلس النواب الجزائري 

 لتعزيز الصمود ومتابعة تنفيذ تقوم بزيارة فلسطين ولقاء الرئيس محمود عباس والقيادات الفلسطينية
  .قرارات مؤتمر االتحاد البرلماني العربي

   الطارئة٣٠أعمال الدورة 

 الطارئة لالتحاد البرلماني العربي تحت ٣٠وكانت انطلقت في عمان أمس السبت أعمال الدورة   
 بمشاركة ،»قضية العرب والمسلمين«شعار، دعم ومساندة األشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة 

ً برلمانا عربيا٢٠ممثلين عن  ً.  

واكد رئيس االتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة في كلمة افتتح بها اعمال الدورة،   
ضرورة إدراك المخاطر التي تواجه مجتمعاتنا، أمام تراجع التنمية كمفهوم شامل ومستدام، وتقدم أرقام 

قسام مجتمعاتنا على الفكرة والمبدأ، بعد تحجيم مفهوم التعددية وقبول الفقر والبطالة كأزمة وتحديات، وان
اآلخر أمام تعظيم سهولة الفوضى والتخريب عبر حروب الوكالء على أرضنا العربية، الفتا الى ان الواقع 
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اليوم يتطلب منا أن نعيد ترسيم حدود األولويات وننطلق مع شعوبنا نحو االنتقال الحقيقي في الفعل كي 
  .ُنتمكن من صناعة مستقبل نورثه ألجيال، وليكتب تاريخ محاوالتنا بإنصاف وعدل ووعي

تمر القضية الفلسطينية في أصعب مراحلها، بعد أن استمرأ الباطل وطغى، وذهب «وأضاف   
االحتالل محتميا باالنحياز األميركي ليعلن تسوية ظالمة لقضية عادلة، ويتطاول المحتل في مصادرة 

لتاريخ والكرامة، ما يتطلب منا أن نبحث في اتخاذ مواقف أبعد من تلك التي تكتفي بالخطابات األرض وا
  .«والشعارات

ودعا الى تشكيل جبهة رفض عربي، تنهض من واقع الفرقة لفضاء اإلجماع، فنحن بأمس الحاجة   
فع الظلم عن أهلنا لعنوان يحشد الصفوف، وال أجد قضية توحدنا مثل فلسطين القضية، والقدس رمزية، ور

ًبالدم والمال والهمة، مسارا لألحرار ودربا لكتابة التاريخ وصناعة المستقبل ً.  

واستذكر الطراونة الجهد المخلص الصلب والثابت، الذي يجسده جاللة الملك عبداهللا الثاني، بالءاته الثالث 
والتوطين والوطن البديل، األمر الذي ًالتي ما يزال صداها يتردد في العالم، رافضا لمشاريع مصادرة القدس 

  .ًمهد لموقف أردني استباقي يرفض صفقة القرن، خدمة لشعب فلسطين ودعما لصمود أهلها

وأشار الى أن موقف جاللة الملك الثابت على جبهة دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس   
، يبعث في نفوسنا الصمود ومواجهة كل ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية كوريث لرسالة تاريخية وشرعية

التسويات الهادفة لمصادرة الحق الفلسطيني، مشددا على ان صفقة القرن نسفت األسس التي استندت 
إليها قرارات الشرعة الدولية، وصادرت حقوق الفلسطينيين، فال عاصمة في القدس وال عودة لالجئين، وال 

سرة لمن كتبها وتبناها أو وجد فيها بعض الحق وبعض أرضا متصلة الضمير والبناء، فهي صفقة خا
  .الكرامة

وأكد انه ال فرصة ألي حل ال يقبله الفلسطينيون، وال حل قابال للحياة دون إعالن قيام دولة   
فلسطين على ترابها الوطني على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، مع التمسك بقرارات الشرعية 

حق العودة والتعويض لالجئين، وتجميد مشاريع السرطان االستيطاني، والتمسك الدولية الناصة على 
بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية مرجعية عربية، وبوصاية هاشمية، لتظل فلسطين حاضنة الزمان 

  .والموقف، والشاهدة على الحق

 مشترك، نطالب واعتبر الطراونة، هذا االجتماع خطوة نحو تكامل الجهود العربية في بناء موقف  
ًباسم الشعوب التي نمثلها، بوقف مسرحية السالم المزعوم والمدعوم من وسيط لم يعد نزيها، منحازا في 
دعمه إلسرائيل كدولة احتالل، فمنحه شرعية محرمة على أراضي الجوالن المحتل، وها هو يعدها بالسيادة 

  .لتاريخيةًعلى غور األردن، الغيا حدا أصيال من حدود دولة فلسطين ا

وشدد على اهمية تثبيت جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للتمسك برفضها المشرف لكل   
اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية على األرض، وتصديها للمشروع األميركي اإلسرائيلي الذي يبحث عن فرص 
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خ شعب مع النضال تصفية القضية الفلسطينية بعد عبثهم بثوابتها الراسخة، رامين خلف ظهورهم تاري
ٕوالصبر والقيود، داعيا إلى توحيد الصف الفلسطيني وانهاء حالة االنقسام، فما تفرقهم إال خدمة مجانية  ً

  .للمحتل

وتابع، نجتمع اليوم وعلى طاولتنا قضية أصابت كرامة أمتنا عبر أزيد من سبعة عقود، وفلسطين   
ن وجعا يمتد، وكربا يشتد، فدخلت أزمة القضية قضية استعصت العدالة أن تطال إنصافها، فكانت فلسطي

في منعرجات خانقة، ليظل الشعب الفلسطيني رهين المحابس بين اختالل موازين العدالة، وصراع موازين 
  .القوى، وتراجع تأثير مؤسسات العمل الجماعي المشترك عربيا وأمميا

جعية في العمل المشترك واكد أهمية تثبيت أركان القرار العربي، الصادر عن مؤسسات مر  
واألهداف المتضامنة، عبر قرارات القمم العربية، ومرجعيات اجتماعاتنا في دوراتها السابقة، واالنطالق 
نحو البحث في التأثير على الدول والحكومات، لنصرة الحق الفلسطيني، من خالل خطوات فاعلة نتفق 

  .عليها، ونشرع في تنفيذها اليوم قبل أي وقت آخر

  ١ ص٩/٢/٢٠٢٠ستور الد

***  

 الظروف الدقيقة في المنطقة تستدعي مستوى عاليا من التنسيق بين االشقاء العرب: الرزاز

  

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن األحداث األخيرة والظروف الدقيقة التي  -  بترا- عمان   
 . االشقاء العربتمر بها المنطقة العربية تستدعي مستوى عاليا جدا من التنسيق بين

 الطارئة لالتحاد البرلماني ٣٠وقال رئيس الوزراء خالل لقائه رؤساء الوفود المشاركة في اعمال الدورة الـ 
العربي التي عقدت في عمان اليوم برئاسة رئيس االتحاد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، 

  ." التي شهدها وطننا العربينمر بمرحلة دقيقة غير مسبوقة نتيجة االحداث الجسام"

ّوثمن الدكتور الرزاز تلبية رؤساء وممثلي البرلمانات العربية الدعوة التي وجهها رئيس االتحاد   
  . برلمانا عربيا٢٠البرلماني العربي لعقد دورته الطارئة في عمان بمشاركة 

يز ووزيرا الشؤون الذي حضره رئيس مجلس االعيان فيصل الفا وشدد رئيس الوزراء خالل اللقاء  
السياسة والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، وشهد دعوة 

ان ثوابتنا فيما يتعلق بالقضية "غداء تكريمية أقامها رئيس الوزراء لرئيس واعضاءاالتحاد، على 
  ."الفلسطينية مشتركة

 في ختام اجتماع االتحاد البرلماني العربي اليوم، يعكس ولفت إلى ان البيان الختامي الذي صدر  
بشكل كامل مشاعر كل عربي وكل مسلم ومسيحي في وطننا العربي والعالم وكل من يرغب برؤية السالم 

 .العادل والشامل يتحقق في هذه المنطقة



 

٩

لية أو بعدها وحذر الدكتور الرزاز من اي اجراءات احادية يتم اتخاذها قبل االنتخابات االسرائي  
مثل "لتغيير وضع القدس أو الحدود الموجودة حاليا أو اي تغيير ديمغرافي على األرض، مشددا على ان 

هذه االجراءات تشكل خطرا حقيقيا نرفضها مسبقا ولن نقبل بها، ألنها ستغلق اي ابواب بقيت مفتوحة 
  ."للوصول إلى سالم دائم وعادل في المنطقة

شقاء جميعا في اي امور مستجدة قد تتطلب هذا المستوى العالي من نعول على اال"وأضاف   
 ."التنسيق والوقوف موقفا موحدا وصفا واحدا حماية للقضية الفلسطينية وكل قضايانا العربية المشتركة

واكد رئيس الوزراء ان الجميع مؤمنون بمشروع وطني موحد لفلسطين يحفظ الوضع النهائي   
ان شاء اهللا بهذا االصرار والتماسك والوحدة نؤكد ان هذه ثوابت وليست " "اوالقدس والمقدسات، مؤكد

مواضيع للتفاوض أو المساومة وصوال إلى تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وكل الدول 
 ."العربية

  ٤ ص٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

   صيغت بهذه الطريقة لكي ترفض"صفقة القرن": أبو عودة

 

س الديوان الملكي الهاشمي األسبق عدنان أبو عودة، إن صفقة القرن صيغت قال رئي - عمان  
بالشكل الذي تم عرضه، لكي تخدم المخطط اإلستراتيجي الصهيوني لفرض األمر الواقع على األراضي 

، وتهجير الشعب الفلسطيني، واإلبقاء على مدن وقرى معزولة ومحاصرة، ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام 
  .يغت بهذه الطريقة كي يتم رفضها جملة وتفصيالوأنها قد ص

 لم ١٩٦٧وأضاف إن فكرة منح الشعب الفلسطيني دولة مستقلة على األرض التي احتلتها إسرائيل عام 
تكن واردة في أي مرحلة من مراحل مبادرات السالم، حتى تلك التي كان فيها االتحاد السوفياتي في ذلك 

في رعاية مفاوضات سالم عربية إسرائيلية، وأن أفضل ما كان ممكنا هو الحين شريكا للواليات المتحدة 
  .واقع أعلى من حكم ذاتي، وأقل من دولة

واستعرض ابو عودة خالل ندوة عقدها منتدى الخليل للتنمية الشاملة، وأدارها نائب رئيس الوزراء   
ط الصهيوني المدعوم مع الواليات األسبق الدكتور جواد العناني، معظم مراحل القضية الفلسطينية، والمخط

المتحدة األمريكية، والقائم على االستيالء على أرض فلسطين وهو ما تحقق على مراحل منذ العام 
ٕ، وافشال المقاومة الفلسطينية التي حملت بذور فشلها في كثرة فصائلها وتبعاتها ١٩٦٧، و١٩٤٨

را إلى أن وزير الخارجية األمريكي األسبق هنري المتناقضة المرتبطة بالتناقضات الغربية المعروفة، مشي
كيسنجر هو الذي دفع في اتجاه قرار قمة الرباط لتكون منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني، وليتفوق مفهوم التمثيل على مفهوم استعادة األرض، وكانت تلك نقطة التحول التي استثمرتها 

  . الضفة الغربية على مراحلإسرائيل لتنفيذ مخططها بضم



 

١٠

وحذر من أن البعد الديموغرافي الذي تعمل إسرائيل على كسبه بتقليص الوجود الفلسطيني على   
األرض الفلسطينية، لترسيخ الدولة اليهودية، وتوسيع االستيطان وزيادته، يضع األردن وفلسطين أمام 

مواجهة جميع احتماالت المرحلة المقبلة، حالة من القلق، ويفرض مستوى جديدا من التفكير في كيفية 
  .خاصة في غياب تقييم حقيقي لفكر عربي مساند أو فاعل

وكان الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس المنتدى اكد أهمية المراجعة الدقيقة للماضي والحاضر،   
يح الذي من أجل صياغة موقف إستراتيجي مبني على التفكير والتخطيط المحكمين، لبناء الموقف الصح

يمنح األردن وفلسطين القدرة الكافية للتعامل مع الوضع الناجم عن صفقة القرن، مؤكدا أن التضامن 
الوطني خلف قيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني يشكل القاعدة المتينة التي تمكن األردن من التعامل مع 

قضية الفلسطينية، واألمة العربية على الموقف الراهن، ومواجهة تحديات هذه المرحلة المعقدة من تاريخ ال
 .حد سواء

 ٤ ص٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  شؤون سياسية

 "صفقة القرن"ضرورة الخروج بموقف عربي موحد رافض لـ: سياسيون
 

   ماجدة ابو طير–ّعمان 

ّاجمع برلمانيون وسياسيون على ان اجتماع البرلمانات العربية في عمان امس، في غاية   
لضرورة الخروج بموقف عربي موحد رافض لجميع تفاصيل صفقة القرن التي اعلن عنها االهمية، فمن ا

الرئيس االمريكي دونالد ترامب، مؤكدين انه ال نجاح الي خطة سالم بدون موافقة الفلسطينين بحيث 
  .يضمن لهم حقوقهم المسلوبة

« ة قال في كلمته وكان رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب عاطف الطراون  
صفقة القرن نسفت جميع األسس التي استندت إليها قرارات الشرعة الدولية، وصادرت حقوق 
الفلسطينيين، فال عاصمة في القدس وال عودة لالجئين، وال أرض متصلة الضمير والبناء، فهي صفقة 

  .«خاسرة لمن كتبها وتبناها أو وجد فيها بعض الحق وبعض الكرامة

ال حل قابل للحياة دون إعالن قيام دولة فلسطين على ترابها الوطني على «اونة أنه وأكد الطر  
حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، مع التمسك بقرارات الشرعية الدولية الناصة على حق العودة 

حية والتعويض لالجئين، وتجميد مشاريع السرطان االستيطاني، والتمسك بالمقدسات اإلسالمية والمسي
  .«مرجعية عربية، وبوصاية هاشمية، لتظل فلسطين حاضنة الزمان والموقف، والشاهدة على الحق



 

١١

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة ان القضية الفلسطينية تمر في اخطر   
بموقف عربي موحد، المنعطفات، واالمة العربية واالسالمية بأمس الحاجة الى التعاضد والتماسك والخروج 

وقال ان البرلمانات هي السلطة العليا والممثلة الشرعية للشعوب العربية، وبالتالي مواقفها في غاية 
  .االهمية للتصدي للصفقة

واضاف ان رئاسة مجلس النواب االردني خاطبت البرلمانات االوروبية والمنظمات العالمية الفاعلة   
سطينية للحفاظ على حقوقهم وعدم التعاطي مع كل ما يناقض قرارات وهذا كله يدفع لمصلحة القضية الفل

الشرعية الدولية، هذه الجهود تعيد ألق القضية من جديد الى الوجود لتتصدر العالم كله، فهناك ضرورة 
  .الى مد عربي اسالمي لدعم الفلسطينين وحقوقهم المسلوبة

نات تعكس رأي شعوبها، واجتماع البرلمانيين سعيد ذياب الى ان البرلما. واشار المحلل السياسي د  
في عمان وصدور موقف مشترك له اهمية كبيرة جدا تدلل الى ان الشعوب العربية بمجموعها ومؤسساتها 
الديموقراطية ترفض هذه الصفقة وتحدث نوعا من التوافق الشعبي والرسمي في رفض هذه الخطة 

  . الصهيونية–االمريكية 

ور هذه اللقاءات لتشمل اتحادات النقابات المهنية العربية لخلق رأي عام، قال انه يجب ان تتط  
  .ومن الواجب الوقوف الى جانب الفلسطينين فقضيتهم هي قضية االمتين العربية واالسالمية

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون العرب بمضاعفة دعمهم المادي   
-األميركية» لصفقة القرن« ٕفلسطيني تعزيزا لصموده على أرضه، وافشاال والسياسي والبرلماني للشعب ال

اإلسرائيلية، فالصفقة مرفوضة جملة وتفصيال، ال يقتصر خطرها على فلسطين فحسب، بل يطال مصالح 
األمة العربية جمعاء، لذلك بات من الواجب علينا جمعيا إعالن رفضنا المطلق لها، ومواجهة كل من 

 . معها أو الترويج لهايحاول التعاطي

  ٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  "صفقة ترامب"نرفض : حراك برلماني عربي في األردن
  

رفض البيان الختامي لالتحاد البرلماني العربي في دورته الطارئة  – بترا – كوااللمبور –عمان 
ية ال يقبل بها ، التي اختتمت اعمالها بعمان اليوم السبت، أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطين٣٠

الفلسطينيون وال تنص على حقوقهم التاريخية في قيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 
  .١٩٦٧الرابع من حزيران عام 

واعتبر المجتمعون، أن صفقة القرن هي اتفاق من طرف واحد، ال تمثل خطوة باتجاه الحل العادل 
 .الشعوب، ويمثل فرصة لمستقبل األجيالوالشامل للقضية الفلسطينية الذي تقبل به 

وشددوا على أن معادلة السالم المنشود لن تكون إال عبر مفاوضات مباشرة وجادة ومتكافئة وفق مبدأ حل 



 

١٢

الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية 
  .وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم

اروا إلى ان أولى الخطوات لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، هو التأكيد واش
على إنجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الجبهة األولى من جبهات الرفض العربي ألي تصفية للقضية 

  .الفلسطينية

ل تصعيد خطير يهدد واكد البيان أن المساس بالقدس واالعتراف بها عاصمة موحدة لدولة االحتال
أمن المنطقة، ويتركها رهينة الفتن والمطامع، ويقطع الطريق على فرص السالم، ويشعل حربا دينية 

  .ستكون دولة االحتالل سببا وطرفا أساسيا فيها

كما اكدوا الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس حقا تاريخيا ضمنه 
ًان العبث باألقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما اعتراف العالم به، و ً

  .تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرساالت وعاصمة الديانات

ولفت إلى إن العبث بالوضع القانوني القائم في القدس هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية 
ية والقانونية لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث الدولية، ما يدعو إلى استنفار الجهود السياس

  .عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة

ورفض المجتمعون أي مصادرة لحق العودة وتعويض الالجئين والتمسك بقرارات الشرعية الدولية 
ٍ عادل ٍكمرجع في حفظ الحقوق، ما يمثل االعتراف لهم بمعاناتهم عبر العقود والسنوات من خالل حل

وتأمين الدعم الالزم لها بما يمكنها ) األونروا(ٍوشامل، متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
من االستمرار في القيام بدورها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة 

 والتدمير والتشريد المنهج على يد االحتالل لهم، ذلك أن اللجوء شاهد على أبشع عمليات التهجير والقتل
  .اإلسرائيلي

واعلنوا عن تمسكهم بمرجعيات القرارات األممية، والمبادرة العربية للسالم التي مثلت توافقا عربيا، 
ًكأساس الستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملة غير  ٍ

لطة الوطنية الفلسطينية وجميع القوى والتيارات السياسية الرافض لخطة منقوصة، مع دعم موقف الس
السالم المزعوم، مشددين على أهمية دعم األشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود 

  .التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية

راءات اإلسرائيلية األحادية ًوتابع البيان ان الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حدا لإلج
كما طالب المجتمعون من . غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها االحتالل لتوسيع الرقاع االستيطاني

الجاليات العربية في كل دول العالم إلى تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية لتعرية 
  .ض العربي على أوسع نطاقٕالوجه البشع لالحتالل وايصال رسالة الرف



 

١٣

واكد البرلمانيون العرب التمسك بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في 
، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم ٢٠١٩ّعمان آذار 

  .والثبات لصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع االحتالل

كد البيان، أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايانا، تحتل مكانة بارزة بوصفها جوهر وا
الصراع العربي اإلسرائيلي، متضامنين في ذلك مع موقف األشقاء الفلسطينيين النضالي والبطولي، وهم 

  .الصامدون المرابطون على ثرى فلسطين الطهور

ة اليوم من تداعيات خطيرة، بعد اإلعالن األميركي عن واضاف، أمام ما تعانيه القضية الفلسطيني
ًخطة السالم المسماة بصفقة القرن، والتي شكل اإلعالن عنها مساسا بالثوابت العربية، أمام االنحياز 
ًاألميركي المطلق لدولة االحتالل والغطرسة، فإن الخطة جملة وتفصيال، تمثل فصال جديدا من فصول  ً

اء الفلسطينيين، وذلك بعد معاناتهم على مدى العقود والسنوات الماضية ما يحتم انتهاكات الحقوق لألشق
ُعلينا رص الصفوف وتحشيد المواقف لنصرة القضية كأولوية عربية تتقدم أجندة العمل العربي المشترك، 

راف إن العبث بمدينة القدس، جاء على شكل وعد أميركي تمثل باالعت: وقال. عبر مؤسسات القرار العربي
بها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، األمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السالم، وانحياز للظالم 

  .على حساب المظلوم

وفيما شكلت الخطة انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، فإنها سعت أيضا وعبر اإلعالن 
، ما يعيدنا لمربع الصراع )يلدولة إسرائ(اإلسرائيلي، إلى أن ال يكون حل قضية الالجئين على حساب 

األول، أمام استكبار الباطل وضربه للركن الركين في معادلة قضايا الوضع النهائي، والتي نعتبر قضية 
  .الالجئين أساسا منها، وبغير نيلهم لحقوقهم، فإن أسباب الصراع مستمرة ولن تتوقف

ولة االحتالل، فإنها تمثلت بوعود واوضح البيان إن الخطة بوصفها صفقة بين الواليات المتحدة ود
وتقسيمات أشد فتكا وتنكيال بالجسم العربي من وعد بلفور، وخرائط سايكس بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة 
فلسطين التاريخية، مانحة السيادة لالحتالل بضم أراضي غور األردن وشمال البحر الميت، ممهدة لضمها 

غرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة االحتالل بعد لدولة االحتالل، بخط يلغي االتصال الج
  .اعتراف أميركا بضم الجوالن والقدس كاملة هدية للمحتل االسرائيلي

واعتبر البيان ذلك استكبارا آخر يضرب كل أسس العملية السلمية التي نجد في ممارسات االحتالل 
  . آفاق الستئنافها أو جدوى من العودة إليهاعلى األرض، سببا رئيسا في إيصالها لطريق مسدود ال

تقدم االتحاد البرلماني العربي بالشكر للمملكة األردنية الهاشمية على استضافتها للقمة الطارئة، و
مثمنين مواقف الملك عبد اهللا الثاني التي تشكل نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض ألي 

طينية، أو المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية تسوية غير عادلة للقضية الفلس
القومية، فأي تسوية ال تضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية واالعتراف بحل الدولتين، على 



 

١٤

أساس إعالن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، هي حلول غير 
  .ياةقابلة للح

ووافق المجتمعون على مقترح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم زعنون برفع برقية شكر 
  .للملك عبداهللا الثاني على الجهود التي يقوم بها في دعم القضية الفلسطينية

وبناء على مقترح قدمه رئيس مجلس النواب العراقي، توافق المجتمعون على تشكيل لجنة ثالثية 
 مجلس االمة الكويتي، ورئيس مجلس النواب العراقي، ورئس مجلس النواب الجزائري مكونة من رئيس

تقوم بزيارة فلسطين ولقاء الرئيس محمود عباس والقيادات الفلسطينية لتعزيز الصمود ومتابعة تنفيذ 
  .قرارات مؤتمر االتحاد البرلماني العربي

  ٩/٢/٢٠٢٠السبيل 

***  

  محور مباحثات الصفدي وعريقات.. ضية الفلسطينيةالخطة األميركية وظاللها على الق

  

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وأمين سر اللجنة المركزية في منظمة 
التحرير الفلسطينية صائب عريقات، السبت، المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في ضوء طرح 

 .الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالميالواليات المتحدة خطتها للسالم التي رفضتها 

ّوأكد الصفدي خالل اللقاء موقف المملكة الثابت في دعم األشقاء في سعيهم للحصول على جميع 
حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع 

 .القانون الدولي ومبادرة السالم العربية على أسس حل الدولتين ووفق ١٩٦٧من حزيران 

وأكد عريقات تثمين دولة فلسطين مواقف األردن الثابتة التي يقودها جاللة الملك عبداهللا الثاني 
ّفي دعم الحق الفلسطيني، وشدد على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتوالها جاللته على 

 .لقدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربيةالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في ا

ًوأكد الصفدي استمرار التشاور تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني وفخامة الرئيس 
محمود عباس في العمل من أجل تحقيق السالم العادل والشامل الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني 

 . واالستقراروينهي الصراع لتنعم المنطقة باألمن

  ٩/٢/٢٠٢٠قناة المملكة 

*** 

  

  

  



 

١٥

  اعتداءات

  دعوات استيطانية لتنظيم اقتحام مركزي واسع للمسجد األقصى غدا

 

 المزعوم لتنظيم اقتحام مركزي واسع للمسجد "اتحاد منظمات الهيكل" دعا - فلسطين المحتلة   
، وذلك للمرة األولى في »العبرييوم الشجرة «األقصى المبارك، صباح غدا االثنين بمناسبة ما يسمى 

  .تاريخه

ُعيدا أو أن دعي القتحام المسجد األقصى فيه، فهو » يوم الشجرة العبري«ولم يسبق أن اعتبر    ً
يحتفل اليهود بالشجرة وزراعتها وتقديم بكور «يؤرخ لبدء الموسم الزراعي بالتقويم العبري، وبهذا اليوم 

ًيوم سبت اعتصاما أسبوعيا عند باب السلسلة؛ أحد أبواب كل » جماعات الهيكل«وتنظم . »الثمار ً
ويشارك في هذا االعتصام   .األقصى، مطالبة بالسماح لهم باقتحام المسجد يوم السبت من كل أسبوع

  .العشرات من اليهود المتطرفين التابعين للجماعات المتطرفة بقيادة الحاخام المتطرف الياهو ويبر

المستوطنين اقتحامات وانتهاكات من ) عدا يومي الجمعة والسبت(ًميا ويشهد المسجد األقصى يو  
ًوأذرع االحتالل المختلفة، في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وتزداد وتيرت االقتحامات خالل فترة األعياد . ً

ٕوالمناسبات اليهودية، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين وعمليات اعتقال وابعاد عن المسجد، إلتاحة 
  .المجال للمتطرفين لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أي قيود

تستعد وتستنفر مع كل » جماعات الهيكل«داخل المسجد األقصى، باتت » الفجر العظيم«ًخوفا من حملة و
  .فجر جمعة لمراقبة أحداث األقصى عن كثب، ومتابعة األعداد بتمعن

وتطالب تلك الجماعات المتطرفة رئيس حكومة تصريف األعمال اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح   
وشهد األقصى . ًهم يومي الجمعة والسبت، ظنا منهم بأن األعداد ستقل بتواجدهمالمسجد األقصى أمام

صالة فجر حاشدة خالل األسابيع الماضية، ضمن حملة الفجر العظيم، رغم محاوالت االحتالل الحثيثة منع 
  .ٕالناس بكل الطرق من الوصول لألقصى، وابعادهم عنه

 بالمطاط، والعشرات باالختناق بالغاز المسيل للدموع، إلى ذلك، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف
خالل مواجهات مع قوات االحتالل اندلعت، مساء أمس السبت، بالقرب من جدار الضم والتوسع غرب بلدة 

واندلعت المواجهات بين الشبان وقوات االحتالل اإلسرائيلي، عقب تشييع جثمان . قفين شمال طولكرم
شة، ومواراته الثرى في مقبرة البلدة الغربية، حيث كثفت قوات االحتالل من الشهيد بدر نضال نافلة هر

دورياتها في محيط الجدار وأطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه الشبان؛ ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط في الفخذ، وآخر بالصدر، وتم نقل األخير إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في 

  .طولكرم لتلقي العالج



 

١٦

وشيعت جماهير غفيرة ظهر أمس جثمان الشهيد بدر نافلة في مسقط رأسه بلدة قفين شمال   
واستشهد الشاب هرشة إثر إصابته بالرصاص الحي في رقبته؛ ما أدى لقطع الشريان الرئيسي، . طولكرم

شفى الشهيد ثابت ثابت وانطلق موكب التشييع من أمام مست. خالل موجهات مع االحتالل في البلدة
الحكومي، جاب شوارع المدينة، وردد المشيعون التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم االحتالل بحق 

  .شعبنا، قبل أن يصل الموكب إلى بلدة قفين مسقط رأس الشهيد

رية وعم اإلضراب الشامل بلدة قفين حدادا على روح الشهيد، وأغلقت المؤسسات والمحال التجا  
إقليم طولكرم وفصائل العمل الوطني الشهيد، مستنكرة جرائم االحتالل بحق » فتح«أبوابها، فيما نعت حركة 

  ).وكاالت.(شعبنا، مؤكدة السير على خطاهم حتى التحرير

  ١ ص٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  تقارير

  صفعة للشرعية الدولية" صفقة القرن": "الدفاع عن حق العودة"

  

صفعة “جنة العليا للدفاع عن حق العودة، أن إعالن صفقة القرن يشكل  أكدت الل- عمان
للمجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها لما بها من تجاوزات لكل االعراف والحقوق الدولية واالنسانية 
ومن مفاهيم عنصرية فاشية تنظر لشعبنا العربي الفلسطيني نظرة دونية بال حقوق وطنية مشروعة تكفلها 

  .”له قرارات الشرعية الدولية

يجب على القيادة الفلسطينية ان تباشر فورا وبخطوات عملية على االرض، من “وقالت في بيان، 
بينها انهاء االنقسام الفلسطيني المدمر، وقف التنسيق االمني مع االحتالل بكافة أشكاله، وفك االرتباط 

  .”باالقتصاد الصهيوني

الى قطع كافة العالقات العربية واالسالمية مع االحتالل، “ واالسالمية ودعا البيان الدول العربية
واغالق السفارات والهيئات الدبلوماسية التابعة له، وتوحيد الموقف العربي االسالمي في مؤسسات 

 .”المجتمع الدولي لمواجهة كافة المخططات األميركية الصهيونية

  ٣ ص٩/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  

  

  



 

١٧

  فعاليات

 )صفقة(عيات الخيرية لنصرة القدس وفلسطين يرفض تآلف الجم

 أكد أحقية الوصاية الهاشمية على المقدسات

  الرأي-عمان 

أصدر تآلف الجمعيات الخيرية لنصرة القدس وفلسطين بيانا امس رفضا لصفقة القرن التي أعلنها 
ًي، ودمر تماما حل الدولتين الرئيس األميركي دونالد ترمب، وأكد فيها إنحيازه الكامل لالحتالل االسرائيل

ومفهوم السالم وتجاهل قرارات االمم المتحدة والقانون الدولي، وشريعة حقوق االنسان وحق تقرير 
المصير، وهي القواعد والمبادىء التي نتمسك بها لحل القضية الفلسطينية حال عادال، على حد تعبير 

  .التآلف

يل الرحمن، عيبال، محافظة نابلس وطولكرم، وقال البيان ان تآلف جمعيات بيت المقدس، خل
  سلوان، أبناء

جنين، قلقيلية، مجلس عشائر طوباس، يؤكد على أن المبادرة األميركية وأية مبادرة أخرى ال تلبي 
ًالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تعتبر باطلة ومرفوضة جملة وتفصيال، وبناء عليه فإن ما يسمى بـ 

  .لنا قد ولدت ميتةبالنسبة » صفقة القرن«

 واكد البيان ان حق تقرير المصير هو حق مقدس للشعب الفلسطيني يمارسه على جميع االراضي
الفلسطينية المحتلة وال يحق ألي كان التصرف بهذا الحق، وان القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية 

ة هي حق وال يمكن التنازل عنه المستقلة األبدية والوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحي
  .او المساس به

  ٨ص/٩/٢/٢٠٢٠الرأي 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٨

  آراء عربية

 ما الذي تعنيه صفقة القرن للمواطن األردني والفلسطيني؟

  

 شهاب المكاحله. د

ًإن ما أطلق عليه سياسيا صفقة القرن والتي أعلنها الرئيس األميركي دونالد ترمب تعني ضم 
مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل وسيادتها الكاملة وغير المنقوصة على غور األردن واعتبار القدس 

اء الفلسطينيين عاصمة لهم على أجزاء صغيرة من عاصمة لدولة إسرائيل كاملة وغير مجتزأة مع إعط
. شرق القدس وشمالها بحيث يمكن تسميتها بالقدس أو أي اسم قد تحدده الدول الفلسطينية المستقبلية

وتعتبر الصفقة غزة وسائر الدول الفلسطينية منزوعة السالح وشق طريق سريع بين الضفة الغربية وغزة 
من الطرفين بالدولتين الفلسطينية ؟ة لسلطة إسرائيل مع اعتراف متبادليمر فوق أو تحت األراضي الخاضع

وحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين خارج إسرائيل أي تهميش حق العودة وتجميد االستيطان . واإلسرائيلية
  . سنوات تجري خاللها مفاوضة الفلسطينيين٤لمدة 

فلسطينية واألردن من استعادة األراضي المهم في الموضوع ما كانت تطمح إليه السلطة الوطنية ال
، ولكن وبعد إعالن الصفقة فإن بنود االتفاق ال تعترف بدور أردني أو بحقوق ١٩٦٧الفلسطينية لحدود 

ًأردنية سابقة أو الحقة في القدس وهذه الصفقة ستجعل الموقف األردني والفلسطيني أكثر صالبة وموحدا 
ًاح الصفقة يكمن في شق الصف األردني والفلسطيني أوال وشق فرهان إسرائيل إلنج. أكثر من ذي قبل

لذلك ال بد من أن . ًالصف األردني الشعبي والحكومي ثانيا بخلق هوة كبيرة بين الموقفين الرسمي والشعبي
ًيتخذ الشعبان األردني والفلسطيني موقفا موحدا ومسان ًا لحكومتيهما للحفاظ على المكتسبات وعدم تمكين ؟ً

ئيليين أو غيرهم من اللعب على ورقة الفتنة والشرخ الداخلي في المجتمعين األردني والفلسطيني ألن اإلسرا
  .تل ابيب تبني سياساتها على شق الصف الوطني في الدول المعادية لها

أصحاب القرار في األردن يرفضون الصفقة ألنها تمس بشكل مباشر الدولتين األردنية والفلسطينية 
فبنود الصفقة تضر بمصالح الشعبين األردني والفلسطيني إذ ستواجه عمان . ي تربطهماوالعالقة الت

ًامتحانا صعبا للحكومة األردنية التي يتم الضغط عليها لقبول الصفقة مقابل تحسين األوضاع المعيشية  ً
  .الصعبة التي يعيشها األردن وفلسطين

صفقة المشبوهة أي دور للوصاية واألمر األصعب بالنسبة لألردن يكمن في إسقاط تلك ال
ًالهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية ولم تتطرق البتة إلى تلك المسألة علما بأن مجلس 
الكنائس العالمي ومنظمة العالم اإلسالمي والفاتيكان دعمت دور الوصاية الهاشمية على المقدسات 

وما يعيب تلك الصفقة أن . مان في قضية القدساإلسالمية والمسيحية باعتبار أن الهاشميين صمام األ
ًتعرض دور األردن كوكالة للسفر تعنى بتسيير رحالت إلى القدس الشريف وتحديدا إلى المسجد األقصى 



 

١٩

وقعة بين األردن ؟ولكن تحت السيادة اإلسرائيلية غير المنقوصة وهذا خروج على اتفاقية السالم ال
لكن إسرائيل ومعها عدد من الدول ترى أن المعركة ليست .  والسلطةٕواسرائيل واتفاق أوسلو بين إسرائيل

مع الفلسطينيين واألردنيين بل مع إيران ألنها وفق وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تشكل الخطر األساس على 
  .أمن المنطقة

  ١٤ص/٩/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 مخطط االحتالل ما بعد صفقة القرن المشؤومة

 سري القدوة

ان سلطات االحتالل العسكري االسرائيلي باتت معنية بشن حرب شاملة وعدوان جديد على الشعب   
 وقلب الحقائق  بهدف تغير الصورة٤٨الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة او مناطق 

ٕواالدعاء انهم ضحية لتغطية جرائمهم واعطاء مبرر لتنفيذ صفقة القرن عمليا على ارض الواقع واعادة  ٕ
انتاج االحتالل ورسم خارطة االحتالل الجديد واتباع سياسة االمر الواقع واللجوء الستخدام ادوات 

للقيام بهذا الدور الخطير المناط بها وشخصيات عميلة وهزيلة ومأجورة صنعتها اجهزة مخابرات االحتالل 
ٕلتشتيت الشعب الفلسطيني واعادة تهجيره من ارضه وان هذا التصعيد اإلسرائيلي الخطير واستمرار العدوان 
ٕضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية الذي أدى إلى استشهاد خمسة شبان واصابة واعتقال العشرات يعكس 

  . قوق الفلسطينيةمدى همجية االحتالل واستهتاره بالح

إن صفقة القرن والدعم االمريكي لالحتالل هو الذي عكس وفجر هذه العقلية التي تمارس العنف   
والقمع وعزز هذا الجو من التصعيد والتوتر الذي تحاول حكومة االحتالل فرضه لتغير الحقائق والواقع 

الشعب الفلسطيني للنيل من صموده على األرض والسيطرة والعدوان وسرقة االرض الفلسطينية واستهداف 
وحقوقه المشروعة والتي تتوافق مع صفقة القرن ومدى تطبيقها على ارض الواقع مستهدفين ضرب 
ٕالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وان الذي يطرح مشاريع وخطط للضم واالبرتايد وشرعنة االحتالل 

ق دائرة العنف والتطرف وفرض سياسة االمر واالستيطان هو الذى يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعمي
الواقع االسرائيلية حيث تسعى حكومة االحتالل الي انهاء اتفاقيات اوسلو وعملية السالم لتتوافق مع صفقة 

  . قرنها

في ظل ما الت اليه االمور من تصعيد خطير بالمنطقة وما نتج عن اعالن صفقة القرن االمريكية   
الل يكون لزاما علينا ان نعمل وبكل الوسائل من اجل التصدي لهذا المخطط التي تشكل دعم مطلق لالحت

الذي يستهدف قيمنا النضالية ويعكس عنجهية وعنصرية ادارة ترامب التي باتت تعمل ضد الشعب 
الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية وكل االحرار والشرفاء في العالم ، وفي ظل هذا التطرف واإلرهاب 

لي المنظم تبقى كل الخيارات مفتوحة من اجل حماية شعبنا والدفاع عن قضيتنا وحماية ارضنا االسرائي



 

٢٠

المقدسة والحفاظ علي هويتنا، وأن هذا التصعيد الخطير الذي تشرف عليه اجهزة مخابرات االحتالل يعكس 
الممنهج بحق خطورة االزمات التي يعيشها ومدى تورط اجهزته بممارسة اعمال ارهاب الدولة المنظم و

ٕالشعب الفلسطيني لتدمير الواقع القائم وانهاء كل االتفاقيات السابقة وفرض واقع جديد بهدف تطبيق 
  . الصفقة المشؤومة

اننا نجد انفسنا امام معطيات متجددة لمفاهيم ادارة الصراع العربي االسرائيلي ونجد انفسنا امام   
ي بكل مكوناته السياسية وفى جميع اماكن تواجده يقف حقائق باتت واضحة للجميع بان الشعب الفلسطين

وقفة رجل واحد ضد صفقة القرن وكل مشاريع التصفية الوهمية من اجل الحفاظ علي الهوية العربية 
  . واإلسالمية لمدينة القدس وحماية الحقوق الفلسطينية

 وسيسقطونها كما إن الشعب الفلسطيني وقيادته سيقفون سدا منيعا في وجه كل هذه المؤامرات  
أسقطوا كل المؤامرات السابقة مهما بلغت التضحيات وأن الرسالة التي يجب ان يفهمها العالم وفق الرؤية 

 بأن الشعب الفلسطيني  المجمع عليها من قبل الكل الوطني الفلسطيني وأيضا الموقف العربي الجامع
ق االنتصار من اجل حماية شعبنا وأرضنا وخلفه قيادته الشرعية ماضون في طريق الكفاح الوطني لتحقي

الفلسطينية الحرة وصناعة سالم قائم على أساس قرارات مجلس األمن الدولي والقانون الدولي ومبادرة 
  . السالم العربية بعيدا عن ارهاب دولة االحتالل االسرائيلي المنظم

 ينيةرئيس تحرير جريدة الصباح الفلسط - سفير النوايا الحسنة في فلسطين*

  ١٤ ص٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

 إيهود أولمرت مع الرئيس عباس إلى واشنطن

 علي ابو حبلة

  د اولمرت سيعقد مؤتمرا صحفياذكرت مصادر إعالمية إسرائيلية ان رئيس الوزراء السابق ايهو  
مشتركا مع الرئيس محمود عباس في اجتماع مجلس االمن الدولي في نيويورك ويعلن اولمرت من خالل 

  . مؤتمره الصحفي عن معارضته لخطة ترمب

إيهود ياري رئيس الوزراء السابق والمجرم « وجاء في تغريده على تويتر للصحفي االسرائيلي   
رت لعقد مؤتمر صحفي بجانب أبو مازن في اجتماع مجلس األمن الدولي في نيويورك المدان إيهود أولم

  .والتعبير عن معارضته لخطة ترامب

 في  وكان الرئيس محمود عباس في خطابه في اجتماع وزراء الخارجيه العرب الطارئ ذكر انه  
ل وهناك قضايا كان يمكن من الح % ٨٠محادثاته مع أيهود اولمرت رئيس الوزراء السابق قد توصل الى 

  .التوصل اليها لو بقي اولمرت على راس الحكومة
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وفي عهده شنت ، ٢٠٠٨ و٢٠٠٦وقد تولى إيهود أولمرت رئاسة الحكومة اإلسرائيلية بين عامي   
فقد واجه ، المحنك ومع أنه يوصف بالسياسي. وهجوما واسع النطاق على غزة، إسرائيل حربا على لبنان

 إلى الحكم عليه بالسجن عاما واحدا مع وقف ٢٠١٢أيلول /ح أفضت في سبتمبرسلسلة من الفضائ
  .التنفيذ، لتضيق بذلك فرص عودته إلى الحياة السياسية

ايهود اولمرت هو رئيس الوزراء الثاني عشر في تاريخ إسرائيل، وتولى رئاسة حزب كاديما،   
كانون الثاني / يناير٤ة باإلنابة يوم تولى رئاسة الحكوم). ٢٠٠٣-١٩٩٣(ومنصب عمدة لبلدية القدس 

 ١١ إثر إصابة سلفه أرييل شارون بجلطة دماغية، ليصبح بعد مائة يوم رئيس الوزراء يوم ٢٠٠٦
  .٢٠٠٦نيسان /أبريل

 انتقل إلى حزب كاديما الذي ٢٠٠٦وفي ، أولمرت في األصل سياسي يميني كان في حزب الليكود  
عندما ، ت متطرفة جدا مثل شارون انضمت إلى هذا الحزبيصنف ضمن أحزاب الوسط، مع أن شخصيا

كان لديه برنامج يتضمن تحديد حدود إسرائيل عبر انسحاب أحادي من ، ٢٠٠٦تولى رئاسة الحكومة عام 
وظهرت . األراضي الفلسطينية المحتلة، بيد أنه كان في المقابل من المساهمين في تهويد القدس المحتلة

 بمشاريع تهويد القدس الشرقية المحتلة، فحفر األنفاق تحت  دينة القدس قامخالل توليه منصب عمدة م
، صوت ضد اتفاقية كامب ديفد التي سمحت بإعادة األراضي ١٩٧٨وفي عام . أسوارها وفي باحة األقصى

وكشفت وزيرة الخارجية األميركية السابقة . إلى مصر مقابل السالم١٩٦٧التي احتلتها إسرائيل عام 
من أراضي  % ٩٤ عرضا سريا يتضمن إعادة ٢٠٠٨زا رايس في مذكراتها أن أولمرت قدم عام كوندولي

  .الضفة الغربية للفلسطينيين مع وضع بعض األماكن المقدسة تحت وصاية دولية

 سياسية وصحفية إسرائيلية تتحفظ على خطوة اولمرت في ذهابه الى واشنطن وعقد  أوساط  
باس وتتخوف اوساط من حزب ازرق ابيض ان تشكل خطوة اولمرت مؤتمر صحفي مع الرئيس محمود ع

دعم لتوجهات اليمن المتطرف ودعم مواقف الليكود واصطفاف الناخبين اليمنيين والمستوطنين لصالح 
 للرئيس ترمب بدعم خطته صفقة  األحزاب اليمينية ، علما أن األوساط االسرائيلية ذكرت أن غانتس تعهد

 .الضم للمستوطنات وغور األردن الى ما بعد االنتخابات للكنيست االسرائيليالقرن وتأجيل عملية 

  ١٤ ص٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  ؟"صفقة القرن"كيف سيواجه األردن 
  

  نضال منصور

تنفس األردن الصعداء بعد بيان وزراء الخارجية العرب الذي أعلن رفضه صفقة القرن، فقد كان 
عمان واإلمارات والبحرين الحتفالية إعالن الرؤية األميركية للسالم ان األردن يخشى بعد حضور سلطنة 

يتشظى الموقف العربي، وتخرج دول عربية لتجاهر في تأييدها للصفقة، وما زاد المخاوف الترحيب الذي 
  .حظيت به الخطة في بيانات دول عربية

 تبنوها منذ المبادرة العربية أعاد العرب في اجتماع وزراء الخارجية العرب التمسك بالثوابت التي
، ١٩٦٧للسالم، ففلسطين قضيتهم المركزية، ومن حق دولة فلسطين السيادة على كافة اراضيها العام 

  .والقدس الشرقية هويتها عربية

ما قيل واضح، ولكن هل بيان الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي كاف حتى يشعر األردن 
  باالسترخاء وزوال الخطر؟

وهل يكفي أن يقول وزير الخارجية ايمن الصفدي بلهجة حاسمة ان ال أحد يحق له الحديث نيابة 
عن بالدنا، وان خططا ومبادرات كثيرة عرضت من قبل ولم تجد قبوال واهتماما وانتهت حتى نطمئن أن 

  !صفقة القرن ولدت ميتة؟

هم، وكذا الرفض الفلسطيني الحقيقة ان إدارة الظهر، وعدم التعامل مع صفقة القرن توجه م
األردني عامل حاسم في المواجهة، ولكنني اعتقد ان ذلك ال يكفي للصمود والمواجهة واسقاط الصفقة، 

  .وعلى الدولة أن تقدم خطة تعبئ سندا لها الشارع، وتستقطب دعما عربيا ودوليا

كون األردن في مشاريع حين تقرأ تفاصيل الخطة األميركية تدرك انهم يخططون بالنيابة عنا، ويشر
واجراءات وكأنهم واثقون أننا دولة مغلوب على أمرها، وسنوافق في نهاية المطاف، فال خيارات استراتيجية 
كثيرة لدينا، ونحن نعلم ان ما خفي أعظم، وعلى ضوء ما يتسرب فان انظمة عربية داعمة للخطة من 

  .حدة الصف العربيتحت الطاولة، وسيتفاجأ الجميع بقفزات سياسية تعصف بو

ال يمكن تفسير لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني االنتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان مع 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو في هذا التوقيت خارج سياق التسابق لتقديم فروض الوالء إلسرائيل 

  .باعتبارها البوابة لإلدارة األميركية في زمن الرئيس ترامب

ذر رئيس الوزراء األسبق عبدالرؤوف الروابدة من حصار اقتصادي لألردن بسبب موقفه يح
  .الرافض لصفقة القرن، ويؤكد ان الكلفة غالية، وان عليه ان يستعد لدفع الثمن

  والسؤال الذي يتردد ماذا ستفعل الدولة األردنية؟

لمواجهة، وما هي خطتنا لو باستثناء االحتجاجات المحدودة الرافضة للصفقة فما هي ادواتنا ل
  خذلنا بعض العرب؟
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في الخطة األميركية التي كتبها نتنياهو يراد لألردن ان يلعب دور الشرطي في دولة فلسطين 
المزعومة لحماية أمن إسرائيل، وكذلك فان الالجئين بعضهم قد يعود للدولة الفلسطينية على أن ال يخل 

لة المضيفة، وبعضهم سيجري توطينهم في دول منظمة التعاون بأمن إسرائيل، والبقية سيبقون في الدو
  .اإلسالمي

تتضمن وعودا بفرص اقتصادية لألردن، من ” من السالم الى االزدهار“الخطة التي حملت عنوان 
بينها مشاركته الفاعلة في بناء النظام القانوني والتعليمي والطبي للفلسطينيين، باإلضافة الى انشاء 

  .رة، وطرق للمعابر لتسهيل حركة التجارة، وهيئة مشتركة للسياحة في القدسمنطقة تجارة ح

الوصاية الهاشمية على المقدسات ال ذكر لها في الخطة األميركية، والحدود مع فلسطين لن تكون 
كما كانت بعد ضم الغور، وحق العودة لالجئين وتعويضهم أصبح من مفردات الماضي، وهذا يعني بوضوح 

  . األردنعصف بمصالح

مطلوب من الحكومة أن تكاشف الشعب وتبلغه باآلليات التي ستتبعها للدفاع عن مصالح الدولة، 
ولم يفت االوان للبدء بحوارات وطنية لبناء خارطة طريق للمواجهة حتى ال نكون لقمة سائغة يفرضون 

 .علينا ما يريدون

  ١١ ص٩/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 ! لثترحيل قرى المث

   يديعوت-  ناحوم برنياع: بقلم

والنتيجة، اذا كان . عمل جارد كوشنير، صهر ومستشار دونالد ترامب، ثالث سنوات على خطته  
 صفحة في لونين، يذكر بنشرة دعائية ١٨١فالكراس، . ممكنا الحديث بصدق، مخيبة لآلمال بعض الشيء

ما ينقص . لى ترامب، تتكرر المرة تلو األخرىالمحببة جدا إ «Great» كلمة. لبرج شقق جديد في منهاتن
فهل يشتري أحد ما شقة في برج كوشنير؟ ليس . في الجوهر تغطيه العناوين المتفائلة والرسومات النقية

  .ًأحدا يعيش هنا، بين النهر والبحر

. خطةًكان مشوقا أن نتابع االختالف في ردود فعل األميركيين، اإلسرائيليين، والفلسطينيين على ال  
. اذا كان نتنياهو يؤيد، فهذا دليل على ان هذه مناورة: نقطة انطالقة اإلسرائيليين كانت ان هذه تالعبات

 في المئة من المناطق ج؛ ٧٠َفنتنياهو لم يوافق حقا على إقامة دولة فلسطينية؛ وهو لم يتخل حقا عن 
 حل الدولتين، اتصل نتنياهو بنواب قبل خطاب بار ايالن، الذي تبنى. وهو ال يقصد استئناف المفاوضات

كان أوباما دخل قبل شهر : وشرح لهم بأن هذا اضطرار. ممن عارضوا إقامة دولة فلسطينية» الليكود«من 
  .الى البيت األبيض، ونحن ملزمون بإعطائه شيئا ما، وبعد ذلك نتدبر األمور
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فهي :  على اقدام السياسيفالمصداقية هي أصفاد. إن فقدان مصداقية نتنياهو هو أحد ذخائره  
ُفي الشبكات االجتماعية نشرت، هذا . وفقدانها حرية، تحرر، واالحتيال هو قوة. ملزمة؛ وهي مكبلة
الخريطتان . خريطة الضفة حسب رابين؛ وخريطة الضفة حسب كوشنير ونتنياهو: األسبوع، خريطتان

المقارنة فوتت . بيبي عبقري: نيررابين خائن؛ فوق خريطة كوش: فوق خريطة رابين كتب. متشابهتان
  .نتنياهو لم يقصد، وعليه فهو عبقري. رابين قصد، ولهذا أسموه خائنا: الفارق

االحتفال في الغرفة الشرقية، قاعة االحتفاالت في البيت األبيض، أثارت انطباع اإلسرائيليين أكثر   
اإلسرائيليون يحبون حب . جاريةفنحن جوعى للحب، والحب كان في القاعة بكميات ت. بكثير من الخطة

  .بيبي هو أمازون. فهم مقتنعون بان نتنياهو جلب لهم هذا، أعد لهم هذا: ترامب

. ، على الخطة»الليكود«من المشوق على نحو خاص رد فعل قادة مجالس المستوطنين، ورجال   
رد فعل . ما يتبقىفهم يطلبون أخذ ما يحتاجونه ويتركون خلفهم : تهمهم الغنيمة. المجمل ال يهمهم

هناك يرون في الخطة فرصة للتميز عن نتنياهو، وأخذ . »الليكود«مختلف سجل في الحزب على يمين 
  .األصوات منه في صناديق االقتراع

ًلقاؤه المنفصل مع ترامب كان ابداعا لحظيا، غرق في الحدث الكبير . غانتس بحث عن حيلته   ً
عندما «: يقول ليبرمان. ليبرمان أن غانتس أخطأ؛ النعدام التجربةيعتقد . الذي أنتج لنتنياهو في الغداة

  .«يعمل أربعة طباخين في المطبخ، يحترق الطعام

أما بيان غانتس بانه سيطرح خطة ترامب كلها على الكنيست للتصويت عليها، فهو حيلة أخرى،   
طر الذي يقف أمامه والخ. ، في االتحاد حول شيء ما ليس نتنياهو»أزرق أبيض«تجسد فقط مصاعب 

المشروبان يعرضان تركيبة شبه متماثلة، ولكن كوكا كوال : غانتس يذكر بالمنافسة بين كوكا كوال وبيبسي
  .أكثر أصالة

غير قليل من األميركيين، . عقد في تل ابيب، هذا األسبوع، المؤتمر السنوي لمعهد بحوث األمن  
موقفهم االولي من الخطة . تحدثت مع بعضهم. هناالذين ينشغلون بشؤون الشرق األوسط، جاؤوا الى 

ما سمعوه من كبار رجاالت جهاز االمن اإلسرائيلي، . في دوائرهم يتعاطون مع األوراق بجدية: كان جديا
فقد انتقلوا من عالم االقوال الى عالم األفعال، من . ّممن في البزات وممن بدونها، غير بؤرة خطابهم

ضي، الذي تعد به الخطة للدولة الفلسطينية، الى قلق حقيقي، فوري، على وجود المستقبل الالمع، االفترا
  .اتفاق السالم مع األردن

 

  الترحيل الى صناديق االقتراع
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ًبأن فيها ذكرا لترحيل بلدات » القائمة المشتركة«عشية نشر الخطة ادعى النائب أحمد الطيبي من   
 في الخطة تستحق القراءة، وهي تكشف اكثر مما قصده ١٣الصفحة . ًوقد كان محقا. عربية في إسرائيل

ّالكتاب ُ.  

، تقول الخطة، وتنتقل الى البحث »تبادل األراضي يتضمن أراضي مأهولة وأراضي غير مأهولة»  
تجمعات سكانية مثل كفر قرع، عرعرة، باقة الغربية، ام الفحم، قلنسوة، «في البلدات العربية في المثلث، 

 الطيرة، كفر برا، جلجوليا، هذه التجمعات السكانية التي تعرف نفسها بأنها فلسطينية، الطيبة، كفر قاسم،
ولكن في نهاية المطاف . ١٩٤٩كان يفترض بها ان تنتقل الى سيطرة اردنية في اتفاقات الهدنة في العام 

ن بحيث تكون تطرح الخطة إمكانية أن يعاد ترسيم حدود إسرائيل بتوافق الطرفي. بقيت في ايدي إسرائيل
  .«ًقرى المثلث جزءا من الدولة الفلسطينية

سكان وادي عاره والمثلث، على أطراف بيتح تكفا، : ًسطحيا، هذه فقرة غريبة، غير قانونية على نحو ظاهر
وحسب . لم يسألهم أحد إذا كانوا يريدون االنتقال الى دولة أخرى.  ألف نسمة، هم مواطنو إسرائيل٢٠٠

مصيرهم . أما المستوطنون اليهود، فانهم سيسألونهم؛ وسيتجاوزون العرب.  لن يسألًالخطة، فان أحدا
  .يتقرر من فوق، في مفاوضات بين حكومة إسرائيل والفلسطينيين

معظم الخطة مبنية على صياغات عرضها نتنياهو . يمكن االفتراض بأن هذه الفقرة غرسها رجال نتنياهو
والسؤال هو لماذا غرست . »مكان تحت الشمس«اب الذي كتبه في مناسبات مختلفة، ابتداء من الكت

. فنقل المثلث الى فلسطين هو فكرة يروج هو لها منذ سنين: الفقرة؟ سبب واحد، واجب، هو تقييد ليبرمان
  .وبالفعل، يرى ليبرمان حاجة لإلعالن عن تأييده للخطة

ربما، من . ناخبي ليبرمان» دالليكو«الطيبي مقتنع بان نتنياهو غرس الفقرة كي يجتذب الى   
فالتهديد المبطن بالترحيل سيجلب الى صناديق االقتراع ناخبين من : المعقول أكثر أن يحصل العكس

هذا حصل في االنتخابات السابقة، بفضل الحملة . »القائمة المشتركة«الوسط العربي، من مصوتي 
  . يل بأن يحصل مرة أخرى، وحسب ردود الفعل األولية، وهذا كف»الليكود«المصورة لـ 

ان  .وهم سيصوتون بجموعهم. ليس للعرب في المثلث أي نية للتخلي عن مواطنتهم اإلسرائيلية  
  .ُلست واثقا ان هذه كانت نية نتنياهو. ثقة الوسط العربي بالمواطنة اإلسرائيلية هي بشرى مفرحة

  القدس الثالثة

ًمن ليس ضالعا . قدس األردنية، والقدس الحاليةالقدس الغربية، ال: توجد ثالثة أنواع من القدس  
ِولم تكتف . قررت حكومة أشكول ضم شرقي القدس» األيام الستة«بعد النصر في . بالخرائط، قد يتشوش

 رحبعام زئيفي، شلومو الهط، وحاييم هرتسوغ، كلفوا بأن –ثالثة جنراالت : بالمنطقة البلدية للقدس األردنية
  .ديدةيرسموا للمدينة خطوطا ج
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أحياء، قرى، ومخيمات الجئين . وهكذا انتفخت القدس شرقا، نحو الصحراء، وشماال، نحو رام اهللا  
ًكان هذا قرارا غبيا من ناحية ديمغرافية، اقتصادية، وسياسية. لم تكن لها صلة بالقدس، ضمت اليها ً .
مطار في قلنديا سور الفصل، أقامت الحكومة على طول مسار ال. واحتدمت المشكلة بعد االنتفاضة الثانية

البلدية ال تدخل الى هذه القرى؛ ووضع . وتركت القرى ومخيمات الالجئين في الشمال خلف السور
  .ًعلى الرغم من ذلك، ليس ألحد الشجاعة لنقلها رسميا الى السلطة. الخدمات فيها صادم

خطة كوشنير . ة إلسرائيلاألحياء العربية للفلسطينيين؛ واألحياء اليهودي: قالت خطة كلينتون  
  . كل ما هو داخل السور إلسرائيل؛ القليل الذي خارج السور لفلسطين: تقول

الفلسطينيون يفترض بهم أن يقرروا عاصمتهم في كفر عقب أو في ضاحية البريد، في أبو ديس،   
  .أفكار مشابهة طرحت في الماضي، ولم تنجح. أو في العيزرية، وأن يسموها القدس

هذا ما يعرف . ًمتوقع، وكما هو مخطط، رد الفعل الفلسطيني على الخطة كان رفضا تاماكما هو 
صائب عريقات، المسؤول عن المفاوضات في السلطة، . وهكذا يبدون. ١٩٤٧الفلسطينيون عمله، منذ 

ًنسي أن عرفات لم يعط ردا. اسألوا باراك وأولمرت، أضاف. قال، هذا األسبوع، ان االدعاء ليس صحيحا ِ 
ًولم يعط أبو مازن ردا الولمرت حتى اليوم) الرد كان انتفاضة(لباراك في كامب ديفيد  ِ.  

): ترامب ال يوقع اال على القسم االقتصادي في الخطة(يمكن أن نفهم لماذا يرفضون خطة كوشنير   
 ًكوشنير يطلب منهم شروطا مسبقة ال يمكنهم أن يستوفوها؛ يعطيهم خريطة مقسمة ومنمرة بجيوب

  .يهودية؛ ويمنح لدولتهم صالحيات أقل من صالحيات رود آيلند، والية صغيرة في الواليات المتحدة

السؤال هو ما الذي . كل واحد يفهم هذا، ربما باستثناء جاريد كوشنير. لن يخرج السالم من الخطة  
. ستيطانيةسيخرج حقا؟ نتنياهو وعد رؤساء مجالس المستوطنين بضم فوري لغور األردن والكتل اال

انتهت مرحلة . وعندها رفع الملك عبداهللا الهاتف، وربما أيضا ولي العهد السعودي، وتوقف كل شيء
ما يحصل في كانون الثاني يبقى في . وفي األفق تطل االحتجاجات. االحتفاالت؛ بدأت مرحلة الفحص

 . آذار٢من المشكوك فيه أن يؤثر على ما سيحصل في : كانون الثاني

 

  ١٣ ص٩/٢/٢٠٢٠ر الدستو
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  اخبار باالنجليزية
  

Israeli municipality demolishes Palestinian house, foundations in  

occupied Jerusalem 

 
JERUSALEM, Tuesday, February 4, 2020 (WAFA) – The Israeli municipality of West 

Jerusalem today demolished a Palestinian-owned house in BeitHanina neighborhood to the 

north of the occupied city of Jerusalem and the foundations of another house in Jabal al-

Mukabber neighborhood, both under the pretext they were built without permit, according 

to WAFA correspondent. 

He said that the house demolished belonged to Jihad Shawamra, who was detained because 

he protested the demolition, and was inhabited by seven people. The family was not even 

allowed to remove the furniture before the demolition. 

NidalShawamra said that the house that belonged to his uncle is about 120 square meters 

in area and that it was built close to where his uncle had built a house that was also 

previously demolished by the Israeli municipality. 

Earlier, Israeli municipality staff demolished the foundations for house in Jabal al-

Mukabber belonging to Ismail Qaraeen, who was said to handicapped. 

K.T./M.K. 

wafa 4/2/2020 

***  

Protests against US deal of century staged in Berlin and Barcelona 
 

Scores of German activists and citizens from Arab and Islamic countries participated on 

Sunday in a sit-in in Berlin to protest the US deal of the century. 

The participants carried Palestinian flags and placards condemning the deal of the century 

and supporting Palestine. 

The protesters called on the German and European political parties to state clear positions 

against US president Donald Trump’s peace plan and advocate the Palestinian people’s 

right to establish their independent state with Jerusalem as its capital. 

A similar protest against the US plan was also staged in the Spanish city of Barcelona. 

Arab citizens, peace activists, unionists, political figures and others participated in the 

demonstration. 

The Palestinian information center 8/2/2020  

*** 
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  التقرير اليومي

   لشؤون القدساللجنة الملكية
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