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  ١٣  .الملك يؤكد للرئيس الفلسطيني موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية •

  ١٣  .القدس الشريف وأرض فلسطين قبلة أصحاب الضمائر الحية: خطباء المساجد •

  ١٤  .مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية ال تتبدل: األردن •

  ١٥  .ويؤكد على االلتفاف الوطني حول الملك" فقة القرنص"يرفض " النواب" •

  ١٧  .)نتانياهو - ترمب(لجنة نقابية عليا للتصدي لصفقة  •

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

  ١٩  …أين سيكون العالم بالنسبة للفلسطينيين؟ •

  ٢٠  . سبل دعم صمود االشقاء الفلسطينيينتدعو لتوفير" فلسطين النيابية" •

  ٢٢  .األخطر على فلسطين منذ وعد بلفور " نتانياهو–ترمب "صفقة ": عيان فلسطين في مجلس االلجنة" •

  ٢٣  ".صفقة القرن"الوصاية الهاشمية على المقدسات حالت دون تذويبها بـ  •

البرلمانات ... ي ضمنه اعتراف العالمالوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية حق تاريخ •
  .مواقف الملك نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي : وتؤكد"صفقة القرن"العربية ترفض 

٢٥  

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

  ٢٩  .فض صيغت بهذه الطريقة لكي تر"صفقة القرن": أبو عودة •

  ٣٠  .تعيق حق المسلمين بالعبادة" األقصى"ممارسات االحتالل بـ ": األوقاف" •

  ٣١  .ًالسعود رئيسا لرابطة برلمانيين ألجل القدس •

  ٣٢  .دولة وهم» صفقة القرن«الدولة الفلسطينية في : الروابدة •

  ٣٣  ."صفقة القرن"يدعو الستمرار االحتجاج السلمي ضد " الوحدة" •

  ٣٤  .دن يسعى دوما بقيادة الملك إليجاد حلول سياسية لألزماتاالر: الرزاز •

  ٣٥  .الوصاية واجب وأفتخر بأدائه، الحفاظ على القدس مصلحة ومسؤولية الجميع: الملك •

  ٣٦  .الملك وصي وحيد على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس: قيادات مسيحية •

  ٣٨  .ظ على الثوابت األردنيةالفايز والصفدي يثمنان مواقف الملك في الحفا •

  ٣٩  .ًال قضية بحساسيـة القـدس ومقدساتهـا والعبث بها سيقود حتما لتفجر الصراع: الصفدي •

  ٤٠  .الءات الملك الثالث تمثل موقف األردن الثابت والصلب: الفايز •

  ٤١  .على مد قطار سريع بين تل أبيب والقدس" إسرائيل"الخارجية تدين موافقة  •

  ٤٢  .دسية تشيد بمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينيةشخصيات مق •



  
  ٣ 

  ٤٣  .األردن يدين قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية في القدس الشرقية •

  ٤٣  .دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة •

  ٤٤  . وحدة سكنية جديدة شرقي القدس٣٥٠٠الخارجية تدين إعالن إسرائيل بناء  •

  ٤٤  .هود لحماية المقدساتسأبذل كل الج: الملك •

  ٤٥  ".حقي قراري.. العودة"فلسطين النيابية تدعو لمزيد من التفاعل مع حملة  •
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  ٤٥  .صفقة القرن مجافية للحق وتتعارض مع القوانين وااللتزامات الدولية: الملكية لشؤون القدس •

ٕ صفقة القرن وافراغها من حق  قرار رفضشروعٕضغوط أمريكية واسرائيلية لتغيير بنود مقترح م •
  ٤٧  .الفلسطيني في أرضه

���ون������� �

  ٤٩  .تحديد وضع القدس لصالح جانب واحد خطوة استفزازية وخطيرة: كي مون •

  ٥٠  .الجامعة العربية ترفض خطة السالم األميركية وتحذر إسرائيل من تنفيذ بنودها •

  ٥١  .إجراءات طوارئ لتعزيز حماية األراضي المحتلةقلقون من صفقة القرن ولدينا : األونروا •

  ٥٢  .المتحدة األمم قرارات مع تتناقض" القرن صفقة: "الكرملين •

  ٥٢  .الصراع لحل كأساس الدولتين حل تطبيق ضرورة تؤكدان ٕوايطاليا الفاتيكان •

 ل أبيب رسميا بـنرفض الصفقة األمريكية ولن أقبل بضم القدس إلسرائيل وأبلغنا ت: الرئيس الفلسطيني •
  ٥٢  .”قطع كل العالقات معها بما فيها األمنية”

 ضمانة اعتباره يمكن ال المقدسات على الهاشمية الوصاية حول كوشنر تصريح": لجفرا "سياسيون •
  ٥٤  .ًقائما زال ما األقصى على والخطر الفلسطيني وللجانب للمملكة

  ٥٥  .مواقفنا ثابتة تجاه فلسطين: الملك •

  ٥٥  .واقفنا ال تتغير وال تتبدلم: الصفدي •

  ٥٧  ."دولتين حقيقيتين"وتدعو إلى " صفقة القرن"على " تتحفظ"فرنسا  •

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

  ٦٠  .ٕترامب ليس صديقا إلسرائيل وان ادعى ذلك كاتب أميركي •

  ٦١  . المزعومـة"صفقـة القـرن"فـض  تر"يالتعاون اإلسالم" •

  ٦٤  .االتحاد األوروبي يحدد موقفه من خطة السالم األميركية "..ال تتماشى مع المعايير الدولية" •

  ٦٤  .تثمن موقف الملك الرافض لصفقة القرن" البرلمانية األردنية األوروبية" •

  ٦٥  ".ة القرنصفق"اجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب لمناقشة تداعيات : باريس •
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  ٦٦  ".صفقة القرن"اجتماع لمجلس األمن مع كوشنر لبحث  •

  ٦٧  . دول أوروبية ستعترف بدولة فلسطينية:قناة عبرية •

  ٦٧  ".صفقة القرن"أردوغان يعرض خارطة فلسطين ويكشف هدف  •

  ٦٧  .مارتن إنديك خطة ترامب للسالم غير عادلة ومصيرها الفشل •

  ٦٩  .ّة تونس تقدم مشروع قرار لمجلس األمن الدوليللتنديد بخطة السالم األميركي •

  ٧٠  .مشروع قرار فلسطيني لمجلس األمن يعتبر خطة السالم األميركية انتهاكا للقانون الدولي •

  ٧٢  .ويندد بها" صفقة القرن"مجلس األمة الكويتي يرفض  •

  ٧٢  ".صفقة القرن" الشهيد طعمة ضحية مباشرة لـ":  الفلسطينيةالخارجية" •

  ٧٣  ."صفقة القرن" ضرورة الخروج بموقف عربي موحد رافض لـ: اسيونسي •

  ٧٤  ."صفقة ترامب"نرفض : حراك برلماني عربي في األردن •

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

  ٧٧  .الصفدي يلتقي نظيره المغربي •

  ٧٨  . لن تنجح بشرعنة تدابير االحتالل ضد األقصىخطة ترمب: الخارجية الفلسطينية •

  ٧٩  .صفقة القرن"مطلوب تشكيل جبهة عالمية في األمم المتحدة إلسقاط : "الدستور"سياسيون لـ •

  ٨١  .نتنياهو يعلن بدء رسم خرائط ضم األغوار والمستوطنات للسيادة اإلسرائيلية •

  ٨٤  .ميركية تنسف المبادرة العربيةبرلمانيون ألجل القدس الموافقة على خطة السالم األ •

  ٨٤  ."القدس ليست للبيع وفلسطين ليست معروضة في مزاد علني لكي يفرط بها البعض" •

  ٨٥  .صياغة مواقف حاسمة لخدمة القضايا العربية وبمقدمتها القضية الفلسطينية: الطراونة •

  ٨٦  ".خطة ترامب"الفلسطينيون يعدلون عن طلب التصويت باألمم المتحدة على  •

  ٨٦  .ُمفتي القدس يشيد بمواقف الدول العربية واإلسالمية الداعمة للحقوق الفلسطينية •

  ٨٧  ".صفقة القرن"لن نقبل بـ: عباس أمام مجلس األمن •

  ٨٩  .فرضها يتم ولن للتفاوض ًأساسا تشكل" القرن صفقة: "واشنطن •

  ٩٠  .رات جنود االحتالل تستنكر اقتحام الحرم اإلبراهيمي من قبل عش الفلسطينيةاألوقاف •

  ٩٠  .مهاتير محمد يشيد بجهود الملك وموقفه الداعم والراسخ للقضية الفلسطينية •

  ٩١  .المفتي العام للقدس يحرم التعاطي مع صفقة القرن ومروجيها •

  ٩١  .جلسة لمجلس األمن حول صفقة القرن •

اكن المقدسة كما يدعمه ًلم نر دعما للوجود المسيحي واإلسالمي في األم: الكنائس المسيحية •
  ٩٧  .الهاشميون

  ٩٨  ."شركة المستوطنات" هجوم أميركي ضد القائمة األممية بشأن مواصلة االنحياز لالحتالل.. واشنطن •

  ١٠١  .خطة احتالل ولن نترك القدس تحت رحمة إسرائيل) صفقة القرن: (أردوغان •

  ١٠١  .نطقةحل الدولتين هو السبيل الوحيد النهاء الصراع بالم: الصفدي •
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  ١٠٣  ."صفقة القرن"ّمبادرة العتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين كرد على  •

  ١٠٤  .العالم برلمانيي قبل من نقاشها الواجب البنود كأحد"االحتالل تحت التعليم "بإدراج تطالب فلسطين •

  ١٠٥  .تطالب بتحرك عاجل لوقف صفقة القرن" الخارجية الفلسطينية" •

  ١٠٥  . اإلسرائيلي–يجاد حلول للصراع الفلسطيني مستعدون إل: موسكو •

  ١٠٦  .خدماتنا مستمرة لحين حل القضية الفلسطينية: األونروا •

  ١٠٦  .السفير اإلندونيسي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات •

  ١٠٧  .المستوطنات في العمل من فورا باالنسحاب وتايالند أميركية شركات ٦و أوروبية دوال يدعو عريقات •

  ١٠٨  .فلسطين النيابية تلتقي أمين عمان ومدير مركز العودة •

  ١٠٨  . عامل يزعزع االستقرار بالمنطقة"صفقة القرن": الفروف •

  ١٠٩  .في الكنيست اإلسرائيلي سكان المثلث هم أصحاب البلد األصليون" صفقة القرن"الطيبي يمزق خريطة  •

  ١١٠  .لشرعنة الضم واالستيطان نتنياهو – يج على وثائق خطة ترمبعريقات يطلع وزيرة خارجية النرو •

  ١١٠  .لخطة األميركية تستند إلى حرمان شعبنا من السيادة على األرضا: المالكي •

  ١١١  .قرارات الشرعية المرجعية لحل القضية الفلسطينية: الصفدي والفروف •

  ١١٢  .ضخم بالقدسّالسلطة الفلسطينية تندد بقرار االحتالل بناء حي يهودي  •

  ١١٤  .في فلسطين ارهاب دولة" اسرائيل"افعال : الطراونة •

  ١١٥  .السفير الروسي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات •

  ١١٦  .فرنسا تدين التوسع االستيطاني في القدس المحتلة •

  ١١٦  ".إسرائيل"حملة واسعة في إسبانيا لمقاطعة  •

  ١١٦  .لفلسطيني ونؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدساتندعم الحق ا: السفير الكويتي •

  ١١٧  .سة لمجلس األمنلبلجيكا تلغي دعوة ناشط إلى ج.. بضغط إسرائيلي •

  ١١٨  . إسرائيل غير شرعية- خرائط أميركا : السلطة •

  ١١٩  .نائب الرئيس اإلندونيسي يثمن دور الملك بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية •

  ١١٩  . األمريكي الداعم إلسرائيل"ايباك"تمر ساندورز يقاطع مؤ •

  ١٢٠  .مجلس األمن يطالب بإبقاء فرص حل الدولتين قائمة ..باإلجماع •

  ١٢١  .الجامعة العربية تؤكد ضرورة إعادة نشر قوات حماية دولية بمدينة الخليل •

  ١٢١  .الجوفاء الدولية التصريحات من بمزيد يواجه ال أن يجب االستيطاني التصعيد عشراوي •

  ١٣٣  .الصفدي يؤكد أهمية الدور األوروبي إلعادة اطالق مفاوضات جادة لتحقيق السالم العادل •

  ١٢٣  .الدبلوماسية البرلمانية تسير على خطى الملك بالدفاع عن القضية الفلسطينية: أبو دلبوح •

  ١٢٤  .عريقات يرحب بإجماع مجلس األمن على مقترح بلجيكي يدعم حل الدولتين •

 لما ورافضة واضحة مواقف باتخاذ عالمنا في المسيحية الكنائس نطالب" :حنا اهللا عطا المطران سيادة •
  ١٢٥  ."القرن بصفقة يسمى



  
  ٦ 

  ١٢٥  .نتنياهو عنصري ورجعي وسأدرس إعادة السفارة إلى تل أبيب: ساندرز •

  ١٢٦  .السفير اإلندونيسي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية ودورها بالحفاظ على المقدسات •

  ١٢٧  .) نتانياهو-ترمب (سنطيح بصفقة : عودة •

  ١٢٨  . وحدة استيطانية سكنية شرق القدس٣٥٠٠الطراونة يدين إعالن سلطات االحتالل نيتها بناء  •

  ١٢٩  .ً ال يمكن أن تكون أساسا الستئناف مفاوضات السالم"صفقة القرن": وفد البرلمان األوروبي •

����	�� �

  ١٣٠  .بامتياز ديني إلى الصراع تعيد يهودية روح.. القرن صفقة •

  ١٣٢  .ًألفا أدوا صالة الجمعة في األقصى رغم االعتداءات ٣٠ •

نرفض التفسيرات المغلوطة للكتاب المقدس والتي تتبناها االدارة االمريكية المتصهينة فاهللا ال يحلل القتل  •
  .والظلم واالستبداد

١٣٢  

  ١٣٤  .حمة بالمآسي الفلسطينية ذاكرة مزد:المسعفة المقدسية إيمان أبو سبيتان •

  ١٣٥  .القادم) الترانسفير).. (المثلث( •

  ١٣٨  .نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي األعلى مقارنة باعتقاالت الضفة: ون األسرىؤهيئة ش •

  ١٣٩  .االنفصال عن الفلسطينيين صعب: مؤتمر إسرائيلي •

  ١٤١  .ة القرن تتصدر اهتمامات األردنيينالقدس والقضية الفلسطينية وصفق: الدراسات االستراتيجية •

  ١٤٣  .الموت يغيب الباحثة والكاتبة الدكتورة عايدة النجار •

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

  ١٤٤  .االحتالل سيتمادى بتهويد القدس بعد إعالن خطة ترمب والمستوى الشعبي رأس الحربة: حمود •

  ١٤٧  .ما أوراق الضغط لدى المملكة لمواجهة الصفقة؟.. ة ترامب للسالماألردن وخط •

  ١٤٩  .هكذا واجهتها جماعات الهيكل؟.. باألقصى" الفجر العظيم"مبادرة  •

 السلطة الفلسطينية غير قادرة على االنفكاك من االتفاقيات مع االحتالل أو التحلل من: مراقبون •
  ".أوسلو"

١٥٠  

  ١٥٣  . شركة تنشط بالمستوطنات١١٢تضم " ائمة سوداءق"األمم المتحدة تصدر  •

  ١٥٤  .حديث ما بعد الصفقة.. إسرائيل •

  ١٥٧  . األمـريـكـيـة تـبـتـــز الفلسطينيين بشكل عنصري"أمـازون"شـركة  •

  ١٥٧  .إسرائيل تطالب بريطانيا بإدراج األراضي المحتلة باتفاقية التجارة الثنائية •

 السوداء بأسماء شركات تدعم المستوطنات في األراضي الفلسطينية األمم المتحدة تصدر القائمة •
  .المحتلة

١٥٨  

  ١٥٩  .العرب المنقسمون لن يتمكنوا من الرد على خطة ترامب :٢١أوريان  •

  ١٦١  .بدء تحديد مناطق فلسطينية لضمها إلسرائيل •
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  ١٦٤  .«صفقة القرن«إسرائيل تمارس ضغوطا لمنع قرار أوروبي ضد  •

  ١٦٥  .جبهات ساخنة واستعدادات ال تتوقف صفقة القرنو تنوفا خطة •

  ١٦٧  ."سفوح أرنونا"مقدسيون يروون تاريخ أرض تبتلعها مستوطنة  •

  ١٦٨  .حارسة األقصى وحرب إسرائيلية ال تتوقف".. سلوان" •

  ١٧٠  ).الدولة الواحدة(تسرع واقع )  نتانياهو-ترمب (صفقة  •

  ١٧٢  .النعمان قرية فلسطينية قسمها الجدار ..وعةدخولها رهين بقوائم أسماء والتصاريح ممن •

  ١٧٤  .تخوف إسرائيلي من تحول القدس إلى ساحة تصعيد مركزية •

  ١٧٥  .لماذا سمحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية بتعبيد شارع في بلدية القدس؟ •

  ١٧٧  .توسع استيطاني كثيف بالضفة الغربية المحتلة في عهد نتنياهو •
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  ١٧٩  ".صفقة القرن"واآلالف يشاركون بمسيرات ضد  ..حول القدس إلى ثكنة عسكريةاالحتالل ي •

  ١٧٩  .اقتحام األقصى وصلوات تلمودية في باحاته بحراسة شرطة االحتالل •

  ١٨١  .اقتحام األقصى وصلوات تلمودية في باحاته بحراسة شرطة االحتالل •

  ١٨٣  .ٕهدم منزل وابعاد فتاة مقدسية وعشرات يقتحمون األقصى •

  ١٨٣  .االحتالل يبعد فلسطينيين عن األقصى •

  ١٨٣  .االحتالل يواصل التطهير العرقي في القـدس المحتلـة •

جرافات االحتالل تهدم سورا استناديا في القدس • ً.  ١٨٥  

  ١٨٦  .اعتقال أربعة أطفال من سلوان والعيسوية: القدس •

  ١٨٦  .مجموعات من عصابات المستوطنين تقتحم المسجد األقصى •

  ١٨٦  . لفترات طويلةاألقصىاالحتالل يبعد مرابطات عن المسجد  •

  ١٨٦  .انهيارات وتصدعات خطيرة لمنازل المقدسين نتيجة حفريات االحتالل باألقصى •

  ١٨٧  .االحتالل يصدر أمرا بإخالء عائالت شويكي وعودة من بيوتها في حي بطن الهوى بسلوان •

  ١٨٧  .ً واسع للمسجد األقصى غدادعوات استيطانية لتنظيم اقتحام مركزي •

  ١٨٨  .االحتالل يجبر عائلة على هدم منزلها جنوب القدس •

  ١٨٩  .االحتالل يعتقل شابة وسط القدس •

  ١٨٩  .مستوطنا يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك ٦٢ •

  ١٨٩  ."أبو ديس"إصابات في اعتداء االحتالل على طلبة  •

  ١٨٩  . باب حطة قرب المسجد األقصىاالحتالل يخطر بإغالق مخبز في حارة •

  ١٩٠  .بماذا أدين؟.. الحكم على أسير مقدسي بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف •

  ١٩٠  .ً مستوطنا يقتحمون األقصى بحراسة مشددة٧٩ •
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  ١٩١  . أشهر٦االحتالل اإلسرائيلي يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ •

  ١٩١  . في األقصىالحكم على الشيخ رائد صالح والحرب على الرباط •

  ١٩٣  .االحتالل يعتقل شابا من القدس •

  ١٩٤  . أشهر عن األقصى٦االحتالل يبعد رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية  •

  ١٩٤  . أشهر والتواصل مع السلطة الفلسطينية٦منع محافظ المدينة من دخول الضفة لـ  •

ًالكنيست يبحث مشروعا توسعيا جديدا بالحرم االبراهيمي • ً   ١٩٤  . رغم تحذيرات الجيشً

ًاالحتالل يبحث مشروعا توسعيا جديدا في المسجد اإلبراهيمي • ً ً.  ١٩٦  

  ١٩٦  .بحراسة شرطة االحتالل" األقصى"مستوطنون يقتحمون  •

  ١٩٨  .انهيار منزل بفعل حفريات االحتالل في القدس القديمة •

  ١٩٨  . في األقصى تستنفر االحتالل"الفجر العظيم"حملة  •

  ١٩٩  . في سلوان جنوب األقصىً االحتالل يهدم منزال:القدس •

  ٢٠٠  .إصابة طفل برصاص االحتالل في العيسوية •

 وليست ضعف عالمة هو إنما شعفاط مخيم لنشاط وقمعهم القدس، في االحتالل لسياسات نستسلم لن" •
  ٢٠٠  ."قوة عالمة

  ٢٠١  .سلطات االحتالل تعتقل ثالثة شبان وسيدة من باب االسباط •

  ٢٠١  .ل مقدسي مهدد بفقدان عينه إثر إصابته برصاص االحتاللطف •

  ٢٠٢  .طقوس تلمودية استفزازية في باحات األقصى •

  ٢٠٤  .سلطات االحتالل تنهب أموال أسرى محررين مقدسيين •

  ٢٠٥  .االحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم منازلها بيدها •

ّيمة ويفتش الشبانفي القدس القد" برج اللقلق"االحتالل يقتحم جمعية  • ُ.  ٢٠٥  

  ٢٠٥  .االحتالل يوافق على بناء محطة قطار قرب حائط البراق بالقدس المحتلة.. لخدمة المستوطنين •

  ٢٠٦  .ّاالحتالل يهدد باعتقال مديرة جمعية تطوعية في القدس •

  ٢٠٦  .االحتالل يعتقل موظفين من لجنة اإلعمار باألقصى •

  ٢٠٦  .ر قلنديامشروع استيطاني ضخم على أراضي مطا •

  ٢٠٨  .القضاء اإلسرائيلي يـواصـل تسريب العقارات لجمعية استيطانية •

  ٢٠٨  .االحتالل يعتقل مدير إعمار المسجد األقصى وموظف أوقاف من داخل المسجد •

  ٢٠٨  .االحتالل يحارب تجار القدس الفجر العظيم بذريعة دعم حملة •

  ٢١٠  ".وح أرنوناسف"مقدسيون يروون تاريخ أرض تبتلعها مستوطنة  •

  ٢١١  .مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى ٢٧٢ •

  ٢١٣  . وحدة استيطانية جديدة بالقدس٥٢٠٠ًنتنياهو يعلن خططا لبناء  •

  ٢١٤  .أطباء يقررون استئصال عين طفل فلسطيني أصيب برصاصة إسرائيلية. .القدس •



  
  ٩ 

  ٢١٥  .االحتالل يقتحم منزل شهيد القدس ويعتقل ذويه •

  ٢١٥  .يطاني على أراضي مطار قلنديا يعزل القدسالمشروع االست •

  ٢١٦  .استشهاد شاب فلسطيني على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي •

  ٢١٩  .االحتالل يعتقل أربعة مقدسيين من بلدة العيسوية •

  ٢١٩  .اغتيال زعاترة يعكس إجرام االحتالل واستهتاره بحقوق اإلنسان: نائب محافظ القدس •

  ٢١٩  .طة المقدسية هنادي الحلواني من مغادرة البالداالحتالل يمنع الناش •

  ٢١٩  . وحدة استيطانية في القدس١٠٠٠الموافقة على بناء  •

  ٢٢١  .ً مواطنا٢٤االحتالل يشن حملة مسعورة بالضفة والقدس المحتلتين ويعتقل  •

  ٢٢٢  .عصابات المستوطنين تجدد اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى •

ّاالحتالل يمد •   ٢٢٢  .د اعتقال شابين من القدسُ

  ٢٢٢  .طفل العيساوية الذي حرمه االحتالل عينه.. مالك عيسى •

  ٢٢٣  .تحذيرات من استيالء االحتالل تدريجيا على الحرم اإلبراهيمي •

  ٢٢٥  . شرق القدس(E1)نتنياهو يعلن بناء آالف الوحدات االستيطانية بمنطقة  •

  ٢٢٦  .لمحتلةقوات االحتالل تعتقل شابين من القدس ا •

  ٢٢٦  ."الحرم اإلبراهيمي"تحذيرات من االستيالء التدريجي لالحتالل على  •

  ٢٢٩  . يقتحمون المسجد األقصى بحراسة مشددةًمستوطنا ٢٢١ •

  ٢٢٩  .ًاالحتالل يمنع مقدسيا من دخول األقصى والضفة الغربية لشهرين •

لمدينة المقدسة وتمضي في سياسة ُ تعيث فسادا في ا إسرائيلشخصيات مقدسية تحت حراب االحتالل •
  ٢٢٩  .االعتقاالت

  ٢٣٠  ."ج"االحتالل يصعـد بهـدم منازل الفلسطينيين بالقدس ومناطق •

  ٢٣١  .ُبينيت يصادق على مشروع المصعد في الحرم اإلبراهيمي •

  ٢٣٢  .وحدات استيطانية جديدة في الضفة •

  ٢٣٣  .ًاالحتالل يجبر مقدسيا على استكمال هدم منزله في القدس •

  ٢٣٣  .مقدسي يهدم منزله في شعفاط بضغط من بلدية االحتالل •

  ٢٣٤  .مقدسية تنجو من موت محقق برصاص االحتالل في القدس •
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  ٢٣٥  .٤٨ في فلسطين "قانون كامينتس"التماس للعليا إللغاء  •
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 األسر إلى وخاصة الخليل في لناأله القلبية تحيتنا نوجه" :اإلبراهيمي الحرم مجزرة ذكرى بمناسبة •
  ."القديمة البلدة في المستهدفة

٢٣٦  

  ٢٣٦  .كيف نفذ غولدشتاين مجزرة المسجد اإلبراهيمي؟.. ٢٦في ذكراها الـ •

  ٢٣٨  .مخاطر جمة تتهدد مقدسات فلسطين.. في ذكرى مجزرة الحرم اإلبراهيمي •
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  ٢٣٩  . مروعة منسية لمجزرة شرفات المقدسية تفاصيل٦٩ الذكرى الـ •

  ٢٤١  .مؤسسة القدس الدولية تدعو المقدسيين للنفير والتواجد بالمسجد األقصى •

  ٢٤١  .ً شهرا٢٨حكم بحبس الشيخ صالح  •

  ٢٤٢  .مؤسسة فيصل الحسيني تطلق مسابقات البحث العلمي في مدراس القدس •

ينة القدس ال يمكن ان يوصف القدس في كارثة حقيقية وما تمر به مد: "سيادة المطران عطا اهللا حنا •
  ٢٤٣  ".بالكلمات

  ٢٤٤  ."صفقة القرن"ًتخنق القدس تمهيدا لتمرير " إسرائيل": "الدستور"خطيب األقصى لـ  •

  ٢٤٤  .التحذير من انعدام الحياة الطبيعية في بلدة العيسوية: القدس •

  ٢٤٥  .للقدس تؤدي أن لطرقا لكل نريد: اشتية القدس – اهللا رام شارع تأهيل إعادة في العمل سير تفقد •

  ٢٤٥  .خبير مقدسي يحذر من عمل لجنة ترسيم الخرائط •

  ٢٤٦  .ً ومكانيا وبأي حق يقتحمونه؟ًبأي حق يسعون لتقسيم المسجد األقصى زمانيا: المطران حنا •

 هو استهداف للمسيحيين والمسلمين كما األقصىان استهداف المسجد : " المطران عطا اهللا حناسيادة •
  ٢٤٦  ."طيني المسيحية هو استهداف للكل الفلسأوقافناهداف ان است

  ٢٤٧  .بددت مخططات االحتالل لتقسيم األقصى" الفجر العظيم: "ابحيص •

  ٢٤٨  .تتوسع وتكسب حشود جديدة" حملة الفجر العظيم.".وسط دعوات للمشاركة في جمعة جديدة •

  ٢٤٨  ".األقصى"اآلالف يؤدون الصالة في "...الفجر العظيم" •
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  ٢٤٩  .القدس وفلسطين في المرتبة األولى الهتمامات األردنيين: استطالع •
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  ٢٥٢  . مرفوضة واألردن قادر على تخطي المرحلة"ترامب نتنياهو"خطة : الفايز •
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  ٢٥٥  .والخيارات األردنية الفلسطينية الوجودية"..  نتانياهو–ترمب "صفقة  •
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  ٢٦٥  .صفقة القرن مشروع استسالم يجب التصدي له: "العالمي للوسطية" •

  ٢٦٦  .صفقة القرن المشؤومة خرق للقانون الدولي ويجب وقفها: شباب مدينة السلط •

  ٢٦٦  .ًمسيرات حاشدة ووقفات احتجاجية تعم المملكة رفضا لـصفقة القرن •

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

  ٢٦٧  .لقاء شعبي في كفرنجة يدعم مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية •

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

  ٢٧٠  .االحتاللال تنازل وال تطبيع مع : علماء وأكاديميون كويتيون".. إسرائيل سرطان تفشى بجسد العالم" •

  ٢٧٢  .األردن سيتصدى لكل مشكك بصالبة موقفه: الطراونة •

  ٢٧٣  .نقف خلف القيادة الهاشمية ودعمها للقضية الفلسطينية: الزعبي •

  ٢٧٤  .نقف خلف القيادة الهاشمية ضد ما يسمى صفقة القرن: صحفيون •

الوصاية الهاشمية على أكد أحقية ) صفقة(تآلف الجمعيات الخيرية لنصرة القدس وفلسطين يرفض  •
  ٢٧٤  .المقدسات

  ٢٧٤  .أمسية شعرية في اربد".. القدس في الضمير" •

  ٢٧٥  .الدولي يختتم أعماله في كوااللمبور" برلمانيون ألجل القدس"مؤتمر  •

القضية الفلسطينية على حساب ثوابتنا وثوابت الفلسطينيين لن تمر إال على  طروحات تسوية: الفايز •
  ٢٧٦  .أجسادنا ودمنا

  ٢٧٨  .يجب اإلسراع بتقديم تشريعات تجرم التطبيع: نقابة الصحفيين التونسيين •

  ٢٧٨  .اقتحام جنود االحتالل للحرم اإلبراهيمي استفزاز لمشاعر المسلمين: أبو سنينة •

  ٢٧٩  .في القدس"  نتنياهو–ترمب "الفتات تندد بـ صفقة  •

  ٢٧٩  .ضةصفقة القرن مسرحية هزلية مرفو: أطباء من أجل القدس •

  ٢٧٩  .فعاليات فلسطينية تبحث مع القنصل التركي التعاون المشترك في القدس •

  ٢٨٠  .جمعية ديوان الرواشدة ترفض صفقة القرن •

  ٢٨١  .قبيلة بني حسن تجدد التفافها حول القيادة الهاشمية ورفض صفقة القرن •

  ٢٨١  ".نالقر صفقة "لرفض الفلسطيني األردني الوطني المؤتمر فعاليات اختتام •

  ٢٨٢  .إفريقياوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني رفضا لصفقة القرن في جنوب  •
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  ٢٨٣  .الكرك تؤكد رفضها لصفقة القرن لتعارضها مع حق الشعب الفلسطيني •

  ٢٨٤  ."صفقة القرن"في رابطة الكتاب تنظم ندوة " فلسطين"لجنة  •

  ٢٨٥  .مظهر االحتجاج الجديد عند الفلسطينيين.. صالة الفجر •

  ٢٨٦  . في القدس"نور"دالل أبو آمنة تطلق ألبومها الغنائي الصوفي  •

  ٢٨٧  . أبرز وحدة األردنيين والتفافهم حول القيادة"صفقة القرن"موقف األردن الثابت من : الرفاعي •

  ٢٨٨  . تؤكد للعالم بأن قضية فلسطين ستبقى قضيتنا األولى"العودة، حقي وقراري"حملة : الفايز •

  ٢٨٩  .ًاشد في مخيم الزرقاء دعما لمواقف الملك الرافضة لصفقة القرنمهرجان ح •

  ٢٩٠  .العمل اإلسالمي في جرش يؤكد رفضه لصفقة القرن •

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

  ٢٩٢  .النقابات المهنية تقود الزخم الشعبي ضد صفقة القرن •

  ٢٩٣  .ًاألردن لم يشارك بمفاوضات السالم بدال عن الفلسطينيين: العناني •
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  والقدس ألردنا

 للرئيس الفلسطيني موقف األردن الملك يؤكد
  الثابت تجاه القضية الفلسطينية

 

 أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني، -  بترا- عمان 
خالل اتصال هاتفي أمس الجمعة، مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، موقف األردن الثابت تجاه القضية 
الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في 

ٕقوقهم العادلة والمشروعة، واقامة دولتهم المستقلة نيل ح
 وعاصمتها ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام 

القدس الشرقية، لتعيش بسالم مع دول المنطقة كافة، 
  .وفقا لحل الدولتين

وشدد جاللة الملك، خالل االتصال، على أن 
األردن سيستمر بالسعي لتحقيق السالم الشامل والعادل، 

ضى عنه شعوب المنطقة، طبقا للشرعية الدولية، الذي تر
وسيمضي بالتنسيق الوثيق مع األشقاء الفلسطينيين 
والعرب، والعمل مع المجتمع الدولي، للتعامل مع المرحلة 

  .المقبلة

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف 
األردن الثابتة بقيادة جاللة الملك في دعم القضية 

  .اع عن حقوق الشعب الفلسطينيالفلسطينية، والدف

  ١ ص١/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

القدس الشريف وأرض : خطباء المساجد
 فلسطين قبلة أصحاب الضمائر الحية

  

أكد خطباء  -  حسني العتوم-  بترا- عمان
المساجد في المملكة، ان المسجد األقصى هو قبلة 
المسلمين األولى، والقدس الشريف وأرض فلسطين هي 

ة أصحاب الضمائر الحية التي تعرف أهمية ومكانة قبل
أرض فلسطين ومسجدها األقصى الدينية ومنزلتها في 
نفوس المسلمين، وهي أرض اإلسراء والمعراج، جعلها 

  .ًاهللا ميراثا لألمة المسلمة

وقالوا إن فلسطين هي أرض اإلسراء و المعراج 
صلون ًالتي جعلها اهللا ميراثا لألمة، وان المسلمين سيوا

االعتناء بمسجدهم ويتعهدونه بالرعاية واالهتمام، وان 
دفاعهم عن أرض فلسطين والمسجد األقصى المبارك هو 

  .دفاع عقيدة ال تزلزلها قوة على وجه األرض

وأكد الخطباء أن أي اعتداء على الحرم القدسي 
  .الشريف، هو اعتداء على عقيدة األمة

قدمها وأشاروا إلى التضحيات العظيمة التي 
الجيش العربي دفاعا عن فلسطين وعاصمتها القدس، 
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مؤكدين الوقوف خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني صاحب 
  .الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

وقالوا، ان دفاع المؤمنين عن أرض فلسطين 
ٕوالمسجد األقصى هو دفاع عقيدة وايمان ألنه أولى 

 األمة االسالمية القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وان
ًأمة حية وسيبقى المسجد األقصى المبارك صامدا بهمة  ّ

وبينوا ان دماء الصحابة . المخلصين من أبناء األمة
والمجاهدين من المسلمين عبر العصور قد نقشت على 
جدران وحجارة األقصى أن هذه األرض ال يحافظ عليها إال 
 المؤمنون الذين دخلوها فاتحين مع جند عمر ابن
الخطاب رضي اهللا عنهم، ثم دخلوها محررين مع صالح 
الدين األيوبي في السابع والعشرين من رجب عام 
خمسمائة وثالثة وثمانين للهجرة، وال زال أهل القدس 
يستنشقون عبق المسك المنبعث من دم شهداء الجيش 

  .ًالعربي األردني الذين ارتقوا دفاعا عن القدس ومسجدها

 العام في وزارة األوقاف وقال مساعد األمين
والشؤون والمقدسات اإلسالمية لشؤون الدعوة واإلرشاد 
اإلسالمي فضيلة الشيخ إسماعيل فواز الخطبا، لوكالة 

، إن الوزارة اعتمدت هذا األسبوع )بترا(األنباء األردنية 
عنوانا موحدا لخطبة الجمعة حول القدس والمسجد 

 .مين وال يقبل القسمةاألقصى المبارك باعتباره ملكا للمسل

  ٥ ص١/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية ال : األردن
  تتبدل

 

 قال وزير الخارجية وشؤون - بترا –القاهرة 
إن ثوابت المملكة التي ال : المغتربين ايمن الصفدي

تتغير، ومواقفنا إزاء القضية الفلسطينية التي ال تتبدل، 
 الوطنية العليا التي ال مساومة فيها أو ومصالح األردن

عليها، هي األسس التي تحكم تعامل المملكة مع كل 

المبادرات والطروحات المستهدفة حل القضية الفلسطينية، 
ًوتحقيق السالم العادل الذي اعتمدناه جميعا خيارا  ً

  .استراتيجيا، وفق قرارات الشرعية الدولية

معة الدول واضاف خالل االجتماع الطارئ لجا
العربية في القاهرة امس انه من توافق جامعتنا العربية 

ً موقفا ،٢٠٠٢خرجت مبادرة السالم العربية في العام 
ًعربيا موحدا يطلب هذا السالم العادل والشامل والدائم، 
ًسالما يلبي حق الفلسطينيين في الحرية والدولة 
 المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع

 وفق حل الدولتين، لتعيش بأمن ١٩٦٧من حزيران 
  .وسالم إلى جانب إسرائيل

إن تاريخية اللحظة تفرض أن يخرج من : وقال
جامعتنا العربية اليوم موقف موحد أيضا، يؤكد ثوابت 
السالم العادل الذي لن تنعم المنطقة باألمن واالستقرار 
والسالم الشامل من دون تحقيقه، على األسس التي 

ًضمن قبول الشعوب به، ليكون دائما شامالت ً.  

واكد أن حل الدولتين على أساس قرارات 
الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السالم 
العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل، وان 
اطالق مفاوضات مباشرة فاعلة وجادة لتحقيق حل 

ولية والمرجعيات الدوليتين، وفق قرارات الشرعية الد
المعتمدة، هدف يجب أن تتكاتف كل الجهود الدولية 
لتحقيقه، ذاك أن البديل سيكون قتل األمل، وتجذر 
اليأس، وغلبة التطرف الذي سيتفجر حتما صراعا وعنفا 

  .سيدفع الجميع ثمنه

وقال الصفدي عندما يتحدث األردن، يتحدث 
ونحذر بثبات المؤمن بمواقفه، وبصدقية صانع السالم 

من التبعات الكارثية ألي خطوة إسرائيلية أحادية تستهدف 
فرض حقائق جديدة على األرض، وبناء المستوطنات 
وتوسعتها، وهدم المنازل، وان ضم األراضي الفلسطينية 
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المحتلة خرق مدان للقانون الدولي، وتقويض لفرص 
  .السالم، وتأجيج للتوتر والصراع

ألي محاولة لتغيير  المدمرةكما حذر من العواقب 
الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بالقدس 

  .المحتلة

وستظل المملكة بتوجيه مباشر من الوصي على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، جاللة الملك 
عبداهللا الثاني، تكرس كل إمكاناتها لحماية القدس 

لى الوضع ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، والحفاظ ع
التاريخي والقانوني القائم، وحماية هويتها العربية 

  .اإلسالمية والمسيحية

ًالقدس مدينة السالم، يجب أن تكون رمزا : وقال
للسالم، ال ساحة للقهر والحرمان، داعيا إلى حماية 
الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، والحفاظ 

مسيحية للمدينة على الهوية العربية اإلسالمية وال
المقدسة حماية للسالم الذي نريده جميعا، وهذه مسؤولية 
جماعية، فالسيادة على القدس المحتلة فلسطينية، 
والوصاية على مقدساتها هاشمية، وحماية المدينة 
ومقدساتها مسؤولية أردنية، فلسطينية عربية، إسالمية، 

  .دولية

واكد ان األردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف 
  .حقيق السالم العادل والشامل الذي تقبله الشعوبت

تريد المملكة سالما حقيقيا عادال دائما : وقال
شامال على أساس حل الدولتين، ينهي االحتالل الذي بدأ 

، ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن ١٩٦٧عام 
أمن جميع األطراف، ويحمي مصالح األردن، بما فيها تلك 

ع النهائي، وخصوصا الالجئين، المرتبطة بقضايا الوض
الذين يجب أن تحل قضيتهم وفق القانون الدولي ومبادرة 
السالم العربية، فال توطين وال حل خارج إطار الشرعية 

  .الدولية

وزاد ستظل المملكة السند الذي ال يلين لألشقاء 
الفلسطينيين في سعيهم للحصول على حقوقهم 

مل معهم، ومع المشروعة، وستستمر المملكة في بالع
المجتمع الدولي من أجل تحقيق السالم العادل الذي تقبله 

فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية األولى  الشعوب
وهي أساس الصراع والتوتر في المنطقة، وحلها بما يلبي 
حقوق الشعب الفلسطيني هو شرط االستقرار والسالم 

س يتحقق الشامل، وليس بتكريس االحتالل والقهر واليأ
السالم، فمن أجل المستقبل اآلمن الذي تستحقه المنطقة 
ًوشعوبها، يجب أن ينطلق فورا عمل حقيقي يستهدف 
ٕإنهاء هذا اإلحتالل، واعادة األمل، لتنعم المنطقة 

  .الذي هو ضرورة وحق لها ولشعوبهابالسالم، 

  ١ ص٢/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  

ؤكد على وي" صفقة القرن"يرفض " النواب"
  االلتفاف الوطني حول الملك

  

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

  .خطة السالم األميركية

جاء اإلعالن عن ذلك في ختام جلسة لمجلس 
سة المهندس الطراونة، وحضور النواب، أمس األحد، برئا

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، لبحث 
  .خطة السالم األميركية

وأكد الطراونة أنه سيقوم بناء على تكليف من 
المجلس، بمخاطبة برلمانات الدول اإلسالمية، 
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والبرلمانات اإلقليمية والدولية، للضغط على حكوماتهم 
جهة خطة السالم األميركية، فضال التخاذ قرارات في موا

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

وقال الطراونة إننا نرفض خطة السالم األميركية، 
ونجد بأنها انحياز أميركي لدولة االحتالل والعدوان 

 دولة والبطش، مبينا أن أي مقترحات دون االعتراف بقيام
فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس 
وضمان حق العودة والتعويض لالجئين، هي مقترحات 
غير قابلة للحياة مصيرها إلى الزوال، ولن ترى النور 

  .مهما استبد الظالم وظلمته

ولفت إلى أن رفضنا للخطة يستند إلى مواقف 
قدسات، جاللة الملك عبد اهللا الثاني الوصي على الم

الذي ما زال صوته يصدح، بأن إنهاء الصراع العربي 
الفلسطيني على أساس استعادة الحقوق الفلسطينية 
كاملة غير منقوصة، هو مفتاح األمن واالستقرار في 

  .المنطقة

وأوضح أن الخطة األميركية جاءت بالجور على 
حقوق مقدسة، لتصادر حق العودة، واالعتراف بالقدس 

سرائيل، وتعد إسرائيل بصفتها دولة عاصمة موحدة إل
احتالل بضم غور األردن وشمال البحر الميت والسيادة 
عليه، وتجيز لها مشاريع التوسع االستيطاني المدان، ما 
يشكل ضربا للمصالح األردنية والفلسطينية، وتضييعا 
للحقوق التاريخية، واستفزازا لمنطق االعتدال والعقل في 

ة للحياة، بعد احتكارها قرارات الوضع طرح المبادرات القابل
  .النهائي دون حساب أو توافق

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

ن دوره كوسيط نزيه في معادلة السالم انسحابا أميركيا م

الذي نريده شامال عادال يعيد الحق إلى أهله، ويرفع 
الظلم عن شعب عانى على مدى أكثر من سبعة عقود 

  .من ويالت االحتالل الغاشم

وشدد على أن أي خطة أو مبادرة ال تقوم على 
أساس قرارات الشرعية الدولية، واالعتراف بحدود الدولة 

ة وعاصمتها القدس، هي خطة مرفوضة وال الفلسطيني
يمكن النظر إلى بنودها كفرصة تحمل المستقبل الذي 

إن جبهة الرفض الشعبي لهذه : وتابع. تستحقه األجيال
الخطة، جسدت إجماعا نقف في مجلس النواب خلفه، 
وندعمه بمطالبتنا من الحكومة أن تعلن صراحة رفضها 

اطلة قانونيا ورفض كل إجراء يستند على مضامين ب
وأخالقيا وشرعيا، في وقت نطالب فيه أيضا بدعم صمود 
السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها في مواجهة 
صفقة التسوية غير العادلة والتصفية المشبوهة ألم 

القضية الفلسطينية، عبر موقف أردني جمعي  القضايا
  .يدين أي محاولة للمساس بالثوابت والحقوق والمصالح

ضرورة الوقوف عند مفصل اإلجماع وأكد 
الرسمي عبر المؤسسات الدستورية، والشعبي عبر 

بما يحصننا  ممثلي األحزاب والنقابات والقوى الشبابية،
أمام الفتن، والدعوات المشبوهة، والفرقة التي يريدها 

  .المتربصون بأمننا ومصالحنا العليا

وأضاف أن القدس ستظل مركز الصراع، تجسد 
ٕش المشترك بين اتباع الديانات السماوية، وان قيم العي

أي مساس لهويتها، أو عبث بمقدساتها اإلسالمية 
 والمسيحية، أو االقتراب من حدود الوصاية الهاشمية
كإرث طاهر وتاريخ مستقر، لهو تأجيج للصراع، ودفع 

  .تجاه التصعيد الخطير

من جهته، قال وزير الخارجية وشؤون 
دي، ان القضية الفلسطينية، هي المغتربين، أيمن الصف

محط اجماع وطني يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني وفق 
ثوابت ال تتغير، نحو تحقيق السالم الدائم الذي يلبي 
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الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحمي المصالح 
  .الوطنية

وأكد على الثوابت األردنية المتضمنة، أنه ال حل 
طينية المستقلة على حدود من دون قيام الدولة الفلس

، وعاصمتها القدس، على ١٩٦٧الرابع من حزيران 
أساس حل الدولتين، بما يلبي الحقوق، ووفق قرارات 
الشرعية الدولية، والمرجعيات المعتمدة، والمبادرة العربية 

  .للسالم

وأوضح أن األردن لن يقبل أو يتعامل مع أي 
ن إطار طرح ال يلبي مصالحه وخارج عن ثوابتنا وع

الشرعية الدولية، فال توطين أو حل ال يعترف بحق 
الالجئين في العودة والتعويض، الفتا إلى الجهد األردني 
بقيادة جاللة الملك، الذي نجح في حماية وكالة غوث 

واستمرار دورها ) االنروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  .مع توفير التمويل ألنشطتها

ا أكد جاللة الملك وأشار إلى أن القدس، كم
، وهي عاصمة دولة »خط أحمر«الوصي على مقدساتها، 

  :فلسطين، قائال

إن مواقف األردن هي فعل مستمر واشتباك  
يومي في مواجهة االجراءات التي تستهدف تغيير هوية 
وواقع المدينة المقدسة، موضحا أن العمل في المرحلة 

 مع المقبلة سيركز على إيجاد أفق للحل، بالتنسيق
  .األشقاء الفلسطينيين والعرب، والمجتمع الدولي

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

  .السالم األميركية

نواب المتحدثون باسم الكتل النيابية ورفض ال
صفقة »والمستقلين خطة السالم األميركية، أو ما يسمى بـ

، وااللتفاف الوطني حول جاللة الملك في مواجهة »القرن
  .ما وصفوه بالمؤامرة على الشعبين الفلسطيني واألردني

وحيوا صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته 
وصاية الهاشمية للمشروع الصهيوني، مؤكدين على ال

على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، 
ومواجهة االجراءات التي تستهدف هوية المدينة 

  .المقدسة

ودعوا إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة، واتفافية 
استيراد الغاز، ودعم المقاومة الفلسطينية، فضال عن 

  .استعادة التضامن العربي واإلسالمي

االنقسام الفلسطيني وأكدوا ضرورة إنهاء 
لمواجهة التحديات الراهنة، والوقوف معا في مواجهة 

  .القتل والتدمير الذي تمارسه قوات االحتالل بدعم أميركي

وكان النائب الدكتور عبداهللا العكايلة أشار، في 
أن مذكرة حجب الثقة عن » كلمة كتلة اإلصالح، إلى

كون حكومة الدكتور عمر الرزاز ما زالت قائمة، وست
موضع التنفيذ بعد إمهال الحكومة مدة أسبوعين إلرسال 

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

 ٣ ص٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

- ترمب(لجنة نقابية عليا للتصدي لصفقة 

 )نتانياهو
 

شكلت النقابات  - طارق الحميدي-عمان 
رت المهنية لجنة نقابية عليا للتصدي صفقة القرن، وقر

الدعوة لعودة العمل المشترك بين النقابات المهنية 
  .واالحزاب السياسية لمجابهة صفقة القرن

واكدت خالل مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس 
النقباء نقيب المحامين مازن رشيدات بحضور عدد من 
نقباء النقابات المهنية، أن المجلس يقف خلف القيادة 
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 الثاني، في رفض الهاشمية ممثلة بجاللة الملك عبداهللا
  .الصفقة ودعم الشعب الفلسطيني

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

  .ورئيس مجلس النقباء

شيدات ان مجلس النقباء، عقد اجتماعا وقال ر
خصص لمناقشة موضوع الصفقة، وليس قبولها أو 
رفضها ألن موقف النقابات المهنية معروف حيال الصفقة 

التي تريد تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا  والمؤامرات
ان موقف النقابات المهنية من فلسطين وقضيتها ثابت 

   .ولن يتغير

المهنية ستتحرك على واشار أن النقابات 
مستوى اتحاداتها العربية إليجاد موقف داعم للموقف 

  .األردني الرسمي والشعبي الرافض للصفقة

ولفت رشيدات أن اتحاد المحامين العرب سبق 
وأن قرر تشكيل لجنة بالتنسيق مع نقابة المحامين 
األردنيين ونقابة المحامين الفلسطينيين لدعم محاكمة 

كمجرمي حرب، والتصدي ألي قرار يمس ترمب ونتانياهو 
  .الحقوق العربية والفلسطينية في فلسطين

واوضح أن بنود الصفقة ليست جديدة وتعود إلى 
عندما اتخذ الكونغرس األميركي قرارا بنقل ١٩٩٤العام 

السفارة األميركية إلى القدس باعتبارها عاصمة موحدة 
  .للكيان الصهيوني

 األميركي دونالد ولفت رشيدات، إلى أن الرئيس
ترمب الغى بإعالنه الصفقة كافة قرارات الشرعية الدولية، 
وضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والمعاهدات 

  .الدولية

وأوضح أن الصفقة تريد نزع الوصاية الهاشمية 
على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، وأن 

ردن ترمب يعمل على ترسيخ الوطن البديل ليس في األ
ٕفقط وانما في سورية ولبنان ومصر والعراق وغيرها من 
دول العالم، والغاء حق العودة وتفريغ االرض الفلسطينية 

  . من اصحابها

وأكد رشيدات أن إعالن ضم الجوالن وضم غور 
األردن للسيادة اإلسرائيلية هو احد أهداف الصفقة، وأنه 

نبذ آن األوان لتوحيد الصف الفلسطيني في الداخل و
الخالفات والتوحد حول برنامج مقاومة واضح وثابت 

  .لمواجهة االحتالل وغاياته على األرض

ودعا رشيدات، السلطة الفلسطينية بأن تحل 
نفسها وأن تعمل على تشكيل قيادة موحدة لمقاومة 
االحتالل، بكل السبل المتاحة، سياسيا أو بالمقاومة 

  .المسلحة

ن مستعدون وشدد رشيدات، على أن األردنيي
لتحمل أية اعباء اقتصادية قد تترتب على أي موقف 
حكومي وشعبي رافض للصفقة، مشيدا بتوحد الموقف 

  .الرسمي والشعبي الرافض للصفقة

  ٣ ص٣/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

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

 

لخارجية وشؤون  أكد وزير ا-  بترا- جدة
يقف إلى جانب  المغتربين، أيمن الصفدي، أن األردن

ًالحق ويتمسك بالشرعية الدولية ويطلب سالما عادال على  ً
أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع 

ً سبيال وحيدا لحل الصراع١٩٦٧من حزيران  ً.  

د الصفدي، في االجتماع الوزاري االستثنائي وأك
مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون 
اإلسالمي الذي انعقد في جدة امس االثنين، لبحث 
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موقفها من الخطة األميركية للسالم، ثوابت المملكة إزاء 
القضية الفلسطينية وشروط تحقيق السالم الذي قال إنه 

وتحميه حتى يكون يجب أن تؤمن به الشعوب 
ّوشدد الصفدي على وقوف المملكة إلى جانب .ًدائما

األشقاء الفلسطينيين في سعيهم لتلبية حقوقهم 
ًالمشروعة قوال وفعال يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني  ً

  .ًالذي لم ينفك يبذل جهودا دائمة ال تنقطع

ٕوأكد الصفدي رفض المملكة وادانتها ألي 
تستهدف فرض حقائق جديدة على إجراءات إسرائيلية 

األرض من بناء للمستوطنات وتوسعتها وضم األراضي 
الفلسطينية المحتلة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني 
القائم في المقدسات العربية اإلسالمية والمسيحية في 

  .القدس وهويتها العربية اإلسالمية والمسيحية

ها وقال، إن القدس بالنسبة للوصي على مقدسات
اإلسالمية والمسيحية جاللة الملك عبداهللا 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 حق المسلمين 

  .ن المقدسةوالمسيحيين في األماك

الحرم / وأكد الصفدي أن المسجد األقصى 
 دونما هو مسجد ١٤٤القدسي الشريف بمساحته البالغة 

ومكان عبادة حصري للمسلمين فقط، وتلك حقيقة اكدتها 
ال «الشرعية الدولية ويؤكدها التاريخ، مشددا على أنه 

تقسيم مكانيا أو زمانيا للمسجد األقصى وال قبول بأي 
  .«يير الهوية العربية اإلسالمية للمسجدمحاولة لتغ

وقال الصفدي، إن قضية الالجئين تحل على 
أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية 
وبما يضمن الحق في العودة والتعويض، مشددا أيضا 
على ضرورة استمرار تقديم الدعم المالي والسياسي 

) األونروا(الجئين لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ال

ًفعال عمليا يؤكد دعم الالجئين إلى حين حل قضيتهم في  ً
ًإطار سالم شامل ينهي االحتالل، ومعبرا عن الشكر 

  .لألشقاء واألصدقاء على ما قدموه من دعم للوكالة

  ٥ ص٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

تدعو لتوفير سبل دعم " فلسطين النيابية"
  صمود االشقاء الفلسطينيين

  

زارت لجنة فلسطين النيابية، امس  - عمان
االثنين، المجلس الوطني الفلسطيني في عمان، إلعالن 
تضامنها ومساندتها ألي جهد يفضي إلى إقامة الدولة 

  .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

  

  

  

وأكد رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود 
 وطاقاته استعداد مجلس النواب، ووضع كل إمكاناته

لخدمة القضية الفلسطينية ودعم األخوة في المجلس 
  .الوطني الفلسطيني

إن الشعب األردني بكل مكوناته يلتف : وقال
حول قيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني ويدعم مواقفه 
الثابتة والراسخة والءاته الثالث إزاء القضية الفلسطينية 

ه ولن يتخلى عن مواقفه المشرفة تجاه اشقائ
  .الفلسطينيين

اننا في مجلس النواب سنبقى مع «وتابع  
، »اخوتنا في فلسطين حتى تتحرر من ايدي الصهاينة

ًمؤكدا دعم صمودهم على ارضهم وحقهم في اقامة الدولة 
  .الفلسطينية وعاصمتها القدس

بدوره، ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 
ًرلمانا ًسليم الزعنون مواقف األردن ملكا وحكومة وب

ًوشعبا حيال القضية الفلسطينية والقدس، معربا عن  ً
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تقديره لمجلس النواب ورئاسته التي دعت لعقد اجتماع 
طارئ لرؤساء البرلمانات العربية في عمان السبت المقبل 

  .لبحث خطة السالم االميركية

واشار إلى أن البرلمان االردني هو الوحيد من 
كلت فيه لجنة لفلسطين، بين البرلمانات العربية الذي ش

ما يدل على عظم المسؤولية تجاه مختلف القضايا التي 
  .تهم الشعب الفلسطيني

ووصف السعود والزعنون خطة السالم االميركية 
على الشعبين الفلسطيني واألردني االمر » المؤامرة»بــ

الذي يتطلب اتخاذ جميع الخطوات وعلى مختلف الصعد 
المواقف الموحدة والراسخة بين إلفشالها، الفتين إلى ان 

القيادتين والشعبين كفيلة بدحض المخططات الصهيونية 
  .لتصفية القضية الفلسطينية

فيما حذر امين سر المجلس الوطني محمد 
صبيح من مخططات هدفها تغيير خارطة المنطقة 
ًوادخالها في حالة فوضى، داعيا إلى تحرك دولي فاعل 

القدس ومنع تهويد المسجد واتخاذ إجراءات عملية لدعم 
وعلى صعيد متصل، دعا رئيس لجنة فلسطين .األقصى

النيابية، المحامي يحيى السعود، إلى توفير السبل التي 
من شأنها دعم صمود األشقاء الفلسطينيين، وأي مبادرة 

  .داعمة للقضية الفلسطينية

وأكد أهمية تكاتف الجميع لتعزيز الجهود 
لفلسطينية باعتبارها القضية المبذولة لصالح القضية ا

ًالمركزية، الفتا إلى أن اللجنة تسعى لجمع مليون توقيع 
، للذهاب بها إلى األمم »صفقة القرن»لرفض ما سمي بـ

وشدد السعود، خالل لقاء عقدته اللجنة بدار .المتحدة
المجلس امس االثنين مع وزير التعليم العالي والبحث 

 انطالق حملة العودة العلمي محي الدين توق، لمناقشة
  .والسبل الكفيلة بإنجاحها» حقي وقراري«

إن النجاح الحقيقي لهذه الحملة التي : وقال
سترعاها اللجنة بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني 

يكمن في العملية التشاركية مع جميع الجهات الرسمية 
والخاصة، مشيرا إلى أن الدور المناط بوزارة التعليم 

ذا الصدد كشريك فاعل كونها معنية بتحفيز العالي به
الجانب الفكري والثقافي لدى الطلبة على مختلف 
مستوياتهم التعليمية عبر العديد من النشاطات المنهجية 
والالمنهجية للتأكيد على حق العودة لألشقاء 

  .الفلسطينيين

من جهته، ثمن توق الجهود التي تبذلها 
 باعتبارها جهود تجسد لتبني الحملة» فلسطين النيابية«

  التالحم بين القائد والشعب والسلطة التشريعية والتنفيذية

واكد استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم .
ًوالتسهيالت في سبيل إنجاح هذه الحملة، مشيرا إلى أن 
الوزارة ستخاطب جميع الجامعات الحكومية والخاصة 

ة وكليات المجتمع لتسهيل توقيع طلبتها على الوثيق
لتكون رسالة واضحة لألمم المتحدة ومجلس االمن بأن 
الشعب األردني حاله كحال بقية الشعوب العربية رافض 

  .لتلك الصفقة

  ٤ ص٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  …أين سيكون العالم بالنسبة للفلسطينيين؟
  

  الحسن بن طالل

لربما ليس من المستغرب بأن تتصف اتفاقية 
لفلسطينيين التي أطلقتها اإلدارة السالم بين إسرائيل وا

" صفقة القرن"إن ". الصفقة العقارية"األمريكية بسمات 
المقترحة تخلو من أية عناصر للحل الناجح للنزاع، بما 

حة العامة ٠في ذلك التحدث واالستماع، وتفضيل المصل
األساسية، واللجوء إلى حل وسط أو التوصل إلى حل 

إال أن ذلك ال يمكن تحقيقه . مشترك يمكن لألغلبية تأييده
في هذه الصفقة نظرا لغياب أهم الشركاء عن الحوار 
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والذين تم إرغامهم على التغيب عن المكان بسبب مطالب 
 .مستحيلة

ًإنني أستذكر مقاال كتبه روبرت فيسك في 
َ، بعيد تعليق جاريد كوشنر ٢٠١٨) يونيو(حزيران  أن "ُ

سانية السعي البحث عن السالم هو أنبل ما يمكن لإلن
بعد "، تساءل فيه، وهو محق في هذا التساؤل، أنه "إليه

ٕثالث حروب بين العرب واسرائيل، وعشرات اآلالف من 
القتلى الفلسطينيين وماليين الالجئين، هل يعتقد كوشنر 

 ".ًحقا بأن الفلسطينيين سيرضون بالمال فقط؟

المتشائم والساخر بيننا قد يتفق مع كريس 
 البريطاني للتفاهم، حين –مجلس العربي دويل، مدير ال

السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين هو  "..قال بأن 
ويؤكد ذلك أفعال سابقه قامت بها اإلدارة ." تجميلي فقط

األمريكية مثل الموافقة على بناء المستوطنات اإلسرائيلية 
في الضفة الغربية، ونقل السفارة األمريكية إلى القدس، 

عم لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ووقف الد
التي تدعم الالجئين ) األنروا(الالجئين الفلسطينيين 

 وهنا أقتبس مقولة الرا فريدمان، رئيسة –. الفلسطينيين
ًإنه من الواضح جدا : "مؤسسة السالم الشرق أوسطي

بأن الهدف الرئيسي لسياسة اإلدارة األمريكية هو إزاحة 
." ين كقضية من خالل محو وجودهمالالجئين الفلسطيني

 . وأضيف الفلسطينيين ككل وفلسطين ككيان فاعل–
ًهذا لن يجعل السالم سهال، : "وتتابع الرا فريدمان قائلة
  ."بل سيجعله أكثر صعوبة

إن هذه الصفقة تتجاوز اعتبارات القانون الدولي 
والعديد من قرارات مجلس األمن، وتوحي بأنه يمكن 

موافقة على مبادلة أراضيهم األكثر للفلسطينيين ال
قرص جبنة "خصوبة وانتاجا مقابل الصحراء، في إطار 

التي تتصل مع بعضها البعض من خالل جسور " غودة
وأنفاق ومحاطة بشكل شبه كامل بأراضي إسرائيلية 
سيادية، يمثل إهانة لكرامتهم اإلنسانية، ناهيك عن 

على ثقة بأن كما أني . آمالهم وتطلعاتهم نحو المستقبل
الخوف على مصير القدس والحقوق التاريخية المتعلقة 
بالسيادة على األماكن المقدسة، هو أمر يهم كل 

بالنسبة لي، خالل معظم .المسلمين في أرجاء العالم
مشاكل "حياتي، كانت أزمات المنطقة وفقا لعائلتي 

  ". عائلية

واليوم، عندما أتأمل في الماضي وبخاصة 
بكرة بين حاييم وايزمان وعمي الراحل فيصل اللقاءات الم

في أعقاب الحرب العالمية -  ١٩١٨االول في عام 
 كان الحديث آنذاك عن دولة عربية فيدرالية في -األولى

اإلقليم حيث يعيش اليهود والمسيحيون والمسلمون 
المنتمون إلى الثقافة العربية في إطار من االستقالل 

 هذه رؤية تبناها جدي كانت.الداخلي والعيش المشترك
ًأيضا، استنادا إلى توافق أساسي حول الحاجة للكرامة 

، - هو أمر غير قابل للتغيير-اإلنسانية التامة و
ًوالتعددية التي تمنح حقوقا متساوية ألتباع الديانات 

لقد كانت في الواقع رؤية مستنيرة، تستند إلى . المختلفة
ًت أيضا رؤية معتقدات أخالقية متينة، كما إنها كان

بنيوية؛ وقد أطلق عليها أبا إيبان في عقد السبعينيات 
ومن المهم بأن نقر بأنه . تسمية البينالوكس لإلقليم

عندما قام األردن بإعطاء الجنسية للفلسطينيين األردنيين 
كان ذلك على أساس أن الفلسطينيين كانوا وديعة، وأن 

في تقرير ذلك يجب أال يؤثر في أي وقت كان على حقهم 
وال يمكننا إال . المصير، وهو الحق الذي ينبغي احترامه

أن نتساءل كيف كان من الممكن لألحداث والمجريات أن 
تكون مختلفة في حال لم يتم اغتيال جدي الملك عبد اهللا 
ًاألول ومن ثم اغتيال رابين الذي كان أيضا صانع سالم 

  .عظيم، وذلك بسبب ما يؤمنون به

ُك األيام المثيرة بعيد توقيع اتفاقية إني أستذكر تل
في الحاضر . ً عندما كان األمل كبيرا٩٤السالم عام 

يصعب تخيل األمر، ولكن النوايا آنذاك كانت حسنة إلى 
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حد كبير، حيث أنه بعد جمع تبرعات قيمتها عشرة ماليين 
دوالر للشعب البوسني، قام إسحق رابين باالتصال بأخي 

سين واقترح أن يكون التليثون الراحل جاللة الملك ح
ًوتبعا لذلك قمنا بتسيير طائرة مساعدات . مبادرة مشتركة

عند الوصول عقدنا مؤتمر صحفي حضره . مشتركة
بوسنيون مسلمون وكروات وصرب وموفدون إسرائيليون؛ 
وجميعهم كان لديهم سبب وجيه لعدم االطمئنان في 

الم في لكن فحوى الرسالة كانت الس. تعامله مع اآلخر
 .البلقان، والسالم في الشرق األوسط

ًأوال، لم : إن هناك سببان يؤديان إلى خيبة األمل
ًتتوفر اآللية الستمرارية تلك األفكار االستشرافية؛ ثانيا، 
على الرغم من قيام بلدي األردن بتوقيع اتفاقية سالم مع 

ألن القاعدة لتغيير " ًسالما باردا"إسرائيل، إال أنه كان 
 –هات الشعوب بما يحقق السالم الدافئ لم يتحقق توج

أي السالم الذي يتجاوز القادة والذي يشارك فيه جميع 
  .الشعوب

وبعد ربع قرن ال يزال الهدف الذي نرنو إليه 
وعندما يقول جاريد كوشنر في . أبعد من أي وقت مضى

في بعض األحيان يتعين عليك أن تكسر " :٢٠١٨عام 
فإن ذلك " .يل الوصول إلى الهدفًاألشياء عمدا في سب

يعكس بشكل مرعب غياب الفهم الصحيح لألوضاع، كما 
أنه يؤدي إلى تقويض جميع المحاوالت الرامية إلى جلب 

  .االستقرار لهذه المنطقة المضطربة

في األسبوع الماضي سمعنا إحدى الناجين من 
أين كان : محرقة أوشويتز تدلي بشهادتها متسائلة

 يسعني إال أن أتساءل أين سيكون العالم ، وال…العالم
بالنسبة ألشقائنا الفلسطينيين في القادم من األسابيع 

   والشهور؟

  ٤/٢/٢٠٢٠موقع حرير 

* * * * *  

صفقة ": عيان فلسطين في مجلس األلجنة"
األخطر على فلسطين منذ  " نتانياهو–ترمب "

  وعد بلفور
 

وصفت لجنة فلسطين في مجلس  –عمان  
برئاسة العين حيا القرالة، أمس، الخطة األميركية األعيان 

صفقة «للسالم في الشرق األوسط المعروفة إعالميا بـ
أنها األخطر على القضية الفلسطينية منذ وعد «، بـ»القرن
  . »بلفور

إن الصفقة هي أخطر ما مرت به : وقالت اللجنة
القضية الفلسطينية، خصوصا أن اإلدارة األميركية الحالية 

، فقدت صفتها كوسيط إلنهاء »غير محايدة"ي وصفتها بـالت
الصراع في المنطقة، بعد أن ضربت بعرض الحائط كل 

 .القرارات الشرعية الدولية في خطتها المزعومة

وأكدت اللجنة ثبات الموقف األردني بقيادة جاللة 
الملك عبداهللا الثاني تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل 

فلسطينيين على أساس حل الدولتين، بدعم حق األشقاء ال
وفقا للقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 

  .، وعاصمتها القدس١٩٦٧

وأشارت اللجنة، إلى أن الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس حقيقة غير 

 ولها أهمية كبرى ودور محوري في الحفاظ قابلة للنقاش،
  .على قدسية المدينة القديمة وعروبتها

وأيدت اللجنة البيان القوي والواضح الصادر عن 
الحكومة تجاه صفقة القرن الذي ينسجم مع مواقف الشعب 
األردني المتماهية مع موقف جاللة الملك الثابت، مثمنة 

وعلى رأسها األمم ، »صفقة القرن«المواقف العالمية تجاه 
  .المتحدة، واالتحاد األوروبي، وروسيا والصين وألمانيا

وبينت اللجنة أن تلك المواقف الدولية تصب في 
مصلحة الموقف الفلسطيني وتدعم حق الشعب الفلسطيني 
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في تقرير المصير، كما أنها تدعم جهود جاللة الملك 
  .الرامية إلى إحالل السالم واالستقرار في المنطقة

ودعت اللجنة البرلمانات والمجتمعات الدولية إلى 
تحمل مسؤولياتها االخالقية والقانونية، عبر دفع حكومات 
بالدها للضغط على اسرائيل من اجل العودة إلى طاولة 
المباحثات على اساس الشرعية والمرجعيات المعتمدة، 
ووقف ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، 

قوق الشرعية للشعب الفلسطيني، والقبول واالعتراف بالح
بإطالق مفاوضات جادة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي 
في إطار حل شامل وفق قرارات الشرعية الدولية وحل 

  .الدولتين

ودار نقاش موسع حول ردود األفعال تجاه الصفقة 
وبحث أبرز تداعياتها، كما اتفقت اللجنة على عقد سلسلة 

الفترة القريبة المقبلة، تجمعها مع مختلف من اللقاءات في 
الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزير الخارجية وشؤون 

  .المغتربين أيمن الصفدي

  ٣ص ٥/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 دون تالوصاية الهاشمية على المقدسات حال
  "صفقة القرن"تذويبها بـ 

  

القدس  -   محمـد الرنتيسي-القدس المحتلة 
 الغالي والنفيس، الذي يفخر ويتباهى به كما تاج الياقوت

كل فلسطيني وعربي ومسلم، ويتطلع بلهفة كي يضعه 
ُبزهو وخيالء، فوق جبينه وهاماته العالية، وكل ما يرمز 
للمدينة المقدسة، فإنه يحظى بنفس القدر من المشاعر 
األصيلة والنبيلة، والعواطف الجياشة، فقدس األقداس 

ُالمقل، وتستوطن شغاف تسكن في حدقات العيون و
القلوب واألفئدة، وهي تتغلغل في دواخل كل الفلسطينيين 
والعرب والمسلمين، وفي المقدمة منهم القيادة الهاشمية، 

  .صاحبة الوصاية على القدس ومقدساتها

حضور القدس على أجندة القيادة الهاشمية، ال 
، أو »تطييب الخواطر»ًيندرج، أبدا، تحت بند المجاملة و

تى رفع المعنويات، بل هو عبارة عن قناعة راسخة ح
ًومتجذرة، مارستها قيادة األردن، قوال وفعال وسلوكا، وهذا  ً ً
ما ظهر بتجليات مختلفة، أكدت جميعها على رفض 
ًاألردن، للخطة األميركية المشبوهة، المعروفة زورا 

  .«صفقة القرن»بـ

» روزنامات»ُهذا الحضور المكثف في أجندة و
 الملك عبداهللا الثاني، تم التعبير عنه، من خالل جاللة

مواقفه في المنابر الدولية، فالقضية الفلسطينية وفي 
مقدمتها القدس، حاضرة على مائدته الدولية، وهو 
بحسب عديد المسؤولين الفلسطينيين، يتحدث عن 
القدس وقضيتها، في لقاءاته مع قادة دول العالم، أكثر 

أخرى، ومثل هذا الحضور إنما مما يتحدث عن أي قضية 
ينعكس، باإليجاب، على رفع اسم القدس، في كافة 

  .المحافل والميادين

في هذه األيام، تتجه أطماع االحتالل اإلسرائيلي، 
من جديد وبشكل متسارع، ومن خالل صفقة القرن، إلى 
المسجد األقصى المبارك، فيسعى االحتالل للسيطرة عليه، 

  .تقسيمهضمن مساعيه لتهويده و

ُومرة أخرى، يفشل الشعب الفلسطيني الصامد 
والمرابط، مخططات االحتالل البائسة في القدس المحتلة، 
بالسيطرة على أرض اإلسراء والمعراج، غير عابئين 
بقوات االحتالل، المدججة بكل ما أوتيت من كراهية 
وعنصرية، وال بإجراءاتها القمعية من إعتقاالت 

ّويسطر أبناء القدس المحتلة . ينٕواعتداءات على المصل
والداخل الفلسطيني المحتل، ملحمة الصمود األسطوري، 
في مواجهة جبروت االحتالل وغطرسته ومخططاته 
التهويدية، في وحدة حقيقية تجلت أمام هذا التحدي، 
ليقف الفلسطينيون ومن خلفهم الهاشميون حماة 
ًاألقصى، صفا واحدا، يرفض بأعلى صوته محاوالت ً 
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ًالمساس بأولى القبلتين، وليقف االحتالل عاجزا أمام 
  .صالبة هذا الموقف الفلسطيني األردني ووحدته

ومن جديد، يؤكد أبناء القدس، جدوى وفاعلية 
الثبات على األرض، وقدرته في إجبار االحتالل على 
الرضوخ والتراجع، وجدوى الصمود والرباط في األقصى 

رسة االحتالل واقتحامات المبارك، في إطار مواجهة غط
متطرفيه المتكررة لباحات األقصى الشريف، ومحاوالت 

القدس ليست «تهويد المدينة المقدسة، رافعين شعار 
  .«للبيع

ويرى مسؤولون مقدسيون، أن الموقف األردني، 
الذي يتداعى في كل مرة، للدفاع عن القدس ومقدساتها، 

جب أن ّيشكل مفخرة لكل فلسطيني وعربي ومسلم، وي
ًيشكل حافزا لكل الفصائل الفلسطينية والقوى العربية،  ّ
ًالستعادة وترسيخ وحدتها، والوقوف صفا واحدا في دعم  ً
ًهذا الصمود، ليس فقط في القدس الشريف، أو دفاعا 
عن األماكن المقدسة فيها، بل في كل شبر على امتداد 
األراضي الفلسطينية، التي تتعرض ألبشع اإلنتهاكات، 

ألطماع اإلسرائيلية، التي تستهدف البشر والشجر وا
  .والحجر

وفي هذا اإلطار، قال محافظ القدس عدنان 
غيث، إن جاللة الملك عبداهللا الثاني، يدرك قيمة هذا 
الموروث التاريخي والتراثي، حيث ترعى األسرة الهاشمية 

، ما كان له بالغ ١٩٢٤القدس ومقدساتها منذ العام 
على هوية القدس العربية واإلسالمية، األثر في الحفاظ 

والحيلولة دون طمس معالمها الدينية والتاريخية، ومن 
هنا فإن مواقف جاللته ال زالت راسخة وثابتة برفض أي 
تدخل سافر في شؤون القدس، وهذه المواقف محط تقدير 

  .عال من كل الفلسطينيين

أن » الدستور»وأكد غيث في تصريحات لـ
مة غير مسبوقة على القدس االحتالل يشن هج

ومقدساتها، وهذه الهجمة تأتي متناغمة مع الخطة 

، ويرافقها محاوالت يائسة »صفقة القرن«األميركية 
لتقسيم المسجد األقصى المبارك، غير أن األردن بقيادة 
جاللة الملك أحبط بصالبته كل محاوالته سحب الوصاية 

ًيبا على الهاشمية عن المدينة المقدسة، وهذا ليس غر
القيادة الهاشمية، التي تشاركنا الهم وكل تطلعات الحرية 

  .واإلنعتاق من أطول وأشرس احتالل في التاريخ

بدوره، قال نائب المدير العام لدائرة األوقاف 
اإلسالمية في القدس المحتلة، الشيخ ناجح بكيرات، إن 
جاللة الملك ورغم كل الضغوط التي يتعرض لها نتيجة 

حيال القدس، يرفض التخلي عن الوصاية لمواقفه 
الهاشمية على القدس ومقدساتها، والمستمرة منذ أكثر 

ً عاما، مؤكدا أن ال أحد يمكنه نزع هذه الوصاية، ٩٥من  ً
  .وأن أي محاولة من هذا القبيل سيكون مصيرها الفشل

يسعى االحتالل : »الدستور»وأضاف بكيرات لـ
ض تقسيمات جديدة في ومن خلفه اإلدارة األميركية، لفر

المنطقة، تحول دون أن تكون القدس عاصمة 
ّللفلسطينيين، بعد إعالنها عاصمة أبدية وغير مقسمة 
لدولة االحتالل، خابوا وخسروا، فاألردن لن يتنازل عن 

  .وصايته التي حفظت للقدس هويتها العربية واإلسالمية

ّوبين بكيرات أن محتوى صفقة القرن باطل وال 
 عقل بشر، فكيف يقبل به الفلسطينيون يقبل به

ًواألردنيون، الفتا إلى أن اإلدارة األميركية حاولت إضفاء 
شرعية على خطتها وكأنها أمر واقع، وعمدت إلى حرب 

شيء «نفسية من خالل تهيئة الوضع لإلعالن عن 
، للتغطية على سقوط هيبتها عند معظم شعوب »عظيم

  .األرض

سرائيلي كذلك، توسيع حاول االحتالل اإل: وتابع
رقعته لتطال أراض عربية، وتوسيع دائرة الصراع في 
المنطقة، غير أن جاللة الملك تنبه لهذا األمر، فانقلب 
السحر على الساحر، وتحولت صفقة القرن إلى صفعة 

  .لكل من حاول تمريرها
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اعتبر فادي الهدمي وزير شؤون  من ناحيته،
قدس ومقدساتها، ما القدس، أن األردن يوفر الحماية لل

يحول دون تذويبها أكان من خالل صفقة القرن أو غيرها 
ًمن المؤامرات التصفوية، مشددا على أن كل محاوالت 
سحب هذه الوصاية ستنتهي إلى كومة من الفشل، نتيجة 
لتمسك األردن بهذه الوصاية، والمسنود بدعم رسمي 

  .وشعبي فلسطيني

كية، هدفت من ّوبين الهدمي، أن اإلدارة األمير
إلى تحقيق اختراق » صفقة القرن«ّخالل خطتها المسماة 

في قضية القدس، بمنح االحتالل السيطرة الكاملة عليها، 
غير أنها اصطدمت بموقف فلسطيني وأردني صلب، ما 

  .أفشل هذه الخطة المؤامرة

ًواذا كان األقصى ومقدساته عموما، عزيزا على  ً ٕ
هو كذلك، فقد حان قلب ووجدان كل عربي ومسلم، و

الوقت كي تلتف األمة العربية واإلسالمية، حول الموقف 
الفلسطيني األردني في الدفاع عنه، والرافض لصفقة 
القرن، الهادفة إلى تسهيل ابتالع القدس ومقدساتها، 
وأن تتحرك كي توقف هذا العبث في بيت المقدس 

  .وأكنافه

ًوطبقا لهذا الموقف، فإن ما يجري في ملحمة 
ّالقدس، يشكل صرخة فلسطينية وأردنية مدوية، يجب أن  ّ
يسمعها العالم أجمع، بعد أن سمعها االحتالل الغاصب، 
وحليفته أميركا، ومفادها أن ال أمن وال استقرار في 
المنطقة، ما لم يتوقف االحتالل عن ممارساته غير 
األخالقية، والال مسؤولة، تجاه أقدس بقاع األرض، أولى 

 . ومسجدها األقصى المباركالقبلتين،
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* * * * *  

الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 
.. والمسيحية حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم

 "صفقة القرن"البرلمانات العربية ترفض 
مواقف الملك نقطة ارتكاز في الموقف  :تؤكدو

 العربي الجماعي
  

رفض البيان  -  ليث العساف وبترا-عمان 
، ٣٠الختامي لالتحاد البرلماني العربي في دورته الطارئة 

التي اختتمت اعمالها بعمان امس، أي تسوية غير 
عادلة للقضية الفلسطينية ال يقبل بها الفلسطينيون وال 
تنص على حقوقهم التاريخية في قيام دولتهم المستقلة 
وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 

١٩٦٧.  

واعتبر المجتمعون، أن صفقة القرن هي اتفاق 
من طرف واحد، ال تمثل خطوة باتجاه الحل العادل 
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 

 حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على مبدأ
قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية 

  .وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم

واشاروا إلى ان أولى الخطوات لمواجهة كل 
المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، هو التأكيد 

بهة األولى على إنجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الج
من جبهات الرفض العربي ألي تصفية للقضية 

  .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 

  . سببا وطرفا أساسيا فيهااالحتالل
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كما اكدوا ان الوصاية الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس حق تاريخي ضمنه 
ًاعتراف العالم به، وان العبث باألقصى وتقسيمه زمانيا 
ًومكانيا هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما تمثله من 

  .اترمزية بصفتها مهبط الرساالت وعاصمة الديان

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

  .طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة

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

وتأمين الدعم الالزم لها بما يمكنها ) األونروا(الالجئين 
دورها وتقديم الخدمات الصحية من االستمرار في القيام ب

والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة لهم، ذلك 
أن اللجوء شاهد على أبشع عمليات التهجير والقتل 

  .والتدمير والتشريد المنهج على يد االحتالل اإلسرائيلي

واعلنوا عن تمسكهم بمرجعيات القرارات األممية، 
 مثلت توافقا عربيا، كأساسوالمبادرة العربية للسالم التي 

الستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة 
ًعلى حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة، مع دعم 
موقف السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع القوى 
والتيارات السياسية الرافض لخطة السالم المزعوم، 
مشددين على أهمية دعم األشقاء العرب للسلطة 

ينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الفلسط
  .الحقوق الفلسطينية

ان الشروع في البحث عن : وتابع البيان
ًإجراءات قانونية تضع حدا لإلجراءات اإلسرائيلية األحادية 

غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها االحتالل 
  .لتوسيع الرقاع االستيطاني

يات العربية في كما طالب المجتمعون من الجال
كل دول العالم إلى تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام 
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 عمان 

 والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، ،٢٠١٩آذار 
وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات لصد كل 

  .أبواب التقارب أو التطبيع مع االحتالل

واكد البيان، أن القضية الفلسطينية ستظل في 
صدارة قضايانا، تحتل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع 

موقف األشقاء العربي اإلسرائيلي، متضامنين في ذلك مع 
الفلسطينيين النضالي والبطولي، وهم 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 

 أمام االنحياز األميركي ًعنها مساسا بالثوابت العربية،
المطلق لدولة االحتالل والغطرسة، فإن الخطة جملة 
ًوتفصيال، تمثل فصال جديدا من فصول انتهاكات الحقوق  ً
لألشقاء الفلسطينيين، وذلك بعد معاناتهم على مدى 
العقود والسنوات الماضية ما يحتم علينا رص الصفوف 

ُية تتقدم وتحشيد المواقف لنصرة القضية كأولوية عرب
أجندة العمل العربي المشترك، عبر مؤسسات القرار 

  .العربي

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

  .السالم، وانحياز للظالم على حساب المظلوم
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ة انتهاكا صارخا للحقوق وفيما شكلت الخط
الفلسطينية، فإنها سعت أيضا وعبر اإلعالن اإلسرائيلي، 

دولة (على حساب  إلى أن ال يكون حل قضية الالجئين
، ما يعيدنا لمربع الصراع األول، أمام استكبار )إسرائيل

الباطل وضربه للركن الركين في معادلة قضايا الوضع 
ن أساسا منها، وبغير النهائي، والتي نعتبر قضية الالجئي

  .نيلهم لحقوقهم، فإن أسباب الصراع مستمرة ولن تتوقف

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 

سطين التاريخية، مانحة السيادة لالحتالل بضم أراضي فل
غور األردن وشمال البحر الميت، ممهدة لضمها لدولة 
االحتالل، بخط يلغي االتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع 
جوارها، وذلك يعظم رقعة االحتالل بعد اعتراف أميركا 

  .بضم الجوالن والقدس كاملة هدية للمحتل االسرائيلي

لبيان ذلك استكبارا آخر يضرب كل واعتبر ا
أسس العملية السلمية التي نجد في ممارسات االحتالل 
على األرض، سببا رئيسا في إيصالها لطريق مسدود ال 

  .آفاق الستئنافها أو جدوى من العودة إليها

وتقدم االتحاد البرلماني العربي بالشكر للمملكة 
ارئة، األردنية الهاشمية على استضافتها للقمة الط

مثمنين مواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني التي تشكل 
نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض ألي 
تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس 
بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية القومية، 
فأي تسوية ال تضمن الحل العادل والشامل للقضية 

سطينية واالعتراف بحل الدولتين، على أساس إعالن الفل
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 لجاللة 

د التي يقوم بها في دعم الملك عبداهللا الثاني على الجهو
  .القضية الفلسطينية

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 تقوم 

س والقيادات بزيارة فلسطين ولقاء الرئيس محمود عبا
الفلسطينية لتعزيز الصمود ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر 

  .االتحاد البرلماني العربي

   الطارئة٣٠أعمال الدورة 

وكانت انطلقت في عمان أمس السبت أعمال 
 الطارئة لالتحاد البرلماني العربي تحت شعار، ٣٠الدورة 

دعم ومساندة األشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة 
 ٢٠، بمشاركة ممثلين عن »ضية العرب والمسلمينق«

ًبرلمانا عربيا ً.  

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 الفقر 

ة كأزمة وتحديات، وانقسام مجتمعاتنا على الفكرة والبطال
والمبدأ، بعد تحجيم مفهوم التعددية وقبول اآلخر أمام 
تعظيم سهولة الفوضى والتخريب عبر حروب الوكالء 
على أرضنا العربية، الفتا الى ان الواقع اليوم يتطلب منا 
أن نعيد ترسيم حدود األولويات وننطلق مع شعوبنا نحو 

الحقيقي في الفعل كي نتمكن من صناعة االنتقال 
ُمستقبل نورثه ألجيال، وليكتب تاريخ محاوالتنا بإنصاف 

  .وعدل ووعي

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

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

ودعا الى تشكيل جبهة رفض عربي، تنهض من 
واقع الفرقة لفضاء اإلجماع، فنحن بأمس الحاجة لعنوان 
يحشد الصفوف، وال أجد قضية توحدنا مثل فلسطين 

، والقدس رمزية، ورفع الظلم عن أهلنا بالدم القضية
ًوالمال والهمة، مسارا لألحرار ودربا لكتابة التاريخ  ً

  .وصناعة المستقبل

واستذكر الطراونة الجهد المخلص الصلب 
والثابت، الذي يجسده جاللة الملك عبداهللا الثاني، 
بالءاته الثالث التي ما يزال صداها يتردد في العالم، 

اريع مصادرة القدس والتوطين والوطن البديل، ًرافضا لمش
األمر الذي 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 

لة تاريخية ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية كوريث لرسا
وشرعية، يبعث في نفوسنا الصمود ومواجهة كل 
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 أرضا متصلة 

بناء، فهي صفقة خاسرة لمن كتبها وتبناها أو الضمير وال
  .وجد فيها بعض الحق وبعض 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 

ولية وعاصمتها القدس، مع التمسك بقرارات الشرعية الد
الناصة على حق العودة والتعويض لالجئين، وتجميد 

مشاريع السرطان االستيطاني، والتمسك بالمقدسات 
اإلسالمية والمسيحية مرجعية عربية، وبوصاية هاشمية، 
لتظل فلسطين حاضنة الزمان والموقف، والشاهدة على 

  .الحق

واعتبر الطراونة، هذا االجتماع خطوة نحو تكامل 
ية في بناء موقف مشترك، نطالب باسم الجهود العرب

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 على 

د دولة فلسطين ًغور األردن، الغيا حدا أصيال من حدو
  .التاريخية

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 تصفية 
القضية الفلسطينية بعد عبثهم بثوابتها الراسخة، رامين 

لف ظهورهم تاريخ شعب مع النضال والصبر والقيود، خ
ٕ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 قضية 

، فكانت فلسطين وجعا استعصت العدالة أن تطال إنصافها
يمتد، وكربا يشتد، فدخلت أزمة القضية في منعرجات 
خانقة، ليظل الشعب الفلسطيني رهين المحابس بين 
اختالل موازين العدالة، وصراع موازين القوى، وتراجع 

  .تأثير مؤسسات العمل الجماعي المشترك عربيا وأمميا

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

  .وقت آخرفي تنفيذها اليوم قبل أي 

  ١ ص٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

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

  

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر  -  بترا-عمان 
الرزاز أن األحداث األخيرة والظروف الدقيقة التي تمر بها 

دا من التنسيق المنطقة العربية تستدعي مستوى عاليا ج
 .بين االشقاء العرب

وقال رئيس الوزراء خالل لقائه رؤساء الوفود 
 الطارئة لالتحاد ٣٠المشاركة في اعمال الدورة الـ 

البرلماني العربي التي عقدت في عمان اليوم برئاسة 
رئيس االتحاد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف 

جة االحداث نمر بمرحلة دقيقة غير مسبوقة نتي"الطراونة، 
  ."الجسام التي شهدها وطننا العربي

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

  . برلمانا عربيا٢٠

الذي حضره  وشدد رئيس الوزراء خالل اللقاء
عيان فيصل الفايز ووزيرا الشؤون رئيس مجلس اال

السياسة والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والدولة 
لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، وشهد دعوة غداء 
تكريمية أقامها رئيس الوزراء لرئيس واعضاءاالتحاد، 

ان ثوابتنا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية "على 
  ."مشتركة

ختامي الذي صدر في ولفت إلى ان البيان ال
ختام اجتماع االتحاد البرلماني العربي اليوم، يعكس 

بشكل كامل مشاعر كل عربي وكل مسلم ومسيحي في 
وطننا العربي والعالم وكل من يرغب برؤية السالم العادل 

 .والشامل يتحقق في هذه المنطقة

وحذر الدكتور الرزاز من اي اجراءات احادية يتم 
ابات االسرائيلية أو بعدها لتغيير وضع اتخاذها قبل االنتخ

القدس أو الحدود الموجودة حاليا أو اي تغيير ديمغرافي 
مثل هذه االجراءات تشكل "على األرض، مشددا على ان 

خطرا حقيقيا نرفضها مسبقا ولن نقبل بها، ألنها ستغلق 
اي ابواب بقيت مفتوحة للوصول إلى سالم دائم وعادل 

  ."في المنطقة

نعول على االشقاء جميعا في اي امور "وأضاف 
مستجدة قد تتطلب هذا المستوى العالي من 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 والقدس 

ان شاء اهللا بهذا االصرار والتماسك " "قدسات، مؤكداوالم
والوحدة نؤكد ان هذه ثوابت وليست مواضيع للتفاوض أو 
المساومة وصوال إلى تحقيق المطالب المشروعة للشعب 

 ."الفلسطيني وكل الدول العربية

  ٤ ص٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

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

 

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

، وتهجير الشعب الفلسطيني، ١٩٦٧المحتلة عام 
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اصرة، وأنها قد واإلبقاء على مدن وقرى معزولة ومح
  .صيغت بهذه الطريقة كي يتم رفضها جملة وتفصيال

وأضاف إن فكرة منح الشعب الفلسطيني دولة 
 لم ١٩٦٧مستقلة على األرض التي احتلتها إسرائيل عام 

تكن واردة في أي مرحلة من مراحل مبادرات السالم، حتى 
تلك التي كان فيها االتحاد السوفياتي في ذلك الحين 

لواليات المتحدة في رعاية مفاوضات سالم عربية شريكا ل
إسرائيلية، وأن أفضل ما كان ممكنا هو واقع أعلى من 

  .حكم ذاتي، وأقل من دولة

واستعرض ابو عودة خالل ندوة عقدها منتدى 
الخليل للتنمية الشاملة، وأدارها نائب رئيس الوزراء 
األسبق الدكتور جواد العناني، معظم مراحل القضية 

لسطينية، والمخطط الصهيوني المدعوم مع الواليات الف
المتحدة األمريكية، والقائم على االستيالء على أرض 

، ١٩٤٨فلسطين وهو ما تحقق على مراحل منذ العام 
ٕ، وافشال المقاومة الفلسطينية التي حملت بذور ١٩٦٧و

فشلها في كثرة فصائلها وتبعاتها المتناقضة المرتبطة 
ة المعروفة، مشيرا إلى أن وزير بالتناقضات الغربي

الخارجية األمريكي األسبق هنري 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 

نفيذ مخططها بضم التحول التي استثمرتها إسرائيل لت
  .الضفة الغربية على مراحل

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 حالة من 

فكير في كيفية القلق، ويفرض مستوى جديدا من الت
مواجهة جميع احتماالت المرحلة المقبلة، خاصة في 

  .غياب تقييم حقيقي لفكر عربي مساند أو فاعل

وكان الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس المنتدى 
اكد أهمية المراجعة الدقيقة للماضي والحاضر، من أجل 
صياغة موقف إستراتيجي مبني على التفكير والتخطيط 

ء الموقف الصحيح الذي يمنح األردن المحكمين، لبنا
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 الموقف الراهن، ومواجهة 

ة من تاريخ القضية تحديات هذه المرحلة المعقد
 .الفلسطينية، واألمة العربية على حد سواء

 ٤ ص٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  

  

" األقصى"ممارسات االحتالل بـ ": األوقاف"
  تعيق حق المسلمين بالعبادة

  

 قالت وزارة األوقاف -  عمان - زايد الدخيل
والشؤون والمقدسات اإلسالمية، إن ممارسات شرطة 

سرائيلي في المسجد األقصى، تعيق حق حرية االحتالل اإل
المسلمين في العبادة في الحرم القدسي الشريف، مؤكدة 

  .أن المسجد حق ديني وتاريخي مقدس للمسلمين

وأكد الناطق اإلعالمي باسمها، حسام الحياري، 
، أن ممارسة شرطة االحتالل اإلسرائيلي في ”الغد”لـ

ظمة األمم المسجد األقصى، تتعارض مع قرارات من
السابقة، والتي ) يونسكوال( المتحدة للتربية والعلم والثقافة
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أكدت في قرارات رفض االنتهاكات واإلجراءات   كانت
  .اإلسرائيلية أحادية الجانب في هذه األماكن التاريخية

 اقتحمت اإلسرائيلي وكانت شرطة االحتالل
المسجد األقصى، قبل صالة فجر الجمعة،  باحات

صلين عقب انتهاء الصالة بالدفع والضرب، وهاجمت الم
ومنعت المصلين المتوافدين إلى المسجد األقصى عبر 
باب األسباط وباب حطة من الدخول، كما منعت، مصلين 
قادمين من مناطق الجليل والمثلث التابع ألراضي عام 

  .، من التوجه إلى مدينة القدس المحتلة١٩٤٨

حرم القدسي ال/ وأكد الحياري أن المسجد األقصى
 دونما هو مسجد ومكان ١٤٤الشريف بمساحته البالغة 

عبادة حصري للمسلمين فقط، وتلك حقيقة أكدتها 
ال “الشرعية الدولية ويؤكدها التاريخ، مشددا على أنه 

تقسيم مكانيا أو زمانيا للمسجد األقصى وال قبول بأي 
  .”محاولة لتغيير الهوية العربية اإلسالمية للمسجد

 بتسجيل البلدة القديمة ١٩٨١ألردن عام وقام ا
 ١٩٨٢للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي، وعام 

على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وذلك لحمايتها 
  .من انتهاكات وممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي

 تشرين ١٨اعتبرت في ” اليونسكو“وكانت 
د األقصى في مدينة  المسج،٢٠١٦عام ) أكتوبر(األول 

ًالقدس تراثا إسالميا خالصا وأنه ال عالقة لليهود به، كما  ً ً
تبنت المنظمة قرارا ينفي وجود ارتباط ديني لليهود 

  .بـالمسجد وحائط البراق

وطالب نص قرار اليونسكو بشأن المسجد 
األقصى، إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي 

، إذ ٢٠٠٠عام ) سبتمبر(الذي كان قائما حتى أيلول 
كانت دائرة األوقاف اإلسالمية األردنية السلطة الوحيدة 
المشرفة على شؤون المسجد، كما اعتبر القرار أن تلة 
باب المغاربة هو جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى، 

  .ويرفض اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية الجانب

ايدة ودان القرار االعتداءات اإلسرائيلية المتز
والتدابير غير القانونية التي يتعرض لها العاملون في 
دائرة األوقاف اإلسالمية والتي تحد من تمتع المسلمين 
بحرية العبادة، ومن إمكانية وصولهم إلى المسجد 
األقصى، كما انتقد القرار طريقة إدارة إسرائيل لألماكن 
الدينية في القدس، ويشير إلى أن القدس تعد مدينة 

 .ة للمسلمين والمسيحيين واليهودمقدس

  ٤ ص١٠/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  ًالسعود رئيسا لرابطة برلمانيين ألجل القدس
  

انتخب المشاركون في المؤتمر الثالث لرابطة 
المنعقد حاليا في العاصمة " برلمانيون ألجل القدس"

الماليزية كوااللمبور، األحد، النائب يحيى السعود رئيسا 
 . دولة عربية١٤ي تضم بعضويتها للرابطة الت

وأشار السعود لدى ترؤسه اجتماع الرابطة، إلى 
أهمية توحيد الجهود العربية واإلسالمية تجاه القضية 
الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لألردن وللدول 
األعضاء كافة، مشددا على رفضه المطلق ألي مخططات 

 .ينيمن شأنها اإلطاحة بحقوق الشعب الفلسط

وقال، إن الجهود التي يبذلها جاللة الملك 
عبداهللا الثاني لمصلحة القضية الفلسطينية ومواقفه 
الواضحة حيالها أعادت الزخم العربي واإلسالمي والدولي 
لها، داعيا كافة الدول األعضاء تعزيز تلك الجهود 
ٕواسنادها عبر عمل جماعي وتنسيق عربي واسالمي  ٕ

ب الفلسطيني إقامة دولته ملموس، حتى يتسنى للشع
 .المستقلة وعاصمتها القدس

كما جرى خالل االجتماع انتخاب نواب لرئيس 
 .الرابطة

إلى ذلك، التقى الوفد البرلماني المشارك في 
أعمال المؤتمر، رئيس البرلمان الماليزي محمد عارف بن 



  
  ٣٢ 

يوسف، حيث استعرض رئيس الوفد السعود المواقف 
القضية الفلسطينية والتي أكدها األردنية الثابتة تجاه 

جاللة الملك عبداهللا الثاني في العديد من المنابر 
اإلقليمية والدولية باعتبارها القضية المركزية التي تتربع 

 .على أعلى سلم أولويات األردن

بدوره، أكد ابن يوسف حرص بالده على توطيد 
العالقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مقدرا جهود 

اللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن القضية ج
كما تناول اللقاء، مجمل العالقات التي تجمع . الفلسطينية

 .البلدين، والسيما البرلمانية منها

  ١٠/٢/٢٠٢٠موقع قناة المملكة 

* * * * *  

  

  

  

  

  

 "صفقة القرن"الدولة الفلسطينية في : الروابدة
  دولة وهم
 

وصف رئيس  -  نيفين عبدالهادي- عمان 
الوزراء األسبق عبد الرؤوف الروابدة الدولة الفلسطينية 
التي تضمنتها خطة السالم االميركية او ما تسمى بصفقة 
القرن بدولة الوهم، غير المتصلة على االرض اال مروريا 
وتعيش عبر ممرات ومشاريعها في الهواء، معتبرا هذه 

اليين الصيغة للدولة محاولة للتخلص من قضية ثالثة م
  .فلسطيني موجودين على أرض الضفة الغربية

وقال الروابدة في ندوة تفاعلية نظمتها نقابة 
مرايا صفقة القرن «الصحفيين، أمس األحد، بعنوان 

، وأدارها الزميل الكاتب رمزي الغزوي، ان »وانعكاساتها
هذه ليست صفقة، وانما تصفية للقضية الفلسطينية 

، اولها دغدغ عواطف وبمثابة صك به عناصر تجميل
الشعب الفلسطيني والعربي من حيث اإلعالن بأن هناك 
دولة فلسطينية، فيما المحسن الثاني الحديث عن 
مساعدات تقدم لدول الجوار، واألمر الثالث تحسين 

  .الوضع االقتصادي للفلسطينيين

وأضاف أن أهداف الصفقة األمريكية كانت 
ًتكن معروفة، الفتا معروفة قبل طرحها، ولكن الصيغة لم 

إلى أن مباحثات أوسلو جرى خاللها تأجيل بحث سبع 
القدس، الالجئين، المستوطنات، الحدود : قضايا وهي

  .األمن، المياه، والبيئة

وقال ان الحق المطلق لنا في فلسطين يكمن في 
التأكيد بهذه المرحلة على فلسطين التي احتلت عام 

لخصوص الى ثالثة  كنقطة انطالق، مشيرا بهذا ا١٩٦٧
محددات، أولها الثوابت األردنية، المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية، والتي يجب التمسك بها، أولها قيام دولة 
فلسطينية ذات سيادة مستقلة، والثابت الثاني عاصمتها 
القدس الشرقية، والثابت الثالث حق العودة والتعويض 

ر مجلس لالجئين دون التنازل عن اي منهما، وفقا لقرا
  .١٩٤االمن الدولي 

وتابع الروابدة ان المحدد الثاني فيكمن بأن هذه 
قضية عربية اسالمية تقع مسؤوليتها على اكتاف 
األردنيين والفلسطينيين، الذين يشكلون رأس الحربة بهذه 
القضية، معتبرا بهذا الخصوص ان إلقاء مسؤولية 

ة القضية على كاهلهما وحدهما هو هروب من المسؤولي
  .الضميرية لألمة العربية واإلسالمية

ّأما المحدد الثالث، وفق الروابدة، فيكمن في 
التساؤل عن سبب اعالن الصفقة في هذه المرحلة، 
والتي يراها انها جاءت استغالال للصراعات العربية 
العربية التي تجاوزت الصراع العربي االسرائيلي وأصبحت 

 متدخل اقتراح حلول أكثر حدة منه، بالتالي سهل على أي
ال يجد لها رفضا، وقد تم رؤية ذلك عندما تم اإلعالن أن 
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القدس عاصمة لدولة الصهيونية ونقل السفارة اليها، فإذا 
  .باألمر يمر بأي شكل من األشكال

وعن القدس، قال الروابدة انها ليست القدس 
التي نتحدث عنها، ولكنها ستكون في القدس 

دات دول الجوار، بين الروابدة وفيما يخص مساع.الكبرى
أن هذه المساعدات في الصفقة هي ثمن التوطين والغاء 
حقي العودة والتعويض بشكل كامل، بحيث يكون حق 
العودة في سوريا ولبنان حقا للدولة أما في األردن فهو 
لألفراد، وهذا اختالف جوهري ألنه خيار للفرد، كونهم 

ودة باألردن دستوريا يحملون الجنسية األردنية، فحق الع
  .حق للمواطن

وفي حديثه عن العالقة االردنية الفلسطينية، قال 
الروابدة انها عالقة قدر ومصير ال تشبهها عالقة عربية 
أخرى، ألنها ليس عالقة جوار أو فقط شراكة عربة، انما 
ّعالقة األسرة المتحابة على مدى التاريخ، ال يفهمها إال 

ن، مشيرا بهذا الخصوص الى ان األردنيون والفلسطينيو
  .كلمة فلسطيني يعني بها من يقيم على أرض فلسطين

وعن قرار فك االرتباط، قال الروابدة ان القرار 
كان أردنيا بطلب فلسطيني وبتأييد عربي، وتنفيذا لقرار 
الوحدة، باعتبار منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، 

حقت به أوسلو والعودة عن القرار لم يعد أردنيا ألنه ل
  .ووادي عربة وتأسيس السلطة وكل المستجدات

وحذر بهذا الخصوص، من الحديث عن قرار فك 
ًاالرتباط، واصفا هذا الحديث بأنه بداية الدخول بحقل 

  .األلغام

وبين ان إلغاء فك االرتباط يعني أن كل 
الفلسطينيين يعودون أردنيين أي يعودون مواطنين على 

ًنها أرض إسرائيلية، محذرا من أرض تدعي إسرائيل أ
تبعات هذا األمر بأن يؤدي إلى قيام إسرائيل بتهجيرهم 
إلى األردن كونهم يحملون جنسية أردنية، في حال إلغي 

  .قرار فك االرتباط

واستعرض الروابدة المراحل التي أعقبت القرار 
من مفاوضات أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية التي 

ًت عضوا مراقبا باألمم المتحدة، أصبح لها سفراء وبات ً
باإلضافة إلى إتفاقية وادي عربة التي ثبتت الحدود مع 
الدولة الصهيونية، محذرا أن يكون طرح إلغاء قرار فك 

  .االرتباط إحدى طرق اختراق المجتمع األردني

ّونوه الروابدة إلى أن الهويات الفرعية باألردن 
تي نريدها، وحذر يجب أن تكون داعمة للهوية الوطنية ال

بهذا الخصوص من االنشقاقات، الفتا إلى دول عانت اثر 
هذه الهويات على حساب الهوية الوطنية مثل ما يجري 

وكان نقيب الصحفيين راكان السعايدة، جدد .بدول أخرى
  .في بداية الندوة رفض نقابة الصحفيين لصفقة القرن

 ٥ ص١٠/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

و الستمرار االحتجاج السلمي ضد يدع" الوحدة"
  "صفقة القرن"

  

ناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه 
الدوري آخر المستجدات والتطورات السياسية فيما يتصل 

وخلص ” صفقة القرن“ بالمشروع األمريكي الصهيوني
  :الى الموقف التالي

  على الصعيد الوطني

سجل المكتب السياسي تقديره وتثمينه للمواقف 
لشعبية الرافضة لصفقة القرن والتي يتم التعبير عنها ا

في مواقع مختلفة على امتداد الوطن، هذه المواقف التي 
تعكس إرادة شعبنا العربي األردني برفض كل المعاهدات 
واالتفاقيات وكل أشكال العالقات مع الكيان الصهيوني، 
ٕوادراك شعبنا لحجم المخاطر التي تمثلها هذه الصفقة 

ورأى المكتب ، لسطين واألردن واألمة العربيةعلى ف
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السياسي أن المهمة الرئيسية على الصعيد الشعبي هي 
استمرار الحراك السياسي والجماهيري وتوحيد الجهود 
الوطنية لتعزيز عملية المواجهة، والضغط على الحكومة 
التخاذ موقف سياسي واضح ال يحتاج لتفسير برفض 

موقف بخطوات عملية على صفقة القرن وترجمة هذا ال
األرض تتمثل أوال بالغاء اتفاقية الغاز مع الكيان 
الصهيوني، ووقف كل أشكال العالقات معه، وطرد السفير 
الصهيوني من عمان وسحب السفير األردني من الكيان 
ٕالصهيوني، على طريق إلغاء واعالن بطالن معاهدة 

ت على ُوادي عربة وكل نتائجها واستحقاقاتها التي فرض
ًاألردن، ويتطلب الموقف الرسمي أيضا خطوات لتمتين 

الداخلية تتمثل بتغيير النهج السياسي  الجبهة
واالقتصادي من خالل وقف التغول الحكومي بالتضييق 
على الحريات العامة ووقف االعتقال السياسي والتوقيف 
اإلداري على قضايا حرية التعبير والنشاط السياسي، 

 االصالح والتغيير الوطني الديمقراطي، والشروع بعملية
  .وانهاء التبعية واالرتهان للمؤسسات المالية الدولية

  على الصعيد الفلسطيني

اعتبر المكتب السياسي أن المهمة الماثلة أمام 
الشعب العربي الفلسطيني وقواه الوطنية هي إعادة ترتيب 
البيت الداخلي الفلسطيني حتى يتمكن من تفعيل عملية 

مواجهة مع االحتالل والتي برزت معالمها في الحراك ال
الشعبي والمواجهات مع قوات االحتالل والعمليات 
البطولية التي تمت، وهذا لن يتم اال بانهاء االنقسام 
المدمر، وانهاء مرحلة اوسلو وكل مالحقاتها ووقف 
التنسيق األمني، والغاء االعتراف بالكيان الصهيوني، 

لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ٕواعادة االعتبار 
وبرنامجها الوطني الكفاحي الذي يعتبر أن الوحدة 
والمقاومة هما الطريق للمواجهة واسقاط صفقة القرن 

  .والخالص من االحتالل

  على الصعيد العربي

أدان المكتب السياسي الفعل التطبيعي الذي أقدم 
 عليه الحاكم العسكري في السودان بلقاءه خلسة مع
المجرم نتنياهو، هذا الفعل الذي يعبر عن مدى التداعي 
واالنهيار الذي يعاني منه النظام الرسمي العربي والهرولة 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوجه المكتب السياسي 
بالتحية للشعب السوداني الشقيق وقواه الوطنية على 
موقفه الرافض لهذا الفعل الذي اليمثله وال ينتقص من 

قفه الداعم لنضال الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه مو
  .الوطنية الثابتة

واعتبر المكتب السياسي أن ما صدر عن 
الجامعة العربية هو موقف إعالمي ال يقدم شئ وسيبقى 
ًحبرا على ورق، وال يلزم الحكومات العربية التي انتقلت 
من مرحلة التطبيع السري الى التطبيع العلني مع الكيان 

  .اصب بمباركة وترتيب أمريكيالغ

وختم المكتب السياسي بأن الرهان هو على 
جماهير أمتنا العربية وقواها الحية، وعلى محور 
المقاومة في دعم الشعب العربي الفلسطيني ونضاله 
التحرري وفي عملية المواجهة المفتوحة مع التحالف 
األمريكي الصهيوني وأدواته في المنطقة العربية السقاط 

  .فقة القرن وزوال االحتالل عن األرض العربيةص

  ٩/٢/٢٠٢٠عمان في 

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي / المكتب السياسي
 األردني

  ١٠/٩/٢٠٢٠موقع حزب الوحدة الشعبية 

* * * * *  

االردن يسعى دوما بقيادة الملك إليجاد : الرزاز
  حلول سياسية لألزمات

موقف االردن ثابت تجاه حل الصراع 
لفلسطيني االسرائيلي على اساس حل ا

 الدولتين
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 اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر -  بترا- عمان
الرزاز على العالقات المتميزة التي تربط االردن وفرنسا 
على المستويات كافة، الفتا الى الرؤية والقيم المشتركة 
التي تجمع البلدين فيما يتعلق بإحالل السالم واالستقرار 

كما اكد رئيس الوزراء تقدير االردن لحجم .في المنطقة
التعاون القائم مع فرنسا سيما في المجاالت االقتصادية 
والتجارية واالستثمارية، الفتا الى ان االستثمارات 
الفرنسية تأتي في المرتبة االولى في حجم االستثمارات 

   .االجنبية في المملكة

جاء حديث رئيس الوزراء خالل لقائه في مكتبه 
مس، وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة رئيس ا

لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية األردنية، في مجلس 
األعيان الفرنسي سريل بلفه وبحضور وزيري الدولة 
لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود والتخطيط والتعاون 
الدولي الدكتور وسام الربضي ورئيسة لجنة الصداقة 

ية الفرنسية في مجلس االعيان العين البرلمانية االردن
هيفاء النجار والسفيرة الفرنسية في عمان فيرونيك 

   .فوالند

ولفت رئيس الوزراء الى ان االردن مقبل على 
تنفيذ مشروعات كبرى في اطار الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص في مجاالت المياه والطاقة والنقل والسكك 

دن وترحيبه بالشركات الفرنسية الحديدية، مؤكدا تطلع االر
لالستثمار في هذه المشروعات خصوصا بعد التجربة 
النوعية للمشروعات التي نفذتها الوكالة الفرنسية للتنمية 

  . في االردن

وعرض رئيس الوزراء للوفد المستجدات في 
المنطقة والجهود المبذولة لحل األزمات اإلقليمية وتحقيق 

، مؤكدا ان االردن بقيادة جاللة األمن واالستقرار والسالم
الملك عبداهللا الثاني يسعى دوما اليجاد حلول سياسية 
لالزمات مشددا على ان استقرار االردن في منطقة 

القيادة  ملتهبة عائد الى الرؤية الواضحة التي تتمتع بها
  . الهاشمية والوعي الذي يمتاز به المواطن االردني

الثابت تجاه حل واكد الرزاز على موقف االردن 
الصراع الفلسطيني االسرائيلي على اساس حل الدولتين 
وبما يكفل اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية، محذرا من ان االجراءات االحادية التي 
تقوم بها اسرائيل المتعلقة بالقدس واالراضي 
والمستوطنات والعامل الديمغرافي ستغلق الباب امام 

  . ل الى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينيةالتوص

ولفت رئيس الوزراء الى ان االردن استقبل 
دول عديدة، مؤكدا على التزام االردن  الجئين من

االخالقي واالنساني بعدم اجبار اي الجىء على العودة 
 وتناول الحديث خالل اللقاء سبل تعزيز  رغبته،دون

تقني بين البلدين التعاون الثقافي والتدريب المهني وال
لفرنسية المتقدمة في هذا واالستفادة من التجارب ا

  .المجال

  ٤ ص١١/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الحفاظ .. الوصاية واجب وأفتخر بأدائه: الملك
 على القدس مصلحة ومسؤولية الجميع

  

 ألقى جاللة الملك عبداهللا - بترا -يريفان
ثاء، بحضور الثاني، في العاصمة يريفان اليوم الثال

الرئيس األرميني أرمين سركيسيان، خطابا أمام أكاديميين 
  .ودبلوماسيين في أرمينيا، خالل جلسة حوارية

وفيما يلي نص خطاب جاللة الملك، الذي حضره 
سمو األمير علي بن الحسين، وسمو األمير غازي بن 
محمد، كبير مستشاري جاللة الملك للشؤون الدينية 

مما يلي جزء من  (:وث الشخصي لجاللتهوالثقافية والمبع
 )خطاب جاللة الملك

 بسم اهللا الرحمن الرحيم"
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  فخامة الرئيس،

  السادة الحضور،

 أصدقائي،

اسمحوا لي أن أعرب باسم وفدنا . شكرا جزيال
عن التقدير العميق لحفاوة الضيافة التي استقبلتمونا بها 

 .هنا في أرمينيا

مدن العالم، وهي زيارتنا إلى يريفان، إحدى أقدم 
في نفس الوقت عاصمة بلد شاب ينبض بالحياة، تذكرني 

 .كثيرا ببلدي الحبيب، األردن

ولكن تاريخنا المشترك يمتد إلى أبعد من ... <<
ذلك؛ إذ يشكل األرمن في الشرق األوسط جزءا من أقدم 

إنهم جزء ال يتجزأ من ماضي . مجتمع مسيحي في العالم
ونحن نتطلع . يل حضارتهمنطقتنا وساهموا في تشك

للعمل معكم ليستمروا في القيام بدور محوري في تشكيل 
 .حاضر منطقتنا وبناء مستقبلها المشرق

لألرمن " مار قره بيت"في األردن، تقف كنيسة 
عليه السالم، ،ّاألرثوذكس في موقع عماد السيد المسيح

وأنا . شاهدا على التاريخ األرمني المستمر في بلدنا
نت محظوظا بفرصة دعم إعادة تأهيل موقع شخصيا ك

، وهو موقع )المغطس(ّعماد السيد المسيح عليه السالم 
 .ذو أهمية بالغة لدى المسلمين والمسيحيين

في القدس، يشكل الحي األرمني جزءا من تاريخ 
والبطريركية األرمنية هي إحدى . المدينة منذ عدة قرون

، التي تمثل إرثا الكنائس المحمية بموجب العهدة العمرية
من العيش المشترك المسيحي واإلسالمي الذي يعود إلى 
أكثر من ألف وثالثمائة عام، إلى عهد الخليفة عمر بن 

يستمر هذا اإلرث اليوم، مجسدا . الخطاب، رضي اهللا عنه
بالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

أعتز بشكل وأنا . في القدس، وهي واجب أفتخر بأدائه
خاص بمسؤولية العناية باألماكن المقدسة التابعة 

  .ُللبطريركية األرمنية في القدس التي عهدت إلي

تحمل القدس أهمية تاريخية كبيرة بالنسبة لي 
ولعائلتي، ولكنها أيضا مدينة مقدسة ألتباع األديان 
التوحيدية الثالثة، وللجميع مصلحة ومسؤولية في 

ية والسالم والعيش المشترك الذي الحفاظ على الروحان
تمثله المدينة، فال يمكننا السماح للمدينة المقدسة أن 
تتحول إلى بؤرة للعنف واالنقسام، فمن الضروري الحفاظ 
على هويتها ووضعها القانوني، وكذلك الوضع التاريخي 
القائم فيما يتعلق بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية على 

لى القادة المسيحيين واألصدقاء ونحن نتطلع إ. حد سواء
مثلكم وحول العالم للعمل معنا للحفاظ على القدس 

 .كمدينة تجمعنا ورمزا للسالم

 أصدقائي،

لقد تحدثت اليوم عن صداقتنا العميقة، المتجذرة 
فقد شكل األردنيون من أصول أرمينية . في تاريخ غني

على مدار القرن الماضي مثاال يحتذى به، يثبت أن 
وفي األيام واألشهر . بة دوما للصداقة واألخوةالغل

المقبلة، نأمل أن نتمكن من كتابة فصل جديد معا، فصل 
يبني على الصداقة التي بدأت منذ زمن طويل، ويحمل 

 .شراكات وآفاق جديدة لشعوبنا

 ."شكرا لكم

وكان الرئيس األرميني أرمين سركيسيان، رحب 
اللة الملك، في كلمة له خالل الجلسة الحوارية، بج

واصفا زيارته بالتاريخية، مشيرا إلى متانة العالقات بين 
  .البلدين

وأقام الرئيس األرميني، أرمين سركيسيان، غداء 
  .عمل تكريما لجاللة الملك والوفد المرافق لجاللته

  ٢ص ١٢/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

الملك وصي وحيد على : قيادات مسيحية
  ية في القدسالمقدسات اإلسالمية والمسيح
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قال رجال دين  - محمد الخصاونة- عمان  
وقيادات مسيحية انهم يجددون بيعتهم لجاللة الملك 
عبداهللا الثاني وللعهدة العمرية، وبالوصاية الكاملة 
لجاللته على المقدسات المسيحية واإلسالمية في القدس، 
موضحين أن العهدة العمرية تنص على قيام الهاشميين 

لكتاب والمحافظة عليهم وعلى ممتلكاتهم بنصرة أهل ا
 .وكنائسهم وتلبية احتياجاتها

» وقالوا خالل حديثهم انهم ينددون ويستنكرون 
، معتبرين أن القرار غير شرعي »نتانياهو –صفقة ترمب

وغير قانوني وأن الرئيس األميركي ال يحق له منح ما ال 
 .يملك، واالعتراف بأن القدس عاصمة إسرائيل

دير المركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم وبين م
األب الدكتور رفعـت بدر على أن الوصاية الهاشمية على 
ًالمقدسات في مدينة القدس الشريف لم تكن يوما حبرا  ً
ًعلى ورق، وبأنها كانت على أرض الواقع فعال كبيرا ال  ً
حدود له، تمثل بالدعم المعنوي والمادي، والوقوف إلى 

ن مسلمين ومسيحيين في كل الظروف جانب المقدسيي
 .التي تعرضوا لها

وأضاف، يدرك الجميع بأن القضية الفلسطينية 
هي القضية المحورية في الشرق األوسط، وهذا ما أكده 
ويؤكده على الدوام جاللة الملك والدبلوماسية األردنية 

ًكما يشدد الفاتيكان دوما على موقفه الثابت . التي يقودها
لمدينة الفريدة والمقدسة ألتباع الديانات من القدس، ا

اإلبراهيمية الثالث، حيث يدعو إلى احترام الوضع القائم 
ًفي مدينة القدس، تماشيا مع قرارات األمم المتحدة ذات 

 .الصلة

وقد أشار قداسة البابا فرنسيس لدور جاللة 
الملك المحوري في حماية المقدسات في القدس، وأشاد 

تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة بالتزام األردن ب
 .والعالم

ولفت إلى أن النظر إلى قضية القدس يكون من 
خالل بعدين، األول سياسي وهي أنها عاصمة الدولة 
الفلسطينية، والثاني أن بها مقدسات للمسلمين 
والمسيحيين، لذلك فاألردن ومنذ زمن بعيد لم يترك 

 .فلسطين ولن يتركها

لة الملك تبرع لترميم كنيسة وأشار إلى أن جال
القيامة، وهذا دليل للعالم أن االهتمام الهاشمي لم يكن 
فقط للمقدسات اإلسالمية، إنما للمقدسات المسيحية 

 .ًأيضا

من جهته، قال راعي كنيسة الروم الكاثوليك في 
الكرك األب بولص بقاعين إن الوصاية الهاشمية أمر 

لدول التي تسعى لبث تاريخي، وأن األردن من بين أكثر ا
روح التسامح واحترام األديان وترفض اإلرهاب والعنف، 

 .وهو ما تمثل بالوئام الذي يسود األردن بين الجميع

ّوأوضح بأن االتفاقية التاريخية الموقعة بين  ّ
جاللة الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 

ك ّ، قد أعادت التأكيد من جديد أن المل٢٠١٣ّعمان عام 
هو صاحب الوالية وخادم األماكن المقدسة في القدس، 
وهو صاحب الوالية القانونية في اتخاذ اإلجراءات 
القانونية والدبلوماسية أمام المحافل الدولية في حال 
ّاالعتداء على المقدسات، السيما وأنها تأتي مع االعتراف 

 بالوصاية ١٩٩٤الصريح لمعاهدة وادي عربة عام 
ردنية على المقدسات الدينية في مدينة الهاشمية األ

ٍالقدس الشريف، بوصلة المسيحيين والمسلمين على حد 
 .سواء

من جهته، قال وزير الثقافة السابق جريس 
سماوي ان الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية 
واالسالمية في القدس لها مشروعية ضاربت في التاريخ 

عمر بن الخطاب منذ العهدة العمرية بين الخليفه 
 . في القدسنيوسوالبطريرك العربي صفر



  
  ٣٨ 

ثم تجددت هذه الوصاية عندما زار : وأضاف
الشريف الحسين بن علي المدينة المقدسة وحضر اليه 
ابناء فلسطين يبايعونه ويطلبون وصايته على 

ومن غير الهاشميين يحق لهم ورثاة العهدة . المقدسات
خية مع القدس المدينة العمرية والعالقة الفريدة والتاري

 .العظيمة

وأشار سماوي إلى أن جاللة الملك في خطابه 
الذي القاه في يرافان في أرمينيا، اكد على الثوابت، 
ّواشار اشارة لماحة الى تكوين المجتمع االردني 
ٕالفسيفسائي والى أن االرمن هم جزء من هذه التشكيلة 

تضن التنوع األردنية، فاذا كانت القدس مهد الديانات وتح
الروحي الفريد للعالم فان ذلك ينسجم مع البنية الثقافية 
والتاريخية واألخالقية للهاشميين المنفتحين على العالم 
. وعلى التنوع وعلى االنسان مهما كان عرقه او دينه

الوصاية الهاشمية على المقدسات لها مشروعية دولية 
  .وتاريخية وقانونية

  ٣ ص١٢/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

الفايز والصفدي يثمنان مواقف الملك في 
  الحفاظ على الثوابت األردنية

 

ثمن رئيس مجلس األعيان،  - بترا–ّعمان  
فيصل الفايز، مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني في 
الحفاظ على الثوابت األردنية، المتعلقة بأي تسوية إلنهاء 

 جاللته الصراع العربي اإلسرائيلي، والتي تشكل الءات
، "ال للتوطين وال وطن بديل والقدس خط أحمر"الثالث 

  .أساسا لها

جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماعا مشتركا عقدته 
لجنتا الشؤون العربية والدولية والمغتربين وفلسطين في 
مجلس األعيان، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين 

أيمن الصفدي، بحضور أعضاء اللجنتين، وعدد من 
  .ناألعيا

وأشاد الفايز بالدبلوماسية األردنية، التي يقودها 
جاللة الملك وتعكس مواقف المملكة حيال مختلف 
القضايا العربية واإلقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية، إلى جانب جهود جاللته الرامية إلى إحالل 

  .السالم واالستقرار في المنطقة

ن بقيادة جاللة الملك وقال الفايز إن مواقف األرد
مواقف ثابته ال تتبدل وال تتغير، فاألردن يسعى إلى 
السالم الشامل والعادل، الذي يلبي حقوق الشعب 
الفلسطيني ويمكن من إنهاء صراعات المنطقة، داعيا 
المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودفع إسرائيل إلى 
 العودة إلى طاولة المفاوضات وبدء محادثات سالم

  .حقيقية على أساس القرارات الشرعية الدولية

وشدد الفايز، خالل اللقاء، على ضرورة التفاف 
الجميع حول جاللة الملك في مساندة مواقفه الرافضة 
ألي تجاوزات على الثوابت األردنية وحقوق الشعب 
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع 

ا القدس، وتأكيد ، وعاصمته١٩٦٧من حزيران عام 
جاللته على أن أي تسوية لعملية السالم يجب أن تقوم 
على أساس حل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية ذات 

  .الصلة بالقضية الفلسطينية

ودعا رئيس مجلس األعيان الحكومة إلى ضرورة 
وضع استراتيجية إعالمية للتصدي بقوة إلى محاوالت 

الثابتة من القضايا الوطنية التشكيك بالمواقف األردنية 
  .والعربية، التي تنشر عبر وسائل التواصل االجتماعي

بدوره، جدد الصفدي، خالل اللقاء، التأكيد على 
مواقف المملكة، بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، تجاه 
القضية الفلسطينية، التي أكد أنها القضية المركزية 

حة وثابتة وأن وقال إن مواقف األردن واض. األولى
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المملكة تتعامل مع أي طرح لحل القضية وفق مواقفه 
  .وثوابته التي ال تتبدل ومصالحه الوطنية العليا

وأضاف أن السالم العادل الذي تقبله الشعوب 
خيار استراتيجي أردني عربي طريقه تلبية جميع الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل 

رارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية الدولتين وفق ق
للسالم، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 
القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 

وشدد الصفدي على دور . ١٩٦٧الرابع من حزيران 
الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية 

ية المقدسات والحفاظ على والمسيحية في القدس في حما
الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وحماية هويتها 

  .العربية اإلسالمية والمسيحية

من جهتهم، ثمن رئيس لجنة الشؤون العربية 
والدولية والمغتربين، العين ناصر اللوزي، ورئيس لجنة 
فلسطين، العين حيا القرالة، وأعضاء اللجنتين مواقف 

لتي وصفوها بالشجاعة إزاء القضية جاللة الملك ا
الفلسطينية، ودور جاللته في دعم حقوق الشعب 

  .الفلسطيني الشقيق في مختلف المحافل الدولية

وأكد األعيان أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز 
الجبة الداخلية في االلتفاف حول جاللته في مواقفة 
المختلفة، وال سيما تلك الرامية إلى إحالل السالم 

  .الستقرار في المنطقةوا

  ١ ص١٤/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ال قضية بحساسيـة القـدس : الصفدي
ًومقدساتهـا والعبث بها سيقود حتما لتفجر 

 الصراع
 

 قال وزير الخارجية وشؤون -  بترا- ميونخ
المغتربين أيمن الصفدي، إن خطورة التحديات التي تهدد 

تمع الدولي بشكل العملية السلمية، تتطلب أن يتحرك المج
فاعل وسريع إليجاد أفق حقيقي للتقدم نحو السالم العادل 
ًالذي تقبله الشعوب، مؤكدا أنه ال يمكن تحقيق السالم 

  .من دون زوال االحتالل

وأكد في ندوة حول فلسطين، امس األحد، خالل 
مؤتمر ميونخ لألمن، أن حل الدولتين الذي يضمن قيام 

لة والقابلة للحياة وعاصمتها الدولة الفلسطينية المستق
 ١٩٦٧القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 

لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل وفق قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية هو سبيل السالم 

  .الدائم الذي يشكل ضرورة لكل المنطقة

ًوحذر الصفدي في الندوة التي شارك فيها أيضا  ّ
شتية وأمين عام ا وزراء فلسطين الدكتور محمد رئيس

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من التبعات 
الكارثية ألي خطوات إسرائيلية أحادية تستهدف فرض 

  .حقائق جديدة على األرض

ّوشدد على أن أي قرار إسرائيلي بضم وادي 
األردن وشمال البحر الميت في األراضي الفلسطينية 

ّقوض حل الدولتين وسينسف كل األسس التي المحتلة سي
  .قامت عليها العملية السلمية

ّكما حذر من أي محاوالت لتغيير الوضع 
التاريخي والقانوني في المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

  .في القدس

ال قضية بحساسية القدس «وقال إن 
ومقدساتها، والعبث بها هو استفزاز لمشاعر ماليين 

ًحيين في العالم وسيقود حتما إلى تفجر المسلمين والمسي
  .«الصراع

ّوأكد الصفدي دور الوصاية الهاشمية التاريخية 
التي يؤديها جاللة الملك عبداهللا الثاني على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس في الحفاظ على 



  
  ٤٠ 

المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم 
  .فيها

لمقدسات هو حماية لفرص وقال إن حماية ا
ًالسالم، مؤكدا أن المدينة المقدسة يجب أن تكون رمزا  ً

  .للسالم ال ساحة للصراع

وأضاف أن المنطقة والعالم سيدفعان ثمن قتل 
فرص السالم واألمل بتحقيقه حيث أن ذلك سيجذر اليأس 

  .والتطرف وسيفجر الصراع

وأكد أن القضية الفلسطينية هي القضية 
ألولى، وهي أساس الصراع والتوتر في المركزية ا

المنطقة، وحلها على أساس حل الدولتين الذي يلبي 
جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة هو المتطلب 

  .الرئيس لتحقيق األمن واالستقرار اإلقليميين

وزاد وزير الخارجية، أن أي اعتقاد أن السالم 
الشامل يمكن أن يتحقق عبر القفز فوق القضية 

طينية وهم ال قاعدة له، وأن السالم العادل خيار الفلس
استراتيجي وضرورة لكل شعوب المنطقة واألمن الدولي 
يجب أن ال يتوقف الجهد الدولي لتحقيقه، وأنه ال يمكن 

  .تحقيق السالم من دون زوال االحتالل

وأكد أن المفاوضات المرتكزة إلى الشرعية 
ًلسالم، الفتا الدولية هي الطريق لحل الصراع وتحقيق ا

إلى أن التزام المسار التفاوضي في إطار المرجعيات 
المعتمدة أمر أكده الفلسطينيون ودعمته قرارات الجامعة 

  .العربية

وقال الصفدي إن المملكة كانت وستبقى قوة من 
أجل السالم العادل الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب 

  .وينهي الصراع

مل مع األشقاء وأكد أن األردن سيستمر في الع
والشركاء في المجتمع الدولي من أجل إطالق مفاوضات 
جادة وفاعلة لتطبيق حل الدولتين وفق المرجعيات 
المعتمدة، وأن المملكة تتعامل مع كل الطروحات وفق 

مبادئها وبما يحمي مصالحها الوطنية وفي إطار رؤيتها 
  .الواضحة حول سبل تحقيق السالم العادل

 سؤال إن األردن قادر على وقال في رد على
حماية مصالحه، والعالم كله يعرف ويحترم دور المملكة 
وسياساتها التي ترتكز إلى مبادئ واضحة ال تتغير 

  .وتستهدف السالم الحقيقي القابل للحياة

إلى ذلك، واصل الصفدي عقد لقاءات جانبية مع 
عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين المشاركين في 

لذي انطلق الجمعة، ركزت على سبل تعزيز المؤتمر ا
وأجرى الصفدي . العالقات الثنائية والمستجدات اإلقليمية

مباحثات مع نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
المحمد الصباح، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين 

  .بين البلدين الشقيقين

واستعرض الوزيران المستجدات في المنطقة 
ستمرار التشاور والتنسيق إزاء سبل التعامل مع وأكدا ا

  .التحديات اإلقليمية

والتقى الصفدي الممثل األميركي الخاص لسوريا 
والمبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد داعش السفير 
جيمس جيفري في اجتماع استعرض التطورات في األزمة 

  .السورية وجهود مكافحة اإلرهاب

زير الدولة في كما عقد الصفدي مباحثات مع و
وزارة الخارجية األلمانية نيلز آنين ركزت على القضية 
الفلسطينية والتطورات في سوريا إضافة إلى تفعيل 

  .التعاون األردني األلماني

ًوالتقى الصفدي على هامش المؤتمر أيضا 
رئيس المجموعة الدولية لألزمات روبرت مالي، ووضعه 

مع األزمات ل التعامل في صورة رؤية المملكة لسب
  .اإلقليمية

  ١ ص١٧/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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الءات الملك الثالث تمثل موقف األردن : الفايز
  الثابت والصلب

 

رحب رئيس مجلس األعيان فيصل  - عمان
الفايز برعاية الحملة التي ستطلقها لجنة فلسطين في 

حملة «مجلس النواب الخميس المقبل، تحت عنوان 
بهدف جمع مليون توقيع تؤكد » يحقي وقرار.. العودة

حق عودة كافة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم 
  .وتعويضهم

وقال الفايز خالل لقائه رئيس وأعضاء لجنة 
فلسطين النيابية امس، بدار مجلس األعيان، إن حق 
العودة هو حق مقدس وال يمكن التنازل عنه، وأن الءات 

حة في التأكيد أن جاللة الملك عبداهللا الثاني الثالث واض
، وهو »ال للتوطين وال للوطن البديل والقدس خط أحمر«

  .ما يمثل موقف األردن الثابت والصلب

وأكد الفايز أن األردن بقيادة جاللة الملك سيبقى 
على الدوام مناصرا للقضية الفلسطينية وحق الشعب 
الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على التراب 

سطيني على حدود الرابع من حزيران لعام الوطني الفل
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

من جانبه، ثمن رئيس لجنة فلسطين في مجلس 
النواب النائب يحيى السعود رعاية رئيس مجلس األعيان 
الحملة التي سيتم فور اإلنهاء من جمع التواقيع عليها 
برفعها إلى مركز العودة الفلسطيني في العاصمة 

انية لندن والذي سيقوم بدوره بتسليمها إلى األمم البريط
  .المتحدة

إن اللجنة تقدر رعاية رئيس : وقال السعود
مجلس األعيان الذي يؤكد دوما دعمه المطلق للحق 

وقال رئيس  .الفلسطيني وحق عودة الالجئين وتعويضهم
اللجنة النائب يحيى السعود، في اجتماع للجنة أمس 

يابية تسعى من خالل هذه الحملة فلسطين الن«األحد، إن 

إلى ترجمة التوجهات الملكية السامية الرافضة للتوطين 
   .الثالث» الالءات«والوطن البديل عبر 

وأضاف، أن إطالق هذه الحملة تأتي في إطار 
تشاركي مع كل مؤسسات المجتمع المدني بهدف إرسال 
رسالة للعالم بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان 

ًيع العرب والمسلمين، الفتا إلى أن النجاح الحقيقي جم
   .لهذه الحملة يكمن في العملية التشاركية

وأكد السعود، أن قضية الالجئين من أهم 
القضايا في الوقت الحالي، والسيما ان هناك إصرارا على 

صفقة »تنفيذ خطة السالم االميركية أو ما يسمى بـ
عوب إلى بذل كل ما يدعونا كممثلين عن الش ،»القرن

   .الجهود للوقوف بوجه تلك الصفقة المجحفة والظالمة

بدورهم، دعا النواب من أعضاء اللجنة، الجهات 
الرسمية والخاصة إلى جمع أكبر عدد من التواقيع 
ٕالرافضة لالحتالل واشاعة ثقافة حق العودة ورفض 
الوطن البديل عبر إعداد استراتيجية تشاركية مع جميع 

 الوطنية والشعبية، مؤكدين أن حق العودة هو الفاعليات
 .حق مقدس لكل فرد وال يسقط بالتقادم

  ٥ ص١٧/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

على مد قطار " إسرائيل"الخارجية تدين موافقة 
 سريع بين تل أبيب والقدس

 

دانت وزارة الخارجية وشؤون  –عمان 
 مد المغتربين، موافقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي على

القطار السريع الواصل بين تل أبيب والقدس إلى البلدة 
ٕالقديمة بالقدس الشرقية المحتلة، واقامة محطات للقطار 

  .في البلدة القديمة

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير 
ضيف اهللا الفايز، إن هذه الخطوة أحادية الجانب تعد 

ًانتهاكا سافرا للقانون الدولي، والقانون  الدولي اإلنساني، ً



  
  ٤٢ 

ولقرارات األمم المتحدة ومنظمة األمم المتحدة للتربية 
  .)اليونسكو(والعلوم والثقافة 

وأكد أن على إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل، 
ّالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر 

، وعدم ١٩٦٧القدس الشرقية أراض محتلة منذ عام 
تها واحترام الوضع القائم التاريخي المساس بطابعها وهوي

  .والقانوني فيها

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 
  .للتصدي للخطوات اإلسرائيلية الالشرعية والالقانونية

  ١٨/٢/٢٠٢٠السبيل 

* * * * *  

شخصيات مقدسية تشيد بمواقف الملك تجاه 
  القضية الفلسطينية

 

دينية مقدسية،  أشادت شخصيات - بترا-الزرقاء
بمواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني المشرفة تجاه 
القضية الفلسطينية، كما أكدت أهمية الوصاية الهاشمية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس الشريف، 
داعين إلى التمسك بحق العودة، ورفض بنود ما تسمى 

  .بصفقة القرن

 عكرمة ٕوأكد خطيب وامام المسجد األقصى الشيخ
صبري، في مؤتمر عقد اليوم االثنين، في الزرقاء، بعنوان 

القدس عاصمة لفلسطين وتأكيد الوصاية الهاشمية على "
، أهمية توحيد الصف الفلسطيني والعربي، من "المقدسات

أجل إفشال مخططات االحتالل اإلسرائيلي الطامع في 
الصفقة "السيطرة على المسجد األقصى وترجمة بنود 

  .المتحيزة لالحتالل" يركيةاألم

يعني أن فلسطين " يهودية الدولة"وبين أن شعار 
ًليست ألهلها وليست مقدسة، وهو ليس جديدا، مشيرا  ً
إلى أن اإلعالن عن الصفقة من قبل اإلدارة األميركية، 
جاء لالنتقام من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية 

ًءا ال ستبقى فلسطين جز"التي ترفض هذه الصفقة، و
  ".يتجزأ من البالد العربية واإلسالمية

وقال إن عدد الالجئين الفلسطينيين يزيد عن 
ستة ماليين بالدول العربية ودول أجنبية، وقرار الجمعية 

 ينص على عودة ١٩٤العامة لألمم المتحدة رقم 
الالجئين إلى األراضي التي هجروا منها، وتعويضهم عن 

  .سنوات تشردهم في المنافي

أشاد بموقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني و
الرافض للوطن البديل والتوطين، حيث أن المرابطين 
والمرابطات يبذلون دماءهم الزكية في سبيل التمسك 

  .والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين المحتلة

اننا "من جهته، قال المطران عطا اهللا حنا 
لمسيحية، وهي حاملون رسالة مقدساتنا اإلسالمية وا

رسالة الشعب الفلسطيني الذي كان وسيبقى مناضال من 
أجل تحقيق تطلعاته الوطنية الرامية إلقامة دولته الحرة 
ًذات السيادة والمترابطة جغرافيا وعاصمتها القدس 

  ".الشريف

وبين أن هذا المؤتمر يحمل رسائل مهمة تشير 
ل الى أننا متمسكون بحق العودة، كما أن كافة فصائ

صفقة "الشعب الفلسطيني وتياراته، ترفض ما يسمى بـ
ًالتي زادت الفلسطينيين ثباتا وصمودا وتشبثا " القرن ًً

  .بأقدس بقعة في العالم

ٕووجه المطران حنا تحية إجالل واكرام لألسرى 
ًفي سجون االحتالل ولالجئين في دول العالم كافة، مبينا 

 الفلسطينية، أن القوى االستعمارية تريد تصفية القضية
ما يتطلب توحيد الصفوف وترتيب البيت الداخلي للتصدي 

  .لهم

بدوره، أكد مدير المسجد األقصى الشيخ عمر 
الكسواني أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، حيث أن 



  
  ٤٣ 

المقدسات تمر بأخطر المراحل التاريخية في ظل 
   .ية المتحيزةالسياسات األميرك

ونوه بأن تعزيز التواجد داخل المسجد األقصى 
يبدد مخططات االحتالل اإلسرائيلي التي تستهدف القدس 
ًوالمسجد األقصى، مشيدا بمواقف جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني بدفاعه عن الثوابت األردنية والفلسطينية، تلك 

   .المواقف المنبثقة من رسالة الهاشميين القومية

جه وزير القدس السابق حاتم عبد القادر وو
ًتحية إكبار واجالل للجيش العربي األردني، مثمنا  ٕ
ًتضحيات األردنيين على ثرى القدس، ومؤكدا أن الشعب 
الفلسطيني يرفض هذه الصفقة التي أطاحت بقرارات 

   .الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسالم

جيب وأشاد عضو المجلس الوطني الفلسطيني ن
القدومي بمواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني الذي أطلق 
من الزرقاء الءاته الثالثة المتمثلة برفض التوطين 
ورفض الوطن البديل ورفض أي تغييرات على معالم 

  .القدس الشريف

وحضر المؤتمر الذي أقيم في قاعة لجنة 
ًخدمات مخيم الزرقاء ونظمه تيار كلنا الزرقاء يدا بيد، 

  .من نواب الزرقاء وجمع من أهالي المحافظةعدد 

  ٩ ص١٨/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

األردن يدين قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية 
  في القدس الشرقية

  

أدانت وزارة الخارجية  – ماجدة أبو طير –عمان 
وشؤون المغتربين األردنية، إعالن رئيس الوزراء 

فى  وحدة سكنية جديدة ٢٢٠٠اإلسرائيلى بناء 
المستوطنة المقامة فى جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية 

 وحدة سكنية جديدة فى ٣٠٠٠المحتلة، وبناء 
 ."جيفعات همتوس"المستوطنة المسماة 

وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير ضيف 
 فى بيان أوردته وكالة األنباء األردنية -اهللا الفايز 

ٕوادانتها  رفض المملكة -، اليوم الخميس )بترا(
للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية فى األراضى 
الفلسطينية المحتلة، والتى تشمل بناء المستوطنات 
وتوسيع القائم منها ومصادرة األراضي، وأن جميع هذه 
ًاإلجراءات األحادية غير الشرعية تمثل خرقا للقانون 

  .الدولى والقانون الدولى اإلنسانى والقرارات الدولية

الحكومة اإلسرائيلية بوقف هذه وطالب 
ًالممارسات وفقا اللتزاماتها كقوة قائمة باالحتالل، داعيا  ً
المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف جاد لوقف الممارسات 
االستيطانية اإلسرائيلية التى تقوض حل الدولتين وتقتل 

  .فرص السالم

  ٣ ص٢١/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

م العادلة دعم الفلسطينيين لنيل حقوقه
  والمشروعة

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

 في توسيع آفاق التعاون بينهما، فضال عن التطورات
  .المنطقة

وأكد جاللة الملك وسمو أمير دولة قطر، خالل 
المباحثات، اعتزازهما بالعالقات األخوية بين البلدين، 
والحرص على النهوض بها في مختلف المجاالت، 

  .ًخصوصا االقتصادية واالستثمارية منها

وخالل مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، حضرها 
 بعثة الشرف سمو األمير علي بن الحسين، رئيس

المرافقة للضيف، وكبار المسؤولين في البلدين، جرى 
التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة العليا األردنية القطرية 



  
  ٤٤ 

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

وركزت المباحثات على مجمل القضايا اإلقليمية، 
لسطينية، حيث تم التأكيد على وفي مقدمتها القضية الف

ضرورة دعم األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة 
والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة القابلة للحياة على 

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

  .الدولية

  ٢ ص٢٤/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 ٣٥٠٠الخارجية تدين إعالن إسرائيل بناء 
 وحدة سكنية جديدة شرقي القدس

 

دانت وزارة الخارجية وشؤون  -  بترا–عمان 
 ٣٥٠٠المغتربين، اليوم الثالثاء، إعالن إسرائيل بناء 

الواقعة شرقي القدس  E1 وحدة سكنية جديدة في منطقة
 .المحتلة

أيمن وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
ًالصفدي، إدانة هذا اإلعالن ورفضه باعتباره خرقا فاضحا  ً
للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني وقرارات مجلس 
األمن وخطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل 
الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والذي يمثل 

  . السبيل الوحيد لتحقيق السالم العادل

ي، في بيان مساء اليوم، من تبعات وحذر الصفد
هذه الخطوة، وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل 

  . فاعل للحؤول دون تنفيذها

وطالب الصفدي الحكومة اإلسرائيلية بوقف بناء 
ًالمستوطنات وتوسعتها وفقا اللتزاماتها كقوة قائمة 

  .باالحتالل

  ٢٦/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  هود لحماية المقدساتسأبذل كل الج: الملك
  

استقبل جاللة الملك عبداهللا  -   بترا-عمان 
الثاني، بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني، 
ولي العهد، في قصر الحسينية، اليوم األربعاء، 

لقاء عمان األخوي العائلي للبطاركة "المشاركين في 
  ."األرثوذكس وممثليهم من أجل الحوار والوحدة

لقاء، الذي حضره سمو األمير غازي بن وخالل ال
محمد، كبير مستشاري جاللة الملك للشؤون الدينية 
والثقافية والمبعوث الشخصي لجاللته، شدد جاللة الملك 
على أن المسيحيين جزء ال يتجزأ من تاريخ المنطقة، 

  .ولهم دور مهم في حاضرها ومستقبلها

وأكد جاللته أن األردن مستمر في تحمل 
ته التاريخية في حماية المقدسات اإلسالمية مسؤولي

والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية 
الهاشمية على هذه المقدسات، والحفاظ على الوضع 

  .التاريخي والقانوني القائم في المدينة

من جهتهم، شدد البطاركة األرثوذكس، خالل 
 اللقاء، على تمسكهم بوصاية جاللة الملك على األماكن
المقدسة المسيحية، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية من 
أجل الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في مدينة 

  .القدس

وأوضح غبطة البطريرك كيريوس كيريوس 
ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال 
األردن وفلسطين، ورئيس مجلس رؤساء الكنائس في 

قاء، أن وصاية جاللة الملك القدس واألردن، خالل الل
على كنيسة القيامة والقبر المقدس والكنائس 
األرثوذكسية، تعتبر امتدادا للعهدة العمرية، التي حملها 
جميع خلفاء المسلمين، الذين حموا كنيسة القيامة 



  
  ٤٥ 

وحفظوا الوجود المسيحي والتعايش اإلسالمي المسيحي 
  . عام١٤٠٠وروح السالم في مدينة القدس منذ 

وحضر اللقاء مستشار جاللة الملك لالتصال 
  .والتنسيق، ومستشار جاللة الملك للسياسات واإلعالم

  ١ ص٢٧/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  

  

  

  

فلسطين النيابية تدعو لمزيد من التفاعل مع 
  "حقي قراري.. العودة"حملة 

 

دعت لجنة فلسطين النيابية إلى مزيد  - عمان
، التي »حقي قراري..العودة«من التفاعل مع حملة 

صفقة «أطلقتها اللجنة ضد خطة السالم األميركية 
  .، التي تبناها الرئيس األميركي دونالد ترمب»القرن

جاء ذلك خالل لقاء عقدته اللجنة امس برئاسة 
النائب يحيى السعود، مع مدير عام دائرة الشؤون 
الفلسطينية رفيق خرفان ورؤساء لجان تحسين الخدمات 

  .اتفي المخيم

وقال السعود، إن حق عودة الالجئين 
حق أصيل فردي وجماعي، «الفلسطينيين إلى وطنهم 

وغير قابل للتصرف، كفله القانون الدولي وسائر األنظمة 
  .«والمواثيق الدولية

وأضاف، ان هذا الحق ال يجوز انتقاصه تحت 
ًأي ظرف كان، مشيرا إلى أن مشاريع التوطين والوطن 

و مبادرة أو قرار، يناقض الطبيعة البديل، وكل حل أ
  .«غير شرعي«األساسية لحق العودة، يعتبر 

من جانبهم، قال النواب، أعضاء اللجنة، إن حق 
هو حق ألي فلسطيني شرد من وطنه، وال يحق «العودة 

، مؤكدين أن كل محاوالت فرض »ألحد االنتقاص منه
  .حلول وصفقات للتصفية مرفوضة

  ٦ ص٢٧/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  


	ون�א���س����א������א��

صفقة القرن مجافية : الملكية لشؤون القدس
للحق وتتعارض مع القوانين وااللتزامات 

 الدولية
  

اعتبرت اللجنة الملكية لشؤون القدس  - عمان
ان ما جاء في صفقة القرن مجاف للحق ويتعارض مع 

  .القوانين واالتفاقيات وااللتزامات الدولية

 بيان، امس، ان الوصف القانوني لما وقالت في
تضمنته الصفقة انها مجرد مقترحات أو طروحات 
سياسية صادرة عن طرف واحد، ولم تصدر عن الشرعية 

عن  الدولية أو من يمثلها من منظمات دولية، فضال
صدورها دون موافقة الطرف الفلسطيني، ولم تراع الوضع 

  .ًه دولياالتاريخي القائم في القدس والمتعارف علي

 قرار عن الجمعية ٨٠٠واشارت الى صدور نحو 
العامة ومجلس األمن حول القضية الفلسطينية والقدس 

  .ًمنها شيئا) السلطة القائمة باالحتالل(لم تطبق اسرائيل 

واضافت انه بالنسبة لبنود الصفقة المتعلقة 
القدس العاصمة الكاملة والموحدة ( بالقدس، فإن اعتبار

هو زعم يخالف الحقائق التاريخية، ) ئيلعاصمة السرا
 ويتعارض مع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم



  
  ٤٦ 

(ES-10/L.22)  والذي اعتبر أن ٢٠١٧الصادر عام ،
ما جاء في تصريح الرئيس االميركي دونالد ترامب بتاريخ 

بأن القدس عاصمة مزعومة السرائيل هو  ٦/١٢/٢٠١٧
، كما ان قرار مجلس فالقدس أرض محتلة) الغ وباطل(

ًصوتا مقابل صوت واحد ) ١٤(األمن والذي أقر بأغلبية 
للواليات المتحدة االمريكية فقط، فأنه نص قانوني قرر 
ابطال تصريح ترامب بشأن القدس، والذي انطلق منه 

صفقة (الرئيس ترامب مرة أخرى العالن مقترح جديد هو 
  ).القرن

في القدس اما بخصوص المستعمرات االسرائيلية 
 رقم ٢٠١٦فقد حسم موضوعها بقرار مجلس األمن عام 

، والذي لم تستخدم فيه امريكا حق النقض )٢٣٣٤(
الفيتو ألول مرة، والذي ينص على مطالبة اسرائيل بوقف 
االستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقرر عدم 

، ١٩٦٧شرعية انشاء أي مستوطنة على أراضي عام 
سيادة في ارض فلسطين التاريخية والقدس ًعلما ان ال

) السلطة القائمة باالحتالل(المحتلة ليست السرائيل 
ًقطعا، بل هي سيادة للشعب الفلسطيني المحتلة أرضه 
صاحب الحق في تقرير مصيره وذلك بحسب القانون 

  .الدولي وقرارات الشرعية الدولية

واشارت الى ان جميع ما تقيمه اسرائيل في 
العربية المحتلة من مستعمرات غير معترف بها االراضي 

ًدوليا، كما أن قرارات المنظمات الدولية ومنها منظمة 
اليونسكو تناقش القضية الفلسطينية والقدس في جدول 

، ومعظم القرارات )فلسطين المحتلة(أعمالها تحت بند 
الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والخاصة 

ئيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة بالمستوطنات اإلسرا
بما فيها القدس الشرقية وفي الجوالن السوري المحتل 
تصدر عن اللجنة الرابعة واسمها لجنة المسائل السياسية 
ٕوانهاء االستعمار وهذا يؤكد أن الوجود االسرائيلي في 

  ).استعمار(فلسطين والقدس 

صفقة (أما فيما يخص مما ورد في مقترحات 
من الحق التاريخي لليهود في القدس فهو عار ) القرن

نتائج الدراسات والتنقيبات االثرية  عن الصحة وفندته
التي قام بها علماء اثار غربيون واسرائيليون، حيث أكدوا 
أن ال اثار لليهود فيها وانها عربية كنعانية منذ خمسة 
االف عام، وقد استندت منظمة اليونسكو على هذه 

عنها عدة قرارات مفادها أن المسجد النتائج فصدر 
 الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية/ االقصى المبارك

ًدونما هو ملك خالص للمسلمين وحدهم والصلة ) ١٤٤(
 لليهود به، وان الوجود االسالمي في القدس لمدة

سنة كدولة سادت وادارت المنطقة بحرية ) ١٣٠٠(
باطلة التي وردت وتسامح يفند كل االدعاءات التاريخية ال

  .في الصفقة

وقالت ان التفكك والتشرذم العربي واالسالمي 
وانشغاله بالعديد من المشاكل السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية أتاح السرائيل فرصة مضاعفة عدوانها على 
الشعب الفلسطيني بأبشع الوسائل، يساندها في ذلك 

االدارة لالسف موقف بعض الدول المنحازة لها وباالخص 
االمريكية برئاسة ترامب، األمر الذي يتطلب اعادة توحيد 
الصف العربي واالسالمي والفلسطيني ومحاولة االستفادة 

العام الرسمي والشعبي لمختلف دول العالم بما الرأي من 
فيه االوروبي والصيني والروسي وغيره ممن يؤيد حق 
ة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، الى جانب ضرور

ًالضغط عربيا واسالميا من خالل جامعة الدول العربية  ً
ومنظمة التعاون االسالمي ومن خالل بعثات هذه الدول 
في هيئة االمم المتحدة، وبالتنسيق مع بقية دول العالم 
من أجل اصدار قرارات تلزم اسرائيل بالتقيد بالقرارات 

  الدولية وخريطة السالم التي تبنتها الشرعية الدولية،

الى جانب ذلك، اكدت اللجنة ان هناك ضرورة 
لمساندة ودعم الموقف االردني الذي يستند إلى الوصاية 
الهاشمية التاريخية على المقدسات االسالمية والمسيحية 
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ًفي القدس باعتباره موقفا يدافع عن االمة والحق والعدل 
في وجه الخطط والمشاريع الصهيونية التي تسعى 

ال تنفيذها، واألردن سيبقى مع الشعب اسرائيل الى استكم
الفلسطيني في حقه اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة 

 ١٩٦٧على كافة اراضيه التاريخية المحتلة عام 
وعاصمتها القدس الشرقية، مهما كان الثمن وبلغت 
التضحيات، وهو ماعبر عنه جاللة الملك عبد اهللا الثاني 

ن القدس خط أحمر، وكال في المحافل الدولية، فقد قال ا
على القدس وكال على التوطين وكال على الوطن البديل، 
ًمشيرا ان االحتالل مأساة اخالقية عالمية يجب على 
العالم كله السعي إلنهاء ما ينتج عنه من اضهاد للشعب 

 .الفلسطيني آن األوان أن ينتهي

  ٥ ص١٠/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ضغوط أمريكية  ":رالجف"الملكية لشؤون القدس 
 قرار ٕواسرائيلية لتغيير بنود مقترح مشروع

ٕ صفقة القرن وافراغها من حق رفض
  الفلسطيني في أرضه

 

 أكد الرئيس الفلسطيني محمود –أمل العمر 
عباس أن مشروع البيان المقترح للتصويت في مجلس 

دون المستوى المطلوب والذي يؤكد " األمن الدولي كان 
  ".بتة للشعب الفلسطينيعلى الحقوق الثا

 هل مشروع البيان المقترح للتصويت في مجلس 
األمن الدولي كان دون المستوى المطلوب الذي يؤكد 

  على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني؟

األمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبد 
أن اللجنة الملكية " لجفرا نيوز"اهللا كنعان أكد بحديث 

د باهتمام األخبار والتعليقات الخاصة لشؤون القدس ترص
بمقترح المشروع الذي كان من المقرر تقديمه إلى مجلس 
األمن من قبل دولتي إندونيسيا وتونس المتعلق برفض 

صفقة القرن، مشيرا إلى أن صيغة هذا المقترح لم تظهر 
ًكاملة للعيان باعتبارها لم تطرح للتصويت رسميا بعد، 

ت التي تؤكد بأن المقترح كان باستثناء بعض التسريبا
يقوم على رفض خطة الرئيس األمريكي ترامب، وذلك 
بالتذكير بقرارات األمم المتحدة ذات الصلة بفلسطين 
والقدس، والتي تدين أي خطوات من شأنها تغيير التركيبة 
السكانية أو الوضع التاريخي القائم في األرض 

القدس، ألنه م، بما فيها ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام 
يخالف القانون اإلنساني الدولي، غير أنه خشي إال 
يحصل مشروع القرار على األصوات التسعة المطلوبة من 

ً عضوا في مجلس األمن نتيجة المشاورات ١٥بين 
  .الجانبية، لكي يتم التصويت عليه الحقا

وأضاف كنعان أن هناك ضغوطا كبيرة تم 
ٕة واسرائيل السلطة ممارستها من قبل اإلدارة األمريكي

القائمة على االحتالل عبر الوسيط البريطاني لتغيير 
العديد من بنود المقترح خاصة محاولة إفراغه من 
الدعائم القانونية والشرعية الدولية التي تؤيد وتؤكد الحق 
ٕالفلسطيني في أرضه واقامته لدولته على حدود عام 

أمريكا  أو اإلشارة إلى القدس الشرقية باعتبار ١٩٦٧
تراها عاصمة لدولة إسرائيل مع المطالبة األمريكية 
ٕواصرارها بعدم اإلشارة إلى أمريكا نفسها كواضعة للصفقة 
أو اإلشارة إلى البند السابع من ميثاق األمم المتحدة كما 

 .أوردت العديد من وكاالت األنباء

وأشار إلى ان أي مقترح يجب أن يقوم على 
نساني وقرارات الشرعية الدولية مبادئ القانون الدولي اإل

 قرار صادر عن مجلس األمن ٨٠٠والتي تشمل أكثر من 
والجمعية العامة بخصوص فلسطين وجوهرها مدينة 
القدس، بما في ذلك القرارات الخاصة بحل القضية 
الفلسطينية على أساس حل الدولتين وحق الالجئين في 

ة التي العودة، وهو ما يبدو أنه شكل المادة األساسي
تشكل منها مقترح تونس واندونيسيا قبل محاولة تغيير 
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ٕبنوده وافراغها من محتواها من قبل البعض مشيرا إلى ان 
هذا المقترح يشكل قاعدة قانونية وتشريعية يمكن قبولها 
النطالق في عملية تفاوض تضمن إحالل السالم الذي 

شارة ًسينعكس ايجابيا على المنطقة والعالم، وال بد من اإل
العام الدولي يرفض ما جاء من بنود فيما الرأي إلى أن 

ًيسمى صفقة القرن مشيرا إلى انه بدا واضحا في جلسة 
، )نيكوالي مالدينوف(مجلس األمن الدولي حيث أشار 

المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط في 
أن السالم الدائم : "كلمة ألقاها في مجلس األمن جاء فيها

امل هو هدف يتحقق فقط عبر تحقيق رؤية حل والش
دولتين مشيرا على أن األمم المتحدة عليها االلتزام 
بالسالم العادل والشامل العادل بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين على أساس اإلطار متعدد األطراف المشترك 
المنصوص عليه في قرارات األمم المتحدة والقانون 

  .الدولي

ف الدول األوروبية أكد كنعان أما بالنسبة لموق
على ان الخطة األمريكية تنحرف عن المعايير المتفق 

، كما أن هناك أصوات داخل أمريكا حوالي ً"عليها دوليا
وأصوات )  نائب ديمقراطي في الكونغرس األمريكي١٠٧(

داخل إسرائيل نفسها، ترى أن هذه الخطة ستؤدي إلى 
  .عقيدجر المنطقة إلى حالة من الفوضى والت

ولفت كنعان إلى أن الموقف األردني الرسمي 
والشعبي رافض لما جاء في صفقة القرن، هذه الصفقة 
األحادية التي لم تستند في صياغتها على القانون الدولي 
وال على العراف الدولية وال حتى على المنطق السليم 
الذي يمكن قبوله، و تؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس 

ً واحدا خلف القيادة الهاشمية صاحبة ًوقوفها صفا
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس ممثلة بصاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني 
بن الحسين الذي يتمسك بموقفه الراسخ والذي ينطلق 

من تاريخ طويل لآلباء واألجداد تجاه التمسك بفلسطين 
  .دوامودعم أهلنا فيها على ال

ما هي توقعاتك للمرحلة القادمة وما هي الخطوات المقبلة 
 من الجانب الفلسطيني؟

" لجفرا نيوز"وحول المرحلة القادمة أكد كنعان 
أن المرحلة الحالية تتطلب عملية تكاتف فلسطيني وعربي 
ٕواسالمي وتوحيد الجهود للعمل من أجل دعم القضايا 

ضية الفلسطينية العربية واإلسالمية وفي مقدمتها الق
وجوهرها مدينة القدس، خاصة إننا شاهدنا أن االحتكام 
إلى الشرعية الدولية ممثلة بهيئة األمم المتحدة والجمعية 
العامة ومجلس األمن وجميع المنظمات التابعة لها، أمر 
يحتاج إلى وحدة وتنظيم للطروحات والمقترحات السياسية 

العام الدولي  الرأيمضيفا ان األهم من ذلك هو حشد 
المؤيد والمناصر لها، من أجل الخروج بقرارات دولية تشد 
من أزر الحق الفلسطيني والعربي واإلسالمي، وربما 
كانت تداعيات ما جرى في مجلس األمن بخصوص 
مقترح القرار الرافض لخطة السالم األمريكية المقترحة 

 السلطة القائمة) صفقة القرن والتي مارست فيها إسرائيل
ٕباالحتالل وادارة الرئيس األمريكي ترامب ضغوط دولية 
كبيرة منعت فيها المجتمع الدولي من اتخاذ قرار يدين 
ًصفقة القرن، وهذا أمر خطير جدا إذ من شأنه أن يجعل 
ٕملف الصفقة مفتوحا، بدال من رفضها مباشرة وانهاء  ً

 .حالة الجدل والفوضى التي أشعلتها في المنطقة والعالم

 كنعان ان لدى الجميع يقين بأن الموقف وأضاف
الفلسطيني الرافض لصفقة القرن والذي لن يتنازل عن 
حقوقه في األرض والسيادة والكرامة والعودة، وأن الصفقة 
تخالف طموحه وآماله بإقامة الدولة الفلسطينية على 

م وعاصمتها القدس الشرقية كما أقرت ١٩٦٧حدود عام 
و موقف واعي لمسؤولياته ذلك الشرعية الدولية، وه

ويعمل على كافة القنوات الدبلوماسية لحشد المواقف 
ًالدولية لصالحه، فمثال حضور الرئيس الفلسطيني 
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محمود عباس جلسة مجلس األمن المتعلقة بمقترح 
اندونيسيا وتونس وتمسكه بقرارات الشرعية الدولية 
ومطالبته مجلس األمن ضمان تفعيلها والعمل بها دليال 
على مواصلة الموقف الفلسطيني بالدفاع عن حق تقرير 
ٕمصيره وحقه في أرضه واقامته لدولته، كما أن طلب 
الدعوة الفلسطينية إلتحاد البرلمان العربي لعقد جلسة في 
العاصمة عمان وما خرج عنه من بيان يؤكد الحق 
الفلسطيني ويرفض صفقة القرن ويدعوا للتمسك ودعم 

 .الوصاية

لى المقدسات اإلسالمية والمسيحية الهاشمية ع
في القدس، وغيرها من الجهود الدبلوماسية الفلسطينية 
على الصعيد العربي واإلسالمي والدولي جميعها تعزز من 

ًدفاعه عن حقوقه في وجه هذه الصفقة المرفوضة أردنيا 
ٕوفلسطينيا وعربيا واسالميا والتي تخالف القانون الدولي  ً ً

  . وال تخدم األمن والسالم العالميوالحقائق التاريخية

وأشار إلى أن الدعم األردني للشعب الفلسطيني 
للقدس يشكل أولوية وطنية وقومية في فكر القيادة 
الهاشمية األردنية، وفي سياسة الحكومة والمؤسسات 
الرسمية والشعبية األردنية مؤكدا على انه لن يتم التأخير 

ا كانت مهما كانت الضغوط التي تمارس ومهم
مؤكدا على ان مصير هذه الصفقة كما هو ، التضحيات

مصير عشرات المقترحات المشابهة على مدار تاريخ 
  ....القضية الفلسطينية وهو الرفض

١٣/٢/٢٠٢٠ جفرا نيوز

* * * * *  

�	ون�������

تحديد وضع القدس لصالح جانب : كي مون
 واحد خطوة استفزازية وخطيرة

  

 الحكماء أن المقترحات  اعتبرت هيئة–نيويورك 
األمريكية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس االميركي 
دونالد ترامب ال يمكن أن توفر حال عمليا للصراع 

  .اإلسرائيلي الفلسطيني

ووفق بيان صادر عن الهيئة، فان مضامين 
ًالخطة وبنودها تجعل من حل الدولتين مستحيال، ما 

رقية وينقل يرسخ الالمساواة العميقة على أسس ع
  .الصراع المستمر منذ عقود إلى مرحلة جديدة

وهيئة الحكماء تتشكل من قادة مستقلين 
يستخدمون خبراتهم الجماعية ونفوذهم من أجل السالم 
والعدالة وحقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم، 

وتأسست المجموعة من قبل نيلسون مانديال في عام 
٢٠٠٧.  

نسخة » الدستور«ل وقال الحكماء في بيان وص 
في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان »عنه، انه و

اإلسرائيلي لمناقشة الضم الفوري لجميع المستوطنات، 
يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك األمم المتحدة 

 أن - على وجه االستعجال - واالتحاد األوروبي، التأكيد 
يؤدي إلى االستيالء على األراضي بالقوة غير قانوني، وس

  «.اتخاذ تدابير مضادة تتجاوز اإلدانة الخطابية

ًاعتمادا على الخطوات »وأضاف البيان انه و
التالية من قبل الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، قد ينتقل 
الصراع الفلسطيني من أجل إقامة دولة متنامية نحو 

ذلك ان هناك خطرا  المساواة في الحقوق في دولة واحدة،
ًات األكثر تطرفا في جميع أنحاء العالم، التي من الجماع
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ًستحاول أيضا االستفادة من اإلحساس بالظلم ونقص 
  .القيادة

وقال بان كي مون، وهو نائب رئيس الحكماء 
احتدم الصراع «واألمين العام السابق لألمم المتحدة 

اإلسرائيلي الفلسطيني طوال تاريخ األمم المتحدة نفسه، 
ل األفضل واألكثر منطقية وعدالة الح«مشددا على ان 

هو توفير دولتين للشعبين، على أساس حدود عام 
  .« المعترف بها دوليا١٩٦٧

واضاف إن اإلعالنات األحادية الجانب التي 
ًتستبعد وتهين طرفا واحدا من أطراف النزاع ستؤدي  ً ُ

  .لنتائج عكسية

إن الضم المقترح ألراض فلسطينية أخرى «وتابع 
ضفة الغربية يعرض أمن إسرائيل نفسها محتلة في ال

للخطر، ويخلق سابقة خطيرة لالستيالء على األراضي 
الجهود األحادية الجانب إلعادة «بالقوة، مشيرا الى ان 

تحديد وضع القدس لصالح جانب واحد هي استفزازية 
عالوة على ذلك، ان عدم وجود أي خطة » .وخطيرة

ًصرا رئيسيا في غزة يعني أن عن) قطاع(موثوق بها لـ  ً
  .«الصراع ال يتم معالجته ببساطة

وقال عضو هيئة الحكماء، الوزير الجزائري 
السابق، األخضر اإلبراهيمي الذي حارب قديما وكافح من 

هذا صراع متأصل في الظلم، «أجل تحرير بالده ان 
» .والتجريد من الممتلكات، وازدراء الحقوق والقانون

التخلي عن المفاوضات إن «مضيفا في البيان نفسه 
  .«وفرض الضم لن يؤدي إال لترسيخ هذه المشكالت

وقال ان المجتمع الدولي يعرف أن هذا عمل 
أحادي الجانب من الحماقة، ويحتاج أعضاء مجلس 
األمن والجهات الفاعلة الرئيسية األخرى مثل االتحاد 
األوروبي والعالم العربي إلى إعادة االنخراط في العمل 

 .« أجل سالم دائم وعادلالشاق من

  ٣ ص٢/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الجامعة العربية ترفض خطة السالم األميركية 
  وتحذر إسرائيل من تنفيذ بنودها

 لخطة رفضهم اليوم العرب الخارجية وزراء أعلن
 الدول جامعة لمجلس اجتماع ختام في األميركية، السالم
 .القاهرة المصرية بالعاصمة العربية

 التي السالم لخطة العربي الرفض هذا ءوجا
 وقت بعد أيام، قبل ترامب دونالد األميركي الرئيس قدمها
 عباس محمود الفلسطيني الرئيس إعالن من فقط قصير
 بما األميركية، واإلدارة إسرائيل مع العالقات كل قطع اليوم
 الجامعة مجلس قرار في وجاء.األمنية العالقات فيها

 األميركية القرن صفقة رفض "اإلجماعب تم أنه العربية
 حقوق من األدنى الحد تلبي ال أنها باعتبار اإلسرائيلية،
 عملية مرجعيات وتخالف الفلسطيني، الشعب وطموحات

 األمم وقرارات الدولي القانون إلى المستندة السالم
  ."المتحدة

 قيام من تحذيرا "البيان بحسب أيضا القرار وشمل
 الشرعية قرارات متجاهلة الصفقة، دبنو بتنفيذ إسرائيل
 ألي التصدي إلى الدولي المجتمع ودعوة.. الدولية

  ."الواقع أرض على االحتالل حكومة بها تقوم إجراءات

 الكامل الدعم"  العرب الخارجية وزراء قرار وأكد
 مواجهة في.. الوطنية وقيادته الفلسطيني الشعب لنضال

 عبالش حقوق تقوض صفقة وأي الصفقة هذه
  ."الفلسطيني

 يكون أن ضرورة على العربية الجامعة وأكدت
 قرارات وفق الدولتين، حل هو السالم عملية أساس

 أن إلى وأشارت.العربية السالم ومبادرة الدولية الشرعية
 تقبل لم ما العربية الدول مع بالتطبيع تحظى لن إسرائيل
   .َوتنفذها العربية السالم َمبادرة
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 وزراء مستوى على طارئ اجتماع وكان
 الفلسطيني الرئيس وبحضور العربية، بالجامعة الخارجية
 األميركية السالم خطة اليوم صباح ناقش  عباس، محمود

  .ترامب أعلنها التي

 السلطة رفضتها التي - الخطة وتتضمن
 دولة إقامة -المقاومة فصائل وجميع الفلسطينية
 وجعل ق،وأنفا جسور تربطها األطراف متناثرة فلسطينية

 .إلسرائيل مقسمة غير عاصمة المحتلة القدس مدينة

  ٢/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

قلقون من صفقة القرن ولدينا : األونروا
 إجراءات طوارئ لتعزيز حماية األراضي المحتلة

  

عبرت وكالة األمم المتحدة  - ليلى خالد الكركي
لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق االدنى 

» صفقة القرن«عن قلقها من أن تؤدي خطة ) األونروا(
إجراءات « موضحة أن لديها  إلى مزيد من العنف،

  .«طوارئ لتعزيز الحماية والمساعدة في األراضي المحتلة

وفي مؤتمر صحافي عقده أمس االول في 
العام  العاصمة السويسرية جنيف اوضح مفوض الوكالة

 العودة للفلسطينيين باإلنابة كريستيان ساوندرز، أن حق
مكفول بموجب القانون الدولي والعديد من قرارات الجمعية 

، وذلك في رده على سؤال عن خطة السالم »العامة
األمريكية التي لن تسمح بحق العودة لالجئين 

  .الفلسطينيين

بواعث قلق كبيرة من أن «وأضاف لدى الوكالة 
 إلى تصاعد االشتباكات) الخطة األمريكية(تؤدي 
، يتطلع الالجئون الفلسطينيون إلينا أيضا ...والعنف

لطمأنتهم في أوقات كهذه عندما تتعرض حقوقهم 
  .«وسالمتهم للخطر

في وقت سابق الى وضع ) االونروا(وسارعت 
خطط طوارئ خشية حدوث اضطرابات جراء خطة سالم 
أمريكية مثيرة للجدل، ستؤدي الى تصاعد االشتباكات 

  .نيين وجيش االحتالل اإلسرائيليوالعنف بين الفلسطي

 وعلى هامش المؤتمر ناشد ساوندرز المجتمع
مليار دوالر للوكالة  )١.٤(الدولي بسرعة تأمين مبلغ 

لتمويل خدمات ومساعدات الوكالة  على األقل ودعمها
 والتي تشمل المعونة ٢٠٢٠للعام الجاري  الضرورية

ولوية، اإلنسانية المنقذة للحياة والمشروعات ذات األ
مليون الجئ من فلسطين  )٥.٦(والمقدمة لما مجموعه 

ويأتي عرض  .في الشرق األوسط مسجلين لدى الوكالة
 ومتطلباتها المالية في ٢٠٢٠أولويات الوكالة لعام 

أعقاب تمديد الجمعية العامة لألمم المتحدة مؤخرا لمهام 
الوكالة لمدة ثالث سنوات إضافية ولغاية حزيران  والية

٢٠٢٣.  

إن الدعم الهائل الذي حصلت «: وقال ساوندرز
من الجمعية العامة في كانون األول من ) االونروا( عليه 

، »العام المنصرم كان بمثابة تأكيد ساحق للوكالة ولواليتنا
نحن اآلن بحاجة من مانحينا وشركائنا «: مضيفا بالقول

أن يعملوا على مواءمة هذا الدعم بالتمويل الالزم من 
السماح لنا بتوفير الجئي فلسطين بالحماية وبتلك أجل 

الخدمات الحرجة التي تعد حقا أساسيا من حقوق 
  .«اإلنسان

إلى أن يتم التوصل إلى حل «وتابع ساوندرز 
عادل ودائم لمحنة الجئي فلسطين فإننا الوكالة الوحيدة 
القادرة على تقديم شكل الخدمات الضرورية التي 

ٕ وانني أناشد مانحينا وشركائنا .يستحقها الجئو فلسطين
  .«بتواضع شديد على أن يدعموا الوكالة بقوة هذا العام

إن استثماركم لهو في «: وقال مخاطبا المانحين
المكان الصحيح، وهو استثمار في شعب مأزوم يستحق 
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دعمكم المستمر مثلما هو استثمار في استقرار 
  .«المنطقة

 ٢٠٢٠لحالي مؤخرا ان العام ا) االونروا(وأعلنت 
 بسبب زيادة عدد الالجئين ،»عاما صعبا«سيكون 

قطاع غزة ( الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس 
، وترحيل العجز )والضفة الغربية واألردن وسوريا ولبنان

  .المالي من العام الماضي إلى العام الجاري

ويقدر أن العام الماضي انتهى بوجود عجز مالي 
 .مليون دوالر) ١٦٧( بلغ الةكبير في موازنة الوك

 ٢ ص٢/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 قرارات مع تتناقض" القرن صفقة: "الكرملين
 المتحدة األمم

  

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

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

  

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

 ٢/٢/٢٠٢٠) ٤٨(عرب 

* * * * *  

 حل تطبيق ضرورة تؤكدان ٕوايطاليا الفاتيكان
  الصراع لحل كأساس الدولتين

 

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

 .الفلسطيني - اإلسرائيلي

 بارولين، قال ايطالية، إعالم وسائل نع ونقال
 النزاع حل أن وتكرارا مرارا الرسولي الكرسي أكد لقد"

 الحل وهذا لشعبين، دولتان هو الفلسطيني اإلسرائيلي
 في جديدة دفع قوة يجد أن يجب للكاردينال بالنسبة
  ".الدولي المجتمع

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

 ٢/٢/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

نرفض الصفقة األمريكية : الرئيس الفلسطيني
ولن أقبل بضم القدس إلسرائيل وأبلغنا تل أبيب 

قات معها بما فيها العالقطع كل ” رسميا بـ
 ”األمنية

  

 عباس، محمود الفلسطيني الرئيس أكد: القاهرة
 مشيرا إطالقا، إلسرائيل القدس بضم قبوله عدم السبت،

 األمريكية اإلدارة مع التعامل الفلسطينية السلطة قطع إلى
 .فلسطين تجاه سياستها خلفية على

 لوزراء الطارئ االجتماع أمام عباس، وقال
 محمد العراقي الخارجية وزير برئاسة العرب الخارجية

 القدس إن قالوا أن بمجرد“: السبت القاهرة في الحكيم
 أن أقبل ولن إطالقا، الحل بهذا أقبل لم إلسرائيل ُتضم

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

 فلسطينية دولة بإقامة قبلنا نأ سبق“: وتابع
 يطالبون واآلن التاريخية، فلسطين من بالمئة ٢٢ على

  .”المتبقية المساحة هذه من بالمئة ٣٠بـ

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

  .جديدة دولية كمرجعية

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

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

: إسرائيل إلى أرسلت التي الرسالة نص وتال
 ومع معكم عالقة أية هناك تكون لن أنه هنا نبلغكم“

 األمنية العالقات ذلك في بما األمريكية المتحدة الواليات
  .”الدولية والشرعية الموقعة لالتفاقات تنكركم ضوء يف

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

 الخطة أن نتنياهو أبلغ إنه عباس وقال
 الموقعة أوسلو” التفاقات نقضا “تمثل للسالم األمريكية

  .١٩٩٣ عام ٕواسرائيل الفلسطينيين بين

 يعيد أن قرر ذلك على بناء أنه ساخرا وأضاف
… أوسلو في إياها سلمتنا التي الهدية “إسرائيل الى

 عندي ما أنا… واألمن… والشرب األكل مسؤولية
  .بذلك فصاعدا اآلن من” عالقة

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

 نتنياهو أن العرب السفراء أمام عباس وأوضح
 الحكومة رئاسة في أمضى وأنه ،”بالسالم يؤمن ال“

 ومع آخر إسرائيلي وزراء رئيس أي من أكثر اإلسرائيلية
  .السالم بعملية عهده في تقدم أي هناك يحصل لم ذلك

 دونالد األمريكي الرئيس التقى إنه عباس وقال
 األراضي زار األمريكي الوفد ٕوان مرات، ٤ ترامب

 تثمر لم “اللقاءات هذه جميع أن إال مرة، ٣٧ ينيةالفلسط
  .”شيء عن

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

 بريطانيا وعدا يكن لم بلفور وعد “أن إلى وأشار
 هناك كان “أنه إلى الفتا ،”أمريكيا بريطانيا بل بحتا

 كل على المتحدة والواليات بريطانيا بين كامل تنسيق
  .”بالوعد وردت كلمة

 الراعي “هي المتحدة الواليات أن عباس وأكد
 أن على أصرت أمريكا أن مؤكدا ،”بلفور لوعد األساسي

 في “وضع كما األمم عصبة ميثاق في بلفور وعد يوضع
  .”فلسطين على البريطاني نتداباال صك

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

 األمريكي الرئيس (دخول قبل“: بالقول وتابع
 ووه ٢٣٣٤ قرار هناك كان األبيض للبيت ترامب) دونالد

 ٢٣ في المتحدة لألمم التابع األمن مجلس تبناه قرار
 سرا القرار صاغت أمريكا ،٢٠١٦ ديسمبر/ األول كانون

  .”بريطانيا مع باالتفاق
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 اللحظة منذ الصفقة استالم رفضنا“: وقال
 اتصلت “األمريكية اإلدارة أن مؤكدا ،”إعالنها من األولى

 استالمها ورفضنا الصفقة عن اإلعالن عقب بنا
  .”لقراءتها

 بأنه أبلغه ترامب مع اجتماعه خالل بأنه وأفاد
 فلسطينية دولة بناء يريد وأنه السالح جدوى بعدم يؤمن

  .السالح منزوعة

 مساء القاهرة، إلى الفلسطيني الرئيس ووصل
 لوزراء الطارئ االجتماع أعمال في للمشاركة الجمعة،
 بية،العر الجامعة مقر في يعقد الذي العرب، الخارجية

  .فلسطين من بطلب

 دونالد األمريكي الرئيس أعلن الماضي، والثالثاء
 ،”القرن صفقة “بواشنطن صحافي مؤتمر في ترامب

 بنيامين واليته المنتهية اإلسرائيلي الوزراء رئيس بحضور
  .نتنياهو

 السلطة رفضتها التي الخطة، وتتضمن
 يةفلسطين دولة إقامة المقاومة، فصائل وكافة الفلسطينية

 مدينة وجعل وأنفاق، جسور تربطه أرخبيل صورة في
  .إلسرائيل مقسمة غير عاصمة القدس

 ٢/٢/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

 حول كوشنر تصريح": لجفرا "سياسيون
 يمكن ال المقدسات على الهاشمية الوصاية
 الفلسطيني وللجانب للمملكة ضمانة اعتباره

 قائما زال ما األقصى على والخطر
  

 بعد إعالن صفقة القرن أثارت عـدد –مل العمر أ
مــن البنــود الجــدل بــين الشخــصيات الــسياسية خاصــة ان 
ـــسطينية  ـــسوية القـــضية الفل ـــى ت جميـــع الخطـــط تهـــدف إل
ٕوانهائها فأكد رئيس الوزراء األسبق عبد الرؤوف الروابدة 
أن خطــــة الــــسالم األمريكيــــة المفترضــــة ألغــــت الوصــــاية 

ًلــــشكل المعــــروف ســــابقا، الهاشــــمية علــــى المقدســــات با
ـــدور تعـــاوني مـــع اإلســـرائيليين لتـــسهيل زيـــارة  وحولتهـــا ل ٍ ّ
المسلمين ألماكنهم المقدسة، مشيرا إلى أن دور الوصـاية 
الهاشـــــمية باألصـــــل هـــــو رعايـــــة المقدســـــات اإلســـــالمية 

  .والمسيحية التي تحت السيادة الفلسطينية

ومن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء األسبق 
أن المقدسات " لجفرا نيوز"عبادي بحديث ممدوح ال

اإلسالمية والمسيحية تحت رعاية الهاشميين وفق خطة 
السالم األمريكية مؤكدا على انه ال احد يستطيع التعديل 

  .على هذه الوصاية

وأشار العبادي أن األردن مستمر بتقديم 
الواجبات للمقدسات اإلسالمية والمسيحية مشيرا إلى ان 

ة لشؤون القدس تنطلق في عملها تجاه اللجنة الملكي
القدس من مرتكزات الوصاية الهاشمية على المقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس

الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير أكد ان الدور 
األردني تجاه القدس والمسجد األقصى دور قائم وفعلي 

هذا حتى قبيل توقيع االتفاقيات وال يمكن تجاوزه وعلى 
يبدو تصريح كوشنر متسقا مع واقع الحال إال ان الخطر 
يكمن في تصرفات االحتالل اإلسرائيلي واالقتحامات 
اليومية التي يراد منها تطبيق سيناريو التقاسم الجغرافي 
والزمني داخل الحرم القدسي تكرارا لنموذج الحرم 

  .اإلبراهيمي في الخليل

تصريح وأضاف أبو طير انه ال يمكن اعتبار 
كوشنر ضمانة لألردن أو الجانب الفلسطيني الن المخطط 
اإلسرائيلي في بدايته والخطر على المسجد األقصى ما 
يزال قائما مضيفا انه من الممكن ان دعم المقدسيين 
سوار الحماية الشعبية أهم عنصر لوقف المخطط 

  .اإلسرائيلي

وعلى صعيد القيادة الهاشمية فإنها تنشط في 
ن القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس، الدفاع ع
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ًوهذا النشاط والفعالية يأتي انطالقا من الوصاية 
الهاشمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس، وترتكز الدبلوماسية والجهود األردنية بقيادة 
صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين في 

س على اعتبارها قضية ذات بعد ديني عملها تجاه القد
 .وطني وقومي

وكان قد أكد جاريد كوشنر كبير مستشاري 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب خالل مقابلة مع برنامج 
الحكاية مع اإلعالمي المصري عمرو أديب الذي يبث 

، إنه ال مساس بالوصاية )MBCمصر (على قناة 
 .الهاشمية على المسجد األقصى المبارك

وأضاف أن الملك عبداهللا الثاني سيبقى الوصي 
على المقدسات في القدس وفق خطة السالم األمريكية 
وسيتم التنسيق مع الملك بخصوص صالة كافة 

 .المسلمين في المسجد، فال مساس به

  ٢/٢/٢٠٢٠جفرا نيوز 

* * * * *  

  مواقفنا ثابتة تجاه فلسطين: الملك
  

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

  . اإلقليميةالمستجدات

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

  .المجاالت

وعلى صعيد األوضاع في المنطقة، جدد جاللة 
الملك التأكيد على موقف األردن الثابت تجاه القضية 

الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني 
، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام اإلسرائيلي

الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 
 وعاصمتها القدس الشرقية، الفتا ١٩٦٧حزيران عام 

  .جاللته إلى أهمية الدور األوروبي بهذا الخصوص

وأكد جاللة الملك أهمية مواصلة التنسيق 
 مختلف والتشاور بين األردن واالتحاد األوروبي، إزاء

القضايا ذات االهتمام المشترك، وضرورة تكثيف الجهود 
للتوصل إلى حلول سياسية لألزمات التي تشهدها منطقة 

  .الشرق األوسط

بدوره، أعرب الممثل األعلى لالتحاد األوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، نائب رئيس 
المفوضية األوروبية، جوزيب بوريل، خالل اللقاء، عن 
تقديره العميق لجاللة الملك، ودور األردن في استقرار 
المنطقة، مؤكدا أن دعم األردن يمثل أولوية لالتحاد 

 .األوروبي

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

التحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األعلى ل
 .األمنية، نائب رئيس المفوضية األوروبية

  ١ ص٣/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  مواقفنا ال تتغير وال تتبدل: الصفدي
 

استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن  
الصفدي الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد 

الذي اختار األردن الوجهة األوروبي جوسيب بوريل 
ًاألولى في أول جولة له في المنطقة تعبيرا عن متانة 
ًالشراكة األردنية األوروبية وتثمينا لدوره الذي يقوده 
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جاللة الملك عبداهللا الثاني في تعزيز األمن واالستقرار 
 .في المنطقة

وأجري الصفدي وبوريل محادثات أكدت العمل 
ع المجاالت وبحثت على تعزيز الشراكة في جمي

المستجدات اإلقليمية وفي مقدمها التطورات المرتبطة 
 .بالقضية الفلسطينية

وفي تصريحات صحافية مشتركة بعد اللقاء 
ّرحب الصفدي بالممثل األعلى في زيارته األولى بصفته 

فرصة لنا لنتحدث "الجديدة للمملكة، وقال إن اللقاء كان 
ًروبية، خصوصا بعد زيارة عن تعزيز الشراكة األردنية األو

جاللة الملك عبد اهللا الثاني إلى بروكسل الشهر 
 ".الماضي

أكدنا أن المملكة واالتحاد ماضيان في "وأضاف 
تعزيز التعاون بينهما في المجاالت االقتصادية 

 ".واالستثمارية والدفاعية وغير ذلك من المجاالت

ولفت الصفدي إلى االنطالقة الفاعلة لتجديد 
قية أولويات الشراكة األردنية األوروبية التي وفرت إتفا

ًإطارا عمليا لزيادة التعاون بين المملكة واالتحاد أيضا ً ً. 

وشكر الصفدي بوريل على الدعم الذي يقدمه 
االتحاد األوروبي للمملكة، سواء في دعم مسيرة التنمية 
االقتصادية أو في ما يتعلق في مساعدة المملكة على 

 .تبعات عبئ اللجوء السوريالتعامل مع 

ًمواقفنا دائما قريبة من بعضها البعض، "وقال 
ننطلق من ذات األرضية التي تستهدف حل الصراعات 

 ".في المنطقة ومحاربة اإلرهاب

وأشار الصفدي إلى أن القضية الفلسطينية كانت 
ًكما دائما في مقدمة المحادثات حول الشأن اإلقليمي 

روبي المتمسك بالشرعية الدولية وثمن موقف االتحاد األو
 .ًوبحل الدولتين أساسا لحل الصراع

وقال إنه وضع المسؤول األوروبي في صورة 
الموقف الثابت الذي اتخذه األردن "التطورات األخيرة من 

إزاء كيفية التقدم نحو السالم الشامل العادل الذي نريده 
ًجميعا، وأيضا اجتماع جامعة الدول العربية األمس ً." 

موقفنا هو الموقف الثابت الذي رسمه "وزاد 
. مواقفنا ال تتغير وال تتبدل. جاللة الملك بشكل واضح

ًنحن نريد سالما عادال شامال يلبي حقوق الشعب  ً ً
الفلسطيني الشقيق، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
السالم العربية، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية 

ها القدس المحتلة على خطوط الرابع المستقلة وعاصمت
ً وفق حل الدولتين سبيال وحيدا ١٩٦٧من حزيران  ً

لتحقيق السالم الذي اعتمده العرب وأكد العرب أمس 
ًايضا على أنه خيار استراتيجي لنا جميعا ً." 

المرحلة صعبة والتحديات دقيقة، "وقال الصفدي 
 في لكن ال نستطيع إال أن نستمر في العمل مع شركائنا

المجتمع الدولي مثل االتحاد األوروبي وأشقائنا العرب 
والفلسطينيين من أجل التقدم باتجاه إيجاد أفق جديد 
ًلتحقيق السالم الذي يجب أن يكون عادال ويجب أن 

 ".ًتقبله الشعوب حتى يكون شامال

وأشار الصفدي إلى أن المحادثات تناولت أيضا 
 العراق وفي سبل حل األزمة السورية واألوضاع في

 .المنطقة بشكل عام

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

  ".ًاألمن و االستقرار والسالم الذي نريده جميعا

هذه هي زيارتي األولى "من جانبه قال بوريل 
الشرق األوسط بصفتي الممثل السامي للشؤون  إلى

وأردت . الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي
أن أكون هنا في األردن إلظهار شراكتنا القوية على 

ًودليال على تقدير ." المستوى الثنائي والمتعدد األطراف
االتحاد للدور الهام لألردن في تحقيق االستقرار في 

  .ثير من التحدياتمنطقة تشهد ك
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كما أكد على استمرار االتحاد في دعم األردن 
للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، وقال 
يقدم األردن الدعم المستمر لالجئين، حيث يستضيف 

 مليون الجئ سوري، وأن االتحاد األوروبي ١.٣أكثر من 
  ".سيستمر بالتزامه دعم جهود األردن السخية

ق بالتطورات في القضية الفلسطينية، وفيما يتعل
أكد بوريل أنه بدون اتفاق بين جميع األطراف، تنعدم 

وعلى الطرفين العودة إلى . فرص نجاح أي خطة سالم
ًطاولة المفاوضات إليجاد طريق مستدام للمضي قدما 
ًبناء على األسس والمعايير المتفق عليها دوليا، ومن 

لة فلسطين المستقلة ٕ، واقامة دو١٩٦٧بينها حدود عام 
ًالقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في 

نحن بحاجة إلى "وأضاف . سالم وأمن واعتراف متبادل
حلول يمكن أن يقبلها الطرفان في هذا الصراع الطويل 

  ".األمد

وأشار المسؤول األوروبي إلى الدور الخاص 
 الصراع، الذي يلعبه األردن في الجهود المستهدفة حل

ًوخصوصا فيما يتعلق بالقدس والوصاية على األماكن 
نحن نشاطر األردن االلتزام بحل الدولتين "وقال . المقدسة

  ".واحترام القانون الدولي

كما أشار بوريل إلى أنه بحث مع الصفدي 
قضايا المنطقة، ال سيما الوضع في منطقة الخليج 

لذي أكد العربي، والعراق، وكذلك الحرب ضد داعش، ا
  .ضرورة استمرارها ضمن التحالف الدولي

  ٣/٢/٢٠٢٠ جراسا

* * * * *  

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

  

عبر وزير الخارجية  -  )ب.ف.أ (– عواصم
بالده ” تحفظات“الفرنسي جان ايف لودريان امس عن 

زاع حيال خطة الرئيس االميركي دونالد ترامب لحل الن
دولتين “الفلسطيني االسرائيلي مشددا على ضرورة 

  .”حقيقيتين

هناك اطار هو “وقال في مقابلة تلفزيونية 
وهناك هدف وهو . القانون الدولي وقرارات مجلس االمن

وجود دولتين يسود أمن بينهما وبحدود معترف بها دوليا، 
دولتان حقيقيتان مع كافة الصالحيات المرتبطة بالدول 

  .”مجمل الواقع الديموغرافي والمادي المرتبط بدولةوكذلك 

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

  .”الوضع

ونفى وزير الخارجية وجود أي التباس بشأن رد 
ل على خطة ترامب كما اعتبر بعض الفعل الفرنسي االو

  .المحللين لدى قراءة بيان وزارته االربعاء

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

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

ودعا الوزير الفرنسي الى مباحثات مع دول 
  .”لمحاولة اخذ موقف جماعي“ة وبين االوروبيين المنطق

وقال ان فرنسا تؤيد نقاشا في االمم المتحدة كما 
نقول نعم لنقاش في “يطلب الفلسطينيون، وأوضح 

  .”مجلس االمن الدولي

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن 
السبت أنه سيتوجه الى مجلس االمن للدعوة الى مؤتمر 

احياء المفاوضات مع اسرائيل برعاية دولي بهدف اعادة 
اللجنة الرباعية التي تضم روسيا والواليات المتحدة 

  .واالتحاد االوروبي واالمم المتحدة

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

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

وقال وزير خارجية اإلتحاد األوروبي جوزيب 
التجربة في الخمسين سنة “بوريل في مؤتمر صحفي أن 

الماضية أظهرت أنه بدون اتفاق بين جميع األطراف، ال 
  .”د خطة سالم لديها فرصة للنجاحتوج

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

  .إسرائيل، حسبما أعلن جيش االحتالل االسرائيلي

من جهة أخرى أعلنت وزارة الحرب االسرائيلية 
لتي تسيطر على معابر غزة، تعليق شحنات االسمنت ا

 تصريح تجاري ٥٠٠الموجهة إلى القطاع وتعليق 
  .”حتى إشعار آخر“بالدخول إلى اسرائيل من غزة 

ومنذ إعالن الرئيس األميركي خطته لتسوية 
النزاع االسرائيلي الفلسطيني، أطلق العديد من الصواريخ 

يل ما أثار ردودا من غزة باتجاه مناطق في جنوب إسرائ
  .إسرائيلية

وأوضح الجيش االسرائيلي في بيان أن الضربات 
طائرات ومروحيات “االسرائيلية شنتها ليل السبت األحد 

  .”قتالية استهدفت مواقع لحماس في شمال قطاع غزة

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

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

من جهة أخرى قالت الهيئة المكلفة العمليات 
المدنية في األراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع 

شحنات االسمنت ستعلق “إن ) كوغات(االسرائيلية 
 تصريح تجاري للدخول إلى اسرائيل حتى ٥٠٠وسيلغى 

خر بسبب استمرار إطالق الصواريخ والبالونات إشعار آ
  .”الحارقة من قطاع غزة

وتطبق حاليا هدنة بين اسرائيل وحماس اللتين 
 في ثالث حروب في قطاع غزة الذي ٢٠٠٨تواجهتا منذ 

الى ذلك، تظاهر عشرات .يخضع لحصار اسرائيلي
اللبنانيين والالجئين الفلسطينيين ظهر امس في محيط 

، ”صفقة العار”ًركية شمال بيروت رفضا لـالسفارة األمي
في إشارة الى خطة السالم التي اقترحها الرئيس 

وحمل عشرات المتظاهرين في محلة عوكر شمال .ترامب
بيروت أعالم فلسطين والحزب الشيوعي اللبناني، مرددين 

كما رفعوا .ٕهتافات مناوئة للواليات المتحدة واسرائيل
صفقة ”و” اوض وال حوارال تف“الفتات كتب في أبرزها 

ّوأكدت الفتة أخرى حملها رجل مسن . ”ّالقرن لن تمر
حق العودة لفلسطين حق فردي وجماعي كفلته قرارت “

وقالت عتاب، وهي الجئة فلسطينية .”الشرعية الدولية
لوكالة فرانس برس على ) شرق(تقيم في منطقة البقاع 

افع جئت إلى هنا حتى أد“هامش مشاركتها في التظاهرة 
لن “وأضافت . ”عن حقوقي وحقوق أوالدي كفلسطينيين

  .”نرضى أن نتنازل عن أرضنا

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

ووصف عبد .جوههمالقوى األمنية برش رذاذ حار على و
، ”فاشلة“خطة ترامب بأنها ) ً عاما١٨(اهللا محمود 
  .”ّلن تمر طالما أن الشعب الفلسطيني ثابت“مؤكدا أنها 

وفق آخر احصاء نشرته الحكومة اللبنانية في 
 ١٧٤، يستضيف لبنان ٢٠١٧ديسمبر  /كانون األول

ً مخيما، بينما تفيد ١٢ألف الجئ فلسطيني موزعين على 
ويعيش هؤالء . ألف٥٠٠متداولة عن وجود نحو تقديرات 

ّظروفا صعبة بسبب حرمانهم من حقوق عدة بينها  ً
منعهم من العمل في قطاعات مهنية كثيرة ومن 
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وأقيمت مخيمات الالجئين في لبنان اثر نكبة .التملك
وال .  مع إعالن دولة اسرائيل١٩٤٨الفلسطينيين العام 

يمات بموجب اتفاق تدخل القوى األمنية اللبنانية المخ
. غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات

ًوتمارس الفصائل نوعا من األمن الذاتي داخل 
وتحول بعض تلك المخيمات ملجأ لجماعات .المخيمات

متطرفة ومجموعات خارجة عن القانون، إضافة إلى 
 .فصائل عسكرية متعددة المرجعيات

 ٢٦ ص٣/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

خطة ترمب ليست : ياسيون إسرائيليونس
الطريق لتعزيز السالم بين إسرائيل 

  والفلسطينيين
 

 اعلن محللون سياسيون إسرائيليون أن -بترا 
خطة السالم االمريكية ليست الطريق لدفع عملية السالم 
قدما بين إسرائيل والفلسطينيين وذلك في ندوة نظمها 

" ميتفيم" واإلقليمية المركز اإلسرائيلي للدراسات الخارجية
وأجمعوا أن الصراع اإلسرائيلي .في القدس المحتلة

الفلسطيني يحتاج لخطة سالم حقيقية، داعين المجتمع 
الدولي إلى رفض خطة الرئيس األميركي دونالد ترمب، 
ألنها تتجاهل تفاهمات مفاوضات السالم السابقة، وال 

عب تعتبر فرصة لتعزيز عملية السالم، وتكشف مدى تال
  .ترمب في سلوك أسالفه اإلشكالي تجاه الفلسطينيين

وقال الدبلوماسي اإلسرائيلي السابق، وعضو 
، نداف تامير، إن خطة ترمب "ميتفيم"لجنة إدارة مركز 

تتعارض مع المصالح اإلسرائيلية، وتبعدنا كل البعد عن 
حل الدولتين، وتم نشرها بتوقيت إشكالي جدا من الناحية 

  .لك من المتوقع أن تضر أكثر مما تنفعالسياسية، لذ

كنت أتوقع من المستوى :" وأضاف تامير
السياسي في إسرائيل أن يوضح ذلك للرئيس األميركي، 

فالفلسطينيون يرفضون خطة ترمب بشكل مباشر، ألنها 
ال تؤدي إلى تسوية، لكن يجب أن نحاول أن نستخلص 
 من الخطة العناصر التي ستساعد بتحقيق تسوية في

حيث يوجد لدى إسرائيل اليوم شركاء . المستقبل
وبين . فلسطينيون أفضل من شركاء أوسلو وكامب ديفيد

أن السياق اإلقليمي أكثر مالءمة، كما يتضح من مبادرة 
ًالسالم العربية، التي يتم تأييدها مرارا وتكرارا في قمم  ً

فخطة ترمب التي تدعو إلى الضم، لن . الدول العربية
ًط من حل الدولتين للشعبين، بل ستضر أيضا تمنعنا فق

باالستقرار اإلقليمي وعالقاتنا باألردن والتنسيق األمني 
مع السلطة الفلسطينية، مما يؤدي إلى وجود هدوء نسبي 

ويجب على رئيس الحكومة . وتقليل كبير لإلرهاب
اإلسرائيلية المقبلة أن يقود خطوة ستزودنا بخطة سالم 

ً المجتمع الدولي، بدال من االنجرار حقيقية بالتنسيق مع
خلف مبادرات كاذبة، وبدعم من المجتمع الدولي ومؤيدي 

  .الحزب الديمقراطي في الواليات المتحدة

" ميتفيم"بدوره، يرى عضو لجنة إدارة مركز 
اإلسرائيلي، البروفيسور إيلي فودا، إن خطة ترامب 

وروا مصيرها الفشل، ألن األمريكيين كان عليهم أن يتشا
ٕليس فقط مع إسرائيل وانما مع بعض الدول العربية 
والسلطة الفلسطينية، وألن تفاصيل الخطة تشير إلى 
تبني أحادي الجانب لمواقف اليمين اإلسرائيلي 

  .والمستوطنين

وأضاف البروفيسور فودا أن الخطة األمريكية لن 
ٕيخدم أهداف إسرائيل، وانما ستقوي موقف الرافضين 

جانب العربي، الذين يقولون إن إسرائيل للسالم في ال
والواليات المتحدة تعمالن سوية ضد الفلسطينيين، كما 
ستضعف المعتدلين في الجانب الفلسطيني الذين يؤمنون 

  .بالسالم وبحل الدولتين لشعبين

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

على اتفاق سالم مع إسرائيل، سوف تواجهان ضغوطا 
شعبية، خاصة إذا ما أقدمت إسرائيل على ضم أراض 

  . فلسطينية أخرى في إطار الخطة األمريكية

مدير برنامج وفيما يتعلق بموضوع القدس، قال 
تعزيز السالم بين إسرائيل والفلسطينيين في مركز 

، الدكتور ليئور الهرس، إن الخطة األمريكية "ميتفيم"
للسالم في الشرق األوسط، تتجاهل التفاهمات السابقة 
التي تم ابرامها بين إسرائيل والفلسطينيين فيما يتعلق 
بالقدس، حيث ستكون معظم األحياء الفلسطينية في 

قدس الشرقية تحت السيادة اإلسرائيلية، وكذلك جميع ال
أجزاء البلدة القديمة، مما يسمح للسكان الفلسطينيين في 
هذه المناطق أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يكونوا 
مواطنين إسرائيليين أو فلسطينيين أو الحفاظ على 

  ". كمقيمين إسرائيليين"وضعهم 

سه، تقترح وأضاف الهرس، أنه في الوقت نف
الخطة تحويل مسار الجدار الفاصل، الذي ترك عددا من 

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

بدون إدارة " أرض حرام"والتي أصبحت .  شعفاطالالجئين
إسرائيلية أو فلسطينية، حيث سيتم إنشاء العاصمة 

  . الفلسطينية

ًأن الخطة تضيف أيضا أبو : ًوتابع الهرس قائال
ديس، الواقعة خارج الحدود البلدية، وتنص على أنه 

حيث . ُيسمح للفلسطينيين أن يطلقوا عليها اسم القدس
راح استمرارا للخطة التي روجت لها يعتبر هذا االقت

إسرائيل بقطع األحياء الفلسطينية خارج الجدار الفاصل، 
 ألف نسمة، عن ١٤٠والتي يبلغ عدد سكانها نحو 

القدس، ولذلك فإن تصريح ترامب بأن القدس لن يتم 
فهو يقترح تقسيم القدس، ولكن . تقسيمها غير دقيق

. س الشرقيةٕليس بين الشرق والغرب وانما داخل القد
فهو عند نقله السفارة األمريكية من تل ابيب إلى القدس، 
حدد بأن الحدود بين السيادة اإلسرائيلية والفلسطينية في 
المدينة سيتم تحديدها فقط بين الطرفين، ولكنه في خطته 

  ".حدد خط الحدود

الخطة األمريكية "إن : واختتم الهرس بالقول
في ثنايها موضوع للسالم في الشرق األوسط، تخفي 

األماكن المقدسة في القدس، فهي تنص على أنه سيتم 
الحفاظ على الوضع القائم فيها، ولكنها ستسمح أيضا 
ألتباع الديانات السماوية الثالث بالصالة في الحرم 
القدسي الشريف، وهذا يتعارض مع الوضع القائم الذي 
 يحظر على اليهود الصالة في الحرم القدسي، والذي تم

 كجزء ٢٠١٥تأكيده في إعالن نتنياهو في تشرين األول 
من التفاهمات مع األردن، حيث يعتبر هذا االقتراح مثيرا 

تنياهو لم ومتفجرا، وهذا هو السبب في أن ترامب ون
  ."يذكروه في خطاباتهم

  ٤/٢/٢٠٢٠  نيوزالمدينة

* * * * *  

ٕترامب ليس صديقا إلسرائيل وان  كاتب أميركي
  ادعى ذلك

 

 خطة أن ديل جاكسون الصحفي الكاتب ىير
 مؤخرا ترامب دونالد األميركي الرئيس أعلنها التي السالم

 من وأن لإلسرائيليين، وال للفلسطينيين السالم تجلب لن
 الطرفين ترضي تسوية إلى التوصل تجعل أن شأنها
 .المستقبل في أصعب

 واشنطن "صحيفة نشرته مقال في ديل وقال
 إلحالل أساسي شرط إلى تفتقر بترام خطة إن" بوست

 يقبل أن ٌمستبعد ٕوانه الصراع، طرفي موافقة هو السالم،
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 من% ٧٠ سوى تمنحهم ال التي بالخطة الفلسطينيون
 اإلسرائيلية، المستوطنات أوصالها تقطع الغربية الضفة

 في مستوطنة ١٥ ضم في الحق إسرائيل تمنح كما
 .المحتلة األراضي

 خطاب في ورد ما صحة مدى عن وتساءل
 األسبوع نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس

 السالم خطة عن اإلعالن بعيد قال الذي الماضي
 البيت في إلسرائيل صديق أعظم "ترامب بأن األميركية
  ".األبيض

 تهما يواجه الذي- نتنياهو أن الكاتب وأوضح
 في لمساعدته األميركي الرئيس على يعول -بالفساد
 آذار/مارس في إسرائيل ستشهدها التي االنتخاباتب الفوز

 لنتنياهو عظيما صديقا ترامب يجعل الذي األمر المقبل،
  .إلسرائيل ال

  السيادة منزوعة دولة

 بنصف الحائط عرض ضرب ترامب إن  ديل  وقال
 األوسط الشرق تجاه المتحدة الواليات سياسة من قرن

 بقليل العام عن يربو ما ففي إسرائيل، لمصالح خدمة
 األميركية السفارة ونقل إلسرائيل عاصمة بالقدس اعترف
 الجوالن، مرتفعات على إسرائيل بسيادة اعترف كما إليها،

 تمنح سالم خطة عن الماضي األسبوع يعلن أن قبل
 المستوطنات وجميع األردن وادي ضم في الحق إسرائيل

  .١٩٦٧ العام منذ الغربية الضفة في شيدتها التي

 على حاولت السابقة األميركية اإلدارات أن ّوبين
 األراضي في اإلسرائيلي االستيطان جماح كبح عقود مدى

 في فلسطينية دولة قيام إمكانية على للحفاظ المحتلة
 قدمها التي الهدية ولكن غزة، وقطاع الغربية الضفة
 الخيار، بذلك تعصف" السالم خطة "باسم إلسرائيل ترامب

 ال السيادة منزوعة دولة سوى ينالفلسطيني تمنح ال إذ
 إسرائيل موافقة تشترط كما أراضيها، على السيطرة تملك

 المستقبل في يتحقق ال قد أمر وهو إنشائها، على
  .المنظور

  إسرائيل تخدم ال الخطة

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

 سالم تسوية إلى التوصل خالل من تحقيقه األميركيين
 المجتمع يتقبل لن بدونها واإلسرائيليين الفلسطينيين بين

 .ديمقراطية يهودية كدولة إسرائيل الدولي

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

 الفلسطينية األراضي ضم يعزز أن ديل وتوقع
 وسحب أبيب تل لمقاطعة قوية دولية حملة إسرائيل إلى

 عليها العقوبات وفرض منها، األجنبية االستثمارات
  .ناألرد مع الهش سالمها وتهديد

 السياسيين دعم بحجم ترامب خطة تضر كما
 الذين الرؤساء عمل طالما الذي إلسرائيل، األميركيين

  .تعزيزه على سبقوه

 لضم نتنياهو لمساعي ترامب دعم أثار فقد
 من ديمقراطيين نواب ثالثة امتعاض الفلسطينية األراضي
 تشارلز السيناتور من كل أصدر حيث إلسرائيل، الداعمين

 األسبوع إنجل إليوت والنائب  ميننديز برتورو شومر
 أعماال "اعتبروها مما تحذر تصريحات الماضي

 سالم، اتفاق إلى التوصل فرص تهديد  شأنها من "فردية
  .للكاتب وفقا

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

  ٤/٢/٢٠٢٠لجزيرة ا
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 "صفقـة القـرن" ترفـض "التـعـاون اإلسالمـي"
  المزعومـة

 

 قررت منظمة - األناضول  - )السعودية(جدة 
التعاون اإلسالمي، في ختام جلسة طارئة، عقدتها على 
مستوى وزراء الخارجية، أمس اإلثنين، في مدينة جدة 

 المعروفة بالسعودية، رفض الخطة األميركية المزعومة،
  .باسم صفقة القرن

ّودعت المنظمة، في بيانها الختامي الذي اطلعت 
على نسخة منه، كافة الدول األعضاء إلى » األناضول«

عدم التعاطي مع الصفقة، أو التعاون مع اإلدارة 
  .األمريكية في تنفيذها بأي شكل

ّنرفض الخطة كونها ال تلبي الحد «وقال البيان 
لعات الشعب الفلسطيني األدنى من حقوق وتط

وأدانت . »المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السالم
مواقف أو إجراءات أو مبادرات تهدف إلى «المنظمة أي 

واعتبرت أن الصفقة . »تقويض حقوق الشعب الفلسطيني
الرواية اإلسرائيلية بالكامل وتؤسس لتبرير ضم «تتبنى 

حت مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة ت
حجة األمن إلسرائيل؛ في انتهاك صارخ لمبادئ القانون 
الدولي وميثاق األمم المتحدة والقرارات الدولية ذات 

  .«الصلة

هذه الصفقة تفتقر ألبسط عناصر «وتابعت 
ًالعدالة وتدمر أسس تحقيق السالم، بدءا من المرجعيات  ّ
القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء 

رها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف بتنك
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 
  .« والسلم الدولييناالستقرار وتهدد األمن

وشددت على أن السالم واألمن في الشرق 
لن يتحقق إال بإنهاء االحتالل، واالنسحاب «األوسط 

الكامل من أرض فلسطين، والقدس، وباقي األراضي 
كما أن «وأضافت . »١٩٦٧العربية المحتلة في حزيران 

ذلك يتحقق عبر تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه 
رف، بما فيها حقه في تقرير المصير غير القابلة للتص

والسيادة على كافة أراضيه ومجالها الجوي والبحري 
ومواردها الطبيعية، تنفيذا لمبادئ القانون الدولي وقرارات 

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

قضية فلسطين، «وجددت تأكيدها على أن 
ة المركزية لألمة اإلسالمية، وأن والقدس هي القضي

السالم الشامل والعادل لن يتحقق إال بإنهاء االحتالل 
واستكملت . »االستعماري اإلسرائيلي لفلسطين والقدس

كما نؤكد على الطابع المركزي لفلسطين ومدينة «قائلة 
القدس بالنسبة لألمة اإلسالمية، وعلى الهوية العربية 

  .«لعاصمة األبدية لفلسطينللقدس الشرقية المحتلة، ا

وشددت على حق دولة فلسطين بالسيادة على 
، بما فيها ١٩٦٧األرض الفلسطينية المحتلة عام «كافة 

القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها 
  .«اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوار

االلتزام «ودعت المنظمة، اإلدارة األمريكية، إلى 
نونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق بالمرجعيات القا

  .«السالم العادل والدائم والشامل

المسؤولية عن تدهور الوضع «ّوحملت إسرائيل 
على األرض بسبب تنكرها لالتفاقيات وتحديها للشرعية 
الدولية ومواصلة سياسة االستعمار والضم واالستيـطان 
 والعنصرية والتطهير العرقي الـذي تمارسه بحق الشعب
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الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
  .«القدس الشرقية

من اتخاذ أي خطوات «ّوحذرت المنظمة إسرائيل 
أو إجراءات لترسيخ احتاللها االستعماري في أرض دولة 

، داعية المجتمع »فلسطين، بما فيها إجراءات الضم
  .«مواجهة هذه اإلجراءات كافة»الدولي لـ

يصدر عن أي « ألي موقف ّوعبرت عن رفضها
جهة تدعم إطالة أمد االحتالل ومشروعه االستعماري 
االستيطاني على حساب الحقوق الوطنية المشروعة 

وجددت . »للشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير
وقوفها إلى جانب الشعب «المنظمة تأكيدها على 

الفلسطيني، وممثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير، في 
  .« أي مؤامرات تستهدف حقوقه المشروعةوجه

الدول األعضاء في المنظمة لدعم «كما دعت 
كافة الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية 

وطالبت الدول . »الفلسطينية في جميع المحافل الدولية
رفض »األعضاء بالعمل مع مؤسسات المجتمع الدولي لـ

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

وأفادت المنظمة أن قرار الرفض سيتم رفعه لكل 
رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، ورئيس «من 

، »مجلس األمن الدولي واألمين العام لألمم المتحدة
عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة »داعية إياها لـ

ة وفي بقية لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتل
األرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة 

  .«اإلدارة األميركية

وانطلق في مدينة جدة، غربي السعودية، أمس 
اإلثنين، اجتماع طارئ لمنظمة التعاون اإلسالمي على 

صفقة «مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف من 
ون وقال األمين العام لمنظمة التعا. المزعومة» القرن

اإلسالمي، يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمة له خالل 

نأمل أن نصل خالل االجتماع لموقف «انطالق االجتماع 
ّيرتقي لتطلعات الشعب الفلسطيني، وعدم تبني أي جهود 
ال تلبي الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب أو 
تخالف المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل 

وأكد على أن أي حل يجب أن يقوم على إقامة . »لسلميا
دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا، وعاصمتها 
القدس الشرقية، الفتا إلى أن القضية ال زالت على سلم 

  .«أولويات المنظمة«

من ناحيته، طالب وزير الخارجية الفلسطيني 
رفض صفقة «رياض المالكي، دول المنظمة بضرورة 

بشكل قاطع، وعدم قبول فرض أجندة اإلدارة القرن 
ٕاألمريكية واالحتالل اإلسرائيلي االستعماري من ضم وانكار 
للحقوق الفلسطينية المشروعة، وعدم التعاطي مع 

وندد المالكي خالل كلمته، بالصفقة  .»الصفقة بأي شكل
تطبيع االنتهاكات «المزعومة معتبرا أنها تعمل على 

انون الدولي، ما يعد فرصة لزرع اإلسرائيلية ألسس الق
ّوعد دعم الصفقة بمثابة . »بذور الفوضى في العالم

ّالتطبيع للعدوان، والذي من شأنه أن يقوض كل «
  .«المؤسسات الدولية ذات الصلة

وأكد على أن الصفقة في حال تمريرها ستؤدي 
تصفية حقوق الشعب المشروع، وتدمير األسس «إلى 

ّالسالم، كما أنها ستؤسس لتبني التي قامت عليها عملية 
وجهة نظر االحتالل االستعماري وروايته المنحرفة حول 

  .«الصراع، إلى جانب انتهاك القانون الدولي

خطوة أحادية الجانب ال يمكن «وقال إن الصفقة 
القبول بها، كونها تتحيز بشكل كامل للجانب اإلسرائيلي، 

ة دولة وتقضي على أحالم الشعب الفلسطيني في إقام
ًواستكمل قائال . »مستقلة متصلة جغرافيا، وذات سيادة

الصفقة تلغي كل ما هو قانوني من حقوق للشعب «
الفلسطيني التي يكفلها القانون الدولي، وتشرعن كل ما 

وجدد . »هو غير قانوني من سياسات االستيطان والضم
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إطالق »المالكي تأكيد استعداد الجانب الفلسطيني، لـ
سة جادة وذات مصداقية تقوم على أساس علمية سيا

المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها 
دوليا؛ على أساس جدول زمني محدد إلنهاء االحتالل 

وقال في هذا الصدد . »وبرقابة دولية متعددة األطراف
نمد أيدينا لسالم حقيقي يقوم على أساس العدل «

ساس أفكار متطرفة تنكر والقانون والحقوق، وليس على أ
  .«حقوق اآلخر وتطلعاته

دعم «ودعا األمتين العربية واإلسالمية إلى 
الفلسطينيين ومساندتهم في هذه األيام الحرجة، والدفاع 

ًواستكمل قائال . »عن إسالمية وعروبة المسجد األقصى
ّذلك من خالل اتخاذ تدابير جادة وفعالة لحماية «

ادل والشامل، ومساءلة متطلبات تحقيق السالم الع
االحتالل على جرائمه، ورفع تكلفة استمرار االحتالل غير 

  .»لقانوني وسياساته االستعماريةا

  ٥ ص٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االتحاد ".. ال تتماشى مع المعايير الدولية"
األوروبي يحدد موقفه من خطة السالم 

 األميركية
 

ية في  قال مسؤول السياسة الخارج–وكاالت 
االتحاد األوروبي جوسيب بوريل، إن الصفقة األميركية 
للسالم في الشرق األوسط ال تتماشى مع المعايير المتفق 
ّعليها دوليا، مشيرا إلى أنه ينبغي البت في قضايا الوضع 
النهائي من خالل مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين 

 .واإلسرائيليين

اء أن االتحاد وأضاف بوريل في بيان اليوم الثالث
األوروبي ال يعترف بسيادة إسرائيل على األراضي المحتلة 

التزام االتحاد األوروبي بحل  ، مؤكدا١٩٦٧منذ 

ٕالدولتين، إلى جانب مقايضة أراض متساوية، واقامة  ٍ
 .دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للبقاء بجانب إسرائيل

وترفض حكومات االتحاد األوروبي االعتراف 
نات اإلسرائيلية على األراضي المحتلة في حرب بالمستوط

، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية ١٩٦٧
 .وهضبة الجوالن

التي رفضتها الجامعة العربية  - وتتضمن الخطة 
 إقامة - والسلطة الفلسطينية وجميع فصائل المقاومة

دولة فلسطينية متناثرة األطراف تربطها جسور وأنفاق، 
  .القدس المحتلة عاصمة موحدة إلسرائيلوجعل مدينة 

وردا على الخطة األميركية، أعلن الرئيس 
أنه أبلغ إسرائيل واإلدارة   الفلسطيني محمود عباس

قطع كل العالقات معهما بما فيها العالقات "األميركية بـ 
 ".األمنية

   ٤/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

تثمن موقف " البرلمانية األردنية األوروبية"
  الملك الرافض لصفقة القرن

  

 ثمنت جمعية الصداقة –  بترا– عمان
البرلمانية األردنية األوروبية، موقف جاللة الملك 
عبداهللا الثاني الرافض لصفقة القرن، معربة عن 
فخرها واعتزازها بمواقفه المشرفة والتي تعبر عن 
ضمير األمتين العربية واإلسالمية، والقوى المحبة 

  .ن في العالم أجمعللسالم واألم

وأكد رئيس الجمعية هيثم زيادين، ضرورة 
االلتفاف خلف جاللته ودعمه بشتى السبل لمواجهة 
هذه الخطة المشؤومة، وبذل كل الجهود الساعية إلى 
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع 
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 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ١٩٦٧من حزيران 
  .ولية ومبادرة السالم العربيةقرارات الشرعية الد

وقال خالل اجتماع عقدته الجمعية أمس، 
إننا حريصون على اتخاذ جميع الخطوات لحشد "

مواقف الدول األوروبية لتحقيق السالم الدائم الذي 
يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحمي 

  .”المصالح الوطنية

 ُوأشار زيادين إلى أن االتحاد األوروبي يعد
ًمالذا آمنا، كونه مؤمن بالتفاوض على أساس حل  ً
الدولتين األمر الذي يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق 
معه عبر الدبلوماسية البرلمانية ومخاطبة الشعوب 
األوروبية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني 

  .ٕواحياء جهود السالم

من جهة ثانية، وصفت لجنة فلسطين في 
أنها "ة حيا القرالة، الصفقة بـمجلس األعيان، برئاس

  ."األخطر على القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور

وقالت إن الصفقة هي أخطر ما مرت به 
القضية الفلسطينية، خصوصا أن اإلدارة األميركية 

، فقدت صفتها "غير محايدة"الحالية التي وصفتها بـ
كوسيط إلنهاء الصراع في المنطقة، بعد أن ضربت 

ط كل القرارات الشرعية الدولية في بعرض الحائ
  .خطتها المزعومة

وأشارت اللجنة، إلى أن الوصاية الهاشمية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
حقيقة غير قابلة للنقاش، ولها أهمية كبرى ودور 
محوري في الحفاظ على قدسية المدينة القديمة 

  .وعروبتها

لدولية إلى ودعت، البرلمانات والمجتمعات ا
تحمل مسؤولياتها االخالقية والقانونية، عبر دفع 

حكومات بالدها للضغط على اسرائيل من اجل العودة 
إلى طاولة المباحثات على اساس الشرعية 
والمرجعيات المعتمدة، ووقف ممارساتها العدوانية 
بحق الشعب الفلسطيني، واالعتراف بالحقوق 

ل بإطالق الشرعية للشعب الفلسطيني، والقبو
مفاوضات جادة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي 
في إطار حل شامل وفق قرارات الشرعية الدولية وحل 

 .الدولتين

  ٣ ص٥/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

اجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب : باريس
  "صفقة القرن"لمناقشة تداعيات 

 

 ناقش مجلس السفراء العرب – وفا –باريس 
 باريس خالل عقده، اليوم الثالثاء، المعتمدين في

ًاجتماعا طارئا في مقر مكتب جامعة الدول العربية في  ً
العاصمة الفرنسية، بطلب من سفير فلسطين سلمان 
الهرفي، تداعيات صفقة القرن والخطوات العربية المزمع 
اتخاذها بحسب نتائج وقرارات مجلس جامعة الدول 

بحضور الرئيس العربية الذي عقد األسبوع الماضي 
محمود عباس، وتنسيق المواقف في الخطاب مع الجهات 

  .الرسمية الفرنسية

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة مكونة من سفراء 
مصر، واألردن والعراق، والكويت، والجزائر، وتونس، 
وجيبوتي، إضافة إلى سفير الجامعة العربية بباريس، 

مع وسفير فلسطين، إلجراء سلسلة مشاورات واسعة 
المسؤولين الفرنسيين بينهم وزير الخارجية الفرنسي 
ورؤساء لجان الخارجية والدفاع في مجلسي النواب 
والشيوخ الفرنسيين، لوضعهم بصورة المخاطر الجسيمة 
التي تتضمنها الخطة األميركية، ولنقل الموقف العربي 
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المعبر عنه من خالل مجلس جامعة الدول العربية الذي 
  .اضيعقد السبت الم

وترأس االجتماع الطارئ نائب عميد السلك 
الدبلوماسي العربي في فرنسا، سفير جمهورية مصر 
العربية إيهاب بدوي والذي افتتح االجتماع بالتأكيد أن 
فلسطين ستظل قضية العرب المركزية، وأن الحل يجب أن 
ًيكون نابعا من قرارات األمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، 

صفقة "تفادة من المواقف الدولية الرافضة لـوضرورة االس
  .، خاصة الموقف األوروبي المتمسك بحل الدولتين"القرن

وثمن الهرفي مواقف الدول العربية المتمسكة 
ًببناء السالم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم 
ًالعربية التي تشكل أساسا صلبا لبناء سالم عادل ودائم  ً

  .طين والمنطقةوشامل في فلس

، "صفقة القرن"وندد بخطة ترمب المعروفة باسم 
ًمؤكدا أن فحوى هذه الخطة يتمثل في فرض االستسالم 
على الطرف الفلسطيني والعربي، منوها إلى أن هذه 
ًالخطة ال تهدف إلى إحالل السالم حقا، بل تسعى في 
المقام األول إلنقاذ ترمب ونتنياهو من القضايا التي 

ا، والمتمثلة بالفساد وسوء استغالل السلطة، تحاصرهم
كما تهدف إلبقاء إسرائيل قوية ومسيطرة على األرض 
الفلسطينية والمناطق الحدودية مع الدول العربية 
المجاورة، دون األخذ بعين االعتبار الحقوق الفلسطينية 
والعربية التي أكدت عليها مئات القرارات الصادرة عن 

  .اتها المختلفةاألمم المتحدة ومنظم

وشدد الهرفي على أن الخطة لها ابعاد تتجاوز 
فلسطين لتطال جميع دول المنطقة، مؤكدا أن فلسطين 
ليست إال القلعة المتقدمة للدفاع عن العروبة والمقدسات 
العربية اإلسالمية والمسيحية في وجه المشروع 
ٕاإلسرائيلي لتقسيم المنطقة العربية واعادة ترسيم حدودها 

  .ا يتالئم مع مصالحهابم

واعتبر ما جاء في البيان الختامي الجتماعات 
ًمجلس جامعة الدول العربية، أرضية ودليال للتحرك 
الدبلوماسي مع الطرف الفرنسي، خاصة أن فرنسا ما 
ًزالت تعتبر قرارات الشرعية الدولية مرجعا للتوصل إلى 
 تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وما زالت تتمسك بحل

  .الدولتين كحل وحيد قابل للتطبيق

  ٥/٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  

  

اجتماع لمجلس األمن مع كوشنر لبحث 
 "صفقة القرن"

 

 يتحدث الرئيس -  األناضول- نيويورك
 المزعومة، "صفقة القرن"الفلسطيني محمود عباس، عن 

 شباط ١١خالل جلسة خاصة لمجلس األمن الدولي، في 
ا طلبت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، الجاري، فيم

عقد جلسة مشاورات مغلقة حول هذه الخطة، وفق رئاسة 
  .المجلس

وقال رئيس مجلس األمن، السفير البلجيكي 
ًتلقينا طلبا رسميا بعقد جلسة خاصة ": مارك بيكستين ً

 شباط الجاري، حيث سيستمع ١١لمجلس األمن، يوم 
 عباس، حول خطة أعضاء المجلس لكلمة الرئيس

  ."السالم، التي طرحتها الواليات المتحدة

وأضاف بيكستين، خالل مؤتمر صحفي بمناسبة 
تولي بلجيكا الرئاسة الدورية الشهرية للمجلس، أن 

واشنطن طلبت عقد جلسة مشاورات مغلقة هذا األسبوع، "
إلطالع مجلس األمن على مضمون الخطة، وسيقدم 

إفادة ألعضاء المجلس ) مستشار ترامب(جاويد كوشنر 
  ."عن الخطة، ويجيب عن أسئلتهم
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جلسة المشاورات المغلقة ستكون "وأوضح أن 
قصيرة، وأعتقد أن أعضاء المجلس سيذكرون خاللها أن 
هناك قرارات لمجلس األمن ومحددات متعلقة بتحقيق 

  ."السالم ينبغي ألية خطة سالم أن تستند إليها

  ٣٦ ص٥/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  

 دول أوروبية ستعترف بدولة :قناة عبرية
 فلسطينية

  

 إسرائيلية، قناة قالت –األناضول  – القدس
 الفلسطينية السلطة أبلغت أوروبية جهات إن الثالثاء،

 بضم إسرائيل قيام حال خطوات سلسلة أعدت أنها
 اعتراف بينها من األردن، غور ومنطقة المستوطنات

 .الفلسطينية بالدولة وروبيةأ دول عدة قبل من متزامن

 بين من أن الرسمية" كان "قناة وأضافت
 ضم قرار إسرائيل تنفيذ على ردا األوروبية، الخطوات

 وهي صرامة، أكثر خطوة "األردن، وغور المستوطنات
 في والتطوير البحث لمشاريع األوروبي التمويل تأخير

  ".إسرائيل

 طلبوا أوروبيين دبلوماسيين إن قالت القناة لكن
 ضد صعبة قرارات اتخاذ عدم الفلسطينيين المسؤولين من

 ستقوم كانت إذا ما لمعرفة واالنتظار حاليا، إسرائيل
  .ال أم فعليا الضم خطوة بتنفيذ

 قولها تذكرها، لم فلسطينية مصادر عن ونقلت
 خالل سيجتمع عباس، محمود الفلسطيني الرئيس إن

 أوروبيين ةخارجي وزراء مع الجاري، شباط/ فبراير

 مواجهة سبل لمناقشة بروكسل، البلجيكية بالعاصمة
  .ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطط

 الوزراء رئيس أعلن الثالثاء، سابق وقت وفي
 ضم على سيعمل أنه نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي

 األردن، غور ومنطقة الغربية، بالضفة المستوطنات
 من التي تخاباتاالن بعد ،)شرق (الميت البحر وشمالي
  .المقبل آذار/ مارس ٢ عقدها المزمع

 دونالد األمريكي الرئيس إعالن ظل في ذلك يأتي
 القت والتي األوسط، الشرق في للسالم خطته عن ترامب
  .ٕواسالميا وعربيا فلسطينيا رفضا

 في فلسطينية دولة إقامة ترامب خطة وتتضمن
 القدس ٕواعالن وأنفاق، جسور تربطه أرخبيل صورة

 جانب إلى إلسرائيل، مقسمة غير عاصمة المحتلة
 المستوطنات على سيطرتها بفرض إلسرائيل السماح

 وشمالي األردن وغور الغربية الضفة في اإلسرائيلية
  .الميت البحر

  ٥/٢/٢٠٢٠ القدس العربي

* * * * *  

أردوغان يعرض خارطة فلسطين ويكشف هدف 
  "صفقة القرن"

 

 رجب طيـب أردوغـان، الرئيس التركي قال –أنقرة 
ًاليوم األربعاء، إن بالده لن تدعم أبـدا أي خطـة ال ترضـي  ّ

ــسطينيين، موضــحا أن الهــدف األمريكــي مــن  ّالفل صــفقة "ً
ــرن ــى سياســة " الق  ســنة مــن ٧٠هــو إضــفاء شــرعية عل

 .االحتالل والتدمير اإلسرائيلي

ـــــــة بالعاصـــــــمة  ـــــــي كلم وعـــــــرض أردوغـــــــان، ف
كيــــف تغيــــرت ، و١٩٤٧خريطــــة فلــــسطين لــــسنة  أنقــــرة،

الخريطــة منــذ ذلــك العــام ولغايــة اليــوم مــن خــالل احــتالل 
وضـــــم إســـــرائيل األراضـــــي الفلـــــسطينية، بحـــــسب وكالـــــة 

  .التركية" األناضول"
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تريــــد ضــــم األراضــــي " إســــرائيل"وأشــــار إلــــى أن 
ــــ ـــا ب ـــى أراضـــيها، واصـــفا محاوالته ـــسطينية إل ـــدام "ًالفل إنع

  ".الضمير

ير أســأل مــن هنــا، أي شــخص لديــه ضــم"وأردف 
وأخــالق يمكنــه الموافقــة علــى هــذه الوحــشية، تــنص هــذه 

علـــى أن الالجئـــين الفلـــسطينيين ) صـــفقة القـــرن(الخطـــة 
ً عامـا بـالحنين إلـى منـازلهم ٧٠الذين كانوا ينتظرون منذ 

لن يكون لهم الحق في العودة، ولـن يعـودوا إلـى أراضـيهم 
ًأبــــدا، وســــيبقون أينمــــا هــــم موجــــودون اآلن ســــواء فــــي 

  ".بنان، والبلدان األخرى، هذا كله احتاللاألردن، ول

وأشـــار أردوغـــان إلـــى أن رد فعـــل تركيـــا الـــرافض 
بشدة لخطـة الـسالم المزعومـة أجبـر بعـض الـدول العربيـة 

  .على تغيير مواقفها حيال الخطة

لــــسوء الحــــظ، تطلــــق أمريكــــا تهديــــداتها "وأردف 
ضدي وضد رئـيس اسـتخباراتنا، وعـالوة علـى ذلـك، فإنهـا 

ــا تهــدد أيــض ــا، مهم ــي تركي ــة ف ا بعــض المؤســسات المالي
ًفعلتم، فلن تحققوا نجاحا أبدا ً."  

ولفـــــت إلـــــى أن بعــــــض الـــــدول التـــــي أطلقــــــت 
تصريحات متناقـضة حـول الخطـة المزعومـة قـد بـدأت فـي 

ورحـب .العـامالـرأي اتخاذ موقف مختلفة عقـب ردود أفعـال 
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــي اتخــذتها جامع ــالقرارات الت أردوغــان ب

ًمـــــــة التعـــــــاون اإلســـــــالمي مؤكـــــــدا تأييـــــــده لتلـــــــك ومنظ
ـــذين .القـــرارات ـــك ال ـــدا ألولئ ـــاريخ لـــن يغفـــر أب وأكـــد أن الت

يظلــــون صــــامتين بــــسبب مــــصالحهم أو مخــــاوفهم أمــــام 
المحاوالت الرامية لالستيالء على القدس، وأوضح بـالقول 

ًاليوم ليس يوما للـصمت، بـل يـوم تبنـي القـدس والقـضية "
  ".الفلسطينية

يــــد أن تكــــون هــــذه الحقيقــــة معروفــــة أر"وتــــابع 
إن قــضية القــدس هــي قــضية كرامــة وشــرف كــل  للجميــع؛

ٕالمسلمين، وان القدس هي أيضا المدينة المقدسة لألديان 
  ".السماوية الثالثة

وشــدد علــى أن كــل المحــاوالت الراميــة إلــى ســلب 
الحقوق المشروعة لفلسطين والفلسطينيين محكـوم عليهـا 

  .بالهزيمة

لن يتم ضـمان الـسالم فـي منطقتنـا "ل ّوبين بالقو
والقـــدس إال مـــن خـــالل الجهـــود التـــي يبـــذلها األشـــخاص 

  ".الصادقون والعادلون من جميع القوميات والمعتقدات

لـــن نوافـــق علـــى االضـــطهاد، كمـــا فعلنـــا "وأردف 
لغايـــة اليــــوم، سنواصـــل الــــدفاع عــــن فكـــرة إقامــــة دولــــة 
ــــستقلة عاصــــمتها ــــصلة وذات ســــيادة، وم ــــسطينية مت  فل

  ".١٩٦٧القدس الشرقية على أساس حدود 

ــاير٢٨وفــي  ــن /  ين ــاني الماضــي، أعل كــانون الث
ترامــب، فــي مــؤتمر صــحفي بواشــنطن، الخطــوط العريــضة 

، بحضور رئيس الوزراء )صفقة القرن(للصفقة المزعومة 
اإلسـرائيلي المنتهيـة واليتـه، بنيــامين نتنيـاهو، فيمـا القــت 

تتـضمن الخطـة، إقامـة و.ٕرفضا فلـسطينيا وعربيـا واسـالميا
ـــسالح فـــي صـــورة  ـــسيادة وال ـــسطينية منزوعـــة ال ـــة فل دول

تربطه جسور وأنفاق بال مطـار وال مينـاء بحـري، " أرخبيل"
مع جعـل مدينـة القـدس المحتلـة عاصـمة موحـدة مزعومـة 

  .إلسرائيل

  ٥/٢/٢٠٢٠ فلسطين اآلن

* * * * *  

مارتن إنديك خطة ترامب للسالم غير عادلة 
  ومصيرها الفشل

 

السفير األميركي السابق في  قال –أفيرز  فورين
إسرائيل مارتن إنديك، إن خطة السالم التي أعلن عنها 
الرئيس األميركي دونالد ترامب األسبوع الماضي غير 
عادلة وال تترك مجاال للتفاوض في المستقبل بين طرفي 

 .الصراع

 إنديك في مقال بمجلة فورين أفيرز وأضاف
دارات األميركية السابقة طالما حرصت األميركية، إن اإل
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على إيجاد أرضية لالتفاق بين أطراف الصراع من خالل 
 رفينتقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين مواقف الط

ِالمتباينة، وهو ما لم تسر عليه إدارة ترامب في خطة  َ
السالم التي أعلن عنها في واشنطن األسبوع الماضي، 

الف لصالح إسرائيل، حيث اختارت حسم كل نقاط الخ
ومن ضمنها الحدود واألمن والقدس والالجئين واالعتراف 

  .المتبادل، قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات

 إنديك إنه بالرغم من أن ترامب دأب على وقال
 في التوصل إلى حل سبقتهانتقاد فشل اإلدارات التي 

للصراع في الشرق األوسط، فإن الفريق الذي أعد خطته 
م استند إلى المفاهيم والمبادئ وحتى الصياغات للسال

  .التي وردت في الخطط السابقة

   فلسطينبانتوستان

 إنديك وضع الدولة الفلسطينية المقترحة وشبه
في خطة ترامب ببانتوستان، وهي المناطق المعزولة 
بجنوب أفريقيا التي يشكل فيها السكان 

 .ي عانت من التمييز العنصروالتي األغلبية  السود

 إلنديك فإن الفريق الذي وضع خطة ووفقا
ترامب للسالم استعار مفهوم وضع معايير أمنية 
ومقاييس لتأمين الحدود مع األراضي الفلسطينية وقياس 
األداء الفلسطيني من خطة سابقة كانت قد وضعت في 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما بالتشاور مع مختصين 

 لتأمين الحدود بين األردن ٕفلسطينيين واسرائيليين، تسعى
والدولة الفلسطينية المتوقعة، لتمكين قوات األمن 
الفلسطينية من إحكام سيطرتها بالتدريج على الحدود 
حتى ال تتحول إلى بؤرة لإلرهاب، لكن خطة ترامب 

 من ذلك لتسيير األمن الداخلي للدولة ًاقترحتها بدال
دة المسؤولة الفلسطينية، وجعلت من إسرائيل الجهة الوحي

  .عن تقييم األداء الفلسطيني

 أن الحل الذي قدمته خطة ترامب وأضاف
لمسألة أمن الحدود، تمثل في منح غور األردن بأكمله 

إلسرائيل، ما يعني أن الدولة الفلسطينية المقترحة 
ستكون مقطوعة الجوار مع األردن ومحاصرة باألراضي 

جيب فلسطيني  أريحا بموجبها إلى فتتحولاإلسرائيلية، 
  .والدولة الفلسطينية إلى منطقة معزولة جديدة

   على القدسالسيادة

 إنديك إن خطة ترامب منحت السيادة على وقال
مدينة القدس إلسرائيل بما في ذلك المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية والمسجد األقصى، ولم تراع الحساسية الدينية 

ومات للمواقع المقدسة التي بموجبها أحجمت الحك
اإلسرائيلية المتعاقبة عن السماح لليهود بالصالة في 
المسجد األقصى، ولكن خطة ترامب تنص على السماح 

 .لهم بذلك ما قد يؤدي إلشعال الوضع

 أن الرئيس الفلسطيني الراحل وأضاف
ياسرعرفات سبق وأن رفض عرضا يتعلق بالقدس مماثال 

فد عام لما جاء في خطة ترامب خالل مفاوضات بكامب دي
٢٠٠٠.  

 تجاوز فلسطينية إنديك، إن على السلطة الوقال
خطة ترامب للسالم من خالل إعالن استعدادها للدخول 
في مفاوضات مباشرة مع حكومة إسرائيلية جديدة بعد 

  .آذار المقبل / مارس٢انتخابات 

 على السلطة الفلسطينية االحتكام في تلك واقترح
لدولي المتفق عليها المفاوضات لقرارات مجلس األمن ا

ًمسبقا والتي تنص على حل الدولتين ومقايضة األرض 
  .بالسالم

 بأن مبادرة فلسطينية بالتفاوض المباشر وختم
مع إسرائيل، قد تجبر ترامب على التخلي عن خطته 
للسالم ودعم مقاربة أكثر توازنا وواقعية لحل صراع 

  .القرن

  ٥/٢/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  
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ّ تونس تقدم .. السالم األميركيةللتنديد بخطة
  مشروع قرار لمجلس األمن الدولي

 

 وزعت تونس على أعضاء مجلس –رويترز 
األمن الدولي وثيقة غير رسمية تحتوي على عناصر 
لمشروع قرار بشأن عملية السالم في الشرق األوسط، 

 .نددت فيها بالخطة األميركية

وتؤكد أبرز عناصر الوثيقة عن إعراب مجلس 
ألمن عن أسفه الشديد إزاء حقيقة أن الخطة التي ا

  .ٕقدمتها الواليات المتحدة واسرائيل تنتهك القانون الدولي

كما يتضمن المشروع تأكيد المجلس على أن 
الخطة تقوض الحقوق غير القابلة للتصرف والتطلعات 
الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير 

 .واالستقالل

يقة إدانة المجلس للتصريحات األخيرة وتنقل الوث
التي تدعو تل أبيب إلى ضم مناطق من األرض 

ويجدد . الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية
 دعوته إلى تحقيق سالم – من خالل الوثيقة –المجلس 

على  شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط دون تأخير،
السالم العربية أساس قرارات األمم المتحدة ومبادرة 

  .وخريطة الطريق الرباعية

بالوثيقة دعمه الثابت لحل   دعم ويؤكد المجلس الدولي
، وكذلك دعوة ١٩٦٧الدولتين على أساس حدود ما قبل 

جميع الدول إلى االمتثال لقراراته، بما فيها المتعلقة 
بمدينة القدس، وعدم االعتراف بأي إجراءات أو تدابير 

  .ولية بهذا الخصوصمخالفة للقرارات الد

وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز إن المفاوضات 
على نص مشروع القرار ستبدأ على األرجح هذا األسبوع، 
ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس عن خطة السالم أمام مجلس األمن األسبوع 

القادم، وربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع 
  .القرار

على الرغم من أن الواليات المتحدة ستستخدم و
لمنع تمرير مشروع ) الفيتو(على األرجح حق النقض 

القرار الذي وزعته تونس على أعضاء مجلس األمن، 
فإنه يعكس نظرة بعض األعضاء القاتمة لخطة السالم 

  .التي أعلنها ترامب األسبوع الماضي

التي هي نتاج -رفض وتعترف خطة ترامب 
 به مستشاره جاريد كوشنر على مدى ثالث مسعى قام

 بسلطة تل أبيب على المستوطنات، وتطالب -سنوات
الفلسطينيين بتلبية سلسلة صعبة من الشروط كي تكون 
لهم دولة عاصمتها في قرية بالضفة الغربية شرقي 

ومن المقرر أن يطلع كوشنر سفراء مجلس . القدس
  . األمن الدولي على خطة ترامب غدا الخميس

وبينما رفض الفلسطينيون الخطة، قالت عدة 
حكومات عربية إنها تمثل نقطة انطالق إلحياء 

  . المفاوضات المتعثرة منذ فترة طويلة

ويشدد مشروع القرار على الحاجة لتسريع 
مفاوضات تحظى "الجهود الدولية واإلقليمية لبدء 

بمصداقية على جميع قضايا الوضع النهائي في عملية 
  ". لشرق األوسط دون استثناءالسالم با

ومن شأن استخدام الواليات المتحدة الفيتو 
بمجلس األمن أن يسمح للفلسطينيين بطرح مشروع 
القرار على الجمعية العامة لألمم المتحدة المؤلفة من 

 عضوا، حيث سيبين التصويت رد الفعل الدولي ١٩٣
  .على خطة سالم ترامب

  ٥/٢/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

ع قرار فلسطيني لمجلس األمن يعتبر مشرو
  خطة السالم األميركية انتهاكا للقانون الدولي
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 عبر مشروع قرار فلسطيني وزع أول –عواصم  
من أمس على أعضاء مجلس األمن الدولي عن األسف 
الشديد تجاه خطة السالم األميركية في الشرق األوسط، 

  .واصفها بأنها تنتهك القانون الدولي

وع القرار الذي تم تقديمه بواسطة وبحسب مشر
ٕتونس واندونيسيا، العضوين غير الدائمين في المجلس، 
فان خطة السالم التي كشفها الرئيس األميركي دونالد 
ترمب نهاية الشهر الماضي تتعارض مع قرارات األمم 

” تقوض حقوق”المتحدة التي تم تبنيها حتى اآلن و
 بما في ذلك تقرير تطلعاته الوطنية،”الشعب الفلسطيني و
  .”المصير واالستقالل

إلى ذلك قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير صالح رأفت أمس إن الرئيس محمود عباس 
سيتوجه إلى نيويورك االثنين المقبل حيث سيقدم 
الفلسطينيون الثالثاء مشروع قرار للتصويت ضد خطة 

  .الرئيس األميركي دونالد ترامب للسالم

مشروع القرار “كالة فرانس برس إن وقال لو
الذي سيتم طرحه للتصويت في مجلس األمن سيتضمن 
رفض صفقة ترامب نتنياهو التي هي نقيض قرارات 

  .”مجلس األمن الدولي الخاصة بالصراع الفلسطيني

إذا استخدمت الواليات المتحدة حق “وأضاف 
الفيتو ضد مشروع القرار فسيتم دعوة الجمعية العامة 

متحدون من اجل “م المتحدة لإلنعقاد تحت بند لألم
نتوقع تصويت الغالبية في الجمعية “وتابع ” السالم

  .”العامة على رفض خطة ترامب نتنياهو

من جانبه أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى 
صوت “األمم المتحدة رياض منصور في حديث إلذاعة 

الرسمية ان الرئيس عباس سيلقي كلمته أمام ” فلسطين
  .”عضاء مجلس األمن الثالثاء المقبلأ

وكان أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
أكد أول من أمس دور األمم المتحدة كحامية للقانون 

  .الدولي في النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني

ومن المقرر أن يطلع مستشار الرئيس األميركي 
 والمهندس الرئيسي لخطة االدارة االميركية للسالم في
الشرق األوسط والتي اغضبت الفلسطينيين، جاريد 

 على الخطة في ١٤كوشنر اعضاء مجلس األمن الـ
  .جلسة مغلقة ظهر اليوم

وبعد إجراء مفاوضات، يتوقع طرح هذا النص 
على التصويت في مجلس األمن في الحادي عشر من 
الشهر الحالي خالل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود 

  .عباس لألمم المتحدة

ويقول دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يسعون 
بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة لألمم 

، على غرار )حيث ال يمكن استخدام حق النقض(المتحدة 
 عندما تمت إدانة اعتراف ٢٠١٧ما حصل نهاية العام 

واشنطن األحادي بالقدس عاصمة إلسرائيل، ويؤكد 
عدم شرعية أي ضم “ضا مشروع القرار الفلسطيني أي

لألراضى الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس 
انتهاكا للقانون “، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل ”الشرقية

واحتماالت ” الدولي من خالل تقويض حل الدولتين
  .”سالم عادل ودائم وشامل“

ويطالب مشروع القرار الفلسسطيني بالحفاظ 
ها المجتمع الدولي حتى على معايير السالم التي يعترف ب

 ووضع القدس كعاصمة ١٩٦٧خطوط العام (اآلن 
، مشددا على )لدولتين تعيشان في سالم جنبا إلى جنب

الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود اإلقليمية والدولية 
إلطالق مفاوضات سالم موثوق بها، بما في ذلك عقد 

  .”مؤتمر دولي بهذا الخصوص في أقرب وقت ممكن

السياق ثمنت وزارة الخارجية وفي ذات 
الفلسطينية موقف المجتمع الدولي إزاء الحقوق 
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الفلسطينية بعد خطة السالم االميركية والتمسك بالشرعية 
الدولية وقرارات األمم المتحدة ومرجعيات السالم بما فيها 

  .مبدأ حل الدولتين

إن االتصاالت الدولية : وقالت في بيان صحفي
 أكدت رفض أية صيغة من شأنها مع الرئيس الفلسطيني

محاولة فرض حلول سياسية للصراع على الطرف 
الفلسطيني، والدعوة إلى تحقيق السالم من خالل 
المفاوضات والشراكة بين الطرفين الفلسطيني 

  .واإلسرائيلي

وأكدت الوزارة أن القرار الذي اعتمدته الجامعة 
ة العربية وقرار منظمة التعاون اإلسالمي يدفع دول

فلسطين ويشجعها على استكمال جهودها المبذولة في 
  . االميركية على جميع المستوياتمواجهة خطة السالم

  ٢٢ص ٦/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

" صفقة القرن"مجلس األمة الكويتي يرفض 
  ويندد بها

 

 أعرب مجلس األمة الكويتي – وفا –الكويت 
لكويت ، داعيا حكومة ا"صفقة القرن"عن رفضه وتنديده بـ

الذي "إلى االستمرار في الموقف الرافض للمشروع 
يتضمن تنازال مرفوضا عن الحقوق الفلسطينية والعربية 

 ".واإلسالمية في األراضي المحتلة

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس األمة 
الكويتي، اليوم األربعاء، تاله رئيسه مرزوق علي الغانم 

ظر في طلب في جلسة المجلس التكميلية، أثناء الن
مناقشة مقدم من بعض األعضاء بشأن التداعيات 

وبيان " خطة السالم األميركية"الخاصة فيما يطلق عليه 
 .اھموقف مجلس األمة الكويتي من

ٕودعا المجلس إلى موقف رسمي عربي واسالمي 
ودعمه " الصفقة الخاسرة"ودولي، مشددا على رفضه 

 .باركةلثبات ورباط الشعب الفلسطيني في أرضه الم

وأكد أهمية تكاتف الجهود الشعبية والوطنية 
العربية واإلسالمية في نصرة الشعب الفلسطيني، وتعريف 
شعوب العالم الحرة بالجرائم المتواصلة واالنتهاكات 

 .المستمرة لدولة االحتالل

وأشاد بالموقف المبدئي للقيادة السياسية 
باح الكويتية وعلى رأسها موقف أمير البالد الشيخ ص

األحمد الجابر الصباح من القضية الفلسطينية، وكل 
الحكومات والبرلمانات التي اتخذت مواقف مناهضة لما 

 ".صفقة القرن"يسمى 

 ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ 
ٕموقف أكثر عدال وانصافا لحقوق الشعب الفلسطيني 

 .المشروعة

ن وأكد الغانم، في كلمة له بعد تالوة البيان، أ
موقف أعضاء مجلس األمة الواضح من هذه القضية 
سيترجم في اجتماع طارئ التحاد البرلمانات العربية 

  .سيعقد في العاصمة األردنية عمان السبت المقبل

  ٦/٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

الشهيد طعمة ضحية ":  الفلسطينيةالخارجية"
  "صفقة القرن"مباشرة لـ

 

ت وزارة الخارجية والمغتربين  أدان– وفا –اهللا  رام
برصاص قوات االحتالل  جريمة قتل الفتى محمد طعمة

الجرائم  اإلسرائيلي في الخليل، واعتبرتها امتدادا لمسلسل
التي ترتكبها قوات االحتالل في طول األرض الفلسطينية 

صفقة "وعرضها، وهذا هو المناخ الذي توفره  المحتلة
 .اللاألميركية لدولة االحت" القرن
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الوزارة في بيان لها، مساء اليوم  وحذرت
" صفقة القرن"األربعاء، من استغالل إسرائيل مناخات 

واالنحياز األميركي لالحتالل واالستيطان الرتكاب المزيد 
 .الجرائم بحق أرضنا وشعبنا من

إنها تتابع تصعيد االحتالل الممنهج  وقالت
ة الدولية والشرعي وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي

 وقراراتها، وتواصل تزويد الجنائية الدولية بملفات موثقة

 .عن تلك الجرائم

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بسرعة توفير 
 .الحماية الدولية لشعبنا

أن االحتالل ارتكب جريمتين بشعتين  وبينت
استشهاد الفتى طعمة،  اليوم في الخليل، األولى أدت إلى

ل في تأهيل ملعب مدرسة سوسيا والثانية أوقفت العم
 .مدينة يطا شرق

إن هاتين الجريمتين تلخصان مخططات  وقالت
لسرقتها  المتواصلة والتي تستهدف األرض االحتالل

وتخصيصها ألغراض االستيطان وعمليات التهويد والضم، 
للتنكيل بهم وقمعهم بشتى الوسائل  والمواطنين

وضرب  يهمواإلعدامات الميدانية وتضيق الخناق عل
 .مقومات صمودهم وبقائهم

هذا هو المناخ الذي توفره صفقة "أن  وأوضحت
تنفيذ إجراءاتها  القرن لدولة االحتالل حتى تمعن في

 وتدابيرها الميدانية، الهادفة إلى تقويض أية فرصة إلقامة

دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيا 
حتلة، فالشهيد محمد طعمة الشرقية الم بعاصمتها القدس

إسرائيلي ال لشيء  هو أول شهيد يسقط بقرار أميركي
سوى لرفضه صفقة القرن ودفاعه عن حقوق شعبه 

  ".واإلنسانية بطريقة سلمية الوطنية

  ٦/٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

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

  

اجمع برلمانيون  - طيرماجدة ابو  -عمان 
ّوسياسيون على ان اجتماع البرلمانات العربية في عمان 
امس، في غاية االهمية، فمن الضرورة الخروج بموقف 
عربي موحد رافض لجميع تفاصيل صفقة القرن التي 
اعلن عنها الرئيس االمريكي دونالد ترامب، مؤكدين انه 

ن بحيث ال نجاح الي خطة سالم بدون موافقة الفلسطيني
  .يضمن لهم حقوقهم المسلوبة

وكان رئيس االتحاد البرلماني العربي،   
« رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال في كلمته 

صفقة القرن نسفت جميع األسس التي استندت إليها 
قرارات الشرعة الدولية، وصادرت حقوق الفلسطينيين، فال 

صلة عاصمة في القدس وال عودة لالجئين، وال أرض مت
الضمير والبناء، فهي صفقة خاسرة لمن كتبها وتبناها أو 

  .«وجد فيها بعض الحق وبعض الكرامة

ال حل قابل للحياة دون «وأكد الطراونة أنه 
إعالن قيام دولة فلسطين على ترابها الوطني على حدود 
الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، مع التمسك بقرارات 

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

  .«والموقف، والشاهدة على الحق

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية 
سطينية تمر في اخطر رائد الخزاعلة ان القضية الفل

المنعطفات، واالمة العربية واالسالمية بأمس الحاجة الى 
التعاضد والتماسك والخروج بموقف عربي موحد، وقال ان 
البرلمانات هي السلطة العليا والممثلة الشرعية للشعوب 
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العربية، وبالتالي مواقفها في غاية االهمية للتصدي 
  .للصفقة

ب االردني خاطبت واضاف ان رئاسة مجلس النوا
البرلمانات االوروبية والمنظمات العالمية الفاعلة وهذا 
كله يدفع لمصلحة القضية الفلسطينية للحفاظ على 
حقوقهم وعدم التعاطي مع كل ما يناقض قرارات الشرعية 
الدولية، هذه الجهود تعيد ألق القضية من جديد الى 

 عربي الوجود لتتصدر العالم كله، فهناك ضرورة الى مد
  .اسالمي لدعم الفلسطينين وحقوقهم المسلوبة

سعيد ذياب الى ان . واشار المحلل السياسي د
البرلمانات تعكس رأي شعوبها، واجتماع البرلمانيين في 
عمان وصدور موقف مشترك له اهمية كبيرة جدا تدلل 
الى ان الشعوب العربية بمجموعها ومؤسساتها 

تحدث نوعا من الديموقراطية ترفض هذه الصفقة و
التوافق الشعبي والرسمي في رفض هذه الخطة االمريكية 

  . الصهيونية–

قال انه يجب ان تتطور هذه اللقاءات لتشمل 
اتحادات النقابات المهنية العربية لخلق رأي عام، ومن 
الواجب الوقوف الى جانب الفلسطينين فقضيتهم هي 

  .قضية االمتين العربية واالسالمية

المجلس الوطني الفلسطيني، سليم وطالب رئيس 
الزعنون العرب بمضاعفة دعمهم المادي والسياسي 
والبرلماني للشعب الفلسطيني تعزيزا لصموده على أرضه، 

اإلسرائيلية، فالصفقة -األميركية» لصفقة القرن« ٕوافشاال 
مرفوضة جملة وتفصيال، ال يقتصر خطرها على فلسطين 

بية جمعاء، لذلك بات فحسب، بل يطال مصالح األمة العر
من الواجب علينا جمعيا إعالن رفضنا المطلق لها، 

 .ومواجهة كل من يحاول التعاطي معها أو الترويج لها

  ٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

صفقة "نرفض : حراك برلماني عربي في األردن
  "ترامب

  

رفض البيان  – بترا – كوااللمبور –عمان 
، ٣٠عربي في دورته الطارئة الختامي لالتحاد البرلماني ال

التي اختتمت اعمالها بعمان اليوم السبت، أي تسوية 
غير عادلة للقضية الفلسطينية ال يقبل بها الفلسطينيون 
وال تنص على حقوقهم التاريخية في قيام دولتهم 
المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 

  .١٩٦٧عام 

القرن هي اتفاق واعتبر المجتمعون، أن صفقة 
من طرف واحد، ال تمثل خطوة باتجاه الحل العادل 
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 

فق العادل على مبدأ حل الدولتين، وعلى أسس من التوا
قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية 

  .وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم

واشاروا إلى ان أولى الخطوات لمواجهة كل 
المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، هو التأكيد 
على إنجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الجبهة األولى 

ي ألي تصفية للقضية من جبهات الرفض العرب
  .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

دوا الوصاية الهاشمية على المقدسات كما اك
اإلسالمية والمسيحية في القدس حقا تاريخيا ضمنه 
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ًاعتراف العالم به، وان العبث باألقصى وتقسيمه زمانيا 
ًومكانيا هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما تمثله من 

  .رمزية بصفتها مهبط الرساالت وعاصمة الديانات

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

  .طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة

ورفض المجتمعون أي مصادرة لحق العودة 
الشرعية الدولية وتعويض الالجئين والتمسك بقرارات 

كمرجع في حفظ الحقوق، ما يمثل االعتراف لهم 
ٍبمعاناتهم عبر العقود والسنوات من خالل حل عادل  ٍ
ٍوشامل، متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل 

وتأمين الدعم الالزم لها بما يمكنها ) األونروا(الالجئين 
من االستمرار في القيام بدورها وتقديم الخدمات الصحية 
والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة 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، كأساس 

ستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة ال
ًعلى حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة، مع دعم 
موقف السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع القوى 
والتيارات السياسية الرافض لخطة السالم المزعوم، 
مشددين على أهمية دعم األشقاء العرب للسلطة 

التي تحمي وتحفظ الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود 
  .الحقوق الفلسطينية

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

كما طالب المجتمعون من الجاليات . الرقاع االستيطاني

 إلى تنظيم سلسلة وقفات العربية في كل دول العالم
احتجاجية أمام 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 عمان 

تطبيع، ، والقاضي برفض مختلف أشكال ال٢٠١٩آذار 
وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات لصد كل 

  .أبواب التقارب أو التطبيع مع االحتالل

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

ضالي والبطولي، وهم الصامدون الفلسطينيين الن
  .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 األميركي 

لق لدولة االحتالل والغطرسة، فإن الخطة جملة المط
ًوتفصيال، تمثل فصال جديدا من فصول انتهاكات الحقوق  ً
لألشقاء الفلسطينيين، وذلك بعد معاناتهم على مدى 
العقود والسنوات الماضية ما يحتم علينا رص الصفوف 
ُوتحشيد المواقف لنصرة القضية كأولوية عربية تتقدم 

 المشترك، عبر مؤسسات القرار أجندة العمل العربي
إن العبث بمدينة القدس، جاء على شكل : وقال. العربي

وعد أميركي تمثل باالعتراف 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 
طينية، فإنها سعت أيضا وعبر اإلعالن اإلسرائيلي، الفلس

دولة (إلى أن ال يكون حل قضية الالجئين على حساب 
، ما يعيدنا لمربع الصراع األول، أمام استكبار )إسرائيل
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الباطل وضربه للركن الركين في معادلة قضايا الوضع 
النهائي، والتي نعتبر قضية الالجئين أساسا منها، وبغير 

  .قوقهم، فإن أسباب الصراع مستمرة ولن تتوقفنيلهم لح

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 

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

  .بضم الجوالن والقدس كاملة هدية للمحتل االسرائيلي

كل واعتبر البيان ذلك استكبارا آخر يضرب 
أسس العملية السلمية التي نجد في ممارسات االحتالل 
على األرض، سببا رئيسا في إيصالها لطريق مسدود ال 

  .آفاق الستئنافها أو جدوى من العودة إليها

تقدم االتحاد البرلماني العربي بالشكر للمملكة و
األردنية الهاشمية على استضافتها للقمة الطارئة، 

 اهللا الثاني التي تشكل نقطة مثمنين مواقف الملك عبد
ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض ألي تسوية 
غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس بالثوابت 
الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية القومية، فأي 
تسوية ال تضمن الحل العادل والشامل للقضية 

 أساس إعالن الفلسطينية واالعتراف بحل الدولتين، على
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 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 
مكونة من رئيس مجلس االمة الكويتي، ورئيس مجلس 
النواب العراقي، ورئس مجلس النواب الجزائري تقوم بزيارة 
فلسطين ولقاء الرئيس محمود عباس والقيادات 

عة تنفيذ قرارات مؤتمر الفلسطينية لتعزيز الصمود ومتاب
  .االتحاد البرلماني العربي

  ٩/٢/٢٠٢٠السبيل 

* * * * *  

  

الخطة األميركية وظاللها على القضية 
محور مباحثات الصفدي .. الفلسطينية

  وعريقات
  

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 
الصفدي وأمين سر اللجنة المركزية في منظمة التحرير 

عريقات، السبت، المستجدات المرتبطة الفلسطينية صائب 
بالقضية الفلسطينية في ضوء طرح الواليات المتحدة 
خطتها للسالم التي رفضتها الجامعة العربية ومنظمة 

 .التعاون اإلسالمي

ّوأكد الصفدي خالل اللقاء موقف المملكة الثابت 
في دعم األشقاء في سعيهم للحصول على جميع حقوقهم 

تها حقهم في الحرية والدولة المشروعة وفي مقدم
وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 

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

وأكد عريقات تثمين دولة فلسطين مواقف األردن 
الثابتة التي يقودها جاللة الملك عبداهللا الثاني في دعم 

ّ، وشدد على أهمية دور الوصاية الحق الفلسطيني
الهاشمية التاريخية التي يتوالها جاللته على المقدسات 
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اإلسالمية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات 
 .والحفاظ على هويتها العربية

ًوأكد الصفدي استمرار التشاور تنفيذا لتوجيهات 
جاللة الملك عبداهللا الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس 

 العمل من أجل تحقيق السالم العادل والشامل الذي في
يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وينهي الصراع لتنعم 

 .المنطقة باألمن واالستقرار

  ٩/٢/٢٠٢٠قناة المملكة 

* * * * *  

  

  الصفدي يلتقي نظيره المغربي
 

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 
ربية الشقيقة الصفدي ووزير الخارجية في المملكة المغ

ناصر بوريطة أمس السبت، تميز العالقات األخوية 
التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين والتي تتقدم 
نحو آفاق أوسع من التعاون والتنسيق برعاية وتوجيه 
من جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخيه جاللة الملك محمد 

 .السادس

ّ عمان وأكد الوزيران خالل محادثات أجرياها في
أمس أن العمل مستمر لتعزيز التعاون في المجاالت 
االقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية بهدف ترجمة 
مخرجات القمة التي جمعت جاللة الملك عبداهللا الثاني 
وأخيه جاللة الملك محمد السادس إلى واقع يلمسه 

وباإلضافة إلى العالقات الثنائية بحث . المواطنون
ً المستجدات في المنطقة وخصوصا التطورات في الوزيران

القضية الفلسطينية في ضوء إعالن الخطة األميركية 
  . للسالم

وفي تصريحات صحافية مشتركة اتفق الوزيران 
أن اللقاء يأتي في مرحلة حساسة في إطار عملية 
التشاور والتنسيق المستمرة بين المملكتين الشقيقتين 

ما زيادة التعاون الثنائي وفي اللتين يلتقيان في إرادته
رؤيتهما حول ضرورة حل األزمات اإلقليمية وتحقيق 

  . السالم العادل والشامل

وقال الصفدي إن الزيارة تأتي في اإلطار 
الطبيعي لعملية التنسيق والتشاور المستمرة بين 
المملكتين اللتين تجمعهما عالقات أخوية تاريخية 

لة الملك عبداهللا الثاني استراتيجية يرعاها صاحبا الجال
والملك محمد السادسولفت إلى التقدم في التعاون وفي 
تنفيذ مخرجات القمة بين صاحبي الجاللة في الرباط، 
ًخصوصا في إيجاد األطر التي تشجع التعاون بين القطاع 
الخاص حيث قام وفد اقتصادي مغربي بزيارة األردن 

   .ًريباوستكون هناك زيارة لوفد أردني للمغرب ق

وأضاف الصفدي ان الكل يتفق على أن المرحلة 
ًدقيقة، واألردن والمغرب دائما في تنسيق مستمر وقادران 
على أن يسهما مع بقية األشقاء العرب في محاولة إيجاد 

  .أفق نحو السالم الدائم والشامل والعادل

يجب أن يكون على "وقال إن السالم المنشود 
ارات الشرعية الدولية ومبادرة أساس حل الدولتين ووفق قر

السالم العربية، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع 

  .١٩٦٧من حزيران 

تحدثنا في التحديات اإلقليمية "واضاف الصفدي 
األخرى والرؤية واحدة، وكلنا نريد االستقرار، نريد األمن، 

 نريد أن تنعم شعوبنا بظروف تتيح لها نريد السالم،
تحقيق المستقبل األفضل الذي يوفر لها الفرص والعيش 

  ."بكرامة

إلى ذلك أكد بوريطة التطابق في المواقف وقال 
ًفي هذه الظروف اإلقليمية الدقيقة جدا كان من "

الضروري أن نلتقي، ننسق مواقفنا، نتبادل تقييمنا، 
ة التي يمكن أن نقوم بها ونحدد ما هي الخطوات المقبل

ًمعا، ألن مواقفنا واحدة وثوابتنا واحدة فيما يتعلق 
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بالقضية الفلسطينية، وكان ضروري أن ينسق المغرب مع 
األردن الصديق في هذا المجال بالنظر إلى العالقات 
القوية بين عاهلي البلدين وبالنظر إلى مسؤوليتهما 

  ."كذلك

لملك محمد وأشار بوريطة إلى تأكيد جاللة ا
السادس الدائم على أهمية دور الوصاية الهاشمية 
التاريخية التي يؤديها جاللة الملك عبداهللا الثاني على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

شراكة "وأضاف انه في الجانب الثنائي هناك 
خطوات  ًمتميزة جدا واستثنائية بين البلدين، وهناك

 اتفق عليها جاللة الملك محمد عملية، ومشاريع ملموسة
السادس وأخوه جاللة الملك عبد اهللا الثاني أثناء لقاء 

ًالفتا إلى " جاللتيهما في آذار الماضي في الدار البيضاء
أن اللقاء بحث دور القطاعين العام والخاص في هذه 

  .الشراكة

  ١٠/٢/٢٠٢٠موقع خبرني 

* * * * *  

نجح خطة ترمب لن ت: الخارجية الفلسطينية
  بشرعنة تدابير االحتالل ضد األقصى

 

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن خطة السالم 
األميركية لن تستطيع تشريع تدابير االحتالل وأهدافه ضد 

واوضحت في بيان صدر اليوم .المسجد األقصى المبارك
االحد، أن هذه الخطة ستفشل وستتحطم أمام صمود 

ين وتمسكهم بحقوقهم، شعب فلسطين والمواطنين المقدسي
مشددة أن جميع إجراءات االحتالل االسرائيلي ضد القدس 
والمسجد األقصى المبارك والمقدسات باطلة وغير شرعية 

  . وال قانونية

إن دولة االحتالل وأجهزتها المختلفة : "وقالت
وما يسمى بـاتحاد منظمات جبل الهيكل والجمعيات 

غل أي فرصة لتكريس اليهودية االستيطانية المتطرفة تست

التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى المبارك في 
  ".إطار السيطرة اإلسرائيلية الكاملة عليه

وأشارت إلى أنه في اآلونة األخيرة تصاعدت 
بشكل ملحوظ اعتداءات االحتالل وشرطته على المصلين 
باألقصى، والسيما االعتداءات الهمجية المتواصلة على 

 الفجر العظيم الذي عظم من تواصل المصلين في
المرابطين والمسلمين وعالقتهم باألقصى المبارك، وتترافق 
تلك االعتداءات مع دعوات تهويدية عنصرية تطالب بطرد 
األوقاف اإلسالمية ومنعها من أداء دورها في اإلشراف 
على شؤون المسجد، بما في ذلك استهداف رجاالتها 

  .وحراسها ومؤسساتها

الخارجية الفلسطينية الى الفتوى ولفتت 
التهويدية الجديدة التي تقف خلفها جماعات الهيكل 
المزعوم، التي دعت القتحام مركزي لألقصى صباح يوم 
غد االثنين، خالل ما يسمى يوم الشجرة العبري، الذي 
يؤرخ لبدء الموسم الزراعي بالتقويم العبري، وذلك في 

لتدريج وعلى مراحل، سياق خطة تهويدية يتم تنفيذها با
لضرب العالقة بين المسلمين ومسجدهم األقصى 
والحيلولة دون وصولهم اليه، أو تخفيف األعداد التي 

  .تتمكن من الصالة فيه

وأدانت الوزارة، المخططات اإلسرائيلية الهادفة 
للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى وتكريس 

نوايا االحتالل تجاه السيادة اإلسرائيلية عليه، موضحة أن 
األقصى باتت مكشوفة لجميع األطراف القريبة والبعيدة وال 
تحتاج لمزيد من العناء والجهد إلدراكها، وهو ما يتطلب 
ٕوبشكل عاجل موقفا عربيا واسالميا دوليا يجبر سلطات 
االحتالل لكف يدها عن األقصى، واالستجابة الفورية 

إلسالمية والمرجعيات لدعوات ونداءات الهيئات واألوقاف ا
الدينية المنادية لمزيد من التالحم مع األقصى إلفشال 

  .تلك المخططات االستعمارية العنصرية
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وأضافت ان دولة فلسطين تواصل تنسيق 
جهودها وتحركها بهذا الشأن مع األشقاء في المملكة 
األردنية الهاشمية وعلى المستويات واألصعدة كافة، 

ائيلي بالعالمين العربي واالسالمي لفضح االستهتار اإلسر
ٕوبالمجتمع الدولي واداناته ومناشداته، واالستخفاف 
بالشرعية الدولية واألمم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة 

  .وقراراتها

   ١٠/٢/٢٠٢٠ بترا

* * * * *  

مطلوب تشكيل جبهة : "الدستور"سياسيون لـ
صفقة "عالمية في األمم المتحدة إلسقاط 

  القرن

  نيفين عبدالهادي:كتبت

ّتسيدت الدبلوماسية األردنية بقيادة جاللة الملك 
عبد اهللا الثاني المشهد العام لردات الفعل تجاه خطة 

 ..»صفقة القرن«السالم األميركية والتي عرفت بإسم 
فكان أن سعى األردن بكل ما يملك من قنوات سياسية 

ل دبلوماسية لإلعالن عن رفضها، لما تتضمنه من تفاصي
السالم وادخال المنطقة والعالم في  من شأنها قتل عملية

ّأزمات جديدة تجعل من القادم خطيرا وال يؤشر ألي بوادر 
  .سلم بالمطلق

األردن ومنذ اللحظة األولى إلطالق خطة ترامب 
ونتيناهو للسالم، كان أول من أعلن عن موقفه بشكل 
 واضح، وبكل شفافية، برفضه المطلق لها، كونها تمس
ّثوابته الوطنية ومصالحه العليا، فهي الخطة التي تؤشر 
لإلجهاز على القضية الفلسطينية، األمر الذي يؤثر سلبا 
على عدد من الملفات األردنية تحديدا الخاصة بالالجئين 

على » الوصاية الهاشمية«وتوطينهم ومحاولة سحب 
المقدسات الدينية في القدس، أضف لذلك شرعية وجود 

ات، والقضاء على ملفات الحل النهائي بحلول المستوطن

 اإلسرائيلي، ولكل هذه -فردية من الجانب األميركي
الجوانب بطبيعة الحال نتائج خطيرة على السالم والمنطقة 
والعالم، وهو ما أكده األردن منذ اإلعالن عن هذه 

  ..«الصفقة«

ّلم يدخر األردن جهدا إال وقام به، ويقوم به،  ّ
هذه الخطة، فأكمل الموقف الرسمي، منعا لتطبيق 

الموقف الشعبي، في حالة انسجام كاملة، رفضا للصفقة، 
، »مجاهرة«وتوجيه بوصلة العمل السياسي لجهة رفضها 

ّوالسعي لجعلها مجرد أوراق تطويها ذاكرة المرحلة في 
عالم النسيان، مع تجديد التأكيد على وقوف األردن مع 

ب الفلسطيني في إقامة القضية الفلسطينية وحق الشع
دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، والجلوس على 
طاولة مباحثات واحدة تجمع أطراف عملية السالم كافة 
ّلحسم ملفات الحل النهائي بعيدا عن التفرد الذي حدث  ّ

  ..«صفقة القرن«عند صياغة 

ّبدت عمان غاية في اإلنفتاح الدبلوماسي لغايات 
، ففتحت أبوابها للقاءات التصدي لصفقة القرن

ومشاروات مع كبار المسؤولين في عواصم صنع القرار 
ّبالعالم، فلم يمر يوم منذ اإلعالن عن هذه الصفقة، إال 
وزار األردن مسؤول لغايات التباحث والتوصل لتوافق 
عربي دولي لعدم تطبيق هذه الصفقة أو الخطة، اضافة 

 وشؤون لمشاركة األردن من خالل وزير الخارجية
المغتربين أيمن الصفدي بعدد من المؤتمرات التي عقدت 
لبحث الخطة، وكان من أبرزها اإلجتماع الطارئ لوزراء 
الخارجية العرب الذي دعت له جامعة الدول العربية فور 

وبالتوازي سارت خطوات . اإلعالن األميركي اإلسرائيلي
مختلفة أخرى، تحكي بلغة العقل التي عرفت بها 

ٕوماسية األردنية تاريخيا، رفضا للصفقة واعالنا الدبل
شعبيا يساند الرسمي بالوقوف مع التوأم الفلسطيني، 

 الطارئة ٣٠ّفكان أن استضافت عمان أمس األول الدورة 
دعم ومساندة «لإلتحاد البرلماني العربي تحت شعار 
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قضية العرب (األشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة 
تي عقدت بناء على طلب أردني، حيث ، وال»)والمسلمين

تم التأكيد على تثمين مواقف جاللة الملك حيال القضية 
ّالفلسطينية، مع التشديد من عمان عاصمة الوئام العربي 
إن لم يكن العالمي، على رفضهم لصفقة القرن، ودعم 
ّأي جهود ترمي لمنع تطبيقها كونها تؤشر لحلول غير 

تنطلق بذلك رسالة برلمانية عادلة للقضية الفلسطينية، ل
ّعربية من عمان بالرفض الكامل ألي حل ال » نيابية«

  .يقبل به الفلسطينيون وال ينص على حقوقهم المشروعة

وتمضي األجندة الدبلوماسية األردنية بمزيد من 
الجهود التي يرى بها خبراء وسياسيون أردنيون 

ة أنها هامة وجوهري» الدستور»وفلسطينيون تحدثوا لـ
ّلجهة رفض الصفقة، وجعلها طي النسيان، في غياهب 
التاريخ، الذي لن يرضى األردن أن يكون شريكا في 
صناعته في حال كان منقوص العدالة في القضية 
الفلسطينية، ولمصالحه العليا، ذلك أن للطرح األردني 
الكثير من اإليجابيات التي من شأنها اعادة قاطرة السالم 

  .حالى مسارها الصحي

انطباع عدد من السياسيين األردنيين 
حول الجهود » الدستور»والفلسطينيين في قراءة خاصة لـ

األردنية حيال صفقة القرن، بأنها جهود تتسم بالوضوح 
ّولعلها من الدول القليلة جدا التي أعلنت رفضها بشكل 
علني للصفقة، وأنها ال تنسجم وعدالة الحل للقضية 

ا العليا، وثوابتها الوطنية، الفلسطينية وضد مصالحه
معتبرين الرؤى األردنية التي تنطلق منها جهودها 
الدبلوماسية تدفع نحو سالم عادل وشامل يحقق 

  .اإلستقرار للعالم بأسره

أن » الدستور»ورأى سياسيون في حديثهم لـ
جهود الدبلوماسية االردنية وجاللة الملك نجحت في 

 تأييد الموقف األردني التوافق مع االتحاد األوروبي على
فلسطينية على  ٕالقائم على حل الدولتين واقامة دولة

 وعاصمتها القدس الشرقية، ٦٧حدود الرابع من حزيران 
وادانة صفقة القرن التي تتم خارج قرارات الشرعية 
الدولية ومنتهكة لحقوق الشعب الفلسطيني، فيما وقفت 

ي والمدني كافة الفعاليات على المستوى الشعبي والنقاب
السقاط   وكذلك الرسمي بكامل مكوناتها خلف الءات الملك

  .الصفقة االسرائيلية االميركية

وقال نائب رئيس الوزراء األسبق الدكتور صالح 
ارشيدات انه على المستوى الشعبي والنقابي والمدني 
ّعبر الشعب بكامل مكوناته عن وقوفه خلف الءات الملك 

أنه على   كما،ة األميركيةالسقاط الصفقة االسرائيلي
المستوى البرلمان العربي، نجح األردن في الحصول على 
اجماع عربي برلماني في عمان يدين صفقة العصر 
ويؤيد الموقف األردني الرافض للصفقة وتداعياتها على 

 كما نجحت جهود ،اإلقليم واألردن بشكل خاص
اإلتحاد الدبلوماسية األردنية وجاللة الملك في التوافق مع 

على حل  األوربي على تأييد الموقف األردني القائم
فلسطينية على حدود الرابع من  ٕالدولتين واقامة دولة

 وعاصمتها القدس الشرقية وادانة صفقة ٦٧حزيران 
القرن التي تتم خارج قرارات الشرعية الدولية ومنتهكة 

  .لحقوق الشعب الفلسطيني

ي فلسطيني وأيدت الجامعة العربية بتنسيق أردن
في اجتماعها لوزراء الخارجية بوجود الرئيس الفلسطيني 

حل ، محمود عباس الذي ينسق مع الموقف األردني
الدولتين والمبادرة العربية وأدانت صفقة العصر 
االسرائيلية االميركية النتهاكها الشرعية الدولية ألغراض 

  .انتخابية بحتة

وبين ارشيدات أن المطلوب تشكيل جبهة  
من  .«صفقة العصر«المية في األمم المتحدة السقاط ع

جانب، آخر وفق ارشيدات، على األردن اعادة قراءة 
معاهدة  اليميني حيث تخلت عن الموقف مع اسرائيل

السالم مع األردن والفلسطينينين وأنهت حل الدولتين 
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الذي كان قريبا من إنهاء الصراع العربي االسرائيلي ال بل 
ن وجهها الصهيوني التوسعي باالحتالل كشفت اسرائيل ع

الدائم لألراضي العربية وضم القدس والجوالن وغور 
ٕاألردن واعادة إطالق الحلم التوراتي في إقامة دولة 

  .اسرائيل الكبرى

ورأى ارشيدات أنه على األردن تقوية موقفه 
وتقوية الجبهة الداخلية لمقاومة تداعيات صفقة القرن 

رائيلي من خالل اجراء إصالحات احادية التنفيذ االس
سياسية إلشراك األغلبية الشعبية والنخبوية والمجتمع 

  .المدني في أخذ القرار وتحمل المسؤولية الوطنية

بدروه شكر مفتي القدس والديار الفلسطينية 
الشيخ محمد أحمد حسين األردن على جهوده حيال 

جهودهم مشكورة، ونحن «القضية الفلسطينية، وقال 
ين في بلد واحد، واليوم ننادي كل الدول والشعوب شعب

والمجتمع الدولي ومؤسساته أن يقفوا مع األردن 
  .«وفلسطين لرفع هذا الظلم

 األردن بارك اهللا به ،وأضاف الشيخ حسين
وبقيادته، فهو لم يدخر جهدا في تقديم كل ما هو ممكن 
لدعم القضية الفلسطينية، فنحن واألردن ال يفصلنا أي 

صل مهما كانت، فنحن شعبين ال يفصلنا أي حواجز فوا
سوى تلك الجغرافية، وال يفصل بين الدور األردني 

 وكالنا ،والفلسطيني أي فواصل بالمطلق، فالدور واحد
 .بنفس الخندق

  ٥ ص١٠/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

نتنياهو يعلن بدء رسم خرائط ضم األغوار 
  والمستوطنات للسيادة اإلسرائيلية

  

 أعلن رئيس الوزراء – عمان – دية سعد الديننا
ّاإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدء رسم الخرائط لتنفيذ ضم 
األغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة 

الغربية المحتلة، وفق خطة السالم األميركية المعروفة 
، وسط تنديد فلسطيني وتحذير ”صفقة القرن“باسم 

  .”خطوة أحادية الجانبال“أميركي من تبعات 

وبموجب ذلك القرار؛ الذي جرى اإلعالن عنه 
ّبشكل رسمي، فسيتم فرض السيادة اإلسرائيلية على 
منطقة األغوار والمستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية 

  .ّجراء ضمها لالحتالل

وقال نتنياهو، في الخطاب االنتخابي لنشطاء 
” ليه أدوميممعا“حزب الليكود الذي أقيم في مستوطنة 

بصدد “شرقي مدينة القدس المحتلة، إن الجهات المعنية 
الرئيس (رسم خريطة لألراضي التي ستكون وفقا لخطة 

جزءا من دولة إسرائيل، وهي ) األميركي دونالد ترامب
  .” كيلومتر من المنطقة الحدودية٨٠٠حوالي 

، ”ًلن يستغرق وقتا طويال“وأوضح بأن األمر 
ل الفلسطينيون أو لم يمتثلوا للخطة، سواء امتث“ًمضيفا 

فإن إسرائيل سوف تتلقى الدعم األميركي لتطبيق القانون 
اإلسرائيلي في غور األردن والبحر الميت وجميع 
المستوطنات بالضفة الغربية من دون استثناء، فبدونها 

  .، وفق قوله”لكان وجودنا في خطر

يحاول أعداؤنا “وزعم نتنياهو في خطابه 
 عاما في مسيرة ١١ من وطننا، لقد ناضلت طوال إخراجنا

الضغوطات من الداخل والخارج، التي هدفت إحداث 
  .”ٕانتكاسات واقتالع واخالء

كل شيء يبدأ من أرض الوطن، فبدون “وتابع 
وطن، ليس لدينا وجود، وبدونه نحن مشتتون، فهذه هي 

  .”هويتنا وهذا هو تراثنا، وسنبقى هنا إلى األبد

ة اإلسرائيلية استباقا لما كان نتنياهو وتعد الخطو
ًقد صرح به سابقا بأنه سيطلب من حكومته الموافقة 
على ضم المستوطنات بالضفة الغربية ومنطقة غور 
األردن وشمالي البحر الميت، بعد االنتخابات التي من 
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المقبل، بموجب الخطة ) مارس(المزمع عقدها مطلع آذار 
  .ة القضية الفلسطينيةاألميركية اإلسرائيلية لتصفي

من جانبها؛ نددت الرئاسة الفلسطينية بالخطوة 
اإلسرائيلية، مؤكدة، على لسان المتحدث الرسمي باسمها 

الخريطة التي نعرفها هي خريطة “نبيل أبو ردينة، إن 
 ١٩٦٧دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران العام 

 وعاصمتها القدس المحتلة، ولن نتعامل مع خرائط
  .”غيرها

خريطة دولة فلسطين “وشدد أبو ردينة على أن 
هي الخريطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات األمم 
المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق األمن والسالم 
واالستقرار في المنطقة والعالم، بينما أية خرائط أخرى 

  .”تعني استمرار االحتالل وال يمكن القبول بها

للجنة المركزية لحركة بينما عقب عضو ا
، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، على ”فتح“

إعالن نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على 
نتنياهو يقول أنه باق في الضفة “، بقوله إن )تويتر(

الغربية والقدس لألبد، ونحن نقول إن هذه األرض كانت 
ألحفاد، وما زالت وستبقى أرض اآلباء واألجداد واألبناء وا

ٕوأن االحتالل زائل مهما طال الزمن، وارادة الشعب 
الفلسطيني القائمة على الحق أقوى من قوة الطغيان 
واالستعباد واالستعمار، فنحن باقون واالحتالل زائل ال 

  .”محالة

، أن إعالن ”حماس“بدورها، اعتبرت حركة 
امتداد للعدوان األميركي اإلسرائيلي “ّسلطات االحتالل يعد 

  .”لمزدوج على حقوق الشعب الفلسطينيا

، فوزي برهوم، في ”حماس“وشدد الناطق باسم 
تصريح له أمس، على أن الجانبين األميركي واإلسرائيلي 

يتحمالن نتائج وتداعيات استمرار هذا الصلف “
  .”والعدوان

الشعب الفلسطيني بقواه الحية “وقال إن 
وض ومقاومته الباسلة لن يتردد لحظة واحدة في خ

المعارك وبكل السبل واألدوات من أجل حماية حقوقه 
، بوصفه ”التاريخية والدفاع عنها مهما كانت التضحيات

  .”صاحب الحق في أرضه فلسطين“

المقاومة الفلسطينية مستمرة النتزاع “وأكد بأن 
ً، مطالبا ”ًهذا الحق وصوال لتحرير كامل تراب فلسطين

افة وسائله وأشكاله، بتكثيف الفعل الشعبي والمقاوم، بك“
حيث أربكت العمليات النوعية في الضفة والقدس 

  ”.حسابات االحتالل

سرعة التحرك لتوحيد جهود الشعب “ودعا إلى 
الفلسطيني الكفاحية والنضالية واالستعداد لمواجهة 

، المحدقة بالقضية ”ٕالخطر الداهم واسقاط المؤامرة
  .الفلسطينية

 لدى الكيان من جهته؛ حذر السفير األميركي
أي خطوة “اإلسرائيلي، ديفيد فريدمان، نتنياهو من 

أحادية الجانب بشأن فرض السيادة وترسيم خرائط 
  .”الحدود

وقال فريدمان، في تغريدة نشرها عبر حسابه 
عملية رسم الخرائط ستتم من قبل لجنة “على تويتر، إن 

يهدد أي إجراء من “، بما ” أميركية مشتركة–إسرائيلية 
ب واحد قبل انتهاء عمل اللجنة خطة السالم جان

  .”واالعتراف األميركي

تطبيق السيادة سيكون وفق “وأشار إلى أن 
 سنوات من ٣الخطة التي تم اإلعالن عنها بعد 

المشاورات الوثيقة بين نتنياهو والرئيس ترامب، وكبار 
  .”المسؤولين

” صفقة القرن“وجاء ذلك على وقع حذف إدانة 
قرار فلسطيني من المقرر التصويت من نص مشروع 

عليه في مجلس األمن الدولي، غدا الثالثاء، خالل 
  .جلسته التي يحضرها الرئيس محمود عباس



  
  ٨٣ 

ويمتنع مشروع القرار عن ذكر الواليات المتحدة 
خالفا لصيغته األولية التي قدمتها كل من تونس 
ٕواندونيسيا، اللتان تشغالن مقعدين غير دائمين في 

تنتهك القانون الدولي “من، بوصف الخطة مجلس األ
والمعايير المرجعية دوليا لحل دائم وعادل وكامل للنزاع 

  .”اإلسرائيلي الفلسطيني

  

ورغم تخفيف لهجة القرار؛ إال أنه ال يزال 
يتضمن إدانة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي 
ّالفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، ويؤكد 

ة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في ضرور
، ولكنه قد ال يكون كافيا لمنع واشنطن من ١٩٦٧

خالل التصويت على ” الفيتو“استخدام حق النقض 
  .النص

وفي صيغته المعدلة، يضيف مشروع القرار على 
إدانة كل أعمال العنف “النسخة السابقة فقرة تتضمن 

 واألعمال ضد المدنيين بما فيها أعمال اإلرهاب،
، بعدما ”والتدمير) العنف(االستفزازية، والتحريض على 

ُحذفت منه الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق 
  .”في أقرب وقت“األوسط 

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن 
خطة ترامب لن تستطيع تشريع تدابير االحتالل وأهدافه 

  .ضد المسجد األقصى المبارك

 بيان أمس، أن هذه الخطة ستفشل واوضحت في
وستتحطم أمام صمود شعب فلسطين والمواطنين 
المقدسيين وتمسكهم بحقوقهم، مشددة أن جميع إجراءات 
االحتالل االسرائيلي ضد القدس والمسجد األقصى المبارك 

إن “: وقالت. والمقدسات باطلة وغير شرعية وال قانونية
ا يسمى بـاتحاد دولة االحتالل وأجهزتها المختلفة وم

منظمات جبل الهيكل والجمعيات اليهودية االستيطانية 
المتطرفة تستغل أي فرصة لتكريس التقسيم الزماني 

والمكاني للمسجد األقصى المبارك في إطار السيطرة 
  .”اإلسرائيلية الكاملة عليه

وأشارت إلى أنه في اآلونة األخيرة تصاعدت 
طته على المصلين بشكل ملحوظ اعتداءات االحتالل وشر

باألقصى، والسيما االعتداءات الهمجية المتواصلة على 
المصلين في الفجر العظيم الذي عظم من تواصل 
المرابطين والمسلمين وعالقتهم باألقصى المبارك، وتترافق 
تلك االعتداءات مع دعوات تهويدية عنصرية تطالب بطرد 

شراف األوقاف اإلسالمية ومنعها من أداء دورها في اإل
على شؤون المسجد، بما في ذلك استهداف رجاالتها 

  .وحراسها ومؤسساتها

ولفتت الخارجية الفلسطينية الى الفتوى 
التهويدية الجديدة التي تقف خلفها جماعات الهيكل 
المزعوم، التي دعت القتحام مركزي لألقصى صباح اليوم 
االثنين، خالل ما يسمى يوم الشجرة العبري، الذي يؤرخ 

بدء الموسم الزراعي بالتقويم العبري، وذلك في سياق ل
خطة تهويدية يتم تنفيذها بالتدريج وعلى مراحل، لضرب 
العالقة بين المسلمين ومسجدهم األقصى والحيلولة دون 
وصولهم اليه، أو تخفيف األعداد التي تتمكن من الصالة 

  .فيه

ودانت الوزارة، المخططات اإلسرائيلية الهادفة 
 الزماني والمكاني للمسجد األقصى وتكريس للتقسيم

السيادة اإلسرائيلية عليه، موضحة أن نوايا االحتالل تجاه 
األقصى باتت مكشوفة لجميع األطراف القريبة والبعيدة وال 
تحتاج لمزيد من العناء والجهد إلدراكها، وهو ما يتطلب 
ٕوبشكل عاجل موقفا عربيا واسالميا دوليا يجبر سلطات 

ل لكف يدها عن األقصى، واالستجابة الفورية االحتال
لدعوات ونداءات الهيئات واألوقاف اإلسالمية والمرجعيات 
الدينية المنادية لمزيد من التالحم مع األقصى إلفشال 

  .تلك المخططات االستعمارية العنصرية
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وأضافت ان دولة فلسطين تواصل تنسيق 
ردن جهودها وتحركها بهذا الشأن مع األشقاء في األ

وعلى المستويات واألصعدة كافة، لفضح االستهتار 
اإلسرائيلي بالعالمين العربي واإلسالمي وبالمجتمع الدولي 
ٕواداناته ومناشداته، واالستخفاف بالشرعية الدولية واألمم 

 .المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة وقراراتها

  ٢٣ ص١٠/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ة على خطة برلمانيون ألجل القدس الموافق
 السالم األميركية تنسف المبادرة العربية

  

 برلمانيون "مؤتمر تستضيف التي ماليزيا دعت
 ليشمل المؤتمر أعضاء مشاركة توسيع إلى" القدس ألجل
 الستضافة مسلمة غير دولة واختيار المسلمين، غير

 .بالقدس بشأن مقبلة برلمانية مؤتمرات

 لذيا المؤتمر في المشاركين من عدد وأكد
 دعم أن كوااللمبور الماليزية العاصمة في أعماله يواصل
 شعبيا، وضغطا سياسية إرادة يتطلب الفلسطينية القضية
 خطة على عربية دول موافقة أن اعتقادهم عن وأعربوا
 .للسالم العربية المبادرة ينسف األميركية السالم

 الشعبية، البرلمانية الدبلوماسية نطاق وعلى
 العنصري النظام مواجهة أسلوب تبني إلى دعوة صدرت
 االحتالل محاصرة أجل من أفريقيا، جنوب في السابق

 دعم إلى إضافة وبرلمانيا، شعبيا لفلسطين اإلسرائيلي
 .الصعد جميع وعلى الفلسطينية المقاومة

 في برلمانا سبعين من أكثر عن ممثلون ودعا
 الماليزي الوزراء رئيس رؤية تبني إلى أمس العالم

 والتصدي الفلسطينية القضية لدعم محمد هاتيرم
 إعالن بعد سيما ال القضية، هذه تصفية لمحاوالت

 الشرق في للسالم خطته ترامب دونالد األميركي الرئيس
 .األوسط

 دورته في المؤتمر افتتاح في مهاتير وطالب
 العرقي التطهير وأعمال الفظائع إزاء الصمت بعدم الثالثة
 .الفلسطيني الشعب حق في ئيلإسرا ترتكبها التي

 الداخلية التجارة وزير أعرب ذلك، غضون في
 بالده بأن ثقته عن إسماعيل، الدين سيف ماليزيا، في

 للقضية دائم حل إليجاد بناءة أفكارا ستطرحان وتركيا
 .الفلسطينية

 رجب الزعيمين بقيادة وماليزيا تركيا أن وأوضح
 دبلوماسية القاتع تقيمان محمد، ومهاتير أردوغان طيب
 فرصة تعد المتميزة "العالقة هذه أن معتبرا للغاية، جيدة
 وعلى القائمة األزمات من للعديد حلول إليجاد مهمة
 ."الفلسطينية القضية رأسها

 ألجل برلمانيون مؤتمر انطلق السبت، وأمس
 نحو بمشاركة بكوااللمبور، الثالثة نسخته في القدس
 استضافت تركيا نتوكا عدة، دول من سياسي ٥٠٠

  .المؤتمر من السابقتين النسختين

  ١٠/٢/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

  سيادة المطران عطا اهللا حنا  

القدس ليست للبيع وفلسطين ليست معروضة "
  "في مزاد علني لكي يفرط بها البعض

 

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
ذا اليـوم بأنـه  صـباح هـاألرثوذكس سبسطية للروم أساقفة

ال وجــود لدولــة فلــسطينية فـــي صــفقة ترامــب المـــشؤومة 
 لكـل مقومـات إلغـاءبـل هـي " بـصفقة القـرن"والتي تـسمى 

ـــــضها  ـــــضها ويرف ـــــة وهـــــي صـــــفقة رف وجـــــود هـــــذه الدول
ـــا مـــن  ـــا فـــشلت غيره ـــشل كم ـــا وستف ـــسطينيون جميع الفل
المــؤامرات التــي حيكــت والتــي كــان ومــا زال هــدفها تــصفية 

  .ةقضيتنا الفلسطيني



  
  ٨٥ 

ان القـــدس ليـــست للبيـــع والقـــضية الفلــــسطينية 
ليــست معروضــة فــي مــزاد علنــي فالقــدس كانــت وســتبقى 

 وتراثهــــــا وأوقافهــــــا بمقدســــــاتها األصــــــليين ألصــــــحابها
 وهــــم ســــدنة األرض هــــذه أصــــحابوالفلــــسطينيون هــــم 

 وال يحــــق لترامــــب وغيــــره ان يــــشطبوا وجــــود ،مقدســــاتها
طينية وان الـــشعب الفلـــسطيني وان يلغـــوا القـــضية الفلـــس
 اإلنـسانييعملوا على تصفية اعدل قـضية عرفهـا التـاريخ 

  .الحديث

ــة إلــى نقــول بــأن صــفقة ترامــب ذهبــت إننــا  مزبل
التاريخ والفلسطينيون متشبثون بحقوقهم وانتماءهم لهـذه 

  . المقدسةاألرض

ان كلمة االستـسالم ليـست موجـودة فـي قاموسـنا 
 غرباء في كفلسطينيين ونحن لسنا ضيوفا عند احد ولسنا

 المقدسة فهذا الوطن هو وطننا وهذه القـضية األرضهذه 
هي قضيتنا وهذه القدس هي قدسنا وهـذه المقدسـات هـي 
مقدســاتنا، والمــسيحيون الفلــسطينيون وان كــانوا قلــة فــي 

 مـــن أساســـي وهـــم مكـــون أقليـــة ليـــسوا أنهـــم إالعـــددهم 
مكونــات شــعبنا الفلــسطيني ولــذلك فــإنهم يرفــضون صــفقة 

ما يرفضها كل الفلسطينيين النها مـشروع تـصفية القرن ك
 أبنــاءلقــضيتنا الوطنيــة العادلــة واســتهداف مباشــر لكافــة 

  .شعبنا الفلسطيني

ـــدى  ـــد جـــاءت كلمـــات ســـيادة المطـــران هـــذه ل وق
  .استقباله اليوم وفدا من مدينة بيت جاال

  ١٠/٢/٢٠٢٠مكتب سيادة المطران 

* * * * *  

دمة صياغة مواقف حاسمة لخ: الطراونة
 القضايا العربية وبمقدمتها القضية الفلسطينية

  

قال رئيس مجلس النواب المهندس  - انعم
عاطف الطراونة، ان العالقات األردنية اللبنانية مميزة 
ًوتشكل انموذجا للعالقات العربية المشتركة، مؤكدا أهمية  ً

وأكد . تعزيزها وسبل االرتقاء بها على مختلف الصعد
قباله بدار مجلس النواب امس رئيس الطراونة لدى است

حزب التضامن اللبناني وعضو مجلس النواب السابق 
اميل رحمة، قدرة األشقاء في لبنان على تجاوز التحديات 

  .التي يمرون بها

وأضاف، بحضور امين عام االتحاد البرلماني 
العربي فايز الشوابكة، ان الظروف الدقيقة التي تشهدها 

ًميعا تنسيق الجهود المشتركة المنطقة تتطلب منا ج
وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك للنهوض بالحالة 
العربية وصياغة مواقف حاسمة لخدمة القضايا العربية 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب 

  .والمسلمين والمسيحيين

وأشار إلى ان مواقف رؤساء البرلمانات 
عمهم ومساندتهم لألشقاء والمجالس العربية ود

الفلسطينيين في المؤتمر الثالثين الطارئ لالتحاد 
البرلماني العربي الذي اختتمت اعماله في عمان اول 
أمس تمثل مصدر فخر واعتزاز كونها عبرت عن تطلعات 
وطموحات الشعوب العربية االمر الذي يتطلب البناء 

  .ًعليها مستقبال

ات األخوية بين من جهته، أكد رحمة عمق العالق
لبنان واألردن وضرورة تعزيزها بما يحقق مصلحة البلدين 

  .والشعبين الشقيقين

وأشاد رحمة بمواقف األردن بقيادة جاللة الملك 
عبد اهللا الثاني الثابتة والصامدة تجاه القضايا العربية 
ًوخاصة القضية الفلسطينية مثمنا جهوده ومساعيه 

وأعرب رحمة . ن في اإلقليمالدؤوبة لتحقيق السالم واالم
عن تقديره للنتائج التي توصل اليها المؤتمر الثالثين 
الطارئ لالتحاد البرلماني العربي وما صدر عنه في البيان 
الختامي من قرارات تعكس طموحات الشعب العربي الواحد 

  .من المحيط الى الخليج
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كما ثمن دور الطراونة ومواقفه البرلمانية 
القضايا العربية وتعزيز العمل البرلماني المشرفة لخدمة 

العربي المشترك وحشد الطاقات النيابية للدفاع عن قضايا 
 .االمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

 ٥ ص١١/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

الفلسطينيون يعدلون عن طلب التصويت 
 "خطة ترامب"باألمم المتحدة على 

  

 –) ب.ف.أ (–) دةالواليات المتح(ألمم المتحدة ا
عدل الفلسطينيون عن طلب التصويت في مجلس األمن 
الدولي اليوم الثالثاء على مشروع قرار يرفض خطة 
السالم االميركية بسبب عدم توافر دعم دولي كاف، وفق 

  .ما افاد دبلوماسيون امس

وقال الدبلوماسيون لفرانس برس ان المشروع 
ظى بدعم تسعة الذي قدمته اندونيسيا وتونس قد ال يح

من اعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد 
االدنى المطلوب لتبنيه من دون ان يلجأ احد االعضاء 

  .)الفيتو(الدائمين الى حق النقض 

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعدما قدمت الواليات 
المتحدة التي تتمتع بحق النقض، سلسلة تعديالت على 

نه منذ االسبوع الفائت النص الذي يتم التفاوض في شأ
وكان مرتقبا التصويت عليه خالل اجتماع لمجلس االمن 

  .يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وشملت االقتراحات االميركية التي اطلعت عليها 
فرانس برس شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصا 
تلك التي تشير صراحة الى قرارات االمم المتحدة منذ 

م شطب كل االشارات الى القدس كذلك، ت. ١٩٦٧
  .الشرقية المحتلة

واذا كانت التعديالت االميركية اقرت بأن خطة 
بعيدة “يناير / كانون الثاني٢٨السالم التي اعلنت في 

من المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من اجل 
في النزاع بين اسرائيل ” سالم دائم وعادل وتام
ترحب بمناقشة هذا “ت انها والفلسطينيين، فإنها اكد

  .”االقتراح لدفع قضية السالم قدما

وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته ان 
، في حين شكك ”المشاورات حول المشروع مستمرة“

دبلوماسيون آخرون في امكان التصويت عليه انطالقا 
  .من التباين الحاد في شأنه

وفي هذا السياق، أوردت مصادر دبلوماسية 
ئيس الفلسطيني لم يعدل حتى اآلن عن عدة ان الر

  .لسة مجلس األمن صباح اليومحضور ج

  ١١/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ُمفتي القدس يشيد بمواقف الدول العربية 
 واإلسالمية الداعمة للحقوق الفلسطينية

 

أشاد مفتي القدس والديار  -  بترا-رام اهللا
الفلسطينية الشيخ محمد حسين بالدعم الذي تقدمه 

ول العربية واإلسالمية على مستوى الحكومات الد
  .والشعوب لدعم صمود الشعب الفلسطيني

جاء ذلك، خالل لقاء الشيخ حسين اليوم االثنين 
سفراء المملكة المغربية محمد الحمزاوي، وسفير 
جمهورية مصر العربية عصام عاشور، ورئيس مكتب 
تمثيل المملكة األردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين 

حمد ابو وندي وسفير الجمهورية التونسية الحبيب بن م
  .فرح

وأطلع مفتي القدس السفراء العرب على 
االعتداءات اإلسرائيلية، ضد الشعب الفلسطيني 
ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك، حيث 
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االعتقاالت والمضايقات المتواصلة، وسياسة اإلبعاد 
  .جد وروادهالممنهجة ضد العاملين في المس

وبحث المفتي مع السفراء العرب سبل مواجهة 
وخطرها، وتداعياتها على " صفعة العصر"ما اسماه 

القضية الفلسطينية برمتها، حاثا العرب والمسلمين على 
القيام بمسؤولياتهم الدينية والوطنية والتاريخية، تجاه 
الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، للوصول إلى نيل 

  .  في الحرية واالستقاللأمانيه

من جانب آخر، أكد السفراء العرب أن حكومات 
وشعوب دولهم، تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، 
وتبذل الجهود الحثيثة على مختلف المستويات لدعمه، 
وال سيما القدس وأهلها، مشيرين إلى عمق الروابط 
التاريخية بين الشعوب العربية واإلسالمية والشعب 

  .نيالفلسطي

  ٨ ص١١/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

صفقة "لن نقبل بـ: عباس أمام مجلس األمن
 "القرن

 

 أكد الرئيس الفلسطيني، محمود –وكاالت 
عباس، اليوم الثالثاء، أمام مجلس األمن الدولي رفض 
خطة االمالءات األميركية اإلسرائيلية لتصفية القضية 

، ودعا "رنصفقة الق"ًالفلسطينية والمعروفة إعالميا بـ
الرباعية الدولية وأعضاء مجلس األمن لعقد مؤتمر دولي 

 .لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

نؤكد على الموقف الفلسطيني "وقال عباس 
نحن نرفض ... الرافض للصفقة األميركية اإلسرائيلية

الصفقة لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها 
ت إلى مجلس األمن حضر"، وأضاف "للشرعية الدولية
سنواجه (...) األميركية ‘ صفقة القرن‘لتأكيد رفضنا لـ

 ".تطبيقها على أرض الواقع

وعرض عباس خريطة كبيرة لفلسطين كما 
تقترحها واشنطن، وأكد أن الخطة التي وصفها بأنها 

ال تحقق السيادة للشعب " الجبنة السويسرية"تشبه 
ة من قبلنا يكفي أن تكون مرفوض"الفلسطيني، وأضاف 

". كونها تخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية
 ".من يقبل منكم أن تكون دولته هكذا؟"وسأل الحضور 

 مليون فلسطيني ١٣جئتكم من قبل "وأضاف 
هذه "وأوضح عباس أن ". لنطالب بالسالم العادل فقط

الصفقة ألغت قانونية مطالب الشارع الفلسطيني وحقه 
ت ما هو غير قانوني من استيطان كما شرع. المشروع

 ".ومصادرة لألراضي ومخططات ضم

الصفقة األميركية اإلسرائيلية جاءت "واستطرد 
، وأكد على ضرورة عدم "لتصفية القضية الفلسطينية

مرجعية دولية للتفاوض بشأن السالم في "اعتبارها 
ترسخ نظام التمييز "، واعتبر أنها "الشرق األوسط

ى مكافأة االحتالل بدل محاكمته على العنصري وتقوم عل
 ".جرائمه

 ضابط إسرائيلي عبروا ٣٠٠"ّوذكر عباس أن 
عن اعتراضهم على الخطة األميركية ووقفوا إلى جانب 

المظاهرات التي خرجت في تل أبيب "، فيما شكر "الحق
نوجه التحية (...) للتعبير عن رفض الخطة األميركية 

 في األراضي الفلسطينية لكل من قال ال للخطة األميركية
 ".وفي كل مكان في العالم

السالم بين "وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن 
: ، وقال عباس"الفلسطينيين واإلسرائيليين ما زال ممكنا

تحدثت عن قضايا الحل النهائي مع الجانب األميركي "
ما (...) وترامب عبر لي سابقا عن دعمه لحل الدولتين 

الخطة األميركية ال يعبر عن حقيقة أعرفه هو أن فحوى 
 ".ما يعتقده الرئيس ترامب

نحن التزمنا باتفاق أوسلو "وأضاف عباس 
واعترفنا ضمنه بإسرائيل وبحقها في الوجود فكيف أضعنا 
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فرص السالم؟ نقول لمن يتهموننا بإضاعة فرص السالم 
تجاوبنا مع جهود "، وتابع "ال تطلقوا شعارات غبية

ات الدولية لكن لم نجد ما يعبر عن واشنطن والمبادر
 ".حقوقنا وفقا للشرعية الدولية

واصلت حكومات االحتالل "وقال عباس 
اإلسرائيلي المتعاقبة تدمير فرص السالم وتسريع النشاط 

اإلدارة األميركية دعمت االحتالل "، وأكد أن "االستيطاني
وأصدرت قرارات لم يقبلها العالم وال حتى أعضاء 

وعدونا تحت مسميات "، وتابع " األميركيبالكونغرس
مختلفة بحلول اقتصادية ومساعدات مالية ولكن دون أي 

الخطة التي طرحتها : أقول للرئيس األميركي. حل سياسي
لن تحقق السالم ألنها ألغت الشرعية الدولية ولن تحقق 

 ".حل الدولتين

ّوشدد عباس على أن السالم المفروض لن 
أوسلو حققنا مع اإلسرائيليين اتفاق في "يعيش، وقال إنه 

مشددا على أنه ". سالم دون أن يتدخل أي طرف خارجي
لن نقبل الواليات المتحدة األميركية وسيطا لوحدها في "

 ".عملية السالم

ّوعرض عباس على مجلس األمن عقد مؤتمر 
أعرض "ًدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، موضحا 

، وشددا على "الرباعية الدوليةتنظيم مؤتمر للسالم عبر 
على مبادرة السالم العربية "أن القيادة الفلسطينية تصر 
 ".وهي جزء من الشرعية الدولية

أمد يدي قبل فوات األوان ألي "وقال عباس 
شريك يقبل بالسالم في إسرائيل، الوضع قابل لالنفجار 
في المنطقة ولن تتغير األوضاع إال باستعادة األمل في 

م، أقول للشعب اإلسرائيلي إن االحتالل واالستيطان السال
والسيطرة العسكرية على شعب آخر لن يصنع لكم 
السالم، ليس لدينا أي صراع مع اليهود والديانة اليهودية 

 ".نحن ضد من يحتل أرضنا ويعتدي علينا

للتفاوض فورا إذا "وعبر عباس عن استعداده 
حت إشراف وجد شريك في إسرائيل يرغب في السالم ت

حن مؤمنون بالسالم ولن "، وأضاف "الرباعية الدولية
،وأكد أن "نلجأ أبدا للعنف واإلرهاب مهما كانت األوضاع

شعبنا الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم لالحتالل مهما "
قتل األمل "، محذرا من "طال الزمن وال يريد سوى حقه

 ".لدى الشعب الفلسطيني

السالم لن يتحقق : تحدةسفير إسرائيل لدى األمم الم
 طالما عباس باق في منصبه

في المقابل، دعا السفير اإلسرائيلي لدى األمم 
المتحدة، داني دانون، إلى إزاحة محمود عباس، عن 
منصبه رئيسا للسلطة الفلسطينية، وزعم أن الرئيس 
الفلسطيني غير جاد في ما يتعلق في رغبته بإجراء 

 سرائيليمفاوضات مع حكومة االحتالل اإل

وادعى دانون خالل حديثه للصحافيين بمقر 
ال يمكن التوصل إلى "األمم المتحدة في نيويورك أنه 

، "سالم مع الفلسطينيين طالما بقي عباس في منصبه
قبيل دقائق من بدء جلسة مجلس األمن المنعقدة حول 

 ".صفقة القرن"

إذا : "وكرر دانون، مزاعمه أثناء الجلسة، وقال
ًجادا بشأن المفاوضات، فلن يكون هنا اليوم، كان عباس 

، وادعى أن نهج "ٕوانما كان سيأتي إلى القدس وواشنطن
 .ًمحمود عباس هوء الشكوى الدائمة بدال من القيادة

لن يكون هناك تقدم في عملية "وأضاف أنه 
فقط "، وتابع "السالم طالما أن عباس باق في منصبه

 إسرائيل عندما يخرج عباس من الساحة، ستكون
 ".والفلسطينيون قادرين على التقدم نحو األمام

ًوزعم دانون وفقا للموقع اإللكتروني لصحيفة 
القائد الذي يختار "، أن )واينت" (يديعوت أحرونوت"

الرفض والتحريض وتمجيد اإلرهاب ال يمكن أن يكون 
 ".ًشريكا في عملية السالم
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ال سالم عادل بدون القدس عاصمة : ميالدينوف
 ٕفلسطين واسرائيلل

من جانبه، قال المنسق األممي الخاص لعملية 
ال "السالم بالشرق األوسط، نيكوالي ميالدينوف، إنه 

يمكن تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة بدون 
 ".ٕأن تكون القدس عاصمة لفلسطين واسرائيل

جاء ذلك خالل إفادة للمسؤول األممي في جلسة 
لتي انعقدت بمشاركة الرئيس مجلس األمن الدولي، ا

األميركية المزعومة، وأكد " صفقة القرن"الفلسطيني حول 
ضرورة إقامة الدولتين الفلسطينية "ميالدينوف 

ًواإلسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وأمن، على 
، وأن تكون القدس عاصمة ١٩٦٧أساس خطوط ما قبل 

 ".لكلتا الدولتين

نية وجامعة الدول وأوضح أن الحكومة الفلسطي
المقترح "العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي رفضت 

األميركي نظرا لعدم تحقق الحد األدنى من حقوق 
وحذر ميالدينوف من مغبة ". وتطلعات الشعب الفلسطيني

تعهد كبار المسؤولين اإلسرائيليين بضم أجزاء من "
الضفة الغربية من جانب واحد، بما في ذلك جميع 

ت اإلسرائيلية ووادي األردن وهو ما عارضه المستوطنا
 )".أنطونيو غوتيريش(األمين العام لألمم المتحدة 

تأثير مدمر على احتمال "وأكد أن لذلك التعهد 
ٕحل الدولتين، واغالق الباب أمام المفاوضات، ويقوض 

 ".بشدة فرص التطبيع والسالم اإلقليمي

  ١١/٢/٢٠٢٠ – ٤٨عرب 

* * * * *  

 ًأساسا تشكل" القرن صفقة: "واشنطن
  فرضها يتم ولن للتفاوض

 

ــسفيرة اعتبــرت ــة ال  المتحــدة، األمــم لــدى األميركي
 لتـــصفية اإلســـرائيلية األميركيـــة الخطـــة أن كرافـــت، كيلـــي

 واقعيــة "،"القــرن صــفقة"بـــ والمعروفــة الفلــسطينية القــضية
 مـــشروعا ليـــست "الخطـــة أن وأضـــافت ؛"تطبيقهـــا ويمكـــن
 للتفـاوض أسـاس "عـن متحدثـة". ضالرف أو للقبول َمنزال،

  ".حوار إلطالق واقتراح

 ومجلـس المتحدة األمم قرارات أن كرافت واعتبرت
 الفلــــــسطيني/ العربـــــي الــــــصراع بحـــــل الخاصــــــة األمـــــن

 تـسفر ولـم للفـشل، مـذهل سـجل "بمثابـة بأنها اإلسرائيلي،
 الــدولي األمــن مجلــس جلــسة فــي ذلــك جــاء ،"شــيء عــن

ــرئيس بمــشاركة المنعقــدة، ــسطينيا ال ــاس، محمــود لفل  عب
  ".القرن صفقة "حول

 فـي الـسالم أهميـة مناقـشة تم "إنه كرافت، وقالت
 ال سـاعات خـالل مـن المتحـدة األمم داخل األوسط الشرق
ــا حــصر ــر وبإصــدار النقــاش، مــن له ــن أكث ــرار ٨٠٠ م  ق
 ".القضية هذه يتناول

 هــــذه وال المناقــــشات هــــذه تــــسفر لــــم "وأضــــافت
 سـجل مـع لذلك "وتابعت ؛"ودائم حقيقي سالم عن القرارات
 بـنفس نقـوم أن الحماقـة مـن سـيكون هـذا، المذهل الفشل

ـــرئيس اقتـــرح الـــسبب ولهـــذا مجـــددا، الـــشيء ـــد (ال ) دونال
  ".للسالم الجديدة رؤيته ترامب،

ــــة وقالــــت ــــة المندوب  حــــان الوقــــت "إنــــه األميركي
ـــات للتحـــضير ـــشأن جديـــدة لمحادث ـــسالم عمليـــة ب  فـــي ال

ـــشرق ـــرةمعت ،"األوســـط ال ـــة الخطـــة أن ب ـــة األميركي  المرفق
 الــرؤى عــن مختلفــة "دوالر مليــار ٥٠ قــدرها باســتثمارات

  ".وواقعية محددة ألنها السابقة

 سـتؤدي األميركية السالم خطة "أن كرافت وذكرت
 معـدالت وتقتـرح الـشرقية، القـدس في فلسطينية دولة إلى

  ".الفلسطينية بالمناطق تاريخية استثمارات

 خطتنـا نفـرض لـن "األميركية دارةاإل أن وأوضحت
ـــسالم ـــى لل ـــصراع أطـــراف عل ـــل ال ـــة مقترحـــات هـــي ب  قابل
 الــــشعب تــــدعم واشــــنطن "وأضــــافت ،"القبــــول أو للـــرفض

  ".إسرائيل مع جديد حوار في الدخول وعليه الفلسطيني
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 الداعم "إدارتها موقف على التأكيد كرافت وجددت
 قبـــول "أن إلـــى وأشـــارت ،"أمنهـــا علـــى والحفـــاظ إلســـرائيل
  ".تاريخية خطوة التفاهمية وخارطتها للخطة إسرائيل

 المتحـــدة، بـــاألمم األميركيـــة المندوبـــة وخاطبـــت
 اختـــرت إذا: "قائلـــة عبـــاس محمـــود الفلـــسطيني، الـــرئيس

 المقابـل فـي.سـتدعمكم الدول من العديد فإن السالم مسار
 األمـن مجلـس فـي األعـضاء األوروبـي االتحـاد دول أكدت

 كمـــا ٕواســـتونيا وألمانيـــا وفرنـــسا بلجيكـــا( الحاليـــة بدورتـــه
 الدولتين،) إقامة (بحل التزامها) عضويتها المنتهية بولندا
 ديمقراطيـة، مـستقلة، األراضـي، ّمتصلة "فلسطينية وبدولة

  ".للحياة وقابلة سيادة ذات

 الــــــرئيس قــــــال الثالثــــــاء، ســــــابق وقــــــت وفــــــي
 خــالل الــدولي، األمــن بمجلــس لــه كلمــة فــي الفلــسطيني،

 وســـنواجه بهـــا، نقبـــل لـــن "،"القـــرن صـــفقة "حـــول جلـــسة
 ".الواقع أرض على تطبيقها

 لمــا يــأتي للــصفقة الواســع الــرفض "أن وأضــاف
 قانونيـــة ٕوالغـــاء الجانـــب، أحاديـــة مواقـــف مـــن تـــضمنته
ـــشعب مطالـــب ـــر المـــشروع حقـــه فـــي الفلـــسطيني ال  بتقري
 أن اعتبــــر أنــــه غيــــر ،"واســــتقالله حريتــــه ونيــــل مـــصيره

 يـــزال ال واإلســـرائيلي الفلـــسطيني عبينالـــش بـــين الـــسالم"
  ." ممكنا

  ١١/٢/٢٠٢٠ – ٤٨عرب 

* * * * *  

 تستنكر اقتحام الحرم  الفلسطينيةاألوقاف
  اإلبراهيمي من قبل عشرات جنود االحتالل

 

األوقاف والشؤون  وزارة استنكرت – اهللا رام
 اقتحام عشرات جنود االحتالل الدينية الفلسطينية بشدة

 الشريف ظهر اليوم وطرد اإلبراهيميحرم  للاإلسرائيلي
 .المتواجدين داخل الحرم الموظفين والحراس

  الرب فيأبووأكد وكيل وزارة األوقاف حسام  

تصريح صحفي، يوم الثالثاء، ان هذا التصعيد من قبل 
 والبلدة القديمة اإلبراهيميالحرم  قوات االحتالل تجاه

يرة كبيرة بوت والتعدي على صالحيات األوقاف مستمر
 .وسريعة

 وأشار أبو الرب إن السياسة اإلسرائيلية في

الحرم اإلبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة 
خاللها االستيالء الكامل على الحرم  تحاول إسرائيل من

والتحكم به  خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته،
وبخاصة أيام األعياد اليهودية وهذا يتناقض مع 

والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية  تفاقياتاال
 .االحتاللالعبادة تحت 

أبو الرب المجتمع الدولي بشكل عام  وطالب
والتراثي والديني  والمؤسسات ذات العالقة بالشأن الثقافي

وعلى رأسها اليونسكو بوضع قراراتها موضع التنفيذ 
ما يحدث في القدس والمسجدين األقصى  لخطورة

 .راهيميواإلب

أبناء محافظة الخليل  كما دعا أبو الرب
 باالستمرار في أداء الصلوات في الحرم اإلبراهيمي

الشريف لحمايته من المخططات اإلسرائيلية المتتابعة 
  .لالستيالء عليه

  ١١/٢/٢٠٢٠وكالة القدس لألنباء 

* * * * *  

مهاتير محمد يشيد بجهود الملك وموقفه 
  لفلسطينيةالداعم والراسخ للقضية ا

 

أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير  -كوااللمبور
محمد عمق العالقات التي تجمع البلدين الصديقين، 
مشيدا بجهود جاللة الملك عبد اهللا الثاني وموقفة الداعم 
والراسخ للقضية الفلسطينية، معبرا عن رفض ماليزيا 
المطلق لخطة السالم ألنها غير مقبولة وستجلب مزيدا 
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االحتقان للمنطقة، داعيا الدول العربية إلى التوحد من 
  .من أجل التصدي لتلك الصفقة

جاء ذلك خالل لقائه أمس األول الوفد البرلماني 
برلمانيون «األردني المشارك في المؤتمر الثالث لرابطة 

  . الذي أنهى أعماله أمس» ألجل القدس

وعرض رئيس الوفد النائب المحامي يحيى 
اللقاء لجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني السعود خالل 

في الدفاع عن القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية 
وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، بالتنسيق 
مع األشقاء الفلسطينيين، وعبر االنخراط اإليجابي الفاعل 

  . مع المجتمع الدولي

ية وبين أن جاللة الملك يضع القضية الفلسطين
في سلم اولوياته خالل لقاءاته في جميع المحافل 
اإلقليمية والدولية دعما للحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني الشقيق وصوال إلقامة دولتهم المستقلة 

  .وعاصمتها القدس

وتابع ان االردن أعلن رفضه للخطة األميركية 
التي » صفقة القرن«للسالم بالشرق األوسط المعروفة بـ 

وثمن السعود . صفية القضية الفلسطينيةجاءت لت
واعضاء الوفد النواب انصاف الخوالدة ومحمود الفراهيد 
وابراهيم ابو السيد دور ماليزيا في دعم الوصاية 
الهاشمية على المقدسات ودعم القضايا العربية وال سيما 
القضية الفلسطينية، مؤكدين عمق العالقات التي تربط 

تلف المجاالت، وتعزيزها على البلدين الصديقين في مخ
  .الصعيد البرلماني والسياحي واالقتصادي واالستثماري

  ٣ ص١٢/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

المفتي العام للقدس يحرم التعاطي مع صفقة 
  القرن ومروجيها

 

 أصدر ...<< – وكاالت -  فلسطين المحتلة
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد 

 "صفقة القرن"فتوى بتحريم التعاطي مع حسين، 
ومروجيها، والتي تهدف في مجملها إلى تصفية القضية 

  .الفلسطينية إلى األبد، وتقطيع أوصال المواطنين

واعتبر المفتي في بيان له، أمس الثالثاء، أن 
كل من يتعاطى مع الصفقة خائن هللا ورسوله وللمسجد 

صفقة "اف ان وأض. األقصى المبارك، والقدس، وفلسطين
 تسلب القدس من أصحابها الشرعيين، وتحرم "القرن

المسلمين من ثالث مساجدهم، وأولى قبلتيهم، ومسرى 
نبيهم، صلى اهللا عليه وسلم، وتضيع حقوق الالجئين، 
وتنزع الشرعية عن المطالبة بالحقوق المشروعة لشعب 

  .يقتلع من دياره قهرا

في وذكر أن الصفقة جاءت لتلغي حق شعبنا 
الحياة على أرضه بكرامة، وتشد على يد الظالم 
المغتصب، وتؤازره، وتمنحه معظم األرض الفلسطينية 
المعطرة بدماء الشهداء الزكية ظلما وعدوانا، كذلك فهي 
متلبسة بالخطايا واآلثام والجرائم، وتفرض من طرف 
واحد، وتتنافى مع أبسط درجات القيم النبيلة، ما يؤكد أن 

ذا العدوان الغاشم أو يسانده، أو يسكت عنه من يخطط له
  .راضيا، يستحق لعنة اهللا ومالئكته والناس أجمعين

وطالب المفتي العالم أجمع بالعمل الجاد لوقف 
العدوان على فلسطين وقدسها ومقدساتها وشعبها، 
ونصرتهم، واالمتناع عن التعاطي مع هذه الصفقة 

  .>>...البغيضةالجائرة، والمليئة باإلجرام والعنصرية 

  ١ ص١٢/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  جلسة لمجلس األمن حول صفقة القرن
 

 بمشاركة الرئيس محمود – وفا –نيويورك 
عباس، انطلقت، اليوم الثالثاء، جلسة مجلس األمن 

، عبرت فيها الكثير من "صفقة القرن"الدولي، حول 
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الدول عن اعتراضها على الصفقة، وفيما يلي ابرز 
  :اقف التي قدمت في الجلسةالمو

ملتزمون بتسوية الصراع عل أساس قرارات : غوتيريش
 األمم المتحدة والقانون الدولي

أكد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، أن األمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين 
واإلسرائيليين لتسوية الصراع على أساس قرارات األمم 

لة، والقانون الدولي واالتفاقات الثنائية المتحدة ذات الص
ٕفلسطين واسرائيل، تعيشان جنبا : وتحقيق رؤية الدولتين

إلى جنب بسالم وأمن ضمن حدود معترف بها على 
 .١٩٦٧أساس خطوط ما قبل 

وأضاف في كلمته خالل افتتاح جلسة مجلس 
حان الوقت للحوار "، "صفقة القرن"األمن حول 

ث القادة الفلسطينيين والمصالحة والمنطق، نح
واإلسرائيليين إلى إظهار اإلرادة الضرورية للنهوض 
بهدف السالم العادل والدائم، الذي يجب أن يدعمه 

 ".المجتمع الدولي

األمم المتحدة ملتزمة بالكامل : "وتابع غوتيريش
بالسالم الشرعي والعادل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

راف المشترك بحسب قرارات على أساس اإلطار متعدد األط
 ".األمم المتحدة والقانون الدولي

يساورني شعور بالقلق البالغ فيما نشهد : "وقال
على زيادة في التوترات وانعدام لألمن حول العالم وبشكل 

 ".خاص في الشرق األوسط

ارتفعت التوترات والمخاطر في الخليج : "وأضاف
دة في العام إلى مستويات مقلقة، وبعد التطورات الواع

 الماضي نشهد اليوم على إعادة تصعيد خطر في
 ".النزاعات في ليبيا واليمن وسوريا

السياق الهش يشدد على  هذا: "وتابع غوتيريش
اإلسرائيلي، -الحاجة إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني

الذي طال أمده والذي يبقى أساسا للسالم المستدام في 

شخصي الكامل والتزام الشرق األوسط، أكرر التزامي ال
األمم المتحدة بدعم األطراف في جهودها لتحقيق حل 
الدولتين وكما قلت مؤخرا إن موقف األمم المتحدة في هذا 
الصدد تم تحديده خالل السنوات في قرارات مجلس األمن 

 ".والجمعية العامة، واألمانة ملتزمة بها

أي خطوات أحادية من إسرائيل سيكون لها : مالدينوف
 أثر مدمر على آفاق حل الدولتين

قال المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية 
السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف إن ضم 
إسرائيل ألجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك 
المستوطنات اإلسرائيلية وغور األردن، أو أي خطوات 

ى آفاق أحادية الجانب مشابهة، سيكون لها أثر مدمر عل
حل الدولتين، كما ستغلق األبواب أمام المفاوضات، 
وسيكون لها نتائج سلبية على المنطقة وستقوض بشكل 

 .حاد فرص السالم

وأضاف مالدينوف في إحاطة قدمها في مستهل 
، إن الخطوات أحادية "صفقة القرن"جلسة األمن حول 

 .الجانب لن تساعد في تسوية النزاع في الشرق األوسط

عوضا عن ذلك، ما نحتاج إليه اليوم هو : "عوتاب
ّإرادة سياسية ونظرة جدية فيما يجب القيام به إلعادة 
األطراف إلى طاولة المفاوضات، وآمل أن ينضم المجلس 
إلى دعوة األمين العام لحل متفاوض عليه للنزاع 

 ".واالنخراط البناء بين األطراف

ل وأشار إلى أن األمم المتحدة لطالما دعمت ح
الدولتين للنزاع اإلسرائيلي والفلسطيني على أساس قرارات 
ًاألمم المتحدة والقانون الدولي واالتفاقيات السابقة، منوها 
إلى أنه حان الوقت لكي نستمع إلى مقترحات حول كيفية 
ٕالمضي قدما في هذه العملية وايجاد الطريق للعودة إلى 

ادة إطار وساطة متفق عليه بشكل متبادل لضمان إع
 .إطالق مفاوضات ناجعة
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وأكد مالدينوف أن األمم المتحدة ما زالت ملتزمة 
بالعمل مع اإلسرائيليين والفلسطينيين ومع الشركاء 
الدوليين واإلقليميين لتحقيق هدف السالم العادل والدائم، 
ًموضحا أن هذا الهدف لن يتحقق إال من خالل إحقاق 

عيشان جنبا إلى رؤية حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين ت
، ١٩٦٧جنب بسالم وأمن على أساس ما قبل خطوط 

 .والقدس كعاصمة لدولتين

ال طريق آخر لتحقيق هذا الهدف إال من : "وقال
خالل مفاوضات، ال إطار آخر إال اإلطار الذي يتفق عليه 
اإلسرائيليون والفلسطينيون معا، إطار على أساس قرارات 

نون الدولي واالتفاقات األمم المتحدة ذات الصلة والقا
 ".الثنائية

في غياب مسار ناجع للعودة إلى : "وأضاف
المفاوضات نواجه جميعا خطر تزايد أعمال العنف، األمر 
الذي سيتسبب بعودة الشعبين والمنطقة إلى حلقة العنف 

 ".بال نهاية

وتطرق مالدينوف في إحاطته إلى الخطة التي 
الذي واجهته من قدمتها اإلدارة األميركية، والرفض 

القيادة الفلسطينية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة 
 .التعاون اإلسالمي، واالتحاد اإلفريقي، واالتحاد األوروبي

مندوب تونس يؤكد أهمية مجلس األمن بدفع عملية 
 السالم لألمام

وأكد مندوب تونس، أهمية مجلس األمن في 
لصراع، الحفاظ على األمن والسلم الدوليين وتسوية ا

ودفع عملية السالم على أساس المرجعيات المشار إليها 
وفقا لحل الدولتين بما يفضي إلى تسوية كافة قضايا 

 .الحل النهائي

 يأتي هذا االجتماع في ظل توالي الحديث :وقال
عن قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات األساسية 

مل للتسوية التي تمثل أساس تحقيق السالم العادل والشا
والدائم بما يؤدي إلى إنهاء االحتالل واستعادة الشعب 

الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في 
ٕتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع 

 .من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية

ٕتشاورت تونس واندونيسيا : وتابع مندوب تونس
لوثيق مع الجانب خالل األيام الماضية وبالتنسيق ا

الفلسطيني، ومع أعضاء مجلس األمن، والدول العربية، 
واإلسالمية، والمجموعات اإلقليمية والسياسية وال سيما 
ّمجموعة عدم االنحياز، حول مشروع قرار تضمن التأكيد 
على ضرورة التوصل إلى سالم عادل وشامل على أساس 

األمن قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلسي 
، ومرجعيات مؤتمر مدريد للسالم ٢٠١٦ لسنة ٢٣٣٤

ٕومبادرة السالم العربية وانهاء االحتالل اإلسرائيلي لكافة 
 بما في ذلك ١٩٦٧األراضي التي تم احتاللها عام 

القدس الشرقية تكريسا لحل الدولتين تعيشان جنبا إلى 
 .جنب في أمن وسالم

وشدد على أن إمعان سلطات االحتالل في 
لتنصل من قرارات الشرعية الدولية وتكريس سياسة ا

األمر الواقع من خالل توسيع االستيطان في الضفة 
الغربية والقدس الشرقية وتلويحها بضم أجزاء من األرض 
الفلسطينية في خرق جسيم للقانون الدولي ومواصلة 
حصار قطاع غزة ومختلف أشكال العدوان والعقاب 

ني، يستدعي من الجماعي على الشعب الفلسطي
المجموعة الدولية تحمل مسؤوليتها من خالل اإلسراع 
باتخاذ االجراءات الالزمة لوضع حد لهذه السياسات التي 
تقوض بشكل جدي فرص تحقيق السالم وتزيد من 

 .منسوب التوتر وعدم االستقرار في الشرق األوسط

وأكد مندوب تونس أهمية الموقف الموحد 
نتهاك القانون الدولي وفرض للمجموعة الدولية ضد ا

سياسة األمر الواقع وتأكيد أهمية العمل متعدد األطراف 
ودور منظمة األمم المتحدة في التوصل إلى حل عادل 
ٕوشامل للصراع العربي اإلسرائيلي، واعادة األمن 
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واالستقرار للمنطقة يبقى رهينة بإنهاء االحتالل 
 .اإلسرائيلي لألراضي العربية المحتلة

 على التزام تونس ودعمها الثابت والمبدئي وشدد
للقضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني 
غير القابلة للتصرف والتجزئة وهي حقوق ال تسقط 
بمرور الزمن وتؤكد تمسكها بالسالم خيارا استراتيجيا 
ٍومساندتها ألي مساع بناءة من شأنها إعادة إحياء 

ات الشرعية الدولية عملية السالم على أساس قرار
ومرجعيات مؤتمر مدريد ومبادرة السالم العربية ومبدأ حل 
الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السالم العادل 

 .والشامل والدائم

من الضروري إعادة إطالق عملية : مندوب فرنسا
 المفاوضات بين األطراف للتوصل إلى سالم عادل ودائم

لدى األمم المتحدة قال مندوب فرنسا الدائم 
من الضروري إعادة إطالق "نيكوالس دي ريفيري، إنه 

عملية المفاوضات بين األطراف للتوصل إلى سالم عادل 
ودائم، يستجيب للطموحات الشرعية للفلسطينيين 

 ".واإلسرائيليين

بالنسبة لفرنسا فإن السالم العادل "وأضاف 
 قرارات األمم والدائم يمر عبر احترام القانون الدولي وكافة

المتحدة ومجلس األمن، وهدفه إنشاء دولة فلسطينية 
مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنبا إلى جنب 
ًمع دولة إسرائيل، وفقا لإلطارات المتفق عليها دوليا 

 ٢٣٣٤والتي صادق عليها مجلس األمن مرارا مع القرار 
وتهدف إلنشاء دولتين ضمن حدود آمنة ومعترف بها 

 مع ١٩٦٧دوليا على أساس حدود الرابع من حزيران 
تبادل متفق عليه لألراضي ومع القدس عاصمة 

 ".للدولتين

ال غموض أو التباس بحل "وأكد ريفيري أنه 
الدولتين، حيث يتعلق األمر بإنشاء دولة فلسطينية 
مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة وتتمتع بوحدة أراضيها 

هذا "ً، موضحا أن "انب إسرائيلوتعيش بسالم وأمن إلى ج
ينطوي على ترتيبات تضمن أمن إسرائيل وتحافظ على 
سيادة الدولة الفلسطينية، ويستوجب ذلك حال عادال 

 .ومنصفا ومتفقا عليه لمشكلة الالجئين الفلسطينيين

سنستمر بالدفاع عن حل متفق عليه : "وتابع
 وفي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي بحسب القانون الدولي

 ".إطار قرارات مجلس األمن

القانون الدولي وقرارات مجلس : "وقال ريفيري
األمن ليست بخيار للدول األعضاء أن تحترمها أم ال، بل 
هي تفرض على الجميع بكاملها وذلك بموجب الميثاق 
الذي ينص أن احترام الشرعية الدولية شرط للسالم 

 ".واألمن الدوليين

كاءها األوروبيين وأشار إلى أن فرنسا وشر
مقتنعون أن حل الدولتين وحده هو الواقعي لوضع حد 

 ".لالحتالل وضمان سالم عادل ودائم

تسوية الصراع الفلسطيني "ولفت ريفيري إلى أن 
اإلسرائيلي تتم من خالل المفاوضات وليس عبر الخطوات 

ً، مرحبا بدعوة الرئيس محمود عباس "أحادية الجانب
طراف إلطالق المفاوضات على بوضع آلية متعددة األ

 .أساس القرارات السابقة والمعالم المتفق عليها

هذه الدعوة تستحق االهتمام، ونحن : "وقال
مستعدون لالنخراط في نقاش حول طرق تطبيق هذه 
اآللية وندعو األطراف إلى خلق الظروف المواتية إلعادة 
البدء بالمفاوضات عبر وقف كافة أعمال العنف 

 االستيطانية واالمتناع عن أي تحرك أحادي واألنشطة
الجانب يتعارض مع القانون الدولي والذي سيؤدي إلى 

 ."تعزيز التوترات

ّبهذا الصدد نحذر إسرائيل من أي قرار : "وأضاف
 ".بضم أجزاء من الضفة الغربية

وأعرب عن استعداد فرنسا للعمل مع كافة 
 السالم الشركاء وبدون أي تأخير إلعادة إطالق عملية
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بهدف الوصول إلى سالم عادل ودائم واستقرار في 
ًالشرق األوسط، مشددا على دور مجلس األمن واألمم 
المتحدة بتشجيع ومرافقة خطوة إطالق المفاوضات على 

 .أساس القانون الدولي

ما ال يوقع عليه الرئيس محمود عباس لن : أبو الغيط
 يوقع عليه أي فلسطيني

ة الدول العربية أحمد أبو قال أمين عام جامع
أنا مؤمن أن ما ال يوقع عليه الرئيس الفلسطيني : "الغيط

 ".محمود عباس لن يوقع عليه أي فلسطين آخر

وأضاف أبو الغيط خالل كلمته أمام مجلس 
هذه طموحات وحقوق شعب "األمن، مساء اليوم الثالثاء، 

 ".وليست مشكلة زعامة

ء الرئيس استمعت لدعوة واضحة إلقصا: "وقال
محمود عباس، ونعته بأنه ليس شريكا في صنع السالم 
ومثل هذه الدعوة تكرس نوايا غير حميدة تجاه الرئيس 
الفلسطيني وهو أمر يدعو للقلق وهذا المنهج بالتفكير 

 ".يوضح بجالء أن هناك مشكلة شخصنة

نحن لدينا مشروع للسالم يقوم : "وتابع أبو الغيط
 ٢٠٠٢ العربية التي أطلقت عامعلى أساس مبادرة السالم

وحملت المبادرة وعدا قاطعا ومبسطا إلسرائيل منذ ذلك 
 دولة عربية إن قامت بإنهاء ٢٢التاريخ بالتطبيع مع 

االحتالل وأتاحت للدولة الفلسطينية ان ترى النور على 
 ١٩٦٧يونيو عام / أساس حدود الرابع من حزيران

يه لالجئين، عاصمتها القدس الشرقية مع حل متفق عل
وال تطرح مبادرتنا تفاصيل الحل ألنها ال تسعى لفرض 
التفاصيل بل إلى مساعدة الطرفين للوصول إلى هذا الحل 

 ".عبر التفاوض بين الجانبين المعنيين

وأضاف، أن الخطة األميركية قوضت مغزى 
التفاوض برمته فلم يكن مطلوبا من الوسيط أن يقوم 

على هذا الحل المطروح إال بتحديد صورة الحل النهائي 
 .بطلب من الطرفين

عملت لعقود في أروقة صنع : وقال أبو الغيط
السالم في الشرق األوسط وخرجت منه بدرس رئيسي 
مهم، أنه ال يمكن أن يستقر سالم بين الطرفين إن لم 
يكن قائما على العدل، وال يمكن أن يستقر سالم في 

على االستسالم الشرق األوسط إن جاء في صيغة إجبار 
 .وهذه وصفة الستمرار الصراع لألسف

وأكد أن التطلعات القومية للشعب الفلسطيني 
هي الحرية واالستقالل، مشددا على أن محاولة شطب 
روايته الوطنية من الوجود وحمله على اإلذعان لتسوية 
مجحفة، هو خطيئة دولية كبرى إن سمح المجتمع الدولي 

 .لها أن تحدث

ربما تخرج عن قوى دولية "الغيط، وأضاف أبو 
أفكار كهذه ولكن من المؤكد أن هذه األفكار ال تؤسس 
لتسوية دائمة وال ألمن حقيقي وال إلنهاء صراع متواصل 
منذ عقود، ونطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على 
مصداقيته والتمسك بالمبادئ التي أقرها ودعا إليها 

ية، هذه المبادئ الطرفين وصارت محددات مستقرة للتسو
آمن بها أغلب الفلسطينيون وناضلوا تحت سقفها عبر 
العقود الثالثة الماضية منذ توقيع أوسلو، والتفريط بها 
يضرب مصداقية المجتمع الدولي في مقتل، ويضعف 
موقف الفلسطينيين المراهنين على السالم العادل 

 .والتسوية الدولية

سطينية هي عدم تسوية القضية الفل: مندوب الصين
 سبب التوترات في الشرق األوسط

وقال المندوب الصيني الدائم لدى األمم المتحدة 
إن عدم تسوية القضية الفلسطينية هو سبب : شانغ جون

ًالتوترات في الشرق األوسط، مؤكدا أن الدولة المستقلة 
حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وهذا حق ال 

 .يمكن مقايضته

 الشعب الفلسطيني ما زال يعاني ولفت إلى أن
من االحتالل وسياساته، وعملية السالم ابتعدت عن 
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ًمسارها الصحيح، مشيرا إلى أن الصين تشعر بالقلق 
 .البالغ إزاء هذا الوضع

وأوضح أن الصين تابعت الخطة الجديدة للسالم 
بالشرق األوسط التي طرحتها الواليات المتحدة، وما 

ي فلسطين وجامعة الدول العربية رافقها من ردود فعل ف
ومنظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة وآخرين، 
ًمشددا على أن قرارات األمم المتحدة ذات الصلة وتوافق 
اآلراء الدولية حول حل الدولتين ومبدأ األرض مقابل 
السالم تشكل أساسا مهما لتسوية قضية فلسطين 

 .وبالتالي يجب احترامها

ية فلسطين يمكن تسويتها عبر إن قض: "وأضاف
السبل السياسية فقط، وأي حل أو مقترح حول هذه 
القضية يجب أن يستند إلى االستماع إلى آراء األطراف 
األساسية وبشكل خاص رأي فلسطين، واالستماع إلى 

 ".آراء وأصوات الدول في المنطقة والمنظمات اإلقليمية

الل هذه الحلول يجب التوصل إليها من خ"وتابع 
الحوار والمفاوضات على قدم المساواة ويجب أن تساهم 
في حل عادل ودائم وشامل لقضية فلسطين في أسرع 

 ".وقت ممكن

وأوضح مندوب الصين أن أعضاء مجلس األمن 
عقدوا خالل األيام السابقة مشاورات مكثفة حول قضية 
ًفلسطين، مؤكدا أن الصين تدعم جهود تونس وأندونسيا 

، وعلى المجلس أن يستند على قراراته في هذا الصدد
المعتمدة سابقا واالستماع إلى صوت الشعب الفلسطيني 
والتأكيد على دعمه لحل الدولتين وأهمية القرارات ذات 
الصلة وتوافق اآلراء الدولي ودعوة األطراف إلى االمتثال 
للقانون الدولي وذلك لمنع أي تعقيدات أو تدهور إضافي 

 .للوضع

صين تشجع األطراف على االستمرار ال: "وقال
بالمشاورات بشكل مسؤول والحد من الفوارق وتوسيع 

توافق اآلراء وذلك للوصول إلى خلق ظروف مواتية 
 ".لتسوية هذه القضية

وأشار إلى أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء 
الوضع االقتصادي واإلنساني في فلسطين وتدعو 

ماتها الدولية وبروتوكول األطراف المعنية إلى الوفاء بالتزا
باريس وتنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة بالكامل 
ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة وتحسين الوضع 

 .االقتصادي واإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة

ولفت إلى أن وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
، ما زالت تواجه عوائق مالية في هذا العام" األونروا"

ًمؤكدا أن المجتمع الدولي يجب أن يقوم بزيادة دعمه 
السياسي والمالي لألونروا لتتمكن من القيام بدورها في 
تحسين الوضع اإلنساني لالجئين الفلسطينيين في 
األراضي المحتلة والدول المضيفة ويجب زيادة الدعم 

 .إلعادة بناء االقتصاد في فلسطين

لس األمن وشدد المندوب الصيني على أن مج
 .مسؤول عن صون السلم واألمن الدوليين

في ظل الظروف الراهنة، يجب أن يعمل : "وقال
ًالمجلس مع المجتمع الدولي، وأن يؤدي دورا بناء 
للوصول إلى حل دائم وعادل ومنصف لقضية فلسطين 

ً، مشيرا إلى أن الصين ما تزال ملتزمة "بأسرع وقت ممكن
ادة الحقوق الوطنية بدعم قضية فلسطين العادلة إلع

 .الشرعية للشعب الفلسطيني

مندوب اندونيسيا يدعو إلى مفاوضات متعددة 
 األطراف من أجل القضية الفلسطينية

ودعا مندوب اندونيسيا، إلى أن تكون هناك 
مفاوضات متعددة األطراف من أجل القضية الفلسطينية، 
وأن يكون هناك إطار واضح لهذه المفاوضات على 

عايير الدولية المتفق عليها لحل الصراع العربي أساس الم
اإلسرائيلي، وتحقيق سالم شامل ودائم، عبر االلتزام 

 .بالقانون الدولي
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أكد التضامن والدعم الكامل من حكومة وشعب 
 .اندونيسيا لقضية فلسطين والشعب الفلسطيني

وشدد على أهمية االلتزام بميثاق األمم المتحدة 
 السالم، وموقفنا واضح وملتزم والعمل من أجل تحقيق

ومتماسك ومتجذر بميثاق األمم المتحدة ودستور 
أندونيسيا الداعي إلى أهمية سيادة واستقالل جميع األمم 

 .وتحررها من االحتالل

وأكد مندوب اندونيسيا على حل الدولتين وفق 
القانون الدولي وعلى اساس معايير المتفق عليها دوليا 

ي ان يحترم كافة القرارات الخاصة وعلى المجتمع الدول
بالقضية الفلسطينية التي تنص على إيجاد دولتين 

 .تعيشان جنبا إلى جنب

 هذا الوضع القائم يتطلب التركيز على :وتابع
أهمية احترام التواصل الجغرافي في أراضي الدولة 
الفلسطينية، وان تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة 

االجراءات غير القانونية التي الفلسطينية، ووقف كافة 
تقوم بها القوة المحتلة إسرائيل بما في ذلك التغيير 
الجغرافي والديمغرافي على األرض الذي يقوض حل 

 .ٕالدولتين وامكانية تحقيق السالم في المنطقة

يقع على عاتق األمم : وقال مندوب أندونيسيا
المتحدة ومجلس األمن الدولي والجمعية العامة العمل 
على خلق بيئة مناسبة لتحقيق السالم، ونحن واألمانة 
العامة ال يمكن أن نقف متفرجين على بقاء هذا الوضع 
الذي يخاطر باألمن والذي يحرم الشعب الفلسطيني من 

 .استقالله

ٕال يمكن فرض السالم بالقوة وانما : مندوب جنوب إفريقيا
 يتم تحقيقه بناء على حل عادل

جنوب إفريقيا إن من جانبه، قال مندوب 
المبادرات التي أطلقت لم تأخذ بعين االعتبار طموحات 
الشعب الفلسطيني الوطنية، مؤكدا أنه ال يمكن فرض 

ٕالسالم بالقوة وانما يتم تحقيقه بناء على حل عادل 
 .ومقبول

 نقر هنا في هذا المجلس ومنتديات دولية :وتابع
لسطينيين أخرى أن الطريق الوحيد لتحقيق السالم بين الف

واإلسرائيليين هو من خالل المفاوضات بين الطرفين، وأن 
أن يدعم خلق بيئة مناسبة لفلسطين  على مجلس األمن

 .ٕواسرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات كطرفين

التي تهدف إلى  وأشار إلى أن مبادرات السالم
حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يجب أن تمتثل 

 الدولية، بما في ذلك مبادئ مدريد للمعايير والقرارات
ومبادرة السالم العربية ومبادرات الرباعية وقرارات األمم 
المتحدة، والجمعية العامة لألمم المتحدة، ومجلس األمن 

 .٣٣٨ و٢٤٢الدولي، بما فيها قرارا 

 وأكد أن موقف بالده من القضية الفلسطينية 
فنحن ندعو من أجل السالم على أساس "واضح، 

مفاوضات، وأن تكون هناك جهود حثيثة من أجل إقامة ال
دولة فلسطينية قابلة للحياة بسالم إلى جانب إسرائيل 

 ١٩٦٧ضمن حدود معترف بها على أساس حدود عام 
والقدس الشرقية عاصمة لها وفقا لقرارات األمم المتحدة، 

األخرى المتفق عليها،  والقانون الدولي، والمعايير الدولية
ينسجم أيضا مع ما قررته قمة االتحاد اإلفريقي وأن هذا 

في العاصمة األثيوبية أديس أبابا، حيث تم التجديد على 
تضامن الشعب اإلفريقي مع الشعب الفلسطيني من أجل 

 .إحقاق حقه في تقرير المصير

وشدد على أن أي خطة سالم ال تسمح أو ال 
لة تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية متماسكة جغرافيا وقاب

للحياة وذات سيادة مصيرها الفشل، وتؤدي إلى موت فكرة 
  .ٕحل الدولتين والى الدمار

 ١٢/٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  
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ًلم نر دعما للوجود : الكنائس المسيحية
في األماكن المقدسة كما المسيحي واإلسالمي 

  يدعمه الهاشميون
  

رصد برنامج عين على القدس  – بترا –عمان 
 التلفزيون االردني، أمس االثنين، موقف الذي بثه

الكنائس والجامعة العربية والبرلمان العربي من صفقة 
القرن، واإلجراءات التي تم اتخاذها عقب اإلعالن عن 

  . الصفقة

وقال الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم 
االرثوذكس في القدس، األب عيسى مصلح، إنه وفور 

ك القدس كيريوس إعالن صفقة القرن قام بطرير
ثيوفيلس الثالث بدعوة رؤساء الكنائس لعقد اجتماع 
ًلمناقشة الرد عليها، الفتا إلى أنه تم إصدار بيان رسمي 
من قبل كنائس القدس الشريف واألراضي المقدسة، 
يستنكر ويشجب الصفقة كونها إجحاف بحق الشعب 
الفلسطيني، وفيها تعمد لتغييب دور األردن والوصاية 

  . ًمية، ما جعلنا نرفضها جملة وتفصيالالهاش

وقال مستشار حراسة األرضي المقدسة، األب 
إبراهيم فلتس، إن أمنية الكنائس تكمن في تحقيق السالم 
على هذه األرض، وبدونه ال يمكن أن يكون هناك سالم 
ًفي العالم، مشيرا إلى أنه وفي حيثيات الصفقة رأينا 

ّ غيب الطرف اآلخر، الطرف اإلسرائيلي موجودا، بينما ُ
ٕمؤكدا أن ما حصل لم يكن خطوة باتجاه السالم وانما  ً

  . خطوة لزيادة الصراع

وأكد امين عام البطريركة الالتينية في القدس، 
االب ابراهيم الشوملي، أن رفض الكنائس لصفقة القرن 
واضح ولعدة اسباب، كونها تخطت كل المعايير والقوانين 

ين، إلى جانب تجاهلها الدولية المتعلقة بفلسط
وتحدث األمين العام لمجلس . للمسيحيين في القدس

رؤساء الكنائس باألردن االب الدكتور ابراهيم دبور، عن 

ًتاريخ وجود المسيحيين العرب في فلسطين، مؤكدا أن 
المسيحيين في األردن والقدس والمشرق العربي ال يرون 

ن المقدسة ًدعما للوجود المسيحي واإلسالمي في األماك
ًواضحا بشكل كبير كما يدعمه الهاشميون، ومشيرا إلى  ً
أن العائلة الهاشمية وعلى رأسها جاللة الملك عبداهللا 
الثاني، تبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن 

  . المقدسات اإلسالمية والمسيحية

وأشار أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، 
 بصفقة القرن شيء ُمحمد ابو صبيح، إلى أن ما سمي

ال يحتمل وال يمكن القبول به، إضافة لوجود تهديد واضح 
يتمثل بالضغط االميركي، حين أوقف الرئيس دونالد ترمب 
الدعم االميركي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

ّ، ما أثر على جميع الالجئين "االونروا"الفلسطينيين 
قفت ًالفلسطينيين في المنطقة، ضاربا مقاربة حين أو

مشاريع أميركا المالية بفلسطين في الوقت الذي تتلقى 
  . فيه إسرائيل المليارات لتهويد القدس

وتحدث أبوصبيح عن خطاب جاللة الملك، أمام 
البرلمان األوروبي وأهميته في دعم الموقف الفلسطيني، 
ووحدة الموقفين األردني والفلسطيني على المستوى 

الوقوف بوجه ما يسمى ّالرسمي والشعبي، ما أثر على 
  .بصفقة العصر

  ٩ ص١٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 مواصلة االنحياز لالحتالل.. واشنطن

هجوم أميركي ضد القائمة األممية بشأن 
 "شركة المستوطنات"

  

انتقد وزير الخارجية  - القدس المحتلة
األميركي، مايك بومبيو، امس الخميس، األمم المتحدة 

ئمة بالشركات التي تمارس أنشطة على خلفية نشرها قا
في المستوطنات اإلسرائيلية، المقامة على األراضي 
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ّالفلسطينية المحتلة، متهما إياها بأنها  منحازة ضد "ً
  ."إسرائيل

وقال بومبيو، في تغريدة على موقع التواصل 
ألمر مثير للسخط أن تصدر " إنه "تويتر"االجتماعي 

باألمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
ميشيل باشليه، قاعدة البيانات للشركات العاملة في 

ّ، مضيفا أن االنحياز "المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل ً
وأكد بومبيو  ."ًسائد جدا"في األمم المتحدة ضد إسرائيل 

ًلم ولن تقدم أبدا أي معلومات لدعم «ّأن الواليات المتحدة 
الدول األعضاء باألمم ً، داعيا "قاعدة البيانات تلك

المتحدة إلى االنضمام إلى الواليات المتحدة في رفض 
ّتلك المساعي، مدعيا أن  محاوالت عزل إسرائيل «ً

تتعارض مع الجهود الرامية لتهيئة الظروف المواتية 
وكان مكتب حقوق  .«لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية

ن ًاإلنسان باألمم المتحدة أصدر، األربعاء، تقريرا ع
شركات قال إن لها عالقات تجارية مع مستوطنات 
االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وهي 

ًتأجلت طويال خطوة ّ.  

 شركة ١١٢وقال المكتب، في بيان، إنه حدد 
 شركة ٩٤لها عالقات بالمستوطنات اإلسرائيلية، منها 

وأكد مكتب  . في ست دول أخرى١٨مقرها إسرائيل، و
السامية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة، المفوضة 

المستوطنات بحالها الراهن تعتبر «ميشيل باشليه، أن 
غير قانونية بموجب القانون الدولي، ال يقدم هذا التقرير 
ًتصنيفا قانونيا لألنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم  ً

  .«بها

وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض 
ة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة المالكي، بنشر مفوضي

للتقرير، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك 
وذكر بيان نشره . الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات

نشر هذه القائمة للشركات والجهات «مكتب المالكي أن 
  .«العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي

مم وحث الوزير الفلسطيني الدول األعضاء باأل
المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان بالمنظمة الدولية على 

ًتعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع «توجيه 
  .«منظومة االستيطان

ّفي المقابل، نددت حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
وزعم وزير خارجية إسرائيل كاتس، في بيان، . بالتقرير

حدة نشر إعالن مكتب حقوق اإلنسان باألمم المت«أن 
ٍبالشركات استسالم مخز لضغوط من » قائمة سوداء«

من جهة  .«دول ومنظمات تهتم بإلحاق األذى بإسرائيل
اخرى، امتنع رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلية، بنيامين 
نتانياهو، عن إشراك جيش االحتالل اإلسرائيلي على 
الطاقم اإلسرائيلي الذي يعمل على ترسيم خرائط ضم 

 الضفة الغربية المحتلة لسيادة االحتالل مستوطنات
اإلسرائيلي بالتنسيق مع اإلدارة األميركية، وذلك بموجب 

التي أعلن عنها الرئيس األميركي، دونالد » الصفقة«
» والال«ًجاء ذلك وفقا لتقرير أورده موقع  .ترامب

ًاإلخباري اإلسرائيلي، الفتا إلى أن طاقم أميركي إسرائيلي 
لتحضير لخرائط ضم مناطق من الضفة مشترك، شرع با

الغربية المحتلة استنادا إلى خطة اإلمالءات األميركية 
ولفت  .اإلسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية

الموقع إلى أن الطاقم الذي يعمل تحت غطاء مكتب 
رئيس الحكومة، ال يضم ممثلين عن الجيش اإلسرائيلي، 

غربية تقع عمليا تحت سيطرة على الرغم من أن الضفة ال
قائد الجبهة (ًجيش االحتالل وتتبع إداريا للقائد العسكري 

  .)الوسطى التابعة للجيش اإلسرائيلي

وردا على استفسار حول عدم مشاركة جيش 
االحتالل في عمل طاقم ترسيم خرائط الضم، أفاد مكتب 
رئيس الحكومة بأن الطاقم يضم كل من الوزير ياريف 

سفير اإلسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر، الفين وال
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وممثلين عن مجلس األمن القومي، في حين يرأسه القائم 
في  .بأعمال مدير مكتب رئيس الحكومة، رونان بيريتس

المقابل، ذكر التقرير أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، 
أفيف كوخافي، أصدر تعليمات لرئيس شعبة التخطيط في 

ق اإلعدادات الداخلية في الجيش هيئة األركان، لتنسي
األميركية » صفقة القرن«اإلسرائيلي استعدادا لتطبيق 

 .المزعومة، حال اتخذت الحكومة اإلسرائيلية قرارا بذلك
ويشارك في التحضيرات الداخلية في جيش االحتالل 
استعدادا لفرض القانون اإلسرائيلي وضم مناطق في 

 اإلسرائيلية، قائد الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة
الجبهة الوسطى في الجيش نداف بدان، وما يسمى 

، كميل »منسق عمليات الحكومة في المناطق المحتلة«
ٕأبو ركن، وادارة القانون الدولي التابعة للنيابة العسكرية 

وبينما أشار التقرير إلى فجوة بين الموظفين  .اإلسرائيلية
 خريطة لألراضي المدنيين والعسكريين في ما يتعلق برسم

التي تسعى الحكومة اإلسرائيلية إلى ضمها وفقا لخطة 
ترامب، إال أنه شدد على أن مكتب رئيس الحكومة يتابع 
بشكل متواصل البيانات التي تصدر عن الجيش 
اإلسرائيلي في هذا الشأن، بواسطة التنسيق المتواصل 
بين مجلس األمن القومي وشعبة التخطيط في هيئة 

وفي ظل الغطاء المدني الذي توفره وزارة األمن األركان، 
اإلسرائيلية لمنسق عمليات الحكومة في األراضي 

وذكر الموقع أن شعبة التخطيط في هيئة  .المحتلة
ًاألركان كان لها دورا مركزيا مقابل الفريين الفلسطيني 
واألميركي خالل عمليات ترسيم الخرائط بموجب 

دة أوسلو بين إسرائيل المفاوضات التي أفضت إلى معاه
ومنظمة التحرير الفلسطينية خالل تسعينيات القرن 
الماضي، كما أن األقسام المختلفة في الجيش لعبة دورا 

  .مماثال في الجوالن المحتل

وكان نتانياهو أعلن أنه سيطلب من حكومته 
الموافقة على ضم المستوطنات بالضفة الغربية ومنطقة 

الميت، بعد االنتخابات التي غور األردن وشمالي البحر 
وقال  .من المزمع عقدها في الثاني من آذار المقبل

نتانياهو في تصريحات صدرت عنه خالل حفل خطابي 
لن ندع فرصة «، إنه »بيت شيمش«عقد في منطقة 

، )ضم المستوطنات ومنطقة غور األردن(كهذه تضيع 
وتتناقض  .«نحن من جاء بها، ونحن هنا لتحقيقها

 نتانياهو مع تصريحات سابقة له ولمسؤولين تصريحات
تطبيق «في حزب الليكود الذي يتزعمه، قالوا فيها إن 

ونوه الموقع . »السيادة اإلسرائيلية سيتم قبل االنتخابات
بأن نتانياهو قرر تأجيل » هآرتس«اإللكتروني لصحيفة 

من جهة ثانية،  .ًذلك خضوعا لضغوط أميركية وأوروبية
اللجنة الرباعية الدولية في فلسطين، أعلن رئيس بعثة 

جون كالرك، عن تحرك اللجنة بشأن قرار منع إسرائيل 
  .تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية

وقال كالرك، خالل لقاء وزير االقتصاد 
ستتخذ «الفلسطيني، خالد العسيلي، برام اهللا، إن اللجنة 

ه الخطوات الالزمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين تجا
، بحسب بيان صادر عن وزارة »القرار اإلسرائيلي

ووضع العسيلي، رئيس البعثة، في صورة  .االقتصاد
تداعيات القرار اإلسرائيلي، ورد الحكومة الفلسطينية 
عليه، بوقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه 
المعدنية والغازية اإلسرائيلية إلى األسواق الفلسطينية 

وتضم الرباعية الدولية . معاملة بالمثلعلى قاعدة ال
الواليات المتحدة األميركية، وروسيا، واألمم المتحدة، «

  .«واالتحاد األوروبي

وتحاول الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة 
محمد اشتيه، منذ توليها مهامها، تنفيذ خطة تهدف إلى 
االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل، عبر عدة قطاعات، 

واألسبوع  .لزراعة والغذاء والطاقة والصحةأبرزها ا
الماضي، دخل قرار منع إدخال الخضار الفلسطينية إلى 
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السوق اإلسرائيلية، حيز التنفيذ، بحسب ما أعلنه وزير 
  .األمن اإلسرائيلي نفتالي بينيت

وجاء قرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي بحظر 
ار إدخال الخضار الفلسطينية، كخطوة عقابية على قر

أقرته حكومة محمد اشتيه، في أيلول الماضي، نص على 
  .منع استيراد العجول من التجار اإلسرائيليين

ويبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية من الخضار 
 مليون دوالر سنويا، بصدارة ٥٥إلى السوق اإلسرائيلية، 

 بالمئة من إجمالي ٤٥سلعة الخيار التي تشكل قرابة 
  .قيمة الصادرات

ب بيانات رسمية، بلغت قيمة صادرات وبحس
المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق اإلسرائيلية 

 في المئة من ٦٨، مثلت ٢٠١٨ مليون دوالر خالل ٨٨
 ١٣٠حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 

  .مليون دوالر

ودفع القرار اإلسرائيلي، الحكومة الفلسطينية، 
 ٥ الماضي، لتبني قرار حظر إدخال في الثالث من شباط

منتجات إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، ودخل حيز 
  .التنفيذ الخميس الماضي

وأعلنت وزارة االقتصاد الفلسطينية، في بيان 
سلطات االحتالل «صدر عنها يوم الجمعة الماضي، أن 

اإلسرائيلية أرجعت عن الحواجز، شاحنات فلسطينية 
ية ألغراض التصدير إلى بعض دول محملة بمنتجات زراع

  .«العالم

  ٤ ص١٤/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

خطة احتالل ولن ) صفقة القرن: (أردوغان
  نترك القدس تحت رحمة إسرائيل

  

الرئيس التركي رجب طيب  قال –رام اهللا 
أردوغان، إن الصفقة التي أعلنها الرئيس األمريكي بشأن 

  . سالم بل احتاللتسوية القضية الفلسطينية، ليست خطة

وقال الرئيس التركي، أمام البرلمان الباكستاني 
اتخذنا موقفا : "بعد يوم من وصوله إلى إسالم آباد

مشرفا وحازما ضد الهجمات اإلسرائيلية التي تستهدف 
مدينة القدس الشريف، أولى القبلتين، وخالل فترة 
رئاستنا لمنظمة التعاون اإلسالمي، بذلنا جهودا وقمنا 

ِحركات نشطة حيال كافة األمور التي تهم األمة بت
وأكد أردوغان أن ). سبوتنك(، وفق وكالة "اإلسالمية

الخطة، التي أقدم عليها الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيال 

 األخيرة، ليست خطة سالم، بل هي األونةالقدس في 
  .مشروع احتالل

من خالل تصريحنا أن القدس خط أحمر : "بعوتا
بالنسبة لنا، أعلنا للعالم أجمع أننا لن نترك القدس 

وكان ". الشريف تحت رحمة اإلدارة اإلسرائيلية المحتلة
الرئيس األمريكي قد أعلن، في مؤتمر صحفي في البيت 
األبيض أواخر الشهر الماضي، تفاصيل خطته لتسوية 

صفقة "سرائيلية، المعروفة بـ اإل–القضية الفلسطينية 
، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، "القرن

ورئيس حكومة تصريف األعمال اإلسرائيلية بنيامين 
  .نتنياهو، وسفراء عمان واإلمارات والبحرين

على تسوية الصراع " صفقة القرن"وتنص 
" موحدة"الفلسطيني اإلسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة 

صيص أجزاء من الجانب الشرقي من إلسرائيل، وتخ
المدينة لعاصمة فلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل 
على غور األردن والمستوطنات في الضفة الغربية، األمر 
الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن 
شعبه يصر على االعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 

  . وعاصمتها القدس١٩٦٧
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  ١٤/٢/٢٠٢٠ دنيا الوطن

* * * * *  

حل الدولتين هو السبيل الوحيد : الصفدي
  النهاء الصراع بالمنطقة

 

أجرى وزير الخارجية وشؤون  –عمان 
المغتربين أيمن الصفدي اليوم محادثات مع عدد من 
وزراء الخارجية والمسؤولين المشاركين في مؤتمر ميونخ 
لألمن الذي انطلق أمس الجمعة في نسخته السادسة 

  .والخمسين

وركزت المحادثات على سبل تعزيز العالقات 
  .الثنائية اضافة إلى التطورات اإلقليمية

وأكد الصفدي خالل االجتماعات ضرورة تكاتف 
المجتمع الدولي إليجاد أفق يضع المنطقة على طريق 
واضحة لحل القضية الفلسطينية على األسس التي 

  .تقبله الشعوبتضمن تحقيق السالم العادل والدائم الذي 

ّوشدد الصفدي على أن حل الدولتين الذي 
يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لتعيش 
بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية 
الدولية ومبادرة السالم العربية هو السبيل الوحيد إلنهاء 

  .يق السالم الشاملالصراع وتحق

كما تناولت اللقاءات الجهود المبذولة للتوصل 
ّلحل سياسي لألزمة السورية حيث شدد الصفدي على 
وجوب العمل بشكل مستمر وممنهج للتوصل لحل سياسي 
يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها 

  .ودورها ويهيئ ظروف العودة الطوعية لالجئين

ي خالل االجتماعات األعباء التي وبين الصفد
يتحملها األردن نتيجة أزمة اللجوء السوري وأكد أهمية 
ّتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة تبعات هذه 

  .األزمة

كما أكد الصفدي أهمية دعم العراق في الحفاظ 
على أمنه واستقراره والوقوف إلى جانبه بشكل عملي في 

  .عملية إعادة البناء

 وزير الخارجية استمرار المملكة في العمل وأكد
مع الشركاء في المجتمع الدولي على محاربة اإلرهاب 
ًالذي شكل خطرا يتطلب دحره منهجية شمولية تعمل أيضا  ً

  .على إنهاء الصراعات واألزمات التي يعتاش عليها

وأكد وزراء الخارجية والمسؤولون الذين التقاهم 
مينهم للدور الرئيس الصفدي على هامش المؤتمر تث

  .للمملكة في جهود تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة

ًوشملت االجتماعات لقاء رباعيا شارك فيه  ً
الصفدي إلى جانب وزير الخارجية المصري سامح شكري 
ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ووزير خارجية فرنسا 
جان إيف لودريان ركز على سبل إيجاد أفق للعملية 

  .لمية والتطورات اإلقليميةالس

وأجرى الصفدي مباحثات مع نائب رئيس الوزراء 
ووزيرة الخارجية البلغارية ايكاترينا زهاريفا ووزير خارجية 
فنلندا بيكا هافيستو ونظيره الكرواتي غوردن ردمان 
ووزير خارجية التفيا إدجارز رينكيفيتش ووزير خارجية 

  .إستونيا أورماس رينسالو

حادثات مع وزيرة الشؤون الخارجية كما عقد م
واالتحاد األوروبي والتعاون اإلسبانية آرانشا اليا ووزير 
الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس ووزير 

  .خارجية النمسا أليكسندر شالنبرغ

وأجرى الصفدي محادثات مع نائب رئيس مجلس 
الوزراء اللبناني وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الخارجية 

لتركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية العراقي ا
  .الدكتور محمد علي الحكيم

كما التقى الصفدي رئيس وزراء إقليم كردستان 
العراق مسرور بارزاني واستعرض التطورات في المنطقة 
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مع األخضر اإلبراهيمي، وزير خارجية الجزائر األسبق، 
  .وغرو برونتالند، رئيسة وزراء النرويج السابقة

ًوالتقى الصفدي عددا من المسؤولين 
ِاألمريكيين، في اجتماعات منفصلة، هم السيناتور مت 

لجنة / رومني، رئيس اللجنة الفرعية للشرق األدنى
العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي، ومساعد 
وزير الخارجية األمريكي للشؤون السياسية والعسكرية 

توفار فان هولن، عضو كالرك كوبر، والسيناتور كريس
لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ األمريكي، و 
المندوب األمريكي الدائم لدى األمم المتحدة السفيرة كيلي 

  .كرافت

وكانت التطورات في سوريا وسبل التقدم نحو 
حل سلمي لألزمة محور المباحثات التي أجراها الصفدي 

  .مع المبعوث األممي الخاص لسوريا غيير بيدرسون

وسيشارك الصفدي يوم غد في ندوة حول 
فلسطين، مع كل من رئيس وزراء فلسطين واألمين العام 
لجامعة الدول العربية، وأمين عام جهاز الخدمة الخارجية 

كما سيجري لقاءات مع مسؤولين . في اإلتحاد األوروبي
  .آخرين

ويشارك في مؤتمر ميونخ لألمن، في نسخته الـ 
 رفيع المستوى يمثلون  مسؤول٥٠٠، أكثر من ٥٦

القطاعات السياسية والدبلوماسية واألمنية واألعمال 
واألكاديمية والمجتمع المدني، ما يوفر منصة للتفاعل 
والنقاش إزاء األزمات الدولية الراهنة والتحديات األمنية 

  .إيجاد حلول لها وسبل

  ٣ ص١٦/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ولة فلسطين ّمبادرة العتراف أوروبي مشترك بد
  "صفقة القرن"كرد على 

  

تسعى مجموعة من الدول األوروبية، بقيادة 
لوكسمبورغ، خالل اجتماع لوزراء خارجية االتحاد 
ٍاألوروبي يوم غد اإلثنين، لدفع مبادرة العتراف مشترك 
ٍبدولة فلسطينية، كرد فعل على الخطة السياسية 

  ".صفقة القرن"ّاألميركية المسماة بـ

زير خارجية لوكسمبورغ، جان وكان و
أسيلبورن، قد ناقش المبادرة هذه، بالفعل، مع وزراء 
ٕخارجية فرنسا وبلجيكا واسبانيا وايرلندا والبرتغال وفنلندا  ٕ
والسويد ومالطا وسلوفينيا، لكن من غير الواضح ما إذا 
كان جميعهم سيدعمون االعتراف، بحسب ما أوردت 

  .اإلسرائيلية" هآرتس"صحيفة 

سب الصحيفة، فإن إسرائيل قلقة بشأن وبح
المبادرة وتعمل على كبحها، ولتحقيق ذلك، أرسلت اليوم 

ليس "األحد، عدة رسائل إلى دول قد تدعمها، جاء فيها 
هذا هو الوقت المناسب لالعتراف األحادي في دولة 

إمكانية إجراء مفاوضات "ألن ذلك يحبط " فلسطينية
  ".نهائيةمباشرة بين الطرفين حول تسوية 

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل، تحاول إقناع 
للمبادرة األميركية، " بمنح فرصة"وزراء خارجية االتحاد 

ُِمشيرة إلى أنه طلب من السفراء اإلسرائيليين في أوروبا  ُ
يوم أمس، ممارسة الضغط على وزارات الخارجية في 
الدول الذين يتواجدون فيها، لتجنب رفض صفقة القرن، 

ونقلت الصحيفة  . اإلدالء بتصريحات قوية ضدهاوتجنب
عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المحادثات، دون أن 

ّتسمها القول، إن  ممثلي إسرائيل مستعدون الستئناف "ُ
ٕالمفاوضات مع الفلسطينيين، وان معارضة االتحاد 

  ".للخطة ستشجع الرفض الفلسطيني) األوروبي(

من غير "نه وذكر المسؤولون اإلسرائيليون، أ
المرجح أن يتخذ االتحاد موقفا أكثر صرامة من بعض 

وقبل نحو أسبوع،  ".الدول العربية التي لم تدين الخطة
 اإلسرائيلية أن أسلبورن، يعمل على ١٣ذكر تقرير للقناة 
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مبادرة لدفع جمع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
 على ًإلى االعتراف المشترك بدولة فلسطين، وذلك ردا

اإلعالن األميركي الداعم للمستوطنات اإلسرائيلية في 
الضفة الغربية المحتلة، وسط قلق إسرائيلي من أن تلقى 

   .هذه الجهود استجابة واسعة

ومما يعزز القلق األوروبي، أن عددا من الدول 
ٕاألوروبية، من بينها فرنسا واسبانيا وايرلندا، شهدت  ٕ

نقاشا متصاعدا يتعلق خالل السنوات القليلة الماضية، 
   .بجدوى اعترافها بدولة الرسمي بدولة فلسطين

 ١٣وبحسب المحلل السياسي في القناة 
اإلسرائيلية، باراك رافيد، نقال عن مسؤولين في االتحاد 
األوروبي، فإن وزير خارجية لوكسمبورغ، بعث رسالة 
إلى وزير خارجية االتحاد األوروبي، جوزيف بوريل، 

 دولة، ٢٧ة الدول األعضاء البالغ عددها ووزراء خارجي
شدد من خاللها على أن على االتحاد الدفع بحل 
الدولتين وذلك عبر خلص ظروف متكافئة سياسية بين 

   ).الفلسطيني واإلسرائيلي(الطرفين 

وركز أسلبورن خالل رسالته على ضرورة عقد 
جلسة مناقشات بمشاركة جميع الدول األعضاء في 

وبي، بهدف فحص إمكانية اعتراف مشترك االتحاد األور
وجاء توقيت الرسالة الذي بادر إليها  .بدولة فلسطين

وزير خارجية لوكسمبورغ قبيل االجتماع الشهري المرتقب 
إن : "لوزراء خارجية االتحاد األوروبي، وجاء فيها

ًاالعتراف بدولة فلسطين ليس معروفا وال تفويضا  ً
ٕمفتوحا، وانما اعتراف بحق ال شعب الفلسطيني في ً

  ".الحصول على دولته الخاصة

وأضاف أسلبورن في رسالته لنظرائه األوروبيين 
مثل هذه الخطوة لن تكون موجهة ضد إسرائيل على "أن 

إذا أردنا حل النزاع، يجب أال ننسى احتياجات . اإلطالق
إسرائيل األمنية، والعدالة والكرامة التي يستحقها 

 ".الفلسطينيون

  ١٦/٢/٢٠٢٠ )٤٨(عرب 

* * * * *  

 "االحتالل تحت التعليم "بإدراج تطالب فلسطين
 برلمانيي قبل من نقاشها الواجب البنود كأحد

 العالم
  

 فــي فلـسطين دولـة وفــد طالـب – وفـا - نيويـورك
ــسنوي المــؤتمر ــذي ال ــده ال  العــالمي البرلمــانيين اتحــاد عق

 تتحـ التعلـيم إدراج بـضرورة نيويـورك، فـي المتحدة باألمم
ــود كأحــد األجنبــي االحــتالل  قبــل مــن نقاشــها الواجــب البن

  .العالم حول البرلمانيين

 منـــصور، ريـــاض الـــسفير برئاســـة الوفـــد، وقـــدم
 وعـــضوية الفلـــسطيني، الـــوطني المجلـــس عـــضو بـــصفته

 تـــأثير حـــول مداخلـــة شـــاويش، أبـــو عبـــداهللا المستـــشار
 األرض فــي التعليميــة العمليــة علــى اإلســرائيلي االحــتالل

  .المحتلة سطينيةالفل

 أحـد والحـديث والمستمر المكثف التعليم أن وأكد 
ـــي األساســـيات ـــدها الت ـــشعب اعتم ـــسطيني ال ـــق الفل  كطري

 المنـافي، فـي الطبيعية حياتة من جزء والستعادة للخالص
 سـاهمت، المتحـدة األمـم أن إلـى مـشيرا النكبـة، بعـد سيما

ــــــزال، وال ــــــة ت ــــــة ممثل ــــــين وتــــــشغيل غــــــوث بوكال  الالجئ
 جـدا، كبيـر بـشكل الجهـد هذه في ،)األونروا (طينيينالفلس
  .الفلسطينية الوطنية السلطة قيام قبل سيما

 فــي الفلــسطينيين بــين التعلــيم نــسبة أن وأوضــح
 ،%٩٢.٢ تبلـغ سـنة ٢٤ إلـى ١٥ بـين مـا العمريـة الفئة
ــــصف نحــــو وأن ــــون ن ــــب ملي ــــال مــــن طال  المــــدارس أطف

 بيئـة يفـ جيـد تعليم على الحصول في صعوبات يواجهون
 ألــف ١٤ حــوالي يحتــاج فيمــا لألطفــال، ومالئمــة مأمونــة

  .للدعم معلم

ـــين ـــد وب  فـــي برمتهـــا التعليميـــة العمليـــة أن الوف
 إجـــراءات بـــسبب شـــديد لخطـــر تتعـــرض الـــشرقية القـــدس
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 ٤٠ نحو على سلبا يؤثر الذي األمر اإلسرائيلي، االحتالل
 ٤٦ بحــق هــدم أوامــر صــدور إلــى باإلضــافة طالــب، ألــف

  ".ج "المصنفة المناطق وفي الشرقية، القدس في مدرسة

 برلمــانيين مــن العــشرات بحــضور المــؤتمر وعقــد
 باتجــاه والــدفع التأييــد لحــشد جهــودهم ضــمن العــالم، دول

 بجميـع ،٢٠٣٠ المـستدامة التنميـة ألجنـدة األمين التنفيذ
 يناط الذين القانونيين المشرعين وبصفتهم ،١٧الـ أهدافها

 جعــل شــأنها مــن التــي والقــوانين التــشريعات وضــع بهــم
 النظريـة مـن والخـروج األهداف، هذه لتنفيذ وسيلة التعليم

 فـي سـيما المـستقبل، أجـل مـن التعلـيم جعـل إلى التقليدية
 الحديثــة، التكنولوجيــة الثــورة تفرضــها التــي التحــديات ظــل
 الكالسيكية البنى تغيير على جدا سريع وبشكل تعمل التي

  .للتعليم

ــتح ــة رئــيس ؤتمرالمــ وافت  تيجــاني العامــة الجمعي
 غـابرئيال الـدولي البرلمـاني االتحـاد ورئيـسة باندي، محمد

 األمــين مكتــب عــن ممثلــة ليــويزا وماريــا بــارون، كويفــاس
  .المتحدة لألمم العام

 ١٧/٢/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

تطالب بتحرك عاجل " الخارجية الفلسطينية"
  رنلوقف صفقة الق

  

 طالبت وزارة الخارجية – بترا – رام اهللا
صفقة “الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ 

األميركية التي تهدف إلى تصفية القضية ” القرن
  .الفلسطينية

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أمس أن المجتمع 
الدولي ليس لديه متسع من الوقت إلنقاذ ما تبقى من 

  . اس حل الدولتينفرص تحقيق السالم على أس

وقالت إن الصيغ المترددة إزاء هذه المؤامرة 
األميركية اإلسرائيلية الخطيرة ال تجدي في وقفها، وال 

تساعد على إنقاذ السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
بل تشجع سلطات االحتالل على التمـادي في تنفيذ هذه 

  .الخـطة المشؤومة

ياهو االستعمارية ودانت الوزارة تصريحات نتن
ًالتوسعية المعادية للسالم، محذرة مما يجري يوميا من 
تطبيق فعلي لبنود الصفقة، والمحاوالت اإلسرائيلية لفرض 

  ....وقائع جديدة على األرض الفلسطينية المحتلة

  ٢٧ ص١٨/٢٠/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

مستعدون إليجاد حلول للصراع : موسكو
  اإلسرائيلي- الفلسطيني 

  

أكد وزير  -   كامل ابراهيم وكاالت-واصم ع
الخارجية الروسي سيرغي الفروف استعداد موسكو 
لإلسهام بإيجاد حلول وسط للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
في إطار اللجنة الرباعية الدولية التي تضم باإلضافة 

 .اليها الواليات المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي

 ضرورة إجراء مفاوضات واشار الفروف الى
متعددة األطراف تحت رعاية دولية، وهو ما ورد ذكره في 
البيان الختامي لالجتماع األخير لوزراء خارجية دول 

 .الجامعة العربية

» ستامبا«وقال الفروف في حديث لصحيفة 
نعتقد أن رباعية الوسطاء «: اإليطالية نشر امس

بارها اآللية الوحيدة الدوليين يمكنها القيام بهذا الدور باعت
التي أقرها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لمتابعة 
عملية السالم في الشرق األوسط وروسيا، كعضو في 
اللجنة الرباعية، ومستعدة لتسهيل التوصل إلى حل 

 .«وسط

وانتقد الفروف خطة السالم االميركية وشكك بها 
ورة كإطار للتسوية في الشرق األوسط، مشيرا إلى ضر
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إيجاد حل عبر المفاوضات متعددة األطراف تحت رعاية 
 .الدولية» الرباعية«

اقترحت الواليات المتحدة بأسلوبها «واضاف، 
، »ضربة واحدة«المألوف، حل أحد أقدم نزاعات عصرنا بـ 

ضاربة في الحقيقة عرض الحائط باألسس القانونية 
 الدولية المعترف بها للتسوية الشرق أوسطية، والتي
تشمل قرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم 

   .المتحدة، ومبادرة السالم العربية

وأشار الفروف الى أن المشروع األميركي 
يفترض حل جميع الملفات المحورية المتعلقة بتحديد 

لألراضي الفلسطينية، وهي الحدود » الوضع النهائي«
 والمستوطنات والقدس الشرقية والالجئون، عن طريق
تنازالت أحادية لمصلحة إسرائيل، منوها الى ان من 
المشكوك فيه أن يساعد مثل هذا الموقف في تحسين 

صفقة «الوضع، بدليل أن الفلسطينيين رفضوا ما يسمى 
  ....«القرن رفضا قاطعا

  ١٢ص ١٨/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

خدماتنا مستمرة لحين حل القضية : األونروا
 الفلسطينية

 

المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل أكد  - بترا 
الالجئين الفلسطينيين باإلنابة، كريستيان ساوندرز، أنه 
ال حل في المستقبل القريب لألزمة المالية لألونروا، لكنها 
ستستمر بتقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين، لحين 

 .إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

عين الحلوة وقال خالل زيارة تفقدية لمخيم 
بمدينة صيدا اللبنانية االثنين، إن ملف التمويل لهذا 
ًالعام سيشكل تحديا كبيرا بالنسبة لالونروا، ال سيما في  ً
لبنان واألردن، وسوريا والضفة الغربية، وكذلك قطاع 

   .غزة

وأضاف أن التحدي األبرز الذي يواجه الوكالة، 
هو المحافظة على نفس مستوى ونوعية الخدمات 
ًالمقدمة لالجئين الفلسطينيين، الفتا إلى أن المشكلة 
تتمثل بتأمين موارد مالية مستدامة للوكالة، وأن تأمينها 
ٕليس مرتبطا باألونروا بشكل خاص وانما بمختلف  ً

  .اتهامؤسسات المجتمع الدولي التي تعاني المشكلة ذ

  ٧ ص١٨/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

ة الوصاية السفير اإلندونيسي يؤكد أهمي
 الهاشمية في الحفاظ على المقدسات

  

 وصف سفير -  صالح الخوالدة-بترا  - عمان
الجمهورية االندونيسية في عمان اندي رحميانتو، 
العالقات االردنية االندونيسية بالقوية والصلبة وتسير 
باالتجاه الصحيح، مع قرب احتفال البلدين العام المقبل 

عالقات الدبلوماسية  سنة على تأسيس ال٧٠بمرور 
  .بينهما

وقال السفير في مؤتمر صحفي امس بمناسبة 
إن حجم التبادل التجاري وصل العام : العيد الوطني لبالده

 مليون دوالر اميركي ويميل لصالح ٣٠٠الماضي إلى 
االردن نظير استيراد اندونيسيا الفوسفات، مبينا ان 

ي تتمتع اندونيسيا في المرتبة العشرين بين الدول الت
بالشراكة التجارية مع االردن، وتسعى لزيادة ذلك العام 

 مليون دوالر، باعتبار االردن رابع اكبر ٥٠٠الحالي إلى 
مستثمر عربي في اندونيسيا بعد االمارات واليمن 

  .والسعودية

واضاف، أن عدد الزوار من اندونيسيا لالردن 
  الف زائر لتكون اندونيسيا٤٥ألغراض السياحة بلغ 

خامس شريك سياحي لألردن بعد اميركا وبريطانيا وتركيا 
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 سائح اردني في ٥٧٠٠والمانيا مقارنة بحوالي 
  .اندونيسيا

واكد السفير، أهمية الوصاية الهاشمية ودورها 
الكبير في الحفاظ على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس الشريف، الفتا إلى دعم بالده لدور االردن 

قيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني لتحقيق المحوري ب
السالم واالستقرار في المنطقة، وتوضيح الصورة الحقيقية 
للدين اإلسالمي الوسط والمعتدل ومبادرات جاللته في هذا 

وبين ان تعاونا وتنسيقا قائما بين الجانبين فيما  .االطار
يخص مكافحة اإلرهاب والتطرف، وسيتم توقيع مذكرة 

 الجانبين بهذا الخصوص خالل االشهر القليلة تفاهم بين
  .المقبلة

واوضح السفير، ان اندونيسيا ستبقى داعما قويا 
وصلبا للفلسطينيين حتى تحقيق استقاللهم واقامة دولتهم 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وستبقى القضية 
الفلسطينية في قمة أولويات السياسة الخارجية 

   . مجلس االمن واالمم المتحدةاالندونيسية خاصة في

وعرض السفير االندونيسي للتطور والنمو الذي 
تشهده اندونيسيا في مختلف المجاالت، متوقعا ان تكون 

 بعد الصين ٢٠٥٠اندونيسيا رابع أكبر اقتصاد في عام 
ولفت إلى االنتخابات الرئاسية  .والهند والواليات المتحدة

 ١٨٠يسيا بمشاركة الناجحة التي جرت اخيرا في اندون
مليون ناخب، وهي بذلك تحتل المركز الرابع كأكبر دولة 
ديمقراطية، وتنصب اهتماماتها على التنمية البشرية 

  .والطاقة والسياحة وغيرها

  ٧ ص١٨/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 شركات ٦و أوروبية دوال يدعو عريقات
 في العمل من فورا باالنسحاب وتايالند أميركية

 طناتالمستو
  

 دعا أمين سر اللجنة التنفيذية - وفا-أريحا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عدة دول 
ًأوروبية وشركات أميركية، وتايالند، إلى االنسحاب فورا 
. من العمل في المستوطنات االستعمارية غير الشرعية

جاء ذلك بعد عقد عريقات اليوم الثالثاء، اجتماعات 
لقنصل البريطاني العام فيليب هال، والقنصل منفصلة مع ا

الفرنسي العام رينيه توركواز، وممثل هولندا لدى فلسطين 
كيس فان بار، وسلمهم رسائل خطية لوزراء خارجياتهم، 
تدعوهم للعمل لسحب شركاتهم العاملة في المستوطنات 

كما بعث عريقات رسائل لوزراء .اإلسرائيلية االستعمارية
ورغ وتايالند بهذا الخصوص، إضافة إلى خارجية لوكسمب

رسائل لست شركات أميركية تقوم بانتهاك فاضح للقانون 
الدولي بالعمل في المستوطنات اإلسرائيلية في دولة 

  .فلسطين المحتلة

وطالب هذه الدول والشركات بوقف هذه 
االنتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، ووجوب االلتزام 

لشرعنة " صفقة القرن"الم رفض ًبها، مشددا على أن الع
االحتاللية على   وفرض الحقائق،االستيطان والضم

األرض، مؤكدا أن الشركات التي لن تنسحب من العمل 
في المستوطنات ستكون عرضة للمساءلة القانونية في 

في سياق آخر، التقى عريقات  .المحاكم الدولية والوطنية
ر، وبحث معه سفير تركيا لدى دولة فلسطين أحمد ديمري

آخر التطورات الحاصلة على ضوء طرح خطة شرعنة 
االحتالل واالستيطان والضم، الهادفة لتصفية القضية 
الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن هذه 
ٕليست خطة أو تفاهم بين أميركا واسرائيل للسالم وانما  ٕ
مشروع الضم واالستيطان يفرض بالقوة واإلمالءات، 

نان صراحة معارضتهما للقانون الدولي وميثاق األمم وتعل
، وميثاق الهاي لعام ١٩٤٩المتحدة ومواثيق الهاي لعام 

 ودخل حيز التنفيذ ١٩٩٨، وميثاق روما لعام ١٩٠٧
ً، ومجرد الحديث عن ذلك يعتبر أمرا غير ٢٠٠٢عام
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ونوه إلى أن إدارة الرئيس ترمب . واقعي ويزيد من األوهام
سان منطق القوة واإلمالءات، في حين ونتنياهو تمار

تتمسك دولة فلسطين ومن خلفها المجتمع الدولي بقوة 
  .المنطق والقانون وحل الصراعات بالطرق السلمية

وأكد وجوب اإلسراع بعقد مؤتمر دولي كامل 
على أساس القانون الدولي والشرعية  الصالحيات للسالم

 إنهاء الدولية ومبادرة السالم العربية وبما يضمن
االحتالل اإلسرائيلي وتجسيد استقالل دولة فلسطين على 

 وبعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا ١٩٦٧حدود 
ًالوضع النهائي كافة استنادا للقرارات الدولية ذات 

  .العالقة

  ١٨/٢/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

فلسطين النيابية تلتقي أمين عمان ومدير 
  دةمركز العو

 

 بحثت لجنة فلسطين، خالل لقائها -  بترا-عمان
اليوم الثالثاء كال على حدة، أمين عمان يوسف الشواربة، 
ومدير عام مركز العودة الفلسطيني طارق حمود، آليات 

  ."حقي وقراري.. العودة"إنجاح حملة 

واستعرضت اللجنة مع أمين عمان التفاصيل 
  .ية للحملةالمتعلقة بموضوع االستراتيجية الدعائ

بكل كوادرها " األمانة"وأكد الشواربة استعداد 
  .ٕوامكاناتها لتقديم الدعم المطلق إلنجاح هذه الحملة

وأكد رئيس اللجنة النائب يحيى السعود خالل لقاء 
اللجنة مع مدير عام مركز العودة الفلسطيني، أن أهمية 
الحملة تنبع من سعيها لترجمة التوجهات الملكية السامية 

جاللة الملك " الءات"لرافضة للتوطين والوطن البديل عبر ا
  .عبداهللا الثاني الثالث

وقال السعود، إن إطالق هذه الحملة تأتي في 
إطار تشاركي مع كل مؤسسات المجتمع المدني، بهدف 

إرسال رسالة للعالم بأن القضية الفلسطينية راسخة في 
  .وجدان جميع العرب والمسلمين

الالجئين من أهم القضايا في وتابع، ان قضية 
ًالوقت الحالي والسيما أن هناك إصرارا على تنفيذ خطة 

، ما يدعونا "صفقة القرن"السالم األميركية أو ما يسمى بـ
كممثلين عن الشعوب إلى بذل كل الجهود للوقوف بوجه 

  .تلك الصفقة المجحفة والظالمة

ودعا حمود، الجهات الرسمية والخاصة إلى جمع 
ٕعدد من التواقيع الرافضة لالحتالل، واشاعة ثقافة حق أكبر 

العودة ورفض الوطن البديل، عبر إعداد استراتيجية 
ًتشاركية مع جميع الفاعليات الوطنية والشعبية، مشيرا إلى 

  .أن حق العودة حق مقدس لكل فرد وال يسقط بالتقادم

وتهدف الحملة بشكل أساسي إلى تأكيد حق 
تصفية قضية الالجئين العودة ورفض مخططات 

ًالفلسطينيين والوطن البديل، خصوصا في ظل ما تتضمنه 
، من أطروحات مجحفة لشطب قضية "صفقة القرن"

  .الالجئين، وتوطينهم في أماكن تواجدهم الحالية

وسيكون التفاعل مع الحملة عبر هاشتاغ 
ًبدءا من يوم بعد غد الخميس، من " وقراري_حقي _العودة#"

صحفي سيعقد في دار مجلس النواب بمشاركة خالل مؤتمر 
  .وسائل إعالم محلية وعربية

  ٢ ص١٩/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 عامل يزعزع االستقرار "صفقة القرن": الفروف
  بالمنطقة

 وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي –عواصم 
الفروف انتقادات إلى الخطة األميركية للتسوية في 

، واصفا إياها ”فقة القرنص“المنطقة، والمعروفة باسم 
  .”عامل يزعزع االستقرار“بأنها 

وقال الفروف، في رسالة إلى المشاركين بمؤتمر 
الدولي ” فالداي“الشرق األوسط الذي ينظمه نادي 
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للنقاشات في موسكو، وتالها بالنيابة عنه نائب وزير 
ّالجزء السياسي مما “إن : الخارجية إيغور مورغولوف

  .”امل خطير لزعزعة االستقراريسمى صفقة القرن ع

وأشار إلى أن موسكو تنطلق من أنه ال مجال 
لبسط السالم واالستقرار في المنطقة بأسرها، إال مع 
االستناد إلى القانون الدولي، واحترام سيادة الدول 

  ....واستقاللها، ووحدة أراضيها

  ٢٣ص ١٩/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

في " صفقة القرن"الطيبي يمزق خريطة 
سكان المثلث هم أصحاب  الكنيست اإلسرائيلي

 البلد األصليون
  

 بادر النائب أحمد الطيبي رئيس كتلة - الناصرة
القائمة المشتركة، خالل خطابه في البرلمان اإلسرائيلي 

وداسها " صفقة القرن"إلى تمزيق خريطة ) الكنيست(
تحت قدميه، قائال إن هذا مصيرها قبل أن يتطرق إلى 

تحريض التي يقودها رئيس حكومة االحتالل حملة ال
بنيامين نتنياهو ضد القائمة المشتركة وضد فلسطينيي 

 .الداخل

على مدار الحمالت : "وقال الطيبي في خطابه
ِاالنتخابية السابقة تعرضنا من قبل رئيس الحكومة 
المتورط في قضايا الفساد والرشوة بنيامين نتنياهو 

العرب " الذي قال نتنياهو ذاته. لحمالت تحريض
ونتنياهو الذي نشر على " يهرولون إلى صناديق االقتراع

العرب مخربون ويريدون قتل "صفحته في الفيسبوك بأن 
ونتنياهو ذاته الذي يحرض ضد القائمة " أطفال اليهود

المشتركة وضدي شخصيا في كل مكان ومن على كل 
منبر فعندما يحرض ضد احمد الطيبي هو يقصد 

لى احمد العربي و ضد العرب في البالد التحريض ع
  ".وليس ضد شخص احمد الطيبي فقط

واعتبر الطيبي أن ازدياد الدعم للقائمة المشتركة 
 إضافيبات يخيف نتنياهو الذي يعرف جيدا أن كل مقعد 

للقائمة المشتركة هو مسمار آخر في نعش حكمه ودفعة 
ى أنه الفتا إل) السجن( بيت خالته أو له نحو بيته أخرى

من هذا المنطلق فإنه يقوم بالتحريض الخطير ضد أقلية 
 ويحاول نزع إسرائيلعربية فلسطينية في داخل دولة 

  ".الشرعية عنهم كمواطنين 

وأكد الطيبي أن الرد على تحريض نتنياهو يكون 
بتكثيف الجهود من أجل تحقيق اكبر انجاز للقائمة 

ربي الفلسطيني المشتركة، القائمة التي تمثل المجتمع الع
في الداخل وتتابع قضاياهم وتحمل همومهم وتطرحها هنا 

  . في البرلمان وفي الميدان ومن على كل المنابر

القائمة المشتركة التي تواجه : "وأضاف
السياسات والقوانين العنصرية ضد الفلسطينيين في 

ووجه ".الداخل وممارسات االحتالل في األراضي المحتلة
بيني غانتس " ازرق ابيض"ئيس حزب الطيبي كالمه لر

َلقد ارتكبت : "الذي تواجد في جلسة الهيئة العامة، قائال
خطأ جسيما لدعمك وتبنيك صفقة القرن، وتأخرت في 

 حول البند المتعلق بترحيل أسبوعين رد منك لمدة إصدار
  ". منطقة المثلث

وقال إن سكان المثلث هم أصحاب البلد 
البالد، ال بالطائرات وال بالسفن، ّاألصليين، لم يأتوا إلى 

 أحجارولن يتمكن أحد من سلبهم حقوقهم وهم ليسوا 
شطرنج في يد الرجل المهووس الجالس في البيت 
األبيض، دونالد ترامب، أو في يد المتهم بالرشوة والفساد 

  .بنيامين نتنياهو

لن . نرفض صفقة القرن وما جاء فيها: "وتابع
عاصمة للدولة الفلسطينية ومن  بالقدس الشريف إالنقبل 

يملك حق تقرير المصير هم الفلسطينيون وليس ترامب 
في البالد أحزاب يمينية متطرفة تحكم البالد منذ . وأتباعه

وخلص الطيبي للقول مخاطبا ". سنوات عديدة وتعادينا
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رئيس المعارضة بيني غانتس والمتطلع لرئاسة الحكومة 
 اليوم سنتجاهله اليوم إن من يتجاهل القائمة المشتركة

  .وغدا

هذا وقام الطيبي في نهاية خطابه بتمزيق 
والدوس عليها من على منصة " صفقة القرن"خارطة 

 نعم األقداممصير هذه الصفقة هو تحت : "الكنيست قائال
  ."األقدامتحت 

  ١٩/٢/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

عريقات يطلع وزيرة خارجية النرويج على 
نتنياهو لشرعنة الضم  - رمبوثائق خطة ت

 واالستيطان
  

 أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية -  وفا-رام اهللا 
لمنظمة التحرير صائب عريقات، وزيرة خارجية النرويج 
أنا ماري اريكسون على وثائق وخرائط تتعلق بخطة ترمب 
نتنياهو لشرعنة الضم واالستيطان واالبرثايد، ومخالفات 

ية الدولية والمرجعيات المحددة القانون الدولي والشرع
  .واالتفاقات الموقعة

وشدد خالل اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم 
األربعاء، على ضرورة نبذ المجتمع الدولي مثل هذه 
الخطط التى تكرس العنصرية واالحتالل، وترقى إلى جرائم 
حرب، مثمنا مواقف مملكة النرويج التي وقفت بقوة إلى 

لي والشرعية الدولية ورفض الضم جانب القانون الدو
  .واالستيطان، وفرض الحقائق االحتاللية على األرض

وأكد وجوب حل قضايا الوضع النهائي كافة 
وعلى رأسها القدس والالجئين واألسرى، استنادا للقرارات 
الدولية ذات العالقة، إضافة إلى المحافظة على اإلطار 

رئاسة ب) AHLC(الدولي للدول المانحة لفلسطين 
   .النرويج

ودعا عريقات النرويج وأعضاء اللجنة الرباعية 
الدولية، وأعضاء مجلس األمن إلى البدء الفوري 
للتحضير لمؤتمر دولي كامل الصالحيات، على أساس 
القانون الدولي ومبادرة السالم العربية، وقرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة، بهدف إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، 

جسيد استقالل دولة فلسطين بعاصمتها القدس وت
الشرقية، لتعيش بأمن وسالم إلى جانب دولة اسرائيل 

  .١٩٦٧على حدود الرابع من حزيران 

ٕوشدد عريقات على أن تحقيق المصالحة وانهاء 
ٕأسباب االنقسام واجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية، 

يس محمود تحتل رأس أولويات القيادة الفلسطينية والرئ
  .عباس

  ١٩/٢/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

الخطة األميركية تستند إلى حرمان : المالكي
  شعبنا من السيادة على األرض

   

 قال وزير الخارجية والمغتربين - وفا-بروكسل 
رياض المالكي إن الخظة األميركية تستند إلى فكرة أنه 
كي تتمتع إسرائيل باألمن، يجب حرمان الفلسطينيين من 

وأضاف المالكي خالل مداخلته أمام أعضاء .دتهمسيا
لجنة العالقات الخارجية في البرلمان األوروبي في 
العاصمة البلجيكية بروكسيل، أن الخطة األميركية لن 
تجلب السالم ولن تضمن األمن، وال ترتقي إلى تسميتها 
لحل الدولتين، ألنها تطلب منا التعايش مع المستوطنات 

الجدار غير القانوني، والضم غير غير القانونية، و
ورأى أن .الشرعي، وهذا كله ال ينهي االحتالل، بل يديمه

تاريخ قارة أوروبا يعلمنا أكثر من أي قارة أخرى ما الذي 
يمكن للبشر فعله في أفضل حاالتهم وما الذي يمكنهم 
فعله في أسوأ حاالتهم، ويعلمنا أهمية السالم الثمين، 
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حرية، وأن السالم يصنعه االحترام وأنه ال يوجد بديل لل
  .المتبادل والكرامة المتساوية

يكرر البعض : "المالكي النواب األوربيين  وخاطب
أنهم أصدقاء حميمون إلسرائيل، ونحن ال نعترض على 
ذلك، لكن عليهم نصحها أن استعمار أرضنا، والحصار، 
والحصانة المقدمة للقادة والجنود والمستوطنين الذين 

ن جرائم حرب، ليست الطريقة الصحيحة لتحقيق يرتكبو
   ".السالم وضمان األمن

االتحاد األوروبي شريك رئيسي  وأشار إلى أن
ٕلكل من فلسطين واسرائيل، ولديها األدوات الالزمة لتعزيز 
االمتثال للقانون الدولي والسالم إذا قررت استخدامها، 

 ويتحمل والبرلمان األوروبي لديه األدوات الالزمة للعمل،
المسؤولية، لذلك نؤكد أنه ال استثناء إسرائيلي في هذا 

  .الصدد

إسرائيل تستخدم كل الوسائل : "وقال المالكي
المتاحة لترسيخ احتاللها، كواقع دولة واحدة للتمييز 

، داعيا االتحاد األوروبي إلى استخدام "والقمع والصراع
الل كل الوسائل المتاحة لترسيخ حقيقة الدولتين، من خ

، ألن هذا ١٩٦٧االعتراف بدولة فلسطين على حدود 
االعتراف هو مساهمة في الحرية والعدالة والسالم، 
واصال دعوته لالتحاد األوروبي لدعم عقد مؤتمر دولي 

  .للسالم لتعزيز هذا الهدف

  ١٩/٢/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

قرارات الشرعية المرجعية : الصفدي والفروف
 لحل القضية الفلسطينية

 

عقد وزير الخارجية وشؤون  –  بترا–موسكو 
المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الروسي 
سيرجي الفروف اليوم جولة مشاورات سياسية غطت 

خطوات زيادة التعاون الثنائي والقضايا اإلقليمية وفي 
  .مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حل األزمة السورية

قرارات الشرعية واتفق الصفدي والفروف على أن 
رجعية لجهود حل القضية ميجب أن تكون اإلطار وال

  . الفلسطينية على أساس حل الدولتين

كانت "وأضاف الصفدي أن أجندة اللقاء " 
موسعة وكانت طويلة في ضوء التحديات اإلقليمية الكثيرة 
ًالتي تتطلب أن نتعاون معا على حلها، وبالطبع القضية 

." كزية األولى تقدمت المباحثاتالفلسطينية قضيتنا المر
موقف المملكة األردنية الهاشمية الذي "وأكد الصفدي أن 

ًيعرفه الجميع هو أننا نريد سالما عادال شامال ينهي  ً ً
الصراع، ونعتقد أن حل الدولتين المستند إلى قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية والذي يفضي إلى 

نية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها قيام الدولة الفلسطي
 ١٩٦٧القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 

لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيد 
لحل هذا الصراع الذي هو أساس التوتر في المنطقة 
ًوالذي يشكل حله أيضا األساس في تحقيق األمن 

يجب أن "لصفدي وقال ا." واالستقرار والسالم الدائم
تتكاتف جهود المجتمع الدولي كله من أجل إيجاد أفق 
للتقدم نحو هذا الحل، ألن فقدان األمل والخطوات 
الحقيقية التي يمكن أن تقودنا إلى حل الصراع ستدفع 

" وأضاف ." المنطقة كلها إلى المزيد من الصراع والتوتر
 نحن إذ نؤكد على ضرورة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة
للتقدم باتجاه حل الصراع وفق القانون الدولي وعلى 
أساس حل الدولتين، نحذر في الوقت نفسه من أي 
إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة 

وحذر من أي ضم لوادي األردن وشمال ." على األرض
البحر الميت في فلسطين المحتلة، وأي توسعة 

 التي قامت عليها للمستوطنات ألن ذلك سيقتل األسس
ّالعملية السلمية، إذ أنه يقوض فرص التوصل إلى حل 
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نحذر أيضا بشكل "وقال الصفدي ." دولتين قابل للحياة
كبير ضد أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني 

فكما . القائم في القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية
الوصي على تعلمون ان جاللة الملك عبداهللا الثاني هو 

ّالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وتكرس 
المملكة بتوجيهات من جاللته كل إمكاناتها للحفاظ على 
هذا الوضع التاريخي والقانوني القائم ولحماية الهوية 
العربية واإلسالمية والمسيحية للمقدسات، ألن أي عبث 
بالمقدسات هو عبث بحق مئات الماليين من المسيحيين 

القدس لها "وتابع ." والمسلمين في أماكنهم المقدسة
وضع خاص، ولها حساسية خاصة، وبالتالي حماية 
الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، حماية 
الهوية العربية واإلسالمية والمسيحية للمقدسات هو 
حماية لحق المسلمين والمسيحيين في مقدساتهم وهو 

  ".ًحماية أيضا للسلم واألمن

ًنريد السالم عادال وشامال، ولن "وشدد الصفدي  ً
ًيكون عادال وشامال إال إذا زال االحتالل وتمت تلبية  ً
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات 
الشرعية الدولية وقبلته الشعوب وآمنت به، ومن هنا 
فإننا سنستمر في العمل مع جميع شركائنا في المجتمع 

د مع أصدقائنا في روسيا، من أجل إيجاد الدولي، وبالتأكي
 ..."أفق لمفاوضات حقيقية تأخذنا باتجاه هذا الحل

  ١ ص٢٠/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ّالسلطة الفلسطينية تندد بقرار االحتالل بناء 
 حي يهودي ضخم بالقدس

ّ نددت السلطة –عمان  - نادية سعد الدين
ّي بناء حي الفلسطينية بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيل

يهودي ضخم على أرض مخصصة ألن تكون جزءا من 
الدولة الفلسطينية المستقلة، عبر هدم عشرات المنازل 

 عائلة فلسطينية تسكنها حاليا في شمال ١٥وطرد 

القدس المحتلة، وتحويل مطار قلنديا إلى مدينة 
ًاستالبا للتاريخ وانتهاكا “إستيطانية جديدة، مما اعتبرته 

  .”دوليللقانون ال

ويمتد المشروع االستيطاني اإلسرائيلي الجديد 
 دونم من مساحة الضفة الغربية، إلقامة ١٢٠٠ضمن 
 آالف وحدة استيطانية على أراضي مطار القدس ٩زهاء 

شمالي القدس المحتلة، بما يعكس، وفق ” قلنديا“الدولي 
ًتنفيذا إسرائيليا لعملية ضم “وزارة الخارجية الفلسطينية،  ً

طق الفلسطينية، بموجب الخطة األميركية المسماة المنا
  .”بصفقة القرن

ومن شأن هذا المشروع االستيطاني، الذي 
 ألف متر مربع ٣٠٠يحوي مراكز تجارية بمساحة 

 ألف متر مربع ٤٥ّومنشآت فندقية وخدمية ضمن 
يحكم عزل القدس عن “لتوطين المستوطنين، أن 

ة، كما فصلت امتدادها الفلسطيني من الجهة الشمالي
مستوطنة جبل أبو غنيم مدينة القدس عن محيطها من 

  .”الخارجية الفلسطينية“، وفق ”الجهة الجنوبية الشرقية

يستهدف ربط “وقالت إن المخطط االستيطاني 
جميع المستوطنات الواقعة شمال القدس المحتلة ببعضها 
وتحويلها إلى مجمع استيطاني ضخم مترابط بشبكة طرق 

، ويتم ربطه في العمق اإلسرائيلي من جهة استيطانية
  .”الغرب وباألغوار من الجهة الشرقية

يؤدي للقضاء على أية “وأوضحت بأن ذلك 
فرصة أو إمكانية إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة 
ًمتصلة جغرافيا وذات سيادة، فضال عن هدم عشرات  ً
المنازل الفلسطينية المأهولة في حي مسجد المطار 

  .”قلندياشرق 

وحذرت من مضي السلطات اإلسرائيلية لتكريس 
احتاللها ألرض دولة فلسطين وتنفيذ مشاريعها 
االستيطانية اإلحاللية في الضفة الغربية المحتلة، بما 
فيها القدس المحتلة ومحيطها، كترجمة إسرائيلية مباشرة 
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التي ” صفقة القرن“وميدانية لحقيقة وجوهر ما يسمى 
  .”الضم“لها حول تتمحور في مجم

التوسع “أن ” الخارجية الفلسطينية“واعتبرت 
االستيطاني في شمال القدس دليل فشل المجتمع الدولي 
ًفي تحقيق السالم على أساس حل الدولتين وفقا للقرارات 

  .”األممية والمرجعيات الدولية

تتواصل مع المجتمع الدولي “وقالت إنها 
قدمتها المحكمة ّوالمحاكم الدولية المختصة، وفي م

الجنائية الدولية، لوقف االستيطان اإلسرائيلي، في ظل 
تنفيذ هذا المخطط االستيطاني البشع وغيره من المشاريع 
االستيطانية اإلحاللية التي تنفذ في جنوب وشمال الضفة 

  .”الغربية المحتلة

المشروع اإلستيطاني “وأدانت الوزارة الفلسطينية 
ً واعتبرته اصرارا إسرائيليا رسميا في مطار قلنديا ومحيطه، ً ً

على اإلستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية 
ًوقراراتها واإلدانات الدولية لالستيطان، وتأكيدا لمن يريد 
أن يفهم من المترددين أو المتريثين على الوجه 

  .”اإلستعماري الحقيقي لصفقة القرن

ّإلدراك حقيقة مضي “ودعت المجتمع الدولي 
ّسلطات االحتالل في حسم قضايا الوضع النهائي 
التفاوضية بناء على الخطة األميركية من جانب واحد 
ًوبقوة االحتالل، بعيدا عن أية مفاوضات أو مؤتمرات 

  .”سالم أو مواقف وقرارات دولية

اإلسرائيلية، عبر ” هآرتس“وبحسب صحيفة 
 باشرت“موقعها االلكتروني، فإن الحكومة اإلسرائيلية 

 أيام، حيث سيقام على أراضي ١٠اإلعداد للمشروع منذ 
مطار قلنديا وصوال إلى جدار الفصل العنصري، الذي 
سيفصل بين الحي االستيطاني الجديد والمناطق 
ّالفلسطينية الواقعة في محيط القدس مثل حي كفر عقب 

  .”الفلسطيني

إقامة معابد “وأفادت بأن المخطط يشمل 
هودية، مخصصة لليهود وحمامات طقوس دينية ي

اإلسرائيليين، وذلك على وقع اإلقتراب من إجراء 
  .”االنتخابات اإلسرائيلية

من جانبها؛ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين إن قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، بإقامة تسعة آالف وحدة استيطانية شمال “
الرئيس ” رؤية“تدعي مدينة القدس المحتلة، في منطقة 

ًاألميركي دونالد ترامب بخطته أنها ستكون جزءا من 
الفلسطينية المزعومة، ويؤكد مدى استهتار ” الدولة“

حكومة االحتالل بقرارات وقوانين الشرعية الدولية، 
  .”وباتفاقات وتعهدات قدمها لحلفائه في البيت األبيض

خطوة “أن ” الجبهة الديمقراطية“واعتبرت 
هو في تحويل مطار قلنديا إلى مدينة إستيطانية نتنيا

جديدة شمال القدس، مقابل مدينة جبل أبو غنيم جنوبها، 
ّال تعد الخطوة األخيرة في تجاوز الخطة األميركية، 

إلقامة دولة إسرائيل الكبرى، ” الفرصة األخيرة“بوصفها 
  .”ٕواغالق المنافذ نحو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

القيادة الفلسطينية إلى إطالق “جبهة ودعت ال
استراتيجية وطنية، إلعادة النظر في العالقة مع االحتالل 
بموجب قرارات المجلسين الوطني والمركزي، واللجنة 
التنفيذية، عبر وقف العمل باتفاق أوسلو، وبروتوكول 
باريس، ووقف التنسيق األمني، ومقاطعة االقتصاد 

  .”اإلسرائيلي

تعديل وظائف السلطة “رة ونوهت إلى ضرو
لصالح برنامج نضالي يوفر عناصر الصمود والثبات 
للمقاومة الشعبية، والحماية األمنية للمواطنين وأمالكهم 

يأتي .”في مواجهة سلطات اإلحتالل ومشاريع اإلستيطان
ّذلك على وقع تصعيد قوات االحتالل لعدوانها ضد الشعب 

لمداهمات ّالفلسطيني؛ عبر شن حملة واسعة من ا
واالقتحامات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية 
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المحتلة، ما أسفر عن اندالع المواجهات ووقوع 
اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف المواطنين 

واستهدفت آليات االحتالل العسكرية . الفلسطينيين
مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب السياج 

نة خان يونس، الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق مدي
جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني 

وتتعمد قوات االحتالل .برصاص قوات االحتالل العدوانية
استهداف المواطنين والمزارعين الذين يقتربون من 
أراضيهم الحدودية شمال وشرق القطاع، وذلك في سياق 

  .عدوانها المتواصل ضد غزة

الل بالتضييق ترافق ذلك مع قيام قوات االحت
ّعلى المواطنين المقدسيين، باعتقال مواطن مقدسي عقب 
قرار بإغالق مخبزه في البلدة القديمة والذي يشكل مصدر 
رزقه الوحيد، عدا قيامها بشن حملة واسعة من 

، ”نادي األسير الفلسطيني“االعتقاالت التي طالت، وفق 
 ًعددا من المواطنين في الضفة الغربية، بينهم والد“

شهيد، وذلك خالل اقتحامها لبيت لحم والخليل وسلفيت 
  .”ّولمخيمي األمعري والجلزون في رام اهللا

  ٢٢ ص٢٠/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

في فلسطين ارهاب " اسرائيل"افعال : الطراونة
  دولة

 

أكد رئيس مجلس النواب المهندس  -بترا 
عاطف الطراونة تمسك األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
الثاني بثوابته إزاء القضية الفلسطينية وعلى رأسها 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
ٕفي القدس، واقامة الدولة الفلسطينية، وحق الالجئين 

  .بالعودة والتعويض

جاء ذلك لدى ترؤس الطراونة وفدا نيابيا يشارك 
  للجمعية البرلمانية لدول البحر١٤بأعمال الدورة 

األبيض المتوسط، المنعقدة في العاصمة اليونانية أثينا، 
بحضور رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية عالية 

  .بوران، والسفير األردني لدى اليونان عاهد السويدات

وقال الطراونة، إن أولوية المضي في مسارات 
تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة يبدأ بتوازي الخطوات 

رهاب والتطرف، واتخاذ موقف حازم وواضح، بمحاربة اإل
يعيد دولة االحتالل اإلسرائيلي إلى قاطرة الشرعية الدولية، 

  .واالنصياع لقراراتها

لست أرى اسما وأنسب لتلك األعمال "وتابع، 
التي تقوم بها حكومة االحتالل في األراضي الفلسطينية 
سوى أنه إرهاب دولة، فماذا يعني نسف جميع قرارات 

لشرعية الدولية، ومواصلة مصادرة األراضي وشرعنة ا
االستيطان، والزج باألطفال والنساء والشيوخ في 
المعتقالت، واقتحام المقدسات، وترهيب المصلين اآلمنين، 
وماذا يعني التهديد والتلويح بضم أراضي غور األردن 
وشمال البحر الميت، ماذا أبقت دولة االحتالل لمعاهدات 

قعة معها، أليست بأعمالها تلك تضع المنطقة السالم المو
برمتها على صفيح من الدم والتوتر والغليان، أليس من 

  ".إرادة دولية جادة، تقول لها كفى؟

إننا في األردن نؤمن بالسالم "وأضاف الطراونة، 
ًخيارا ونراه طريقا لوقف مسلسل الدمار والحرب في  ً

لكل جهودنا التي المنطقة، ولكننا نشعر بالخذالن والتنكر 
ًما صبت يوما إال في خير اإلنسانية وصالح شعوب 
منطقتنا، ونرى أن انحياز اإلدارة األمريكية لالحتالل، 
واالعتراف بضم أراضي الجوالن السوري المحتل، 
واالعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة االحتالل، لن 
ًيسهم إال في إدامة الصراع والتوتر في المنطقة، مؤكدا 
ٍتمسكنا بخيار حل الدولتين كطريق آمن ضامن ألمن  ٍ

  .واستقرار المنطقة

ودعا الطراونة األعضاء في الجمعية البرلمانية 
ًالمتوسطية إلى الدفع بخيار حل الدولتين، مجددا تمسك 
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األردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
  .والمسيحية في القدس

 على حكومات كما دعا البرلمانات إلى الضغط
بلدانها لرفض أي تسوية تهضم الحق الفلسطيني 
والتاريخي على أرضه، وعلى رأس ذلك إقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وحق الالجئين 
بالعودة والتعويض، ومواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل 

للقيام بدورها في تقديم ) األونروا(الالجئين الفلسطينيين 
  .ت الصحية والتعليمية لالجئينالخدما

لو أن ما أنفق في منطقتنا "وختم الطراونة .... 
ًعلى التنمية بدال من سباق التسلح، ألصبحت العديد من 
مشاكلنا الرئيسية في طور الماضي، ولنا في تجربة 
ًأمريكا الالتينية التي نهضت من أزماتها، دروسا وعبر، 

ا يجمع شعوبها، حيث تغلبت على الفرقة واتجهت إلى م
أفال تستحق شعوبنا بعد سنوات الدمار والحرب أن تنعم 

  ".باألمن واالستقرار شأنها شأن بقية دول العالم

موسى : ويضم الوفد البرلماني األردني النواب
الوحش عضو اللجنة المالية، وخميس عطية، ورمضان 
ّالحنيطي عضو لجنة الطاقة، وحسني الشياب، وعضوي 

النيابية محمود الطيطي وقصي الدميسي، لجنة فلسطين 
ونضال الطعاني عضو لجنة التوجيه المعنوي، وحسن 
السعود مقرر لجنة التربية والشباب، ومحاسن الشرعة 
رئيس لجنة التوجيه الوطني واإلعالم والثقافة، ومدير عام 

ويشارك  ة.مكتب رئيس مجلس النواب عواد الغويري
 بجلسات لجنة التعاون أعضاء الوفد البرلماني األردني

السياسي ولجنة التعاون االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 
ولجنة الحوارات وحقوق اإلنسان، ومن المفترض أن يتم 
التصويت خالل أعمال الدورة على مشروع قرار يؤكد بأن 
حل الدولتين هو الحل الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار 

  .ي المنطقةف

  ٢١/٢/٢٠٢٠  نيوزالمدينة

* * * * *  

السفير الروسي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية 
  على المقدسات

  

أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية  -  عمان
 األوروبية، النائب المهندس هيثم زيادين، - األردنية 

  .عمق العالقات األردنية الروسية في مختلف المجاالت

وقال، خالل لقاء الجمعية امس بسفير روسيا 
ة لدى عمان غليب ديسياتنيكوف، إن العالقة بين االتحادي

 عاما، أرسى ٦٠البلدين الصديقين تمتد ألكثر من 
دعائمها جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل طيب 
اهللا ثراه وعززها جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس 

  .الروسي فالديمير بوتين

وأضاف أن األردن مهتم بتعزيز العالقات 
صادية والتجارية والسياسية بين البلدين، فضال عن االقت

أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين البرلمانيين، 
مثمنا الدور الذي تقوم به روسيا في دعم األردن ومواقفه 

  .الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

بدوره، أشار النائب نبيل غيشان، الذي ترأس 
قة بين البلدين جانبا من اللقاء، إلى أهمية العال

الصديقين، مثمنا إنشاء روسيا لمنطقة حرة بين البلدين 
  .لتبادل الخضروات

لتعزيز » الجمعية البرلمانية«كما لفت إلى سعي 
  .الدبلوماسية بين البرلمانين الصديقين

من جهتهم، شدد النواب، محمد العتايقة وجمال 
قموة وقيس زيادين، على أهمية العالقة التي تربط 

لدين الصديقين، داعين إلى تعزيزها في مختلف الب
  .المجاالت، خاصة االقتصادية والسياحية منها

وأكدوا تطابق الموقفين األردني والروسي تجاه 
صفقة »العديد من القضايا، أبرزها الرفض الواضح لـ

ٕ، وايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، »القرن
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ة على المقدسات باإلضافة إلى أهمية الوصاية الهاشمي
اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاربة 

  .اإلرهاب

وثمنوا بناء روسيا لكنيسة في منطقة المغطس 
للحجاج الروس، داعين بذات الوقت إلى زيادة عدد 

  .السياح الروس للمملكة

من جانبه، أكد ديسياتنيكوف أهمية الوصاية 
لى الهاشمية على المقدسات في القدس، مشددا ع

  .ضرورة تعزيز العالقات بين البلدين

وأشار إلى أن موقف األردن الثابت واضح 
ومعروف لدى جميع دول العالم، مؤكدا وجود تعاون بين 

  .البلدين في كثير من القضايا المشتركة

وقال ديسياتنيكوف، إن روسيا تسعى لتعزيز 
عالقاتها مع األردن في مختلف المجاالت، وتحديدا 

ها، الفتا إلى أن عدد السياح والحجاج الروس الزراعية من
 .لألردن بارتفاع

  ١ ص٢١/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

فرنسا تدين التوسع االستيطاني في القدس 
  المحتلة

 

اإلعالنات اإلسرائيلية " أدانت فرنسا –بترا 
المتعلقة ببناء آالف الوحدات االستيطانية في مستوطنتين 

رة أن التوسع في ، معتب"شرقي القدس المحتلة
المستوطنتين يضر بشكل مباشر باستمرارية الدولة 
الفلسطينية المستقبلية، كما أشار االتحاد األوروبي مرارا 

 .وتكرارا

وقالت فرنسا في بيان صدر عن وزارة الخارجية 
االستيطان على اختالف "في باريس اليوم الجمعة، إن 

يهدد أوجهه غير شرعي من منظور القانون الدولي، و
  ".حل الدولتين على أرض الواقع

االحتالل اإلسرائيلي إلى التخلي "ودعت فرنسا 
عن هذه القرارات واالمتناع عن أي إجراءات أحادية 

 ". الجانب

  ٢١/٢/٢٠٢٠هال أخبار 

* * * * *  

  

  

  

  

  "إسرائيل"حملة واسعة في إسبانيا لمقاطعة 
 

" Podemos" يقود حزبا – وكاالت –مدريد 
سبانيان حملة واسعة، تهدف إلى مقاطعة اإل" PSOE"و
 بلدية وكيانا سياسيا ٥٨، انضم إليها حتى اآلن "إسرائيل" ً

  .إسبانيا

وتأتي هذه الحملة في إطار الحملة الدولية 
؛ بهدف ٢٠٠٥التي تأسست عام " إسرائيل"لمقاطعة 

  .ٕسحب االستثمارات منها وادراج عقوبات بحقها

دولة فلسطين، من وتطالب الحملة باالعتراف ب
ًبين تدابير أخرى، وفقا لقائمة كشف عنها الموقع 

  .الرسمي للحملة

وتلتزم الحملة التي تقودها أحزاب مؤتلفة في 
الحكومة بعدم استئجار شركات إسرائيلية أو شراء 

  .منتجاتها وخدماتها

مناطق " إسرائيل"وتشمل قائمة المقاطعين لـ
 الكناري، األندلس، وأراغون، وأستورياس، وجزر

وكانتابريا، وكاستيا ال مانشا، وكاستيا إي ليون، 
ٕوكاتالونيا، واقليم الباسك، ونافارا، واكستريمادورا،  ٕ

  .وغاليسيا، وجزر البليار، ومدريد وفالنسيا

ومن المجالس البلدية المهمة األخرى التي 
قادس، وبادالونا، وكورفيرا، : انضمت إلى الحملة
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، وكذلك مجلس مقاطعة وسانتياغو دي كومبوستيال
  .فالنسيا

  ٢٢/٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

ندعم الحق الفلسطيني ونؤكد : السفير الكويتي
  على الوصاية الهاشمية على المقدسات

  

 كشف السفير –  صالح الخوالدة– بترا – عمان
اكثر من   الكويتي في عمان عزيز الديحاني عن وجود

 كويتية مسجلة في وزارة التجارة  شركة استثمارية٤٣٠
 مستثمرا كويتيا يمارسون ٧٧والصناعة في االردن و 

  .اعمالهم من خالل غرفة تجارة عمان

في مقابلة مع وكالة االنباء   الديحاني  وقال
 لدولة الكويت ٥٩بمناسبة العيد الوطني ) بترا(االردنية 

إن هناك توجها استثماريا كبيرا  ،٢٩وذكرى التحرير 
بة لدى عدد كبير من المستثمرين الكويتيين ورغ

لالستثمار في االردن نظرا لوجود مناخ استثماري مشجع 
اضافة الى   وقوانين ناظمة تحمي حرية االستثمار،

المحبة التي يكنها االردن والشعب االردني تجاه دولة 
الكويت، وهو دافع ألن يكون هناك تعاون سياسي 

  .نواقتصادي واجتماعي بين البلدي

وبين ان الكويت هي االولى عربيا من حيث 
حيث يبلغ حجم االستثمارات الكويتية   حجم االستثمارات

 مليار دوالر تغطي كافة اوجه االستثمار ١٨في االردن 
سواء الطاقة او االستثمار العقاري او البنية التحتية، 
وهناك أيضا نشاط للصندوق الكويتي للتنمية في 

مشاريع وتعاون وعقود وقروض المحافظات االردنية و
  .ومنح لألردن

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد ...
الديحاني أنها قضية العرب االولى وهناك اجماع عربي 
على انها بوصلة التحرك العربي، وما عقد من اجتماعات 

مؤخرا على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية ثم 
ايضا الخطابات مؤتمر منظمة التعاون االسالمي و

الرسمية في دولة الكويت والبرلمانية تتحدث جميعها بلغة 
واحدة وموقف واحد مفاده أننا نقف مع حقوق الشعب 
الفلسطيني وندعم الحق الفلسطيني ونؤكد على الوصاية 
الهاشمية للمملكة االردنية الهاشمية على المقدسات 
االسالمية والمسيحية في القدس، وهذا هو الخطاب 

لسياسي الكويتي رسميا وشعبيا، مشيرا الى ان رئيس ا
مجلس االمة الكويتي عبر عن نبض اهل الكويت 
وموقفهم التاريخي من هذه القضية في االجتماع 

  .البرلماني في عمان مؤخرا

واشاد السفير الديحاني بالمواقف القومية لألردن 
بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه القضية 

ية المتطابقة مع الموقف الكويتي والتي تعكس الفلسطين
 .الموقف العربي الموحد

  ٧ ص٢٣/٢/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

بلجيكا تلغي دعوة ناشط إلى .. بضغط إسرائيلي
  سة لمجلس األمنلج

  

 إثر ضغوط - بروكسيل -  األناضول- القدس
ت بلجيكا دعوة كانت قد وجهتها إلى رئيس إسرائيلية، ألغ

منظمة معنية بالدفاع عن أطفال فلسطين، للمشاركة في 
 .جلسة لمجلس األمن الدولي، بحسب إعالم عبري

 الرسمية، السبت، إن بروكسل "كان"وقالت قناة 
الحركة العالمية للدفاع عن أطفال “ألغت دعوة رئيس 

 مجلس األمن  براد باركر، للمشاركة في جلسة"فلسطين
 .المقررة اإلثنين

وعبر دبلوماسيون إسرائيليون عن ارتياحهم 
بين ” مواجهة دبلوماسية“لقرار بلجيكا، الذي جاء بعد 
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يديعوت “تل أبيب وبروكسل، وفق ما أوردته صحيفة 
 .العبرية” أحرونوت

وسبق أن صرح باركر باعتزامه الحديث في 
ي قامت بها االنتهاكات الجسيمة الت“مجلس األمن، عن 

 ـ ٢٠١٤إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة بين 
٢٠١٩”. 

جرائم “ويتهم باركر ومنظمته، إسرائيل بارتكاب 
 .، وهو ما تنفيه األخيرة”حرب وتعذيب األطفال

فيما تتهم تل أبيب من جهتها، باركر، بقيادة 
الجبهة “، على عالقة وطيدة بـ ”ٍمعاد إلسرائيل“تنظيم 

ثاني أكبر فصيل في منظمة (” تحرير فلسطينالشعبية ل
 ).”فتح“التحرير بعد حركة 

شباط الجاري، استدعت إسرائيل / وخالل فبراير
مرتين القائم بأعمال سفير بلجيكا لديها باسكال بوفين، 
لجلسة توبيخ، على خلفية دعوة بالده الناشط الحقوقي 

 .البارز

وردت بلجيكا التي تتولى رئاسة مجلس األمن 
لدورية، على تل أبيب بالمثل، إذ استدعت سفير األخيرة ا

 فبراير ١١لدى بروكسل، عيمانوئيل نحشون، في 
 .الجاري، للتوبيخ

  ٤٠ ص٢٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

   إسرائيل غير شرعية- خرائط أميركا : السلطة
 

قال الناطق  -  كامل إبراهيم وبترا-رام اهللا 
 نبيل أبو ردينة، إن الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

 اإلسرائيلية، التي تحدث نتانياهو عن –الخرائط االميركية 
خطة السالم "قرب االنتهاء من رسمها وفق ما يسمى بـ

، لن تعطي شرعية ألحد، وأن االستيطان »االميركية
  .االسرائيلي جميعه إلى زوال

ال «واشار أبو ردينة في بيان له امس، انه 
ئط المخالفة لقرارات الشرعية يمكن تحويل هذه الخرا

الدولية إلى سياسة أمر واقع، وأن الخارطة الوحيدة التي 
يمكن االعتراف بها والتعامل معها هي خارطة دولة 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧فلسطين على حدود عام 
 .«الشرقية

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري 
خطير، الذي األميركي ال–لوقف هذا التصعيد اإلسرائيلي 

سيؤدي إلى القضاء على أي فرصة إلحالل السالم العادل 
 .والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية

واضاف، أن الموقف الفلسطيني الصلب الموحد 
خلف الرئيس محمود عباس، يستطيع إفشال هذه 
المؤامرات، التي لن تجلب السالم واالستقرار واألمن ألحد، 

والعالم للمزيد من التطرف والتوتر، بل ستدفع المنطقة 
وسيبقى القرار الوطني الفلسطيني هو األساس لتحقيق 

 .أي حل في المنطقة

–في غضون ذلك تجول الفريق األميركي

ًاإلسرائيلي، المشكل لرسم الخرائط المحددة وفقا لصفقة 
 .القرن التي أعدتها اإلدارة األميركية، في مستوطنة أرئيل

 العبرية أي تفاصيل حول ما ١٢ولم تذكر قناة 
ًمشيرة إلى أن هذا أول نشاط . ًقام به الوفد تحديدا

ميداني للفريق المشترك الذي سيعد الخريطة الخاصة 
 .بالمناطق التي ستفرض إسرائيل فيها سيادتها عليها

ًويضم الفريق األمريكي كال من السفير لدى 
ييه إسرائيل ديفيد فريدمان، وكبير مستشاري السفير آر

اليتستون، وسكوت ليث رئيس شؤون العالقات 
 الفلسطينية في مجلس األمن القومي -اإلسرائيلية

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

  .يالوزراء اإلسرائيل
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ووصل الفريق األميركي الليلة قبل الماضية إلى 
تل أبيب بهدف عقد لقاءات مشتركة مع نظيره 

حيث من المتوقع أن يلتقي بنيامين نتنياهو . اإلسرائيلي
 .رئيس الوزراء اإلسرائيلي

وكان بنيامين نتانياهو اعلن اسم االول، إنه 
سيتم االنتهاء من رسم الخرائط الخاصة بالحدود وفق 

  .هذا األسبوع» صفقة القرن«خطة األميركية ال

  ٨ ص٢٥/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

نائب الرئيس اإلندونيسي يثمن دور الملك 
  بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية

 ثمن نائب الرئيس اإلندونيسي - بترا - جاكرتا
البروفسور معروف أمين، الدور الكبير الذي يقوم به 

ي الدفاع عن الحقوق ف جاللة الملك عبداهللا الثاني،
الفلسطينية، وفي الوصاية الهاشمية على المقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

واشار خالل لقائه في مكتبه في جاكرتا السفير 
االردني في اندونيسيا، عبداهللا ابو رمان، إلى جهود 
جاللته في تقديم الصورة الصادقة لإلسالم الوسطي 

ثقافة التطرف والغلو، داعيا الى مزيد المعتدل ومواجهة 
من التعاون والتبادل المشترك في مجاالت االقتصاد 

  .والتعليم والتكنولوجيا والسياحة بين البلدين

ونقل ابو رمان لنائب الرئيس تقدير جاللة الملك 
للرئيس جوكو ويدودو ولنائب الرئيس، وأمنيات جاللته 

  . التقدم والرفاهالدائمة للشعب اإلندونيسي بالمزيد من

ودعا السفير الى ضرورة استثمار التاريخ 
العريق من العالقات المتميزة بين البلدين، لتنمية التبادل 
االقتصادي، والتجاري والتعليمي، داعيا الى إعفاء 
منتجات زراعية أردنية مثل الزيتون وزيت الزيتون والتمر 
من الرسوم والضرائب مقابل دراسة إمكانية تخفيض 

الرسوم على منتجات زراعية إندونيسية مثل الفاكهة 
  .االستوائية، وتحفيز السياحة اإلندونيسية إلى األردن

وأشاد ابو رمان بموقف إندونيسيا تجاه الحقوق 
الفلسطينية وتمسكها بحق الشعب الفلسطيني بإقامة 
دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس 

دولتين وقرارات الشرعية الشريف، وفق مبدأ حل ال
الدولية، مشيرا إلى التنسيق العالي والدائم بين وزيري 

  .ٕردن واندونيسيا في هذا المجالخارجية األ

  ٤ ص٢٥/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 األمريكي الداعم "ايباك"ساندورز يقاطع مؤتمر 
  إلسرائيل

 

 أعلن السيناتور بيرني -  وكاالت- واشنطن
لديمقراطي في االنتخابات ساندرز، مرشح الحزب ا

، وهي »أيباك«الرئاسية األميركية، أنه لن يحضر مؤتمر 
  .لجنة ضغط أميركية لصالح إسرائيل

» تويتر«وفي تغريدة كتبها على صفحته في 
أوضح ساندرز أنه قرر عدم حضور المؤتمر، الذي 

يوفر منصة للقادة الذين «سيعقد األسبوع المقبل، ألنه 
ية، ويعارضون الحقوق األساسية ّيعبرون عن العنصر

  .للفلسطينيين

لإلسرائيليين الحق في العيش بسالم «وأضاف، 
: ً، قائال»ًوأمن، وكذلك األمر بالنسبة للفلسطينيين أيضا

ًإنه إذا انتخب رئيسا للواليات المتحدة، فسوف يدعم كال  ً ُ
من حقوق اإلسرائيليين والفلسطينيين، وسيبذل قصارى 

  .م واألمن في الشرق األوسطجهده إلحالل السال

وساندرز الذي فاز في االنتخابات التمهيدية 
للحزب الديمقراطي في والية نيفادا، يتصدر السباق 

» بيت بوتيجيج«ويليه في الترتيب . ً محورا٣١برصيد 
ًولكن ال تزال هذه المرحلة مبكرة جدا . ً محورا٢٢برصيد  ّ
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النتخابات لحسم االنتخابات، ويتعين على من سيفوز با
التمهيدية للحزب الديمقراطي، أن يحصل في النهاية على 

وجعل ساندرز، السيناتور عن والية . ً محورا١٩٩١
ً، ملف الصحة عنصرا رئيسيا ٢٠٠٧فيرمونت منذ العام  ً

  .في حملته

األولية، أن هناك الرأي وأظهرت استطالعات 
ًدعما كبيرا للخطة الصحية التي يقترحها، بين ناخبي  ً

  .لحزب الديمقراطي في الواليةا

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجريت 
االنتخابات التمهيدية في والية ايوا، حيث حقق 

وتشير . بفارق كبير» ساندرز«انتصارا على » بوتيجيج«
هذه المرحلة من االنتخابات، إلى خفوت نجم جو بايدن، 
 نائب الرئيس األميركي الديمقراطي السابق باراك أوباما،
ُالذي اعتبر قبل االنتخابات، صاحب أكبر الحظوظ 

  .بالترشح عن الحزب الديمقراطي

في السياق، بلغت محاوالت مؤسسة الحزب 
الديمقراطي األميركي، أي النخبة المهيمنة عليه، لإلطاحة 
بمرشحه ساندرز، حد االستهداف المباشر للناخبين 

ثنيهم السود في والية كاروالينا الجنوبية، في محاولة ل
  .عن التصويت له

اإلخباري األميركي، » أكسيوس«وكشف موقع 
في تقرير حصري له، أن مجموعة سياسية منبثقة عن 

مشروع «ُالحزب الديمقراطي، تطلق على نفسها وصف 
ّ، حاولت تقويض تفوق ساندرز في »الخيمة الكبيرة

االنتخابات التمهيدية للحزب، الختيار مرشحي رئاسي 
، عبر إرسال آالف الرسائل التي ٢٠٢٠النتخابات 

   .انتقدت ساندرز، لناخبين سود في كاروالينا الجنوبية

وقال الموقع إن المجموعة السياسية التي تدعم 
لرئاسة البالد، » االعتدال»ترشيح سياسيين يوصفون بـ

منعا لتدفق األفكار التقدمية اليسارية للحزب، بعثت 
شاركوا في االنتخابات برسائلها إلى الناخبين السود الذين 

، عندما كان ساندرز ينافس ٢٠١٦التمهيدية للوالية عام 
  .هيالري كلينتون

وذكر الموقع أن هذه الواقعة تأتي ضمن 
محاوالت عديدة إلطاحة النخبة الديمقراطية بساندرز الذي 
يحقق الفوز تلو اآلخر باالنتخابات التمهيدية، لينافس 

 باسم الحزب الديمقراطي، الرئيس األميركي دونالد ترامب
   .في االنتخابات المقبلة

ويحظى ساندرز بشعبية كبيرة في أوساط 
الشباب، لكن هذه شعبيته لدى األميركيين من أصول 
ُأفريقية ستمتحن بوالية كاروالينا الجنوبية، نظرا لنسبته 
. ّالكبيرة فيها، شريحة يعول خصومه على أال تتماهى معه

 ألف رسالة، على ٢١٥بلغ عددها وانطوت الرسائل التي 
اسي التقديم الذي محاولة لنزع الشرعية عن الطرح السي

  .يطرحه ساندرز

  ١٨ ص٢٥/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

مجلس األمن يطالب بإبقاء فرص ...باإلجماع
  حل الدولتين قائمة

 

 – أ ف ب – )الواليات المتحدة(األمم المتحدة 
، الفلسطينيين مجلس األمن الدولي مساء أمس دعا

فرص الحل الذي ينص " تقويض"واإلسرائيليين إلى عدم 
قائمة، وذلك " إبقاء حظوظ السالم"على إقامة دولتين و

وأصدر المجلس إعالنا . في إعالن صدر بإجماع أعضائه
اقترحته بلجيكا التي تتولى رئاسته الدورية، جاء فيه أن 

 أعضاء مجلس األمن يؤكدون دعمهم لحل بالتفاوض"
وقد .  هما إسرائيل وفلسطين"مبني على إقامة دولتين

حظي اإلعالن بإجماع الدول األعضاء في مجلس األمن 
 .وبينها الواليات المتحدة

وجاء في النص الذي نشر بعد انتهاء جلسة 
مغلقة للمجلس حول الشرق األوسط أن هذا الدعم يستند 
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يتوافق قرارات األمم المتحدة السابقة ذات الصلة بما "إلى 
: دولتين ديموقراطيتين"بهدف إقامة " مع القانون الدولي

إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وأمن 
 ".ضمن حدود معترف بها

ّعلى كل األطراف تجنب "وأضاف اإلعالن إن 
تقويض فرص التوصل إلى حل ينص على إقامة دولتين 

، وذلك "مةإلبقاء حظوظ السالم العادل والشامل والدائم قائ
ًفي إشارة واضحة إلى إعالن إسرائيل مؤخرا اعتزامها بناء 
آالف الوحدات االستيطانية في القدس الشرقية التي 

 .يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية

الجهود "وشدد اإلعالن على ضرورة مضاعفة 
حول كل " المشتركة إلطالق مفاوضات ذات مصداقية

ة بعملية السالم، وقد أعرب أعضاء المسائل المرتبط
إزاء العنف الذي يطاول " قلقهم البالغ "المجلس عن

  .المدنيين

  ٢٥/٢/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

الجامعة العربية تؤكد ضرورة إعادة نشر قوات 
  حماية دولية بمدينة الخليل

  

 أدانت جامعة الدول العربية –سوزان عاطف 
يلية الشرسة التي تصاعد الهجمة االستيطانية اإلسرائ

تهدف إلى تهويد قلب مدينة الخليل، وتهجير سكانها 
منها، واستمرار اقتحام الحرم اإلبراهيمي، ومنع المسلمين 

 .من الصالة فيه

وأكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد 

يوم، بمناسبة الذكرى أبو على، في تصريح صحافي له ال
 لمذبحة الحرم اإلبراهيمي الشريف بالخليل التي ٢٥الـ

ضد المصلين العزل، " باروخ غولدشتاين"ارتكبها السفاح 
على ضرورة إعادة نشر قوات حماية دولية في الخليل 

وأنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة، والطلب من األمم 
 اتفاقية جنيف المتحدة إيجاد آلية مناسبة تنفيذ أحكام

الرابعة في هذا الشأن، لمنع تكرار هذه المذابح 
ًوالممارسات اإلرهابية التي ترتكب يوميا في حق الشعب 

 .الفلسطيني

وقال األمين العام المساعد، إن هذه الذكرى تأتي 
هذا العام في ظل تواصل وتصاعد العدوان اإلسرائيلي 

رعاية على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني، بتشجيع وب
من اإلدارة األمريكية وبتوافق مع الخطة األمريكية التي 
تنكل بأبسط الحقوق الفلسطينية خاصة حق الشعب 
الفلسطيني في إقامة دولة المستقلة على خط الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا إن ١٩٦٧يونيو لعام 
ًهذه الذكرى األليمة تعود مجددا بعد قرار رئيس الوزراء 

بوقف عمل قوة المراقبين " بنيامين نتنياهو"سرائيلي اإل
الدوليين بمدينة الخليل والتي تم إقرار تأسيسها نتيجة 
لتلك المذبحة المروعة لتوفير هذا الحد األدنى من أعمال 
ًالرقابة الدولية، مما يجعل المواطن الفلسطيني وحيدا في 
 مواجهة إرهاب قطعان وميليشيات المستوطنين المسلحة
وعناصرها اإلرهابية المدعومة من جيش وسلطات 

  .االحتالل

كما حذر أبو على، من خطورة قرارات سلطات 
االحتالل فيما يتعلق بتصعيد العبث بالحرم وتركيب مصعد 
آلي لتأكيد سيطرتها عليه، والبدء بإجراءات واسعة لتهويد 
الخليل والتي سيكون لها عواقب خطيرة ستؤدي إلى 

ًي المنطقة، مؤكدا على أهمية تحمل تفجير الوضع ف
  .المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا اإلطار

  ٢٥/٢/٢٠٢٠المصري اليوم 

* * * * *  

 ال أن يجب االستيطاني التصعيد عشراوي
  الجوفاء الدولية التصريحات من بمزيد يواجه
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 قالت عضو اللجنة التنفيذية – وفا - رام اهللا 
إن استمرار إجراءات لمنظمة التحرير حنان عشراوي، 

جعل البيانات الدولية حول االلتزام "إسرائيل المتصاعدة 
بحل الدولتين، بما في ذلك البيانات الجوفاء التي صدرت 
مؤخرا عن مجلس األمن واالتحاد األوروبي تفقد معناها 
الحقيقي، بالتزامن مع عدم اقترانها بعقوبات واضحة 

  ".متطرفومؤثرة على حكومة اليمين العنصري ال

ولفتت عشراوي في هذا السياق، في بيان 
صحفي، مساء اليوم الثالثاء، إلى أن إسرائيل انتهكت 
القانون الدولي بشكل ممنهج ومقصود منذ عقود، 
وارتكبت جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وعملت على 
سرقة أرضه وممتلكاته وموارده ومقدراته دون عقاب وال 

دية بشكل مستفز ومتزايد محاسبة وال مساءلة، متح
  .المنظومة األممية

آن األوان لالعتراف بالحقيقة :" وأضافت
المؤلمة، أن تقاعس المجتمع الدولي وردود فعله على 
االنتهاكات اإلسرائيلية الممنهجة غير مقبول، وشجع 
دولة االحتالل على ممارسة المزيد من الغطرسة ومنحها 

مزيد من الجرائم، وبدال الغطاء والوقت اإلضافي الرتكاب ال
من كف يدها ووضع حد لتصرفاتها غير القانونية، أدى 
لتفاقم الوضع ودفعه نحو المزيد من عدم االستقرار 

  ".وحوله إلى قنبلة موقوتة

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن العديد من 
الحكومات التي تدعي أنها تناصر القانون الدولي اختارت 

ورضخت للتهديد والضغط من عدم مواجهة إدارة ترمب، 
قبلها، ولم تواجه ما يسمى بخطة السالم التي منحت 
اليمين المتطرف في إسرائيل فرصة ابتالع فلسطين 
التاريخية والتنكر للحقوق الفلسطينية، وبدال من ذلك 

وأن " مبدعا"قامت بمطالبة الجانب الفلسطيني بأن يكون 
خطة "ه بإيجاد ، وحتى طالبت"المرونة"و" اإليجابية"يبدي 
، بينما تستمر إسرائيل في التنكر لالتفاقيات "بديلة

وتقويض القانون الدولي ورفض جميع المبادرات، بما 
فيها المبادرة العربية، ومبادرة الرئيس محمود عباس في 
األمم المتحدة المستندة إلى القانون الدولي، بينما تحصل 

  .إسرائيل على الحصانة لمواصلة جرائمها

آن األوان لمواجهة النفاق "دت عشراوي أنه وأك
والمعايير المزدوجة التي حولت أي حديث عن حل 

  ."الدولتين إلى شعار فارغ، وحتى استخدم بمعنى مضاد

وأشارت إلى إعالن الحكومة اإلسرائيلية عن  
 ألف وحدة استيطانية جديدة في ١٥خطط لبناء نحو 

ة المطار، منذ بيت صفافا، وجبل أبو غنيم، وقلنديا منطق
 نتنياهو، بهدف استئصال القدس –ترمب " خطة"إعالن 

من قلب الضفة وفصلها وعزلها عن محيطها الفلسطيني 
  .بشكل نهائي

وتابعت أن هذا التصعيد االستيطاني الجنوني 
يستهدف على وجه التحديد المناطق داخل ومحيط مدينة 
القدس المحتلة، بهدف محاصرة العاصمة المقدسة، 

اصلة العمل على تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين ومو
  .منفصلين

إن هذه الخطوات الخطيرة " وقالت عشراوي
المتعمدة تمثل نهاية عملية لحل الدولتين، وتؤكد 
استحالة إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا وقابلة 

، الفتة أن "للحياة، وترسخ برنامج إسرائيل لالحتالل الدائم
ل تواصل سياستها القائمة على ضم األراضي دولة االحتال

الفلسطينية بشكل أحادي وغير شرعي وانتهاك الحقوق 
األساسية للشعب الفلسطيني، مستندة إلى الدعم 
الالمتناهي والمشاركة الفاعلة من قبل اإلدارة األميركية 

  .الحالية

وشددت عشراوي على أن هذه اإلعالنات 
 عملية ألجندة يمينية االستيطانية المتصاعدة هي ترجمة

متطرفة ذات دوافع عقائدية وخطيرة، تنتهك حقوق 



  
  ١٢٣ 

اإلنسان الفلسطيني وتهدد النظام الدولي برمته لصالح 
  .االستعالء واالنفرادية واالستثنائية والعنصرية

  ٢٥/٢/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

الصفدي يؤكد أهمية الدور األوروبي إلعادة 
 مفاوضات جادة لتحقيق السالم العادلاطالق 

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين  -  عمان
أيمن الصفدي ووزير الخارجية األلماني هايكو ماس أمس، 
تصميم البلدين زيادة التعاون والتنسيق لترجمة الشراكة 
المتنامية التي تربط البلدين برامج تعاون أوسع في جميع 

  .المجاالت

اس محادثات موسعة وأجرى الصفدي وه
استعرضت آفاق توسعة التعاون الثنائي في المجاالت 
االقتصادية واالستثمارية والسياحية والدفاعية، وبحثت أيضا 
ًالمستجدات في المنطقة وخصوصا المرتبطة بالقضية 

وثمن الصفدي خالل لقاءهما قبيل انطالق  .الفلسطينية
التسلح النووي االجتماع الثاني لمبادرة ستوكهولم حول عدم 

ومعاهدة عدم االنتشار الدعم الذي تقدمه ألمانيا للمملكة 
لمواجهة التحديات االقتصادية ورفد المسيرة التنموية، اذ 
تشكل ألمانيا ثاني أكبر داعم اقتصادي وتجاوزت 
المساعدات االقتصادية التي قدمتها لألردن العام الماضي 

ا على دعمها كما شكر الصفدي ألماني . مليون يورو٨٠٠
) األونروا(لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

وعلى الدور الكبير الذي تقوم به لمساعدة األردن في 
  .مواجهة أعباء اللجوء السوري

واتفق الوزيران على تعزيز التعاون في الجهود 
الدولية لمحاربة اإلرهاب وعلى زيادة التعاون الدفاعي 

وأكد الوزير األلماني أهمية  .واجهتهوالتنسيق األمني لم
جهود المملكة ودورها في تجاوز التحديات اإلقليمية 

وأكد الصفدي أهمية العمل  .وتحقيق األمن واالستقرار
المشترك في إيجاد أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية 
وتحقيق السالم العادل والدائم على أساس حل الدولتين 

لسطينية المستقلة وعاصمتها الذي يضمن قيام الدولة الف
 وفق ١٩٦٧القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 

 .الشرعية الدولية لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل
وشدد على أهمية الدور األوروبي في الجهود التي يجب أن 
تنطلق بفاعلية إلعادة اطالق مفاوضات جادة تضع المنطقة 

ًم العادل الذي يشكل خيارا على طريق واضح لتحقيق السال
ًاستراتيجيا أردنيا وعربيا وضرورة لتكريس األمن والسلم  ً ً

  .>>...الدوليين

 ٧ ص٢٦/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الدبلوماسية البرلمانية تسير على : أبو دلبوح
  خطى الملك بالدفاع عن القضية الفلسطينية

  

أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون األسرة النيابية، 
الدكتورة ريم أبو دلبوح، أن الدبلوماسية البرلمانية تسير 
وفق خطى جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن 
القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وتأكيد 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

  .في القدس

عدد من وقالت، خالل لقاء اللجنة اليوم الثالثاء ب
طلبة مؤسسة التعلم العالمية األميركية بحضور مدير 
المؤسسة الدكتور رائد التبيني، إن اللجنة تدعم الشراكة 
ًمع جميع الهيئات والمنظمات العالمية، إيمانا منها 
بالعمل التشاركي والتعاون المستمر، بهدف رسم خطط 
مستقبلية من واقع الخبرات العملية لمواجهة كل 

ً، واالرتقاء بدور المرأة سياسيا واقتصادياالتحديات ً.  

واستعرضت أبو دلبوح أبرز اإلنجازات 
والتشريعات التي أسهمت بشكل كبير في االرتقاء بدور 
المرأة األردنية، الفتة إلى أن األردن أصبح من أوائل 
الدول المتقدمة في عملية تحسين وتجويد القوانين 

  .المتعلقة بقضايا المرأة والطفل
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منتهى البعول ومصطفى : دورهم، أكد النوابب
العساف وحياة المسيمي وعلياء أبو هليل، أن األردن 
خطا خطوات كبيرة في عملية اإلصالح بشكل عام، 
ًخصوصا فيما يتعلق بالتشريعات التي تخص المرأة 
والطفل، الفتين إلى أن الشريعة اإلسالمية كفلت للمرأة 

البعض بأن المرأة كامل حقوقها، وليس كما يصورها 
المسلمة والعربية منقوصة الحقوق بسبب الدين والعادات 

  .والتقاليد

وأكدوا أن اإلرهاب من القضايا التي يرفضها 
اإلسالم، موضحة أن ما يتم على األراضي الفلسطينية 
المحتلة هو اإلرهاب بعينه، وأكبر دليل على ذلك ما يتم 

قتل وتشريد نشره عبر وسائل اإلعالم المختلفة، من 
وتنكيل بالشعب الفلسطيني من قبل االحتالل اإلسرائيلي، 
ًفضال عن سياسة االستيطان والتعدي على حقوق 

   .اإلنسان هناك

أننا كعرب ال يوجد لدينا "وأضاف هؤالء النواب 
مشكلة مع الشعوب الغربية، ولكن المشكلة مع اإلدارات 

ئيلي، وتعمل األميركية التي تدعم وتساند االحتالل اإلسرا
على إعانة الظالم على ظلمه عبر قرارات واتفاقيات غير 

المرفوضة جملة " صفقة القرن"شرعية، كان آخرها 
   ."ًوتفصيال

، "المرأة النيابية"من ناحيته، ثمن التبيني، جهود 
المتمثلة باطالع الطلبة على مهام ودور مجلس النواب، 

حالة من وكيفية التعامل مع النصوص والتشريعات الم
ًالحكومة، داعيا بالوقت نفسه إلى مزيد من الشراكة 

من جانبهم، ثمن الطلبة دور اللجنة وانفتاحها  .والتعاون
وسياستها في التعاطي مع القضايا التي تهم المرأة 
والطفل ورؤيتها المستقبلية بهذا الشـأن، مشيرين إلى 
 ضرورة دعم المرأة األردنية لزيادة مشاركتها في العمل
السياسي والحزبي، وتوليها مزيد من المواقع القيادية 

  .واإلشرافية

 ٦ ص٢٦/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

عريقات يرحب بإجماع مجلس األمن على 
  مقترح بلجيكي يدعم حل الدولتين

 رحب أمين سر اللجنة التنفيذية – وفا –رام اهللا 
ي لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، باالقتراح الذ

قدمته بلجيكا، رئيس مجلس األمن الدولي، وحصل على 
إجماع أعضائه بمن فيهم الواليات المتحدة األميركية، الذي 
ٕأكد دعم حل الدولتين فلسطين واسرائيل، استنادا إلى قرارات 
األمم المتحدة السابقة ذات الصلة بما يتوافق مع القانون 

 .الدولي

 الثالثاء، وقال عريقات في بيان له، مساء اليوم
إن االقتراح يعد ردا على إعالن الحكومة اإلسرائيلية عن 
قراراها ببناء آالف الوحدات االستيطانية في مدينة القدس 
الشرقية المحتلة، بما يشمل إعالنها اليوم عن القرار 

  .E1 وحدة استيطانية في منطقة ٣٥٠٠ببناء

وشدد على أن اإلعالن اإلسرائيلي ال يشكل فقط 
إلمكانية الحفاظ على خيار الدولتين ولكن يدمر تدميرا 

مصداقية أعضاء مجلس األمن، حيث اعتبر اإلعالن عن 
ً ردا إسرائيليا على بيان أعضاء E1بناء مستوطنة في 

مجلس األمن، خاصة أن المجتمع الدولي منع إسرائيل من 
 .بناء هذه المستوطنة على مدى العقدين الماضيين

ن وأعضاء اللجنة ودعا عريقات مجلس األم
الرباعية الدولية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصالحيات 
واستنادا إلى أسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية 
والمرجعيات المحددة ومبادرة السالم العربية وبما يضمن 
إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتجسيد استقالل دولة فلسطين 

 إلى جانب دولة إسرائيل بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش
، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى ١٩٦٧على حدود 

رأسها قضية الالجئين واألسرى استنادا للقرارات الدولية ذات 
 .الصلة
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وشدد على أن كل حجر استعماري استيطاني يرقى 
إلى جريمة حرب، مؤكدا أن دولة فلسطين قدمت إحالة 

 حول االستيطان رسمية للمحكمة الجنائية الدولية،
االستعماري اإلسرائيلي وتتابع تقديم كل ما تقوم به الحكومة 

 .اإلسرائيلية بهذا الشأن

وأعرب عريقات عن ثقته بقرب فتح تحقيق قضائي 
مع المسؤولين اإلسرائيليين حول االستيطان وغيره من 

  .جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني

  ٢٦/٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 الكنائس نطالب: "حنا اهللا عطا المطران سيادة
 واضحة مواقف باتخاذ عالمنا في المسيحية

  "القرن بصفقة يسمى لما ورافضة
  

 حنا اهللا عطا المطران سيادة استقبل – القدس
 من وفدا اليوم األرثوذكس للروم سبسطية أساقفة رئيس

 يفجن مدينة في مقره والذي العالمي الكنائس مجلس
 القيامة كنيسة في ًأوال سيادته استقبلهم وقد السويسرية

 كلمة لسيادته كانت حيث المجاورة الكاتدرائية في ثم ومن
 واضحة مواقف اتخاذ على خاللها حثهم الوفد أمام

 بالظلم يتعلق وفيما الفلسطينية القضية تجاه وصريحة
 الفلسطيني شعبنا منه يعاني زال وما عانى الذي التاريخي

 يسمى لما رافضا وصريحا واضحا موقفا ًأيضا ونتمنى كما
  .القرن بصفقة

 ان المفترض من العالمي الكنائس مجلس ان
 إنجيلية أسس على مبنية مسيحية مواقف مواقفه تكون
 وال واالستقامة والصدق واإلنسانية واألخالق القيم ملؤها
 العالم هذا في جهة أية من ضغوطات ألية الرضوخ يجوز

 جاهدا يسعى الذي الصهيوني اللوبي من يماس ال
 بالعدالة المنادي عالمنا في المسيحي الصوت إلضعاف
 العالمي الكنائس مجلس وجود فائدة ما. لشعبنا والحرية

 هنا من سياسية جهات من مسيرة مؤسسة أضحى ما إذا
 إذا العالمي الكنائس مجلس وجود فائدة وما هناك أومن

 الرافضة الصحيحة المواقف اتخاذ في مترددا كان ما
 شعبنا لها يتعرض التي واالستبداد والظلم والقمع لالحتالل

 يتخذ ان العالمي الكنائس مجلس من نتمنى. الفلسطيني
 والتي الفلسطينية القضية تجاه وواضحة صريحة مواقف

 فالقضية فحسب سياسي شأن انها على اختزالها يجوز ال
 تجعل ان يجب أخالقيةو إنسانية أبعاد لها الفلسطينية

 شعبنا عن يدافعون عالمنا في والمسيحيين الكنائس كافة
 في بحرية العيش اجل من وسعيه وكرامته حقوقه وعن
  .وطنه

 عليكم للتأثير يسعون الذين بأولئك تقبلوا ال
 ولكنها" متوازنة البعض يسميها "مواقف اتخاذ بهدف

 لخطاب مكان هنالك يوجد فال كذلك ليست إلينا بالنسبة
 ُويستهدفون ُيظلمون أناس أمامنا نرى عندما" متوازن"

 نتمنى .بلدهم في كالغرباء ُويعاملون ُويشردون ُويقتلون
 في المأمول بدوره العالمي الكنائس مجلس يقوم ان

 فلسطين في اإلنسانية والكرامة العدالة قضايا عن الدفاع
 ذاه في األماكن من غيرها وفي كما والعراق سوريا وفي

 تفصيليا تقريرا للوفد سيادته قدم. عالمنا وفي المشرق
 األوقاف استهداف ومسألة القدس مدينة أحوال عن

 اإلسالمية والمقدسات األوقاف حال هو كما المسيحية
 وأجاب القدس من القديمة البلدة في والوفد وجال كما

  .واالستفسارات األسئلة من عدد على

  ٢٦/٢/٢٠٢٠مكتب سيادة المطران 

* * * * *  

نتنياهو عنصري ورجعي وسأدرس : ساندرز
  إعادة السفارة إلى تل أبيب

 

 وصف – وكاالت – تل أبيب –ساوث كاروالينا 
بيرني ساندرز المرشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة 
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األميركية، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي بأنه 
 .عنصري ورجعي

ًوتلقى ساندرز تصفيقا حارا  من الجمهور الذي ً
كان يستمع إليه حين هاجم نتنياهو وأطلق عليه ذاك 

 .كما أفاد بذلك موقع صحيفة هآرتس العبرية. الوصف

وأكد ساندرز في مؤتمر انتخابي في والية 
كارولينا الجنوبية، أنه سيدرس ويفكر في إعادة السفارة 

 .األميركية إلى تل أبيب في حال تم انتخابه

ٕبيهوديته وانه عاش في إسرائيل وقال إنه فخور 
لسنوات، لكنه يعارض سياسات نتنياهو ضد 

 .الفلسطينيين

أعتقد أن سياستنا الخارجية هي : "وأضاف
الدفاع الكامل عن أمن إسرائيل، لكن معاناة الفلسطينيين 
ال يمكن تجاهلها، فهناك حاجة إلى سياسة تروق 

 ".للفلسطينيين واإلسرائيليين

ياهو أمس إن السناتور من جهته، قال نتن
ساندرز أخطأ عندما وصفه بالعنصري، لكنه لم يصل إلى 

 .حد الرد على الهجوم

ُورد نتنياهو، عندما سئل على إذاعة الجيش 
اإلسرائيلي بشأن ما وصفه محاور بهجوم ساندرز 
الشخصي عليه خالل مناظرة الثالثاء في مدينة 

ال أتدخل في : "تشارلستون بوالية ساوث كاروالينا، قائال
 ".االنتخابات األميركية

ُوعندما سئل بشكل أكثر تفصيال عن ساندرز، 
الذي سيصبح في حال انتخابه أول رئيس يهودي في 

ما أعتقده في هذا : "تاريخ الواليات المتحدة، قال نتنياهو
 ".ال شك في ذلك. الصدد هو أنه حتما مخطئ

ُوعندما سئل عن احتمال المواجهة مع ساندرز 
ا فاز الرجل الذي يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي إذ

بالبيت األبيض، قال نتنياهو إنه سبق وصمد في وجه 

المعارضة الرئاسية األميركية لسياساته وسيتمكن من 
 .إعادة الكرة

من جهته، قال مايكل بلومبرج المرشح 
الديمقراطي اآلخر للرئاسة، في المواجهة التلفزيونية مع 

ن يعمل على نقل السفارة من القدس ساندرز، إنه ل
 .ًمشيرا إلى أنه يدعم حل الدولتين. وستبقى فيها

لإلسرائيليين الحق في األمن : "وأضاف
والفلسطينيين لهم الحق في الكرامة وتقرير المصير، إنه 
حل يقوم على دولتين، ولكن ليس من واجبنا تحديد 

  ".ماهية الحدود

  ٢٧/٢/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

ير اإلندونيسي يؤكد أهمية الوصاية السف
  الهاشمية ودورها بالحفاظ على المقدسات

 

 اكد السفير - صالح الخوالدة  - بترا –عمان 
االندونيسي في عمان اندي رحميانتو أهمية الوصاية 
الهاشمية ودورها الكبير في الحفاظ على المقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

 صحفي عقده امس بمناسبة واشار في مؤتمر
 عاما على تأسيس ٧٠احتفال االردن واندونيسيا بمرور 

العالقات الدبلوماسية بين البلدين إلى دعم بالده لدور 
االردن المحوري بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني 
لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، واقامة الدولة 

لتين وفقا للمعايير الفلسطينية من خالل تطبيق حل الدو
  .والشرعية الدولية

وعبر السفير عن تقدير اندونيسيا ودعمها للدور 
االنساني الهام الذي يقوم به االردن من خالل استقباله 
الالجئين، الفتا الى انه تم تقديم الدعم لالجئين في 
االردن من خالل الحكومة ومن خالل مؤسسات غير 

  .حكومية
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لة الملك عبداهللا الثاني واكد اهمية مبادرات جال
في توضيح الصورة الحقيقية لالسالم كدين للوسطية 
واالعتدال والتسامح وضرورة انهاء الخالفات واالنقسامات 
وهذا ماتضمنته رسالة عمان والمؤتمر االسالمي الدولي 

  .٢٠٠٤الذي عقد في عمان عام 

وبين ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 
 مليون دوالر وهو اقل من الطموح ٢٦٠ العام الماضي

ولكن بسبب االوضاع التي تشهدها المنطقة بما فيها 
االزمة السورية انعكست سلبا على التعاون االقتصادي 

  .وهناك مجال كبير لتوسيع هذا التعاون والنهوض به

أن عدد الزوار من اندونيسيا لالردن  وقال
آالف اردني  ٦ الف زائر مقابل ٤٦ألغراض السياحة بلغ 

زاروا اندونيسيا العام الماضي اغلبهم جاء لقضاء شهر 
 طالب اندونيسي في ٢٠٠الى وجود  العسل، مشيرا

  .االردن

يشار الى ان اول سفير لجمهورية اندونيسيا 
 وكان مقيما في بغداد ١٩٥٠لدى االردن تم تعيينه عام 

للتمثيل الدبلوماسي  وبعدها تم افتتاح مكتب او مفوضية
 ١٩٨٥ وفي عام ١٩٥٦ندونيسي في عمان عام اال

افتتحت اندونيسيا سفارتها في عمان وبعدها بعام فتح 
  .االردن سفارته فيها

  ٢ ص٢٧/٢/٢٠٢٠الدستور 
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  ) نتانياهو- ترمب (سنطيح بصفقة : عودة
 

أكد أيمن عودة رئيس القائمة  - أ ف ب-حيفا 
صر على نحن سننت«العربية المشتركة بتعابير حاسمة 

الرئيس األميركي دونالد ترمب التي جعل منها » خطة
هدف حملته لالنتخابات اإلسرائيلية التي تنظم االثنين 

  .المقبل

وقال عودة الذي كانت قائمته الثالثة في 
نحن لنا وزننا وسنطيح بخطة ترمب «الكنيست السابق 

عرب (المحرض االكبر على المواطنين العرب في الدولة 
٤٨(».  

ً عاما، محام بشوش ٤٥ة البالغ من العمر عود
نشأ وشب على . الوجه معروف بمرونته ودماثة خلقه

قمم جبال الكرمل وفي مدينة حيفا المختلطة ذات االكثرية 
بعد تهجير اسرائيل الالف العائالت الفلسطينية (اليهودية 

  .وحيث يقيم) ١٩٤٨عام 

وتمكن عودة مع القائمة المشتركة المكونة من 
 وأحزاب مختلفة من بين شيوعيين وقوميين أطر

 مقعدا في ١٣ٕوبرغماتيين واسالميين من الحصول على 
الكنيست لتصبح القوة الثالثة بعد حزب الليكود بزعامة 

بيني » أزرق أبيض«بنيامين نتانياهو ورئيس حزب 
  .غانتس

في مقهى في قلب مدينة حيفا في جادة الكرمل 
نرفض فقط خطة نحن ال «بن غوريون، قال عودة 

االنتخابات . بل لدينا فرصة لالنتصار عليها.. ترمب
ستجري بعد عدة أيام وبوزننا سنطيح بنتانياهو وبغالة 

وسننتصر على عراب صفقة . المتطرفين والمستوطنين
  .«)نتانياهو–ترمب (القرن وتاليا على صفقة 

 كانون األول أعلن ترمب عن خطته ٢٨وفي 
ًا تبادل أراض بين إسرائيل وبجانبه نتانياهو مقترح

والفلسطينيين، وال سيما منطقة المثلث العربية في 
تتألف قرى «:  منها١٣إذ ورد في الصفحة . إسرائيل

المثلث من كفر قرع وعرعرة وباقة الغربية وأم الفحم 
وقلنسوة والطيبة وكفر قاسم والطيرة وكفر برا وجلجولية 

   .«سطينًحيث تصبح قرى المثلث جزءا من دولة فل

المشكلة الجوهرية مع هذه «وقال أيمن عودة إن 
الخطة هي رئيس الحكومة الذي يتحدث عن كيفية تخليه 

هذه الخطة تقول لي أنا ابن . عن جزء من المواطنين
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بما انك ساكن بين اليهود ال نستطيع إقامة حدود : حيفا
بينك وبين جارك اليهودي فانتظر دورك حتى المخطط 

وجهون للعرب كمواطنين غير مرغوب بهم هم يت. القادم
   .«في دولة يريدونها حصرا لليهود

فهي . ًقلبا وقالبا«شدد على رفضه خطة ترمب 
تهدف الى بناء دولة واحدة وليس دولتين ولكن دولة 

هذه الخطة هي . نظام ابارتهايد. واحدة مع نظامين
 وواجبنا ان نتصدى لها بقوة، ١٩٦٧االخطر منذ عام 

بعد انتخابات أيلول الماضي  .«سيفعله شعبناوهذا ما 
أوصى عودة رئيس الدولة بان يشكل غانتس االئتالف 
الحكومي بدال من نتانياهو الذي ظل على رأس الحكومة 

لكنه بعد أن أيد  .عاما، غير متواصلة١٤ما مجموعه 
غانتس خطة ترمب وأعلن انه لن يشكل حكومة بدعم 

نريد . ً نغير شخصا بآخرال«القائمة المشتركة، قال عودة 
  .«تغيير النهج ولن ندعم غانتس

ًوقال إنه أوصى بغانتس من قبل عمال بالمثل 
  .«اال األمر منه..شو جابرك على المر: الشعبي

وجود القائمة العربية المشتركة ليست «وأضاف 
النجاح غانتس، ولكن إحدى مهامنا اآلن هي إسقاط 

. ئمة المشتركة دائمالهذا فهو يكرر اسم القا. نتانياهو
ً مقعدا سيسقط نتانياهو تلقائيا، يعني ١٦بحصولنا على 

   .«ال حاجة ألي توصية

هنا ال توجد مفاضلة، الن المفاضلة «وأوضح 
هي بين اليمين الفاشي الشعبوي االستيطاني من جهة 

أزرق (واليمين التقليدي الممثل بشرائح من كحول لفان 
هناك قوى ديموقراطية شعبنا معنا و«وتابع . »)أبيض

ًيهودية ستعطي للقائمة أصواتا لم نحصل عليها منذ عام 
يهودية «نتانياهو سن قانون «وقال إن  .«١٩٤٨
إسرائيل كانت . والقوانين العنصرية األخرى» الدولة

بجوهرها عنصرية مع قشرة ليبرالية، نتانياهو محا هذه 
   .«القشرة الليبرالية

تى اليوم تعمل  وح٢٠٠٢منذ العام «واضاف 
دولة اسرائيل او لجنة االنتخابات على شطب االحزاب 

 .«السياسية العربية، لكن المحكمة تعيدنا الى الشرعية
اصحوا «وزع نتانياهو خالل حملته شريط فيديو بعنوان 

، يتحدث فيه رئيس جهاز الشين بيت »يا عرب اسرائيل
فكروا شوي شو «: االسبق أفي ديختر بالعربية ويقول

ًومؤكدا أن نتانياهو » استفدتوا من القائمة المشتركة؟
وعلى  .والليكود هما السبب في وضع حياتهم الجيدة

مداخل المدن ضمن حملة نتانياهو علقت صور لنتانياهو 
وعلى الجانب االخر صورة لعضو القائمة احمد الطيبي 

   .«بيبي او الطيبي"و» حكومة بال الطيبي«كتب عليها 

 نتانياهو يستعمل اسم أحمد ويقول عودة إن
طيبي كرمز عن القائمة المشتركة والفكرة االساسية التي 
يروجها هي نزع الشرعية عن المواطنين العرب ويتالعب 

   .بالكالم

ويؤكد عودة أنه خالل حكم نتانياهو استفحلت 
الجريمة والعنف في المجتمع العربي وانتشرت آالف قطع 

 نحمل الشرطة نحن«ويقول . االسلحة من الجيش
لدينا االن مشكلة العصابات المنظمة .. المسؤولية

والخاوة والسوق السوداء وانتشار السالح غير المرخص 
هل معقول بدولة .. الذي ياتي من الجيش االسرائيلي

إسرائيل األمنية ان تصل مئات آالف قطع السالح من 
ماذا تريد «ويتساءل . »الجيش الى أيدي المواطنين العرب

هل تريد تهجيرنا؟؟ سنستمر ..  تفعل الدولة بنا؟ان
بالنضال حتى نصل الى نتيجة باالنتصار على الجريمة 

  .«والمجرمين

  ١٥ ص٢٨/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  



  
  ١٢٩ 

الطراونة يدين إعالن سلطات االحتالل نيتها 
 وحدة استيطانية سكنية شرق ٣٥٠٠بناء 

  القدس
  

بي دان رئيس االتحاد البرلماني العر - عمان
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إعالن 

 وحدة ٣٥٠٠سلطات االحتالل اإلسرائيلي نيتها بناء 
  .استيطانية سكنية شرق مدينة القدس

ولفت الطراونة، في بيان صادر أمس الجمعة، 
عن االتحاد البرلماني العربي، الى ان االعالن االسرائيلي 

  . الشرعية الدوليةيتنافى مع القانون الدولي ومواثيق

واضاف ان االعالن االسرائيلي جاء بغية عزل 
القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل بين 
شمالي الضفة الغربية وجنوبها، األمر الذي يمهد لنسف 
أسس عملية السالم القائمة على حل الدولتين بالكامل، 

  .ٕواخضاع الفلسطينيين والعرب لسياسة األمر الواقع

طراونة ان استمرار سلطات االحتالل وأكد ال
اإلسرائيلي وممارساتها غير القانونية في بناء 
المستوطنات على األراضي الفلسطينية المحتلة إنما يهدد 
األمن والسلم الدوليين ويقضي على أي أمل بالسالم 
ويفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من التوتر 

  .ة المطافواالحتقان واالنفجار الحتمي في نهاي

وناشد البرلمانات العربية الوطنية واالتحادات 
البرلمانية اإلقليمية والدولية إلى بذل جميع الجهود 
الفاعلة للتأثير على حكوماتها وقياداتها السياسية للعمل 
فورا على اتخاذ إجراءات وقرارات دولية ملزمة ورادعة 

نفيذ ٕلكبح جماح سلطات االحتالل اإلسرائيلي، والزامها بت
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين المحتلة، 
وعدم االكتفاء باالستنكار والشجب، الذي لم يحرك ساكنا 

  .على مدى عقود من الزمن

وشدد الطراونة ان المنطقة العربية لن تشهد 
الهدوء والسالم واالستقرار إال بقيام الدولة الفلسطينية 

 على حدود الرابع المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
، وعودة الالجئين إلى ديارهم وفق ١٩٦٧من حزيران 

  .١٩٤القرار 

  ٢ ص٢٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  

 ال يمكن "صفقة القرن": وفد البرلمان األوروبي
  ًأساسا الستئناف مفاوضات السالم أن تكون

 

اكد أعضاء في  - كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
ن االتحاد األوروبي لن يعترف بأي البرلمان األوروبي أ

، بما في ذلك ما يتعلق ١٩٦٧تغييرات في حدود عام 
بالقدس المحتلة، ومازال يرى ان االستيطان مخالف 

جاء ذلك نتيجة في ختام زيارة وفد .للقانون الدولي
البرلمان األوروبي امس إلى فلسطين برئاسة مانويل 

  . بينيدا

ذي منع من وجاءت زيارة الوفد األوروبي ال
دخول قطاع غزة في لحظة حاسمة على خلفية اإلعالن 

، واإلعالنات »صفقة القرن«عن الخطة األميركية 
  . اإلسرائيلية عن إنشاء مستوطنات جديدة، وتجدد العنف

وزار األعضاء القدس الشرقية ورام اهللا وبيت 
ومنعت  .لحم والخليل ومخيم شعفاط لالجئين، والعيسوية

ل الوفد البرلماني األوروبي مرة أخرى من سلطات االحتال
الوصول إلى قطاع غزة، على الرغم من أن الغرض من 
الزيارة هو رصد الحالة اإلنسانية الناجمة عن الحصار 

  . الذي دام أكثر من عقد من الزمن
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وجاء بيان مفصل صادر أمس الجمعة عن 
االتحاد األوروبي في القدس المحتلة إن منع أعضاء 

ً األوروبي من الوصول إلى غزة أصبح أمرا البرلمان
   .ًمنهجيا وغير مقبول

واكد االتحاد األوروبي ان موقفه ثابت ولم يتغير 
من االستيطان، وجدد ممثلوا االتحاد دعوتهم إلسرائيل 
لوقف بناء المستوطنات وتعليق نشر المناقصات 
واالمتناع عن أي خطوات او خطط تهدف إلى بناء 

 هي غير قانونية بموجب القانون المستوطنات التي
  الدولي

وقال االتحاد نحن ندعو الطرفين إلى االنخراط .
في الحوار واالمتناع عن أي عمل أحادي الجانب يقوض 

   .قابلية الحياة لحل الدولتين

وشدد تقرير موسع يستعرض جوالت الوفد 
األوروبي في القدس والضفة الغربية المحتلة على ان 

تلك المنطقة التي تمثل بوابة  E1 ني فيالبناء االستيطا
القدس نحو الشرق سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي 

كما . واإلقليمي بين القدس الشرقية والضفة الغربية

إلى قطع االتصال بين  E1 وسيؤدي البناء في المنطقة
شمال وجنوب الضفة الغربية مما يحول دون قيام دولة 

  . ًيمغرافياًفلسطينية مترابطة جغرافيا ود

واوضح أعضاء الوفد األوروبي انهم يشاطرون 
آراء محاوريهم الفلسطينيين بأن الخطة األميركية ال يمكن 
ًأن تكون أساسا الستئناف مفاوضات السالم، ألنها 
تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس األمن الدولي 

واعربوا عن تأييدهم للبيان المبدئي الذي . ذات الصلة
نائب الرئيس جوزيب بوريل  /ى به الممثل الساميأدل

  .بشأن تلك الخطة

ودعا الوفد أيضا إلى تنفيذ الحكم الذي أصدرته 
مؤخرا محكمة العدل األوروبية بشأن وسم منتجات 
المستوطنات اإلسرائيلية تنفيذا كامال وفعاال في جميع 

  .الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

وروبي أمس عن واعرب أعضاء االتحاد األ
عميق قلقهم من تزايد عنف المستوطنين في الخليل منذ 

  .رحيل الوجود الدولي المؤقت في الخليل قبل عام

  ٦ ص٢٩/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

������

 إلى الصراع تعيد يهودية روح.. القرن صفقة
 بامتياز ديني

  

 اليهودي الديني البعد جاء ًّوجليا ًواضحا - غزة
 رئيس ترمب دونالد خطاب في لصهيونيةا والمسيحية

 رئيس نتنياهو وبنيامين األمريكية، المتحدة الواليات
 صفقة "عن باإلعالن يحتفالن وهما االحتالل وزراء
  ".القرن

 التسوية طابع إضفاء حاوال االثنين أن ورغم
 روح أن إال اإلسرائيلي - الفلسطيني للصراع السياسية

 الصهيونية ترامب مسيحيةو اليهودية الدينية التعاليم
  .المتبادلة االثنين عبارات فوق قفزت

 حرم ووصف الدولة ويهودية موحدة القدس
 يعقوب النبي عن والحديث الهيكل بجبل األقصى المسجد
 روح من إبراهيم األنبياء بأبي وربطها الخليل ومدينة
 سياسية بعباءة االحتالل يترجمها التي اليهودية الديانة
  .محددة مواقع في ستيطاناال يدعمها
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 ٕواجراء الفساد ملفات رغم نتنياهو يزال وال
 اليمين بدعم يحظى واحد عام في انتخابيتين جولتين

 المسيحية لتيار ترمب ينتمي حين في ّالمتطرف
 لم الصهاينة من كبير بعدد إدارته ويدعم الصهيونية

  .قبله من إدارة تشهده

  ديني خطاب

 اإلسرائيلي - سطينيالفل الصراع نتنياهو أعاد
 تسلل اليميني ّوالتطرف اليهودية فالروح أصله؛ إلى

 من المصممة الجديدة التسوية صفحة فوق صراحة
  ).نتنياهو-ترامب (ّخاصة واإلنجيل التوراة

 القدس شئون في الخبير عمرو، جمال. د يؤكد
 دولة أسس الصهيوني المشروع أن واالستيطان،

 قادته عهد في سياسي ككيان علمانية بصيغة" إسرائيل"
 حرية على تقوم ديمقراطية دولة مشروع لتسويق األوائل
  .للجميع والوطن األديان

 يومها من ًواضحا كان الديني البعد: "ويضيف
 يميني فارقتني: يرددون وظلوا إسرائيل أسموها حين األول

 نتنياهو - ترمب خطاب لكن أورشليم، يا نسيتك إن
  ".سياسيا وليس ديني أنهب الصراع حسم األخير

 في اليمينيالرأي  كسب ونتنياهو ترمب ويحاول
 في للبقاء طريقهما فهو المتحدة؛ والواليات" إسرائيل"

  .السياسية مخططاتهما ٕوانفاذ والحكم السلطة

 الشئون في الخبير البطة، ناجي. د يقول
 الديني البعد جذور عن ّتكلم نتنياهو إن: اإلسرائيلية

 في لفلسطين اليهودي الشتات عودة تناول حين اليهودي
 المتحدة الواليات في اإلنجيلية الطائفة ًمخاطبا اإلنجيل

  .والنفوذ المال تملك التي

 في مشتركة مصلحة ونتنياهو ترمب وتجمع
 في األكبر القرار صاحبة المسيحية الصهيونية ّود كسب
 انتخاباتهما في لهما دعم من عليه يترتب لما أمريكا

  .السلطة ممارسة وسوء فساد تهم يواجهان وهما دمةالقا

 وليس ًدينيا كان الخطاب: "البطة الخبير يقول
 وجود تثبيت في ديني هدفهما ونتنياهو ترمب. ًأيديولوجيا

 والمنفعة عليه متفق خطابهما وكأن فلسطين، في اليهود
  ".والفساد العزل مواجهتهما ظل في اآلن متبادلة

 هو الخطاب في والثناء بالمدح حظي من أكثر
 صهر" كوشنير"و" إسرائيل "في أمريكا سفير" فريدمان"

 دينية منطلقات من يعمالن اللذان األمريكي الرئيس
  .بحتة يهودية

  يهودية محطات

 عند ًواضحا كان والصهيونية اليمين شجون إثارة
 المحتلة واألرض الهيكل وجبل موحدة القدس عن الحديث

 اهللا بنبي وعالقتها الخليل ةومدين األردن نهر غرب
 وتعزيز العودة حق من الفلسطينيين وحرمان إبراهيم
  .الدولة يهودية

 إلى ًصراحة ّتطرق الخطاب إن: عمرو. د يقول
 حينما األردن نهر غربي فلسطين أرض في اليهود حق

  .األردن غور منطقة مصادرة عن نتكلم

 ترمب ّسيد نتنياهو أن الخطاب في ظهر: "ويتابع
 والتوراة اإلنجيل، سبقت التوراة ألن دينية؛ جهة نم

 حرم وصف عن تحدث. الصهيونية المسيحية مرجعية
 السماح إلمكانية التلميح مع المعبد بأنه األقصى

  ".األقصى في ليصلوا بالوصول للمسلمين

 غير ّموحدة االثنين لسان على جاءت القدس
 اعتراف الخطاب اشترط حين في للتقسيم قابلة

 الصهيونية المسيحية ألن الدولة؛ بيهودية لسطينيينالف
 اإلنجيل بين المسيرة بوحدة تؤمن ترمب يعتنقها التي

  .والتوراة

 تطرقت نتنياهو كلمات أن إلى عمرو.د ويشير
 الوجود تقبل ال أماكن عن ًمتحدثا يعقوب، اهللا لنبي

 الخليل مثل اليهودية الروح تحمل وهي الفلسطيني
  .الضفة ومستوطنات
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 أبرز انفصال تفاصيل للذاكرة يعيد نتنياهو خطاب
 عن انفصل الذي) جابوتنسكي (الصهيونية الحركة قادة
 اليمين ألن م؛١٩٢٥ عام" إسرائيل "مؤسسي أبرز

  .األردن نهر غرب عربي وجود بأي يعترف ال الصهيوني

 تبادل إمكانية عن الحديث أن البطة .د ويؤكد
 مخطط وأن ،)نسكيجابوت (رؤية روح من ينبع أراض

 على للحفاظ والشمال المثلث سكان يستهدف التبادل
  ".إسرائيل "أرض في خالصة اليهودية البشرية الكتلة

 ديني فهو صادم؛ مشروع القرن صفقة: "ويتابع
 وتغيير والسكان األرض وتبادل العرقي للتطهير يدعو

 كتلتان فوقها فيظهر نشرت التي الخريطة أما ديمغرافي،
 بيكو سايكس حدود على سيناء في غزة عن انمنفصلت
  ".لبنان الجئي لتوطين بديل كوطن

 دوالر مليار خمسين) ترمب (صفقة وتعرض
 لمصلحة والقدس الضفة تصادر حيث التسوية، لدفع

 الحقوق تتجاوز سابقة وهي عربي، بتمويل االحتالل
  .ًجملة الوطنية

 ١/٢/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * *  

ًألفا أدوا صالة الجمعة في األقصى رغم  ٣٠
 االعتداءات

  

 ٤٨ أصيب -  وكاالت- فلسطين المحتلة
بجروح وحاالت اختناق، إثر مواجهات مع  فلسطينيا،

الجيش اإلسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية 
  .المحتلة

وذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطينية، في 
تعاملت مع «، أن طواقمها بيان، وصل وكالة األناضول

 إصابة، في مواجهات متفرقة في عدة مدن وقرى ٤٨
  .«فلسطينية مع قوات االحتالل االسرائيلي

وبينت أن طبيعة اإلصابات تنوعت بين اإلصابة 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واالختناق بالغاز 
ٕالمسيل للدموع، واصابات أخرى بالحروق، أو نتيجة 

  .السقوط

حت أن اإلصابات وقعت خالل المواجهات وأوض
التي اندلعت في مناطق طوباس باألغوار الشمالية، ومدن 

، ورام اهللا )شرق(، واريحا )شمال(نابلس وقلقيلية 
  .)وسط(

 إصابة للمستشفى لتلقي ١٣ولفتت إلى نقل 
واندلعت .العالج، بينما تم عالج باقي اإلصابات ميدانيا

ة بصفقة القرن المواجهات، عقب مسيرات مندد
واستخدم جيش االحتالل اإلسرائيلي، الرصاص .المزعومة

 .المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرات
بدورهم، رشق شبان القوات بالحجارة، وأضرموا النار في 

  .إطارات سيارات مطاطية

 ألف مصل فلسطيني، ٣٠الى ذلك أدى نحو 
 -صى المبارك صالة الجمعة في رحاب المسجد األق

الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة رغم القيود 
التي فرضتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي على المدينة 

  . المقدسة

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس في 
بيان لها، بأن الفلسطينيين أدوا الصالة في ظل إجراءات 

د األقصى المبارك، االحتالل اإلسرائيلي عند بوابات المسج
وفي محيطه، من تفتيش للشبان والتدقيق في بطاقاتهم 

  .الشخصية

وكانت شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة قد 
ُهاجمت مصلو الفجر في المسجد األقصى، وأصابت نحو 

 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت ثالثة ١٠
 وكاالت. آخرين

  ١ ص١/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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نرفض التفسيرات المغلوطة للكتاب المقدس 
المتصهينة فاهللا  والتي تتبناها االدارة االمريكية

  يحلل القتل والظلم واالستبدادال
  

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
لدى استقباله اليوم  اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس

ننا وفدا من اتحاد الكنائس المسيحية في سويسرا بأ
نطالب الكنائس المسيحية في العالم بأن تنادي دوما 

ي المظلوم في هذه بتحقيق العدالة ونصرة شعبنا الفلسطين
  .االرض المقدسة

يؤسفنا ويحزننا ان نرى بعضا من الزعماء 
السياسيين في عالمنا قد فقدوا انسانيتهم وال يفكرون أال 

لح بمصالحهم السياسية واالقتصادية وغيرها من المصا
حساب الشعوب المظلومة حتى وان كان هذا على 

  .والمقموعة

ان المشهد الذي شاهدناه في البيت االبيض 
مؤخرا يدل على ان امريكا وحلفاءها انما يعملون على 

  . على شعبنا كما وتكريس االحتاللتكريس الظلم الواقع

ان االدارة االمريكية وحلفاءها يتجاهلون ابسط 
االخالقية ويتناسون بأن هنالك شعبا القواعد االنسانية و

وحتى  ٦٧ و٤٨رية منذ عام مظلوما محروما من الح
  .اليوم

ال نثق بسياسيي هذا العالم الذين اجندتهم بعيدة 
كل البعد عن القيم االخالقية واالنسانية التي ينادي بها 
ايماننا وكتابنا المقدس واالسوء من ذلك ان ترامب 

المقدس ويسخرونه في وجماعته يستعملون الكتاب 
  .خدمة مصالحهم ويفسرونه كما يحلو لهم

ان ترامب وجماعته يتبنون طروحات مغلوطة 
حول الكتاب المقدس ويستعملون بعضا من اياته لتبرير 
سياساتهم وممارساتهم وانحيازهم للظلم والقمع واالحتالل 

  .واالستبداد، وفي هذا اساءة للمسيحية وقيمها

اين هي كنائس العالم مما يحق لنا ان نتساءل 
يحدث من تطاول على المسيحية وقيمها ومن تضليل 
وتزوير وتشويه لرسالة الكتاب المقدس في حياتنا حيث 
ان الهنا ومن خالل كتابته االلهي يدعونا دوما لنصرة 

  .المظلومين والمعذبين في هذا العالم

ان تكون قاتال ومجرما وظالما هذا شيء فادح 
ظلمك وقمعك واستهدافك لالبرياء بآيات ولكن ان تبرر 

كتابية فهذا اجرام بحق االنسانية وبحق الكتاب المقدس 
  .والمسيحية معا

ندعو الكنائس المسيحية في عالمنا بضرورة ان 
يكون لها موقف واضح تجاه الظلم الممارس بحق شعبنا 
ليس فقط من االحتالل الذي يقمعنا بشكل مباشر بل 

ة االمريكية وحلفائها الذين هم شركاء ايضا من قبل االدار
  .في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا

دافعوا عن شعبنا الفلسطيني المظلوم وال تتركوه 
لقمة سائغة لمجرمي العصر الذين يسعون لتمرير صفقة 
العصر المشؤومة والتي هدفها تصفية القضية 

  .الفلسطينية وانهائها بشكل كلي

عالمنا بأن نطالب الكنائس المسيحية في 
تتصدى للفكر الظالمي الذي تتبناه الجماعات المتصهينة 
في عالمنا وخاصة في امريكا والتي تدعى المسيحية زورا 

  .وبهتانا

دافعوا عن فلسطين وشعبها وقضيتها فهذا واجب 
مسيحي بالدرجة االولى وواجب انساني واخالقي وال 

جندة تخافوا من جبابرة هذا العالم الذين اجندتهم هي ا
المصالح السياسية واالستعمارية وال عالقة لها بقيم 

  .اخالقية او ايمانية نبيلة

ان دفاعكم عن فلسطين ورفضكم للمشاريع 
المشبوهة التآمرية التي تستهدف شعبنا انما هي دفاع 
عن المسيحية في مهدها ودفاع عن ارض الميالد والفداء 

  .والقيامة والنور والبركة
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ة ليست شأنا سياسيا فحسب القضية الفلسطيني
بل هي شأن مرتبط بحقوق االنسان وبقيم العدالة 

  .والحرية والكرامة االنسانية

لقد قدم شعبنا التضحيات الجسام من اجل ان 
ينال حريته ويستحق هذا الشعب ان تكونوا الى جانبه 
وان تؤازروه بالكلمة الطيبة والدعاء والصالة من اجل ان 

ض سلبت منها العدالة وغيب عنها تتحقق العدالة في ار
  .السالم

  ١/٢/٢٠٢٠مكتب المطران عطا اهللا حنا 

* * * * *  

  

 ذاكرة :المسعفة المقدسية إيمان أبو سبيتان
  مزدحمة بالمآسي الفلسطينية

 

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

 كل جديدة مغامرات خوض المهنة هذه لها أتاحت
 المجتمع وتقاليد عادات أغوار لسبر فرصة وأعطتها يوم،

 معوقات ورغم جنوبها، إلى البالد شمال من الفلسطيني
 لعائلةا رضى كسب في نجحت فإنها الشرقي المجتمع
 حياتها مسيرة في األولى العقبة والدها كان بعدما والمحيط،
  .المهنية

 كانون /يناير شهر في سبيتان أبو إيمان ولدت
 وبعد بالقدس، الطور بلدة في وترعرعت ١٩٩١ عام الثاني
 المحاسبة لدراسة بالجامعة التحقت الثانوية دراستها إنهاء

 لن أنها شعرت الكنه عامين، لمدة المجال هذا في وعملت
 تمارس مكتب خلف تجلس وهي ذاتها تحقيق من تتمكن
  .يوميا ذاتها المهام

 في دورة أيضا العامة الثانوية إنهاء بعد تلقت
 من بلغت حتى وانتظرت أشهر ستة لمدة األولي اإلسعاف

 قيادة رخصة على الحصول من لتتمكن عاما، ٢١ العمر
 رخصة على حصولال على القانون ويجبرها إسعاف، لسيارة
 التحدي بدأ هنا ومن قبلها، ثقيل شحن مركبة قيادة

  .واإلصرار

  شيقة تجارب

 قيادة رخصة على الحصول تجربة خوض يكن لم
 من لكثير تعرضت تدربها وخالل سهال، أمرا الثقيل الشحن

 من ذهول وزاد المقدسي، المجتمع يستهجنها التي المواقف
 اإلسعاف، سيارة قيادة رخصة على حازت عندما حولها
 الوحيدة العربية لكنها عليها تحصل مقدسية ثالث لتكون
 .المدينة في إسعاف سائقة تعمل التي

 الجزيرة استقبلت الطور ببلدة الصغير مكتبها في
 أي من وجهها وخال الرسمي، عملها بلباس نت

 األظافر، بطالء أظافرها تزين ولم تجميلية مستحضرات
 وينسجم بسيطة، شعر بربطة علىلأل ومرفوع منسق وشعرها
  .اليومية المهنية حياتها طبيعة مع الخارجي مظهرها

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

 اإليمان جمعية فأنشأت العبرية، ال العربية باللغة أولي
 الدورات هذه إعطاء في بالتطوع وباشرت الطبية للخدمات

 مقدسيات لشابات كانت أولها أن وأذكر البداية، في مجانا
 رمضان شهر خالل مسعفات األقصى المسجد في تطوعن
 اضطرت رات،الدو هذه على اإلقبال ازدياد وبعد".المبارك
 المسعفين عدد وصل حتى إلعطائها وقت لتخصيص إيمان

 إلى يديها على تتلمذوا الذين اإلسعاف سيارات وضباط
 .مقدسية وشابة شاب خمسمئة

 قيادة رخصة على الحصول في حلمها تحقيق منذ
 في ذاتها إلثبات الكفاحية مسيرتها بدأت اإلسعاف، سيارة

 خطر من عليها والدها مخاوف ولتبديد جهة، من الميدان
 وتستذكر.أخرى جهة من نحوها المجتمع نظرة ومن الطرقات
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 أضطر كنت البداية في "بقولها المرحلة تلك إيمان
 تردني عندما معي عمي ابن أو أشقائي أحد الصطحاب
 لخوف الليل منتصف بعد باإلسعاف حاالت لنقل اتصاالت

 من أحد اعتراض دون وحدي أخرج اآلن لكنني ّعلي، والدي
 برفقة صادفوني كلما البلدة أهالي من الكثيرين ألن العائلة،
 ومهنتي شخصيتي على الثناء عبارات يرددون والدي

 زال حتى رجال، وأخت بنت إيمان: له ويقولون اإلنسانية،
 سيارتي الخاصة إيمان جمعية تملك".تدريجيا والدي قلق

 سيمقد شاب يعمل بينما إحداهما، على هي تعمل إسعاف
 واضح بصوت تحدثت لنا استقبالها وخالل األخرى، على

 سوى صوتها يخفت ولم الميدانية، تجاربها عن وواثق
 وافتهم وشبابا أطفاال تنقل عندما ألمها لعمق تطرقت عندما
 لكتابة دفعها مما المرض، أو السير حوادث بسبب المنية
  .بها خاص) كراسة (دفتر في بعضهم قصص

  وأمل ألم قصص

 عن إيمان تحدثت اليومية، القصص ثنايا وفي
 العسكري إيريز حاجز من نقلتها غزية طفلة بحالة تأثرها

 تل مستشفى إلى ثم بالقدس، المقاصد مستشفى إلى
 من أسبوع بعد توفيت إنها وقالت أبيب، تل في هشومير

 في الخاطئ الطبي التشخيص ضحايا إحدى وهي نقلها
 .غزة

 تشخيصها بعد جللعال وصلت "حديثها وتواصل
 اإلسرائيلي للمستشفى وصولها بعد لكن الروماتيزم، بمرض

 السرطان، مرض من نادر نوع من تعاني إنها للعائلة قيل
 أتذكر زلت ما.. بوفاتها لتخبرني والدتها اتصلت أسبوع وبعد

  ".ومعاناتها وجهها

 قانونية لقابلة غزة من إيمان نقلتها أخرى حالة
 المقاصد مستشفى في الذكور من ماتوأ تلد أن يفترض كان

 لكن النسائي، الطبيب زوجها رحلتها في ويرافقها بالقدس،
 نقلها خالل السيدة باغتت المخاض آالم أن الحظ سوء من

 المساعدة، من يتمكن ولم زوجها واضطرب للمستشفى،

 بالقدس ودفنهما المولودين بوفاة العالجية الرحلة وانتهت
  .غزة قطاع إلى لمكلومينا واألب األم عودة قبل

 مثل كبيرة جأش رباطة تتطلب أخرى يومية قصص
 إصابة منها إيمان وتذكر السير، حوادث في المصابين نقل

 سير بحادث الغربية الضفة في لحم بيت مدينة من شاب
 لوضع إيمان فسارعت رجله، من جزء انفصال نتيجته كانت

 إلى شابال ونقلت بالثلج مألته كيس في المفصول الطرف
 دخلت وهناك القدس، غربي كارم عين هداسا مستشفى

 حينها وذهلوا المبتور الطرف األطباء لتسليم تركض
  ".بالمجنونة "أحدهم ونعتها بشجاعتها

 أسهل من خاصة السن كبار من الوفيات نقل
 سبيل في وتعرضت رأيها، حسب إيمان تنقلها التي الحاالت

 المسعفين أحد القإغ أحدها أيضا، طريفة لمواقف ذلك
 مكالمة في منشغل وهو عليها، الموتى ثالجة باب بالخطأ
 وتذكر مكالمته أنهى حتى الثالجة بداخل وبقيت هاتفية،

 أبرز هما العالي والتركيز البديهة سرعة.بداخلها عالقة أنها
 اإلسعاف، سيارة سائق بهما يتحلى أن يجب التي السمات

 والتواصل للطريق االنتباه مهمة إليه توكل إيمان حسب ألنه
 للمصاب األولية الفحوص لمتابعة الخلف في المسعفين مع
 ّالمعني المستشفى إلى نقله قرار واتخاذ المريض، أو

 عن التخفيف في اإلنسانية لمهمتها باإلضافة بالحالة،
 مستشفى من.السير حوادث في خاصة المصاب مرافق

 مدينة في امرمب مستشفى إلى جنوبا عسقالن في برزيالي
 البالد مستشفيات جميع إلى إيمان نقلت شماال، حيفا

 غزة قطاع حروب جرحى إلى باإلضافة ومصابين، مرضى
 واألمل األلم رحالت في ترافقها التي اإلسعاف سيارة في

  .اليومية

 في نت الجزيرة إيمان اصطحبت وداعها، وقبل
 ونياقان اصطحابنا من لمنعها اإلسعاف، بسيارة قصيرة جولة
 عليها كثيرون ألقى الجولة وخالل المرضى، نقل خالل

 الشاهدة السيارة هذه مقود خلف وجهها ألفوا بعدما التحية،
  .اليومية الفلسطينيين مآسي على
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  ١/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

 القادم) الترانسفير).. (المثلث(
  

اعلنت مصادر  -  وكاالت–القدس المحتلة  
 رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلية، إسرائيلية وأميركية إن

بنيامين نتانياهو، هو الذي طالب إدارة الرئيس االميركي 
نقل منطقة » صفقة القرن«دونالد ترمب بأن تشمل 

  .المثلث إلى السيطرة الفلسطينية

امس الثالثاء، عن » هآرتس«ونقلت صحيفة 
المصادر ذاتها، قولها إن نتانياهو طرح هذه الفكرة أمام 

، ٢٠١٧ المسؤولين في اإلدارة األميركية في العام كبار
وخالل إحدى زيارات صهر ومستشار ترمب، جاريد 

  .كوشنر، إلى إسرائيل

، التي تزعم »صفقة القرن«وينص أحد بنود 
 –إدارة ترمب أنها ترمي إلى تسوية الصراع اإلسرائيلي 

الفلسطيني ولكنها تقترح دولة فلسطينية منقوصة السيادة 
 بأراضي فلسطينية تسعى إسرائيل إلى فرض ومحاطة

عليها، مثل غور األردن، نقل معظم مدن » سيادتها«
كفر قرع وعرعرة وباقة الغربية «وبلدات المثلث، وبينها 

وأم الفحم وقلنسوة والطيبة والطيرة وكفر قاسم وكفر برا 
 يسكنها ١٩٤٨مناطق في اراضي العام (» وجلجولية

  .لة الفلسطينية المستقبلية، إلى الدو)اغلبية عربية

وأضافت المصادر، التي كانت ضالعة في 
المحادثات حول مضمون الصفقة، أن نتانياهو طرح نقل 

للجانب الفلسطيني مقابل » تعويض«المثلث على أنه 
ضم المستوطنات إلى إسرائيل، معتبرا أنه ليس 
باستطاعته تأييد خطة تشمل إخالء مستوطنات، وأن 

ساوي مساحة منطقة المستوطنات، منطقة المثلث ت
وتغيير مكانة سكان المثلث من مواطنين في إسرائيل إلى 

  .مواطنين فلسطينيين

، فإن نقل المثلث إلى »صفقة القرن«وحسب 
ٕواخضاعه لموافقة «الدولة الفلسطينية ينبغي دراسته 

  .«الجانبين

ولفتت الصحيفة إلى أنه ليس واضحا من هما 
سرائيل والسلطة الفلسطينية، أم ، وهل هما إ»الجانبان«

  .أن المطلوب موافقة سكان المثلث أنفسهم

ويرفض سكان المثلث هذا المقترح، مثلما 
رفضته السلطة الفلسطينية ورفضت الصفقة كلها، 

تهجير «ووصفوا هذا البند بأنه يتحدث عن ترانسفير 
وأثار هذا االقتراح معارضة وانتقادات في . »قسري

  .ة أيضاالواليات المتحد

، وهي منظمة »الرابطة ضد التحريض«وقالت 
رائدة في محاربة معاداة السامية والعنصرية في الواليات 

) ٤٨عرب (المتحدة، إن المواطنين العرب في إسرائيل 
. لديهم حقوق متساوية في إطار القانون اإلسرائيلي«

وأية محاولة لسلب مواطنهم من موافقة تشكل مسا 
  .«الديمقراطي اإلسرائيليبالمبادئ والطابع 

ودفعت المعارضة الواسعة واالنتقادات لهذا البند، 
السفير األميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إلى القول 

وأن » ال أحد سيفقد مواطنته«في إيجاز لصحافيين، إن 
  .الحديث يدور عن مقترح نظري وحسب

 اإلسرائيلية عن مسؤولين ١٢كذلك نقلت القناة 
» غير واقعي«نتانياهو قولهم إن هذا مقترح في مكتب 

ولن يطبق، ألن الخطة األميركية لن تقود إلى إقامة دولة 
  .فلسطينية

يشار إلى أنه عندما سعى نتانياهو إلى إدخال 
، ٢٠١٧مقترح نقل المثلث إلى الدولة الفلسطينية، عام 

، أفيغدور ليبرمان، وزيرا »اسرائيل بيتنا«كان رئيس حزب 
 حكومته، وسعى في العقد األخير إلى دفع لألمن في

  .خطوة كهذه بتصريحات علنية
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ِولم يننف مكتب نتناياهو أقوال المصادر 
القرار بشأن ما سيدخل إلى «المذكورة أعاله، وقال إن 

، فيما رفض البيت »الخطة كان بأيدي الواليات المتحدة
  .األبيض طلبا بالتعقيب على التقرير

اد األوروبي امس خطة من جهته، انتقد االتح
من نية » قلق بشكل خاص«وقال إنه » نتانياهو-ترامب«

  .ّإسرائيل ضم غور األردن

واعتبر وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب 
ّالمبادرة األميركية، كما قدمت في «بوريل في بيان أن 

 كانون الثاني، تبتعد عن المعايير المتفق عليها على ٢٨
ن المقرر أن يزور بوريل واشنطن وم. »المستوى الدولي

  . شباط٧في 

ّيذكر االتحاد «وأضاف المسؤول األوروبي 
ّاألوروبي بالتزامه بحل متفاوض عليه يقوم على تعايش 

، مع تبادل متكافئ ١٩٦٧دولتين على أساس حدود عام 
لألراضي، باتفاق بين الطرفين، مع دولة إسرائيل ودولة 

كاملة، سيدة ودائمة، فلسطين مستقلة، ديموقراطية، مت
  .«ًتعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن واعتراف متبادل

بناء سالم عادل ودائم يستدعي «ورأى أن 
مفاوضات مباشرة بين الطرفين حول المسائل العالقة 

يتضمن «ً، مشيرا إلى أن ذلك »المتعلقة بالوضع النهائي
ًخصوصا المسائل المتعلقة بالحدود وبوضع القدس 

  .« ومسألة الالجئينواألمن

االتحاد األوروبي يدعو «وأضاف البيان أن 
الطرفين إلى تجديد التزامهما واالمتناع عن أي خطوة 
أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي يمكن لها ان 

  .«تزيد من حدة التوتر

قلق بشكل «وأكد المسؤول األوروبي أن االتحاد 
ضم غور األردن خاص من التصريحات المتعلقة باحتمال 

  .«وأجزاء أخرى من الضفة الغربية

ًتوافقا مع القانون الدولي ومقررات «وقال بوريل 
مجلس األمن ذات الصلة، ال يعترف االتحاد األوروبي 

. ١٩٦٧بسيادة إسرائيل على األراضي المحتلة منذ عام 
، إذا طبقت، ال )تلك المناطق(اإلجراءات الهادفة إلى ضم 

  .« االعتراض عليهايمكن أن تمر دون

 كانون الثاني مع ٢٨وأكد االتحاد األوروبي في 
إعالن ترمب عن خطته للشرق األوسط التي يرى 
الفلسطينيون أنها تقدم تنازالت كبيرة إلسرائيل، التزامه 

  .«واقعي بدولتين«ّبحل » الحاسم«

 إنها ٢٨وفي بيان مشترك، قالت دول االتحاد الـ
  .«ّلمقدمةستدرس وتقيم المقترحات ا«

من جهتها، شددت شبكة المنظمات االهلية 
الفلسطينية على ان انهاء االنقسام السياسي وتحقيق 
الوحدة الوطنية خطوة رئيسية واساسية من اجل تعزيز 
صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة واسقاط ما يسمى 

  .بصفقة القرن

واكدت الشبكة في بيان صحفي صدر امس 
 اجتماع الفصائل الفلسطينية في أهمية االسراع في عقد

غزة من اجل وضع الخطوات الرئيسية والثابتة إلنهاء 
االنقسام، ومعالجة اثاره الكارثية على الشعب الفلسطيني 

  .وقضيته الوطنية

ودعت الشبكة الى ضرورة توفير االجواء 
المناسبة لتحقيق المصالحة، ووقف الحمالت االعالمية 

، واطالق الحريات العامة وفي المتبادلة من الجميع فورا
  .والتعبير والتجمع السلميالرأي مقدمتها حرية 

وحذرت الشبكة من التداعيات الخطيرة الستمرار 
االنقسام في وقت يقوم فيه االحتالل بفرض االمر الواقع 
من ضم االراضي، وتهويد للقدس، وسياسات االستيطان 

  .االستعماري وهدم البيوت

الحكومة الفلسطينية، منع من جهة اخرى، قررت 
إدخال منتجات غذائية إسرائيلية من مبدأ المعاملة 
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بالمثل، بعد قرار األخيرة حظر استيراد المنتجات الزراعية 
الفلسطينية إلى أسواقها، على أن يدخل القرار حيز 

  .التنفيذ خالل الساعات القادمة

وجاء في القرار الصادر عن مجلس الوزراء 
التعامل بالمثل في موضوع وقف إسرائيل «الفلسطيني أنه 

استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية، وذلك بوقف 
إدخال الخضار والعصائر والمياه المعدنية والغازية 

  .«اإلسرائيلية إلى األسواق الفلسطينية

وقال وزير الزراعة الفلسطينية رياض العطاري، 
إن الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكه 

مشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية وال
  .اإلسرائيلية

واألحد، أعلن وزير الدفاع األمن اإلسرائيلي، 
نفتالي بينيت، بدء سريان وقف استيراد المنتجات 
الزراعية من األراضي الفلسطينية، ردا على قرار 

 يقضي بمنع استيراد العجول ٢٠١٩فلسطيني صدر في 
  .اإلسرائيلية

ري، أن حكومة بالده تعاملت مع وذكر العطا
القرار باعتباره أداة سياسية تهدف إلى ممارسة الضغط 

من خالل حظرهم تمرير «االقتصادي على الفلسطينيين، 
  .«منتجاتنا الزراعية إلى أسواقهم

هذا القرار هو رد على إعالن نفتالي «: وأضاف
) الخضار(بينيت منع إدخال المنتج الزراعي الفلسطيني 

قرارنا سيدعم المنتج .. ألسواق اإلسرائيليةإلى ا
  .«الفلسطيني

وبحسب بيانات حكومية، يبلغ إجمالي قيمة 
 ٥٥صادرات الخضار الفلسطينية إلى السوق اإلسرائيلية 

مليون دوالر سنويا، مقابل واردات خضار وفاكهة 
  . مليون دوالر٣٠٠فلسطينية من إسرائيل بقيمة 

ت قبل عدة وكانت السلطة الفلسطينية، قرر
أشهر وقف استيراد العجول من إسرائيل، ضمن خططها 

  .لالنفكاك االقتصادي والتجاري عنها في عديد القطاعات

وحاولت إسرائيل الضغط على السلطة 
الفلسطينية، للتراجع عن القرار، ولكن دون جدوى؛ إذ 
ترى األخيرة أنها قادرة على تلبية احتياجات السوق 

  . دول المنشأ مباشرةالمحلية من العجول من

وعلى صعيد متصل، اكد مجلس النواب اللبناني 
ّان خطة السالم األميركية تلغي حق الشعب الفلسطيني 
ّفي إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه، كما تلغي 
ًحق عودة الالجئين الفلسطينيين لوطنهم وفقا لقرارات  ّ

  .األمم المتحدة

مغتربين في واشارت لجنة الشؤون الخارجية وال
ّالمجلس في بيان صدر بعد جلسة خصصتها للبحث في 

ان الفريق األول واألساسي المعني » صفقة القرن«
مجرد «ّبرفض هذه الصفقة هو الشعب الفلسطيني، ألن 

ّاإلعالن عنها في الواقع هو إلغاء لحق الشعب 
ّالفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه، 

ّوالغاء لحق الش ًعب الفلسطيني في العودة وفقا لقرارات ٕ
   ".األمم المتحدة

وأضاف، ان لبنان يدعم الشعب الفلسطيني في 
ّدفاعه عن حقوقه، ويشدد على ضرورة تعزيز وحدة 
الموقف العربي واإلسالمي في دعم الشعب الفلسطيني 
وحقوقه، من خالل تعزيز الجهد العربي المشترك في إطار 

رفض التوطين « مشددا على جامعة الدول العربية،
ّلالجئين الفلسطينيين، والتمسك بما نص عليه الدستور  ّ ّ
ّاللبناني بهذا الخصوص، واإلصرار على حق الالجئ 

  .«الفلسطيني بالعودة إلى أرضه

  ١٢ ص٥/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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نسبة اعتقال القاصرين  :هيئة شئون األسرى
المقدسيين هي األعلى مقارنة باعتقاالت 

  الضفة
 

قال رئيس هيئة شؤون األسرى : رام اهللا
والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن نسبة اعتقال 
القاصرين المقدسيين هي األعلى مقارنة باعتقاالت 
نظرائهم من الضفة الغربية، حيث يعتقل العشرات منهم 
ًيوميا ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى 

بحقهم، واإلبعاد عن فرض سياسة الحبس المنزلي 
وأضاف أبو  .القدس، وفرض الغرامات المالية الباهظة

بكر ذلك خالل ورشة عمل عقدت بمقر الهيئة، يوم 
الثالثاء، بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن 
األطفال، وجمعية الشبان المسيحيين، ومركز ومعلومات 

: ساالعتقال المنزلي ألطفال القد: "وادي حلوة، بعنوان
، أن األطفال "ّسياسة االحتالل في تحويل العائلة لسجان

القاصرين الذين يتعرضون للحبس المنزلي، يجبرون على 
ارتداء إسوارة تخضع لمراقبة شرطة االحتالل اإلسرائيلي، 
األمر الذي يجعل األطفال وأهاليهم في حالة نفسية 
صعبة، حيث يفرض غرامات مالية عالية بحقهم في حال 

ة الطفل للمنزل طيلة فترة الحبس المنزلي، األمر مغادر
وأشار إلى أن الرئيس ". سجانين"الذي يحول األهالي إلى 

محمود عباس أكد ضرورة توثيق ورصد هذه الحاالت 
 .حتى يتم رفع شكاوى بها إلى المحكمة الجنائية الدولية

وتشير اإلحصائيات إلى اعتقال سلطات االحتالل 
 قاصرا خالل األعوام الخمس ٦٧٠٠اإلسرائيلي نحو 
ً قاصرا من القدس، تقل أعمار ٣٣٨٨الماضية بينهم 

ً عاما، اعتقلوا خالل العام ١٢ً طفال منهم عن ٣٣
  .الماضي

  ٥/٢/٢٠٢٠أمد 

* * * * *  

االنفصال عن الفلسطينيين : مؤتمر إسرائيلي
 صعب

!

  

معهد أبحاث « استعرض مدير - القدس المحتلة 
في جامعة تل أبيب، أودي ديكل، في تقرير » األمن القومي

نشره امس األربعاء، االستنتاجات األساسية للمداخالت التي 
، الذي عقده »١٣المؤتمر الدولي السنوي الـ«ألقيت خالل 

بمشاركة صناع قرار سياسيين المعهد، األسبوع الماضي، 
وأمنيين من إسرائيل والعالم، وتطرقت إلى عدة مواضيع، 

أمام إسرائيل في العقد » التحديات الخارجية واألمن«بينها 
  .المقبل

واعتبرت استنتاجات المتحدثين في المؤتمر أن 
قياسا بضعف وهشاشة «وضع إسرائيل اإلستراتيجي جيد 

إسرائيل، وخاصة إيران ، وأن خصوم »محيطها اإلقليمي
وأذرعها، ليسوا معنيين بحرب ويتخوفون من تدخل أميركي 

  .إلى جانب إسرائيل

وأضافوا أن الضربات اإلسرائيلية ضد إيران في 
ولذلك، من «ِسوريا والعراق وضد حزب اهللا لم تنته، 

الصائب أن تستمر إسرائيل في جهودها من أجل عرقلة بناء 
  .«يدة في الجبهة الشماليةآلة الحرب اإليرانية الج
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على «إال أن المداخالت في المؤتمر رأت أن 
إسرائيل أخذ ضعف خصومها بالحسبان، واالمتناع عن 
استغالل فرص سانحة من دون دراسة التبعات 

وفي البعد السياسي، استغالل ما يبدو أنه . اإلستراتيجية
فرصة من أجل تحقيق مكاسب آنية، وخاصة ضم مناطق 

ّ الغربية، سيصعب في المستقبل االنفصال في الضفة ُ
السياسي، الجغرافي والديمغرافي عن الفلسطينيين، األمر 
الذي سيفتح الباب أمام تسلل بواطن الضعف الفلسطيني 

  .«واإلقليمي إلى إسرائيل ويحدث تآكال في قوتها

وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى تحليل ثالثة 
  :"نتانياهو–صفقة ترامب"سيناريوهات مركزية مرتبطة بـ

إثر رفض الفلسطينيين للصفقة، : السيناريو األول
في المستوى المبدأي، لكنها «ستوافق إسرائيل عليها 

ستقرر أال تنفذ خطوات دراماتيكية حتى انتخابات الكنيست، 
وستعلن أنها تدعو السلطة الفلسطينية إلى بحث تطبيق 

  .«االنتخاباتبعد ) صفقة القرن(الخطوات المفصلة فيها 

ستوافق إسرائيل على الخطة، «: السيناريو الثاني
لكنها ستعبر . ّألنها تعتبرها فرصة لبلورة إستراتيجية محسنة

عن اهتمام بتعاون من جانب السلطة الفلسطينية وستحاول 
ٕواذا رفضت السلطة، فإن إسرائيل . تسخيرها لعملية تسوية

طبيق الخطة، لن تنتظر، وستبدأ بتنفيذ خطوات من أجل ت
. لكن من خالل إبقاء الباب مفتوحا النضمام فلسطيني الحقا

وقد تكون الخطوات األولى فرض القانون على 
المستوطنات، ولكن من دون تغيير الواقع اليومي في 

  .«المنطقة

إسرائيل . ضم أحادي الجانب«: السيناريو الثالث
 توافق على الخطة مستغلة رفض الفلسطينيين لها، كفرصة

وفي هذا األطار يسري . لتصميم واقع وفقا لشروطها
ُالقانون اإلسرائيلي دفعة واحدة على غور األردن 
والمستوطنات، بموجب الخطة، ومن خالل االستعداد 
لمواجهة التأثيرات السلبية لهذه الخطوة على الحلبة 
الفلسطينية والعالقات مع الفلسطينيين، وكذلك على 

قليمية، وخاصة في الجبهة الشمالية، العالقات في الحلبة اإل
  .«وفي الحلبة الدولية

إثر السينايوهات الثالثة » الصفقة«وحول تبعات 
في السنوات الخمس المقبلة، استنتج خبراء شاركوا في 
المؤتمر أنه لن تقوم دولة فلسطينية ذات سيادة خالل هذه 

وأضاف . »أي أنه لن يسود واقع الدولتين للشعبين«الفترة، 
بغياب وحدة فلسطينية إلى جانب تفتت «لخبراء أنه ا

المجتمع الفلسطيني داخليا قد يؤدي إلى انهيار السلطة 
. الفلسطينية في نهاية حكم رئيس السلطة، محمود عباس

وواجه المتحدثون صعوبة في رؤية مصالحة ووحدة 
محتملة فلسطينية داخلية، ولو حتى في إطار رد الفعل على 

  .«سرائيلي لخطة ترامبتطبيق تدريجي إ

الخطة ال تسمح بقيام دولة «وأضاف التقرير أن 
ّفلسطينية قابلة للحياة، وعمليا تقسم الخطة السلطة 
الفلسطينية، بحيث تكون سجينة داخل إسرائيل، إلى ستة 
كانتونات منفصلة، وبذلك تسيطر إسرائيل على مداخل 

ولذلك، . ومخارج ومحاور السير ومعابر السلطة الفلسطينية
جرى التشديد على أن خطوات الضم اإلسرائيلية األحادية 
الجانب وبشكل واسع، إذا شملت المستوطنات وغور 

إعادة "األردن، ستسرع تفكك السلطة الفلسطينية و
  .«إلى إسرائيل» المفاتيح

وأشار التقرير إلى أن خطوات كهذه تعني أنه 
هتمام سيتعين على إسرائيل السيطرة على المنطقة، واال«

برفاهية وكافة احتياجات قرابة مليوني ونصف المليون 
  .فلسطيني من دون مساعدة اقتصادية خارجية

وقد يقود ذلك إلى واقع الدولة الواحدة، التي 
تتالءم بشكل كبير مع رغبة قسم كبير من طبقة الشبان 
الفلسطينيين، الذين يعتقدون أن زمن الكفاح المسلح من 

ين إلى جانب دولة إسرائيل قد ولى، أجل استقاللية فلسط
ولذلك ينبغي السعي إلى وضع الدولة الواحدة مع مساواة 

  .«في الحقوق لجميع مواطنيها
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انعدام إمكانية «وتوقع المتحدثون في المؤتمر أن 
تطبيق الخطة باالتفاق، وخطوات إسرائيلية أحادية الجانب 

جمهوريين  ال–تلغي حل الدولتين، سيبعد اإلدارة األميركية 
 وباقي المجتمع الدولي –والديمقراطيين على حد سواء 

 –أيضا، عن محاولة دفع حل للصراع اإلسرائيلي 
الفلسطيني وسيبقي إسرائيل تواجه وحدها القضية 

كما أن إدارة ديمقراطية أميركية قد تفرض على . الفلسطينية
. إسرائيل منح حقوق كاملة لجميع السكان بين النهر والبحر

  .«عني ذلك نهاية الحلم الصهيوني بدولة يهوديةوي

من الضروري الحفاظ «ووفقا للمتحدثين، فإنه 
على خيار الدولتين، كأفق للفلسطينيين، إذا اقتنعوا في 
المستقبل بتبني مبادئ من خطة ترامب كأساس لتسوية مع 
إسرائيل؛ كرصيد لشرعية دولة إسرائيل كدولة يهودية 

بة الدولية واإلقليمية؛ كقيمة تدعم وديمقراطية مقابل الحل
عالقات إسرائيل مع الواليات المتحدة في اليوم الذي يعود 
فيه رئيس ديمقراطي إلى البيت األبيض؛ كدرع أمام محاولة 
فرض تسوية الدولة الواحدة على إسرائيل، أو نشوء واقع 

والتشديد على أن خيار . الدولة الواحدة على األرض
ل بنظر الجمهور اليهودي في إسرائيل الدولتين هو المفض

يؤيدون االنفصال عن % ٧٠ابة ر، وق%٥٥ –
  .«الفلسطينيين

واستعرض رئيس شعبة االستخبارات العسكرية 
اإلسرائيلية، تمير هايمن، ثالث إمكانيات يمكن أن تؤدي 

أوال، جمع إيران قدرات نووية؛ ثانيا، . إلى تحوالت هامة
ي أعقاب اغتيال قائد ف» المحور الشيعي«تصدعات في 

في الحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني، » فيلق القدس«
يوجد خليفة له، لكن ثمة شكا إذا «بناء على فرضية أنه 

قدرة على » صفقة القرن" ؛ ثالثا، لـ"كان هناك بديال له
 –تقويض التوازنات الحالية في المنظومة اإلسرائيلية 

المحيط العربي، وخاصة الفلسطينية وعالقات إسرائيل مع 
إذا اعتبرت إسرائيل وجود شرعية في خطة ترامب من أجل 

  .للمستوطنات وغور األردن؟ ضم أحادي الجان

 ٦ص ٦/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

القدس والقضية : الدراسات االستراتيجية
الفلسطينية وصفقة القرن تتصدر اهتمامات 

  األردنيين
  

ي اجراه اظهرت نتائج استطالع للرأ - عمان
مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية ان 

 في المئة من االردنيين مع الغاء اتفاقية الغاز ٦٦ر٥
التي وقعتها شركة الكهرباء األردنية مع شركة نوبل 

 في المئة، ١٤انيرجي، بينما كان ضد الغاء االتفاقية 
  . في المئة ال يعرفون عن هذه االتفاقية١٩و

ركز، أمس االربعاء، نتائج استطالع واعلن الم
العام والمسوح الميدانية، الرأي اجرته دائرة استطالعات 

 كانون الثاني الماضي، على ٢٥ الى ٢١خالل الفترة من 
عينة ممثلة للمجتمع األردني ومن المحافظات كافة، 

  .«١٢نبض الشارع األردني «ضمن سلسلة استطالعات 

ايا التي تواجه وركز االستطالع على أبرز القض
ًاألردن محليا وتواجه اإلقليم والمجتمع الدولي، وقضايا 
آفة المخدرات، ومدى انتشارها والفئات األكثر عرضة 
لتعاطيها، وأهم أسباب تعاطيها من وجهة نظر 
المستجيبين، اضافة الى استطالع عن اتفاقية الغاز التي 

رجي ابرمتها شركة الكهرباء األردنية مع شركة نوبل اني
، واالحتجاجات الشعبية »إسرائيل«الستيراد الغاز من 

  .ًوالنيابية اعتراضا على هذه االتفاقية

وحول اتفاقية الغاز ومصادر الطاقة بين 
االستطالع ان الغالبية العظمى من المستجيبين وبنسبة 

 في المئة، سمعوا عن اتفاقية الغاز التي وقعتها ٨٢
 نوبل انيرجي للطاقة شركة الكهرباء األردنية مع شركة

 في ١٨، فيما لم يسمع بها »إسرائيل«الستيراد الغاز من 
  .المئة من المستجيبين
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 ٦٦ر٥وان الغالبية العظمى من األردنيين بنسبة 
في المئة مع الغاء اتفاقية الغاز التي وقعتها شركة 

 في المئة ١٤الكهرباء األردنية مع شركة نوبل انيرجي، و
 في المئة ال يعرفون ١٩ر٥اقية، و ضد الغاء هذه االتف

  .عن هذه االتفاقية

وبين االستطالع ان ثالثة ارباع المستجيبين 
 في المئة سمعوا عن االحتجاجات الشعبية ٧٧وبنسبة 

التي حدثت في األسابيع الماضية حول اتفاقية الغاز، 
 في المئة عن ٦٧فيما سمع ثلثا المستجيبين وبنسبة 

تي حدثت في األيام واألسابيع مناقشات مجلس النواب ال
الماضية حول هذه االتفاقية، وسمع نصف المستجيبين 

 في المئة عن قرار مجلس النواب بتحويل ٥٢بنسبة 
قرار اللجنة القانونية المتعلق باستيراد الغاز من «
الى الحكومة لصياغته على شكل مشروع » إسرائيل«

  .قانون

وبخصوص آفة المخدرات ومدى انتشارها 
سبابه، اظهر االستطالع ان الغالبية العظمى من وا

المستجيبين يعتقدون أن المخدرات منتشرة في األردن 
 ٢٣ في المئة، وبنسبة متوسطة ٦٨بدرجة كبيرة وبنسبة 

في المئة، فيما يعتقد أكثر من نصف المستجيبين أن 
 في المئة ٣٠المخدرات منتشرة بدرجة كبيرة بنسبة 

 في ٥ في المئة ويعتقد ٢٣ومنتشرة بدرجة متوسطة 
  .المئة انها منتشرة بدرجة قليلة

وبينت النتائج ان الفئات الشبابية هي األكثر 
تعاطيا للمخدرات، وأن البطالة والفقر والظروف المعيشية 
من األسباب الرئيسية التي تدفع األشخاص لتعاطي 

  .المخدرات

 في المئة من المستجيبين أن االهل ٤٢ويعتقد 
لون في الدرجة األولى لمكافحة المخدرات، هم المسؤو

فيما يعتقد خمس المستجيبين أن الحكومة هي المسؤولة 
عن مكافحة المخدرات، ويعتقد غالبية المستجيبين أن 

الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني واالعالم يقومون 
  .بدور كاف في التوعية من مخاطر المخدرات

 تصدر وحول القضايا الملحة عند األردنيين،
الفساد والبطالة والفقر قائمة القضايا المحلية التي تواجه 
األردن اليوم، واظهرت أن اهم قضية تواجه االردنيين هي 

 في المئة، ٢٥ في المئة، والبطالة ٢٦الفساد بنسبة 
 في ٢٠ في المئة، وارتفاع اسعار المعيشة ٢٥والفقر 

  .المئة

وتصدرت القدس والقضية الفلسطينية قائمة 
لقضايا اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط التي تواجه ا

 في المئة، تليها مشكلة األزمات ٤٦اإلقليم بنسبة 
 في المئة، ومن ٢٥والحروب التي تواجه المنطقة بنسبة 

 في المئة واخيرا مشكلة ١٦ثم قضية الالجئين بنسبة 
  . في المئة٥التصعيد اإليراني االميركي بنسبة 

ي، جاءت قضية القدس وعلى الصعيد الدول
والقضية الفلسطينية وصفقة القرن في المرتبة األولى 

 في المئة، فمشكلة الحروب والنزاعات وعدم ٢٩بنسبة 
 في المئة، ومن ثم مشكلة التوتر ٢١ر٣االستقرار بنسبة 

 في المئة تليها مشكلة ٧ر٤ٕبين أميركا وايران بنسبة 
  .لمئة في ا٦ر٤األوضاع االقتصادية الصعبة بنسبة 

وعند سؤال المستجيبين عن مصادر الطاقة أفاد 
 في المئة من المستجيبين أنهم ال يعرفون نوع ٦١ر٥

الوقود الرئيسي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في 
 في المئة أنهم يعرفون نوع ٣٨ر٥األردن، فيما أفاد 

  .الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية

نوع الوقود المستخدم في توليد وعند السؤال عن 
 في المئة أن الغاز ٤٨الطاقة الكهربائية في األردن، أفاد 
 في المئة أن الوقود ١٤هو الوقود المستخدم، فيما أفاد 

 في المئة ان الديزل هو ١٤المستخدم هو النفط، وأفاد 
 في المئة أن الطاقة ١٠الوقود المستخدم، فيما أفاد 
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ئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية الشمسية هي المصدر الر
  .في األردن

يذكر ان مركز الدراسات االستراتيجية في 
الجامعة االردنية صنف امس وفق تقييم مراكز األبحاث 

 مركزا ٥٠ ضمن أفضل ٢٠١٩لعام ) بنسلفينيا(العالمية 
على مستوى العالم في مجال السياسة الخارجية 

ي مجال  مركز ف١٠٠والشؤون الدولية، وضمن أفضل 
 مركز ٨٠٤٢دراسات الدفاع واألمن القومي من بين 

 .دراسات على مستوى العالم

  ٤ ص٦/٢/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

  

  

الموت يغيب الباحثة والكاتبة الدكتورة عايدة 
 النجار

  

انتقلت الى رحمته تعالى  - «بترا»عمان و
الكاتبة عايدة النجار، والتي كانت واحدة من الزميلة و

الذين أعطوا من مهنيتهم وثقافتهم » الدستور«كتاب 
، حيث نعى رئيس »الدستور«الكثير عبر صفحات 

التحرير الزميل مصطفى الرياالت باسم أسرة جريدة 
ًالكاتبة واإلعالمية عايدة النجار مشيدا » الدستور«

ًا الطويلة، متقدما من بإبداعاتها وما قدمته عبر مسيرته
  .أهلها وذويها بأصدق مشاعر التعزية والمواساة

من جانب آخر نعى رئيس رابطة الكتاب 
األردنيين الشاعر سعد الدين شاهين األديبة والباحثة 
واإلعالمية الدكتورة عايدة النجار التي وافتها المنية 

  .ً عاما٨٠مساء امس األربعاء عن عمر يناهز 

اهين لوكالة األنباء األردنية وقال الشاعر ش
ً، إن األديبة النجار عضو الرابطة عاصرت أجياال )بترا(

في التربية والتعليم ولها بصمات واضحة بتأصيل ذكريات 

الوطن، كما كتبت عن عمان أجمل الذكريات إذ كانت 
تبادلها حبا وشغفا وكانت تعتبرها نبض قلبها وشبابها، 

ّمان كما أرخت للحركة ّوأرخت للحركة النسائية في ع
الطالبية ولديها أرشيف واسع يؤرخ للقدس وعمان، ولها 
خبرة واسعة بالعمل االجتماعي والتنموي والثقافي، على 
المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، كما أنها ناشطة في 
المجاالت االجتماعية والثقافية والتنموية واإلعالمية 

  .وقضايا المرأة

جار المولودة في قرية لفتا وتعد الراحلة الن
القريبة من القدس، وتابعت دراستها االبتدائية واالعدادية 
ًوالثانوية في عمان، علما نسائيا بارزا لها بصمات في  ً ً
الكثير من المجاالت وخاصة في االعالم واالدب والحياة 
االكاديمية، إذ برزت وابدعت وتمكنت من الحصول على 

  .ةالعديد من الجوائز المهم

وعملت الراحلة في المجال االعالمي فكتبت منذ 
الطالبية وفي صحيفة » الجيل الجديد«صغرها في مجلة 

المقدسية وراسلت صحيفة الحوادث األسبوعية » الجهاد«
الصادرة في عمان، كما عملت في وزارات اإلعالم 
الخارجية والزراعة والشؤون االجتماعية، وفي برنامج 

المكتب العربي في  (UNDP) ةاألمم المتحدة للتنمي
  .نيويورك، وعدد من المواقع االخرى في المنظمات الدولية

كما عملت مستشارة وخبيرة في معظم الدول 
العربية في مجال االعالم والتنمية وقضايا المرأة من 
خالل عملها مع منظمات األمم المتحدة، وأنتدبت للعمل 

 التأسيس، في مرحلة) كونا(لوكالة األنباء الكويتية 
وأسست قسم األبحاث فيها، وكتبت عمودا يوميا تحت 

  .في صحيفة الدستور اليومية» ضوء«اسم 

والراحلة النجار اشهرت في نيسان الماضي أخر 
، الذي يعد »عمان بين الغزل والعمل«مؤلفاتها بعنوان 

كتابا يعنى بالتأريخ االجتماعي بما فيه من مكونات 
ى شهادة الدكتوراة في ومحطات تاريخية، حاصلة عل
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وسائل اإلعالم واالتصال من جامعة سيراكيوز في 
نيويورك والماجستير في الصحافة والعلوم االنسانية من 
جامعة كانسس في الواليات المتحدة األمريكية في 
الصحافة والعلوم االنسانية والبكالوريوس في علم 

  .االجتماع من جامعة القاهرة

 والحركة الوطنية في نصف صحافة فلسطين«وصدر لها 
  : قرن

 والذي حاز ٢٠٠٥ام ع" ١٩٤٨ – ١٩٠٠"
ألحسن كتاب في العلوم (على جائزة جامعة فيالدلفيا، 

، »األيام«، وجائزة أفضل كتاب عربي بمسابقة )اإلنسانية
البحرين المصاحبة لمهرجان األيام الثقافي الثالث عشر 

الردنية، ، وجائزة تقدير من وزارة الثقافة ا٢٠٠٦عام 
» القدس والبنت الشلبية»، و»بنات عمان أيام زمان»و
قصص فلسطينية من ألف قصة : عزوز يغني للحب»و

  .«خريفية قرية: لفتا يا أصيلة»و» وقصة

كما لها العديد من المنشورات العلمية واالبحاث 
والدراسات والمقاالت المحكمة نشرت في المجالت 

ة وأوراق عمل المتخصصة والصحف المحلية والعربي
االتصال «وأبحاث لمؤتمرات محلية واقليمية ودولية ومنها 

، ضمن مشروع حصاد »واالعالم في القرن العشرين
المنجزات العلمية واالنسانية في القرن العشرين، ، العصر

الصادر عن مؤسسة عبد الحميد شومان والمؤسسة 
، وتأريخ الصحافة ٢٠٠٧العربية للدراسات والنشر 

، أحمد المرعشلي، «الموسوعة الفلسطينية «نية، الفلسطي
، عالوة )المجلد الثالث(، دمشق، الطبعة األولى ١٩٨٤

على مساهماتها االبداعية في العديد من المجالت االدبية 
 .والثقافية في االردن

  ٢٣ ص٦/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

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

  

 أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق -  عمان
صفعة للمجتمع “العودة، أن إعالن صفقة القرن يشكل 

الدولي والشرعية الدولية وقراراتها لما بها من تجاوزات 
لكل االعراف والحقوق الدولية واالنسانية ومن مفاهيم 
عنصرية فاشية تنظر لشعبنا العربي الفلسطيني نظرة 

 مشروعة تكفلها له قرارات دونية بال حقوق وطنية
  .”الشرعية الدولية

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

  .”الصهيوني

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

 .”لمواجهة كافة المخططات األميركية الصهيونية

  ٣ ص٩/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

االحتالل سيتمادى بتهويد القدس بعد : حمود
إعالن خطة ترمب والمستوى الشعبي رأس 

  الحربة

حذر مدير عام مؤسسة القدس الدولية، ياسين 
حمود، من أن االحتالل سيتمادى في ممارساته التهويدية 
في القدس مع اإلعالن األمريكي عن خطة ترمب للسالم، 

  ".ألمريكية إلى االحتاللوالتي تشكل ذروة انزياح اإلدارة ا"

وأكد حمود، أن هذا التمادي سيكون في 
 .مواجهته المزيد من الثبات والصمود من قبل المقدسيين

وأشار إلى أن الصفقة تعطي لالحتالل حرية 
التصرف في القدس على أساس أنها عاصمته الدائمة، 
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ًفكل بناء ومشروع ومحاولة تهويد كانت تالقي رفضا "
 "!ً حقا من حقوق االحتاللًدوليا، ستصبح

وشدد على أن الرفض الفلسطيني لهذه الصفقة 
ًشكل مدماكا متينا في صالبة الموقف الفلسطيني، وهو " ً

ّموقف يشكل بحد ذاته عرقلة لالحتالل والجانب األمريكي 
  ".في المضي بتطبيق هذه الخطة

وقال إن هذا الرفض يجب أن يتزامن مع خطوات 
صائل لالحتالل بأن كل خطوة ورسائل عملية من الف

سيقوم بها للمضي في هذه الصفقة ستكون كلفتها 
 .باهظة

واستبعد أن تشهد المدن الفلسطينية انتفاضة 
ًشعبية شاملة نظرا للقبضة األمنية في المناطق المحتلة، 
واستمرار التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية 

 .واالحتالل

يات في مختلف ورجح استمرار المواجهات والعمل
ًمؤكدا أن الرهان األول واألخير . المناطق الفلسطينية

 .يبقى على المستوى الشعبي

المستوى الشعبي يشكل اليوم رأس : "وأردف
ٕحربة الدفاع عن قضية فلسطين والقدس، واحباط 

 اإلسرائيلي لتصفية القضية -المخطط األمريكي
  ".الفلسطينية

خاص تصريحات ياسين حمود وردت في حوار 
إنترناشيونال لألنباء، وفيما يلي " قدس برس"أجرته وكالة 
 .نص المقابلة

يصعد االحتالل استهدافه مدينة القدس المحتلة، 
ّويهدف إلى تهويد المدينة لتحويلها إلى مدينة يهودية 
المعالم والسكان، لذلك تنشط أذرعه التهويدية في مسارات 

ة والتحكم عديدة متزامنة، فمن محاوالت فرض السيطر
ّبالمسجد األقصى، ومحاوالت تحقيق الوجود اليهودي 
ًالدائم في جنباته، وصوال إلى محاوالت العبث في 
ديموغرافيا المدينة المحتلة، عبر هدم منازل الفلسطينيين 

ًليدفعهم للعيش خارج المدينة، ويحقق بذلك تفوقا مباشرا  ً
س، في أعداد المستوطنين مقابل الفلسطينيين في القد

وتحويل المقدسيين إلى أقلية هامشية غير فعالة في 
مجريات األحداث، وغير ذلك من خطط ومسارات تهويد 

 .ٍتطال الحجر والبشر على حد سواء

صفقة "ُومع اإلعالن األمريكي عن ما يسمى 
، التي تشكل ذروة انزياح اإلدارة األمريكية إلى "القرن

مارسات االحتالل، سيتمادى االحتالل في هذه الم
 .ّالتهويدية

ٍوما جرى في العام الماضي من عمليات هدم 
ًكبيرة في وادي حمص، يمكن أن نراه مجددا خالل العام 
ًالحالي، ولن يكون بالضرورة هدما لعشرات األبنية 
ًوالمنازل دفعة واحدة، بل تصعيد مستمر في عمليات 
ًالهدم عامة، وهو ما بدأنا بالفعل معاينته مع انقضاء 

ـ وهي حالة ستتكرر في ٢٠٢٠هر األول من عام الش
األقصى من استهداف إلدارته المتمثلة بدائرة األوقاف 
اإلسالمية، وفرض المزيد من القيود على عناصره 
البشرية، خاصة أن األسابيع األخيرة شهدت عشرات 
قرارات اإلبعاد، استهدفت ناشطين ومرابطين، في محاولة 

 .لضرب عصب الصمود في المسجد

هذا التمادي من قبل االحتالل سيكون في 
مواجهته المزيد من الثبات والصمود من قبل المقدسيين، 
ربما هي ليست معادلة رياضية واضحة، تحكم الفعل وردة 
الفعل، ولكن تجارب السنوات الماضية أثبتت أن 
المقدسيين قادرون على مواجهة االحتالل والوقوف في 

هبة (بة باب األسباط وجه مشاريعه، وما جرى في ه
ومن ثم هبة باب الرحمة ليس عنا ) البوابات اإللكترونية

ببعيد، بل فاجأ المقدسيون االحتالل بمبادرات فاعلة 
، التي عمرت "الفجر العظيم"وجديدة، على غرار مبادرة 

ًاألقصى أسبوعيا بآالف المصلين، ويتخبط االحتالل 
ٌر على ابتكار ليوقفها، ما يؤكد أن الثبات المقدسي قاد
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أدوات وطرق فعالة لمواجهة االحتالل، ولكن هذا الثبات 
ّيحتاج إلى ظهير قوي، يقف مع المقدسيين ويبلسم 
ًجراحهم، خاصة أن االحتالل ال يترك أداة إال يستخدمها 

 .ليضرب صمود المجتمع المقدسي

ًمجمل بنود الصفقة تشكل تهديدا خطيرا للقضية  ً
ًنها قضية القدس، خاصة أنها الفلسطينية وفي القلب م

جاءت لتعطي االحتالل كل ما أراده خالل السنوات 
 .الماضية

من خالل وجهة نظر " الصفقة"فقد صيغت 
االحتالل، مبتعدة عن إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، 
ما يؤكد أن الحل األمريكي ليس إال محاولة في سياق 

ين دولة ٕإنهاء النضال الفلسطيني، وان إعطاء الفلسطيني
ممزقة األركان، تعيش تحت سلطة االحتالل، هو محاولة 
إلنهاء المقاومة الفلسطينية، وتحويل الفلسطينيين إلى 

 .ٍقاطنين في سجن كبير تديره سلطات االحتالل

أما في جانب القدس، فتعطي الصفقة لالحتالل 
حرية التصرف في المدينة على أساس أنها عاصمته 

روع ومحاولة تهويد كانت تالقي الدائمة، فكل بناء ومش
ًرفضا دوليا، ستصبح حقا من حقوق االحتالل، إذ  ً ً
سيتصرف االحتالل على أساس أنها عاصمة دولته، إلى 
جانب تصعيده في أسرلة جميع جوانب الحياة في 
المدينة، وما يتصل بذلك من عزل آالف المقدسيين خارج 

أظهرته حدود بلدية االحتالل في القدس، بناء على ما 
 .الخرائط المرفقة بنص الوثيقة

ما يعني أن الصفقة ال تعطي االحتالل كامل 
المدينة فقط، بل تفتح له الباب التخاذ قرارات أحادية 
تستهدف الفلسطينيين في القدس، بما في ذلك إمكانية 

  .إخراجهم من مدينتهم

شكل رفض جميع الفصائل الفلسطينية لهذه 
ًالصفقة مدماكا متينا ف ي صالبة الموقف الفلسطيني، وهو ً

ّموقف يشكل بحد ذاته عرقلة لالحتالل والجانب األمريكي 

في المضي بتطبيق هذه الخطة، ولكن الرفض المجرد لن 
ًيكون كافيا، إذ يجب على الفصائل الفلسطينية أن تجبر 
االحتالل على التراجع، وأن ترسل له رسائل عملية بأن 

ي هذه الصفقة ستكون كل خطوة سيقوم بها للمضي ف
كلفتها باهظة، فالصفقة تتهدد كل جوانب القضية من 

 .ًالقدس واألقصى، وصوال إلى حق العودة والالجئين

لذا على الفصائل الفلسطينية أن تكون رأس 
وتفاصيلها، وأن ترفع " صفقة القرن"حربة في التصدي لـ 

من وتيرة العمل المشترك مع باقي المكونات الفلسطينية 
 المقام األول، ومع المكونات واألحزاب والهيئات في

ًالعربية واإلسالمية ثانيا، في سياق إحباط أهداف 
الصفقة، من خالل تأطير مختلف أطياف األمة الدينية 
والقومية والوطنية، إضافة إلى التيارات السياسية 
والشعبية والمدنية، لتفعيل خطط المواجهة، وتوفير أدوات 

 . والفعالةالتنفيذ الواضحة

وال ريب أن تعزيز جبهة المقاومة وتمتينها، 
ّومنع االحتالل وداعميه من شقها واختراقها، وحماية 
نماذج على غرار غرفة العمليات المشتركة، واللجنة العليا 
لمسيرات العودة في غزة، وتطويرها، وتصديرها إلى كل 
ٌأماكن وجود الشعب الفلسطيني، جزء من مهام الفصائل 

لسطينية، بالتزامن مع إعادة العمل المقاوم في الضفة الف
الغربية المحتلة، التي تستطيع تكبيد االحتالل خسائر 

ٕفادحة، واقالق أمنه وارباك أجهزته األمنية ٕ. 

يبدع الفلسطينيون في أساليب المواجهة 
والمقاومة، وأمام كل حدث أو اعتداء إسرائيلي، تهب 

ًاملة، ولكن نظرا الجموع الفلسطينية في انتفاضة ش
للقبضة األمنية في المناطق المحتلة، واستمرار التنسيق 
األمني مع السلطة الفلسطينية، قد ال تتفجر انتفاضة 
شاملة، مع ترجيح استمرار المواجهات والعمليات في 
مختلف المناطق الفلسطينية، وهو النسق الذي يتكرر 

م داخل ًخالل السنوات الماضية، بعيدا عن حالة االنقسا
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البيت الفلسطيني، الذي يلقي بظالله على عدم تفجر 
االنتفاضة، خاصة مع استمرار التنسيق األمني الذي أدى 

 .إلى إحباط مئات العمليات

وما جرى في األيام الماضية من عمليات دهس 
ٕواطالق نار، ينبئ أن العمليات الفردية ستعود بزخم 

ى الرغم من وفاعلية أكبر، وأن فاعليتها لن تتوقف عل
اإلجراءات اإلسرائيلية الكبيرة التي استهدفت عوائل منفذي 

 .العمليات، وفرض إجراءات عقابية بحقهم

أمام التراجع الكبير للمواقف الرسمية، بل مباركة 
بعض األنظمة العربية لهذه الخطة، وترويجهم لها، 
وتقديمهم الدعم لتطبيقها، يظل الرهان األول واألخير على 

ى الشعبي، الذي يشكل اليوم رأس حربة الدفاع المستو
 -ٕعن قضية فلسطين والقدس، واحباط المخطط األمريكي

اإلسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، ومما يدعم هذا 
التوجه الرفض الشعبي الصارم للتطبيع مع االحتالل، 

 .ورفض الصلف األمريكي وانحيازه إلى دولة العدو

ّالضغط : هذا المجالومن الخطوات الفاعلة في 
صفقة "على الحكومات لحملها على رفض االنخراط في 

 .، واإلعالن عن رفض مضامينها كاملة"القرن

والضغط على الحكومات إلنهاء التطبيع، وتنظيم 
التظاهرات والفعاليات الرافضة للتطبيع بما يعكس هذه 
الرسالة لدى االحتالل الذي ينتظر انتكاسة الموقف 

 .الشعبي

 الموقف الشعبي في فلسطين المحتلة، بكل رفد
الفعاليات الشعبية التي توصل رسائل الدعم المعنوي 
والتضامن، عبر المظاهرات واالعتصامات والفعاليات 

 .الجماهيرية

المشاركة في حمالت الدعم المالي المخصصة 
لفلسطين والقدس، للمساهمة في تثبيت الفلسطينيين 

 . في األقصىودعم صمودهم، وتعزيز الرباط

التركيز على الدور األساسي لألحزاب 
والمؤسسات والعلماء والمثقفين واإلعالميين والحقوقيين 
ُوالسياسيين والشباب والنساء؛ فعليهم تعقد راية األمل في 
األمة بعد تقاعس األنظمة وهذا يتطلب تبني فعاليات 
مستمرة، والمبادرة الدائمة لتنفيذ مشاريع وبرامج تخدم 

  .قصى، وتنسيق الجهوداأل

 ٩/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ما أوراق الضغط .. األردن وخطة ترامب للسالم
  لدى المملكة لمواجهة الصفقة؟

 

 ّ عمان تتسارع الخطوات–محمود الشرعان 

األردنية السياسية الساعية لمواجهة خطة السالم 
بصمت داخل الغرف السياسة  يطرح  األميركية، في حين

 عدد من األوراق بإمكان عمان الضغط بها تجاه أية

 .قرارات أحادية تضر بها

الموقف الصامت والمتصاعد تجاوز جدران 
الصالونات السياسية، بعد كشف الحكومة اإلسرائيلية عن 
عزمها ضم غور األردن وشمال البحر الميت، وفرض 

 .سيادتها على المنطقة

سرائيلية وتنظر المملكة بعين الحذر للخطوات اإل
الرامية لضم غور األردن، في حين تكشف مصادر أردنية 
رسمية للجزيرة نت عن امتالك المملكة أوراقا سياسية 
وقانونية ودبلوماسية إذا تعرضت مصالحها وأمنها 

  .الوطني للتهديد

وترى مصادر أن من المبكر الحديث عن أي 
إجراءات أردنية في الوقت الحالي، إال أن األردن قد 

ستخدم ما يمتلك من أدوات مفتوحة، في حال تنفيذ أي ي
  .قرار ال يصب في مصلحته

  التلويح بمعاهدة السالم



  
  ١٤٨ 

، التي ألمحت إليها "األدوات األردنية المفتوحة"
مصادر أردنية، قد تتضمن التلويح بدراسة جدوى معاهدة 

، ١٩٩٤الموقعة عام ) وادي عربة(السالم مع إسرائيل 
 . مسؤولون سابقونوهو ما يختلف بشأنه

ويقول وزير اإلعالم األردني األسبق محمد 
األردن معني تماما باستخدام أوراقه بحكمة "إن  المومني

واتزان، ال سيما أنه يتعامل مع أميركا، الدولة 
  ".والمانح األكبر للمساعدات األردنية  العظمى

ويضيف المومني للجزيرة نت أن األردن وقع 
ٕ بالسالم، وايمانه الراسخ بالقانون معاهدة السالم لقناعته

اإلنساني الدولي، وألن المعاهدة تحافظ على مصالحه 
   .السيادية العليا

ويوضح الوزير األسبق أنه من الطبيعي إذا 
عجزت المعاهدة عن تحقيق أهدافها أن يفكر األردن في 
مراجعتها، أو تعليق أجزاء منها، ووقتها لن يلومه أحد، 

   .صالحه العلياألنه يحافظ على م

ويتزامن الحديث عن إعادة دراسة جدوى معاهدة 
السالم كرد فعل جاد للتصدي للخطوات اإلسرائيلية، مع 
األصوات الشعبية والنيابية المطالبة بإلغاء المعاهدة، بيد 
أن المصادر ذاتها استبعدت التلويح بالمعاهدة في الوقت 

 .نالحالي، العتبارات سياسية وأمنية لدى األرد

  موقف أردني صعب

ويتزايد الحديث داخل أروقة صنع القرار في 
ّعمان عن ضغوط دولية وعربية تتعرض لها المملكة 
جراء مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، التي أشار 
إليها الملك األردني عبد اهللا الثاني في أكثر من مناسبة 

   .رسمية وشعبية

قبل أي ويؤكد األردن موقفه الواضح أنه لن ي
خطة سالم ال تتضمن حل الدولتين الذي يضمن قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 

، لتعيش ١٩٦٧حزيران / يونيو٤المحتلة على خطوط 

بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية 
   .الدولية ومبادرة السالم العربية

ألسبق كامل أبو ويؤكد وزير الخارجية األردني ا
جابر أن موقف المملكة صعب جدا في هذا الوقت، 
خاصة مع وجود أزمة اقتصادية تعاني منها البالد، 
وارتباط األردن باتفاقات اقتصادية طويلة المدى مع 
الواليات المتحدة األميركية، في ظل انقطاع المنح القادمة 

   .من الخليج

إلى أن وينوه أبو جابر خالل حديثه للجزيرة نت 
األردن يناور حاليا من خالل أدواته الدبلوماسية 
والسياسية لمواجهة الخطة األميركية، مستبعدا تلويح 
ّعمان بإيقاف أو التراجع عن اتفاقية الغاز اإلسرائيلي، 

  .لما لها من كلف سياسية واقتصادية

وتعتبر المساعدات الخارجية القادمة من 
د المالية في اقتصاد الواليات المتحدة أحد أهم الموار

األردن، إذ يحصل على مليار وربع مليون دوالر سنويا، 
ُ، تستخدم في ٢٠١٨حسب اتفاق غير ملزم وقع عام 

  .خفض عجز الموازنة

وتحدث جاريد كوشنر مستشار الرئيس األميركي 
للشرق األوسط عن موقف األردن من خطة السالم 

 حول الخالف"الجديدة، وقال في تصريحات صحفية إن 
أين تقع عاصمة الدولة الفلسطينية في خطة السالم 
األميركية لم يكن من األساس خالفا فلسطينيا، لكن 

  ".األردن هو أثار ذلك

المعروفة إعالميا (ولقيت خطة السالم األميركية 
رفضا رسميا وشعبيا أردنيا، إذ احتضنت ) بصفقة القرن

 ّعمان يوم السبت الجلسة الطارئة لمؤتمر اتحاد
  .البرلمانيين العرب لمناقشة تداعيات خطة السالم

من جهته، يرى رئيس الديوان الملكي األسبق 
جواد العناني أن األردن يعمل دبلوماسيا بشكل مكثف 
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لتشكيل رأي عربي دولي رافض للخطة األميركية، األمر 
   .الذي قد يكلفه في الوقت القادم

نظر ويوضح العناني للجزيرة نت أن األردن ال ي
بعين األهمية، فهي مجمدة ) وادي عربة(لمعاهدة السالم 

على أرض الواقع، إذ إن هناك خطوات حساسة وأكثر 
أهمية، مثل إيقاف التبادل التجاري بين الطرفين، منوها 

صفقة "إلى أن عمان تدرس تكلفة الصمود في وجه 
للتعامل معها وفق رؤيتها، في ظل ترحيب عربي " القرن

  .واسع بها

 يتجاوز حجم التبادل التجاري بين عمان وتل وال
  .أبيب مئة مليون دوالر سنويا، بنسب متفاوتة

 ٩/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

هكذا .. باألقصى" الفجر العظيم"مبادرة 
  واجهتها جماعات الهيكل؟

 

 انتقال منذ – المحتلة القدس – جندي أسيل
 في ياإلبراهيم الحرم من الجماعية الفجر صالة مبادرة
 ١٠ الجمعة يوم المبارك األقصى المسجد إلى الخليل
 تتابع الهيكل وجماعات المنصرم، الثاني كانون /يناير
 المبادرة، هذه حول للمصلين التفاف من يجري ما بقلق
  .معها اإلسرائيلية والحكومة الشرطة تعامل تتابع كما

 فورية بتحركات الجماعات هذه وانطلقت
 وبلورت األقصى، في" العظيم الفجر "حملة لمواجهة
 االقتحامات منع أن - زعمها حسب- األول: للرد مسارين

 للحضور الفلسطينيين دفع ما هو والسبت الجمعة أيام
 الوزراء رئيس الجماعات دعت وبالتالي الكثافة، بهذه

 المسجد فتح إلى اإلسرائيلية والحكومة نتنياهو بنيامين
  .والسبت عةالجم أيام االقتحامات أمام األقصى

 أعياد اختالق محاوالت في تمثل الثاني والمسار
 فعلته ما وهو فيها، المسجد اقتحام إلى للدعوة ومناسبات

 يوم "بمناسبة لألقصى جماعي القتحام دعوة باختالق
  .االثنين اليوم يوافق الذي العبري" الشجرة

 شباط شهر من ١٥ في الشجرة يوم ويقع
 العيد هذا أن ورغم لزراعي،ا الموسم بداية وهو العبري،

 الفرح على يتركز به واالحتفاء دينية، أهمية يحمل ال
 في تدوينه  فإن زراعتها، وبدء والشجر بالثمار
 زراعي بموسم احتفاء من ّحوله  اليهودية الدينية الكتب

  .مدنيين أو مزارعين كانوا سواء الجميع، يتناقله تقليد إلى

  لالقتحام مناسبات اختالق

 جماعات أطلقتها التي الواسعة لدعواتا ورغم
 للمسجد مركزي اقتحام على المتطرفين لحث الهيكل

 اليوم ُأغلق المغاربة باب فإن المناسبة، بهذه األقصى
 ما وهذا الصباحية، الفترة في متطرفا ٤٧ اقتحام بعد

 علل الذي ابحيص، زياد القدس شؤون في الباحث توقعه
 مواتية، غير الدعوة بأن دللمسج كبيرة أعداد اقتحام عدم
 .دينية قيمة ذات ليست ذكرى في تأتي ألنها

 بصالة الهيكل لجماعات العميق االهتمام وحول
 ذلك إن ابحيص قال األقصى المسجد في الجماعية الفجر
 محاولة على الطاولة تقلب الفجر حملة كون إلى يعود
  .والنار بالحديد المصلين عن األقصى عزل

 عزل مسار كان ٢٠٠٠ عام منذ "أنه وتابع
 لمخطط األساسية المكونات أحد المصلين عن األقصى
 إسالمي بحضور يستحيل األقصى فتقسيم "تقسيمه؛

  ".كثيف بشري

 بشكل "الباحث وفق السياسة تلك ومضت
 الوصول من ومنعهم غزة، قطاع أبناء بعزل تدريجي
 مع الغربية الضفة أبناء عزل ثم ،٢٠٠٠ عام للمسجد
 عام من بدءا الحواجز وتوسيع الجدار مقاطع اكتمال
 تجريم بعد ُفعزلوا المحتل الداخل أبناء أما ،٢٠٠٣

 عام نهاية في اإلسالمية الحركة وحظر الرباط مؤسسات
٢٠١٥."  
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 الفرصة أن الهيكل جماعات ظنت العزل هذا مع
 عام القدس ّهبة من اآلخر تلو الرد فجاءهم مواتية، باتت

 باب ّوهبة ،٢٠١٧ األسباط ببا ّهبة إلى ،٢٠١٥
 عام مطلع مع العظيم الفجر واآلن ،٢٠١٩ الرحمة
٢٠٢٠.  

 تواصل يعيد العظيم الفجر أن ابحيص ويرى
 بشكل ١٩٤٨ عام المحتلة األرض وأبناء المقدسيين

 مستمر أسبوعي كعنوان للتكريس قابل وهو واسع، عفوي
 ذبج من تمكن قد كان ٕواذا اإلجازة، يوم فجر يأتي لكونه

 دون حرارة درجات في األولى أسابيعه في اآلالف عشرات
 ثم الربيع دخل إذا سيكون فكيف مئوية، درجات خمس

  رمضان؟ شهر دخل إذا سيكون وكيف الصيف؟

  الشعبي للحراك بوابة

 الفجر "أن القدس شؤون في الباحث ويضيف
 للحراك استعادة بوابة يصبح ألن قابل عنوان العظيم
 تلك تعتبره ما كل ولتبديد الواسع، يالفلسطين الشعبي

 ترتعب ولذلك باألقصى، باالستفراد لها إنجازا الجماعات
  ".سواء حد على الهيكل وجماعات الدولة منه

 جماعية القتحامات الدعوة مدلوالت وحول
 الفجر حملة إن ابحيص قال الشجرة، يوم في لألقصى
 نيةالدي األعياد فيها تتراجع فترة خالل جاءت العظيم

 .اليهودية

 تتركز مواسم عدة لها األعياد هذه أن وأوضح
 آذار /مارس غالبا يوافق الذي العبري، الفصح بين

 تشرين /أكتوبر غالبا يوافق الذي العرش وعيد الميالدي،
 تلك توظف الهيكل جماعات أن وبما "الميالدي، األول

 باغتتها فقد سنوي، بشكل القتحاماتها كرافعة األعياد
 البعيد الوقت في كمونها، وقت في العظيم الفجر حملة
  ".أنصارها باستقطاب لها تسمح التي المواسم عن

 في جماعية اقتحامات إلى الدعوة "أن إلى وأشار
 حملة فأكبر ومفهومة، مفسرة تبدو العبري الشجرة يوم

 عام منذ األقصى مع التواصل إلعادة فلسطينية شعبية
 لهذه المريح عبئةالت موسم عن بعيدة جاءت ٢٠٠٠

 تجيش لعلها مناسبة أي الختراع يضطرها مما الجماعات،
 إمكانية في كبيرا شكا ينشئ ما وهو المقتحمين، لحشد

  ".الدعوات لهذه الهيكل جماعات جمهور استجابة

 في اإلسالمية األوقاف دائرة ترصد لم وبينما
 فإن بالمسجد، الفجر صالة في المصلين أعداد القدس
 في كان المصلين عدد له وصل الذي علىاأل السقف
 ولم مصل، ألف ثالثين نحو بلغ إذ الثانية، الجمعة
 الباحات داخل االعتداءات من الحين ذلك منذ يسلموا

 .عنها واإلبعاد االعتقال ومن

 وادي "معلومات لمركز الشهري التقرير وأفاد
 قرارات إصدار من ّصعدت االحتالل سلطات بأن" حلوة

 خالل القديمة والبلدة والقدس األقصى المسجد نع اإلبعاد
 قرارات ١٠٤ المركز ورصد المنصرم، الثاني كانون /يناير
 خطيب هؤالء رأس وعلى األقصى، عن معظمها إبعاد،

  .صبري عكرمة الشيخ األقصى المسجد

 حالة ٢٤٥ ذاته الشهر في المركز رصد كما
 امرأة، ١٤و قاصرا، ٥٣ بينها المدينة، في اعتقال
 واألزقة األقصى المسجد في االعتقاالت هذه وتركزت
  .إليه المؤدية

 العميق واالهتمام الحثيثة المتابعة على وللتعقيب
 حاولت باألقصى، العظيم الفجر بمبادرة الهيكل لجماعات

 المسجد بمدير المرات عشرات االتصال نت الجزيرة
 .يرد لم لكنه الكسواني، عمر المبارك األقصى

  ١٠/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

السلطة الفلسطينية غير قادرة على : مراقبون
االنفكاك من االتفاقيات مع االحتالل أو التحلل 

  "أوسلو"من
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 لم يخرج قرار السلطة الفلسطينية –عمان 
رد “األخير بوقف استيراد المنتجات اإلسرائيلية عن كونه 

فعل، وليس جزءا من خطة وطنية غائبة حاليا لمناهضة 
، وفق مراقبين، ”األميركية” صفقة القرن“ا يسمى م

الذين استبعدوا إقدام السلطة على خطوة اإلنفكاك من 
اإلتفاقيات المبرمة مع االحتالل أو التحلل من اتفاق 

  .”أوسلو“

ويرتبط قرار حظر إدخال المنتجات اإلسرائيلية 
إلى األسواق الفلسطينية باإلحتجاج أساسا ضد استيالء 

سرائيلية على األموال الفلسطينية ومن ثم الرد الحكومة اإل
على قرار إسرائيلي مشابه طبقا لقاعدة التعامل بالمثل، 
إال أن السلطة الوطنية تدرجه كفاتحة إلنهاء اتفاقياتها 
مع االحتالل، تماثال مع إجراء وقف التنسيق األمني معه، 

ال يجعل تحركها جادا لمغادرة “ُالذي لم تنفذه بعد، بما 
  .، بحسبهم”نهائيا وبال رجعة” أوسلو“

ويصيب القرار الفلسطيني الرسمي اتفاق باريس 
أفصحت السلطة “، والذي )١٩٩٤لعام (االقتصادي 

الوطنية أكثر من مرة عن إلغائه، نتيجة خرق سلطات 
 مرة، كما ١٦٠االحتالل ألوسلو اختراقا جوهريا زهاء 

لى تلك أعلنت السلطة ذلك رسميا، ولكنها لم تقدم ع
، وفق خبير القانون الدولي، الدكتور ”الخطوة حتى اآلن

  .”الغد”أنيس قاسم، في حديثه لـ

ولطالما اتخذت السلطة الوطنية قرارات مشابهة 
بوقف التنسيق األمني واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، 
ولكنها لن تنفذ أيا منها، مما أشاع تصورا دوليا بأن 

 السلطة مربع التلويح به فقط، في التهديد لن يتجاوز عند
وقت اتسع فيه نطاق التنسيق األمني بين األجهزة األمنية 

  .التابعة لها مع سلطات االحتالل

وبدال من اتخاذ السلطة قرارا فعليا بهذا االتجاه 
ردا على منع سلطات االحتالل تصدير المنتجات الزراعية 

 منوهة، الفلسطينية، فقد اعتبرته خرقا التفاق باريس،

على لسان وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد 
العسيلي، للجوء إلى خيارات دبلوماسية وقانونية للتعامل 
معه، ومنها التواصل مع دبلوماسيين موجودين في 
األراضي المحتلة حتى تتدخل حكوماتهم لجهة الضغط 

  .على االحتالل للتراجع عن قراره

كاك عن وال يؤشر ذلك على سياسة اإلنف
االقتصاد اإلسرائيلي؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية 

 مليون دوالر العام ٨٨الفلسطينية إلى السوق اإلسرائيلي 
من حجم الصادرات الزراعية  % ٦٨، بما نسبته ٢٠١٨

 مليون دوالر، فيما بلغ ١٣٠الفلسطينية للعالم البالغة 
الي حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم حو

  . مليارات دوالر في نفس العام٧.٦٩٤

ووفقا لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فإن 
 مليار دوالر ٧سلطات االحتالل تضخ سنويا ما يزيد على 

في االقتصاد الفلسطيني، وبذلك تستفيد من وجود سوق 
إضافي خارج كيانها المحتل يمكنها من استخدام أدوات 

  .السياسة النقدية بمرونة عالية

السلطة الفلسطينية ال “من جانبه، قال قاسم إن 
ٕتستطيع االنفكاك عن االتفاقيات مع االحتالل، وانما يعد 
تعاطيها مع هذا الموضوع عبثا، حيث لم تتخذ قرارا 
صريحا ومباشرا للخروج من أوسلو كرد حاسم على 

  .”الخطة األميركية للسالم

السلطة غير “، أن ”الغد”وأضاف، في حديثه لـ
دة على اتخاذ قرار بهذا االتجاه، إذ لم تصدر إجراء جا

، التي ”صفقة القرن“واحدا يبدو عليه الجدية لمقارعة 
تعد الفصل الثاني المتعلق باألرض من المخطط 
اإلسرائيلي األميركي لتصفية القضية الفلسطينية، بعدما 

فصلها األول الخاص بقضيتي القدس ” أوسلو“كان 
  .”نوالالجئين الفلسطينيي

غياب خطة وطنية فلسطينية شمولية “ولفت إلى 
أو االستعداد بإجراءات مضادة ” صفقة القرن“لمجابهة 
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لمضامينها الخطيرة المحدقة بالشعب الفلسطيني، بينما ال 
تزال السلطة متمسكة بالشرعية الدولية بالرغم من تحلل 

  .”االحتالل منها منذ زمن بعيد

يجية موحدة وضع خطة استرات“ودعا قاسم إلى 
تأخذ بناصية تشكيل هيئة أركان زراعية لحماية المزارعين 
الفلسطينيين وتنشيط الزراعة الوطنية، وأخرى مماثلة 
لحماية القرى والمدن الفلسطينية في وجه عدوان 
االحتالل، توازيا مع تأسيس قوة دفاع ذاتية وحملة دولية 

، نظير وجود ”صفقة القرن“واسعة لفضح مخاطر 
 دولية مفتوحة وخصبة للتحرك الفلسطيني ساحات

  .”المضاد للخطة أألميركية

وسائل المقاومة الفلسطينية السلمية “واعتبر أن 
متنوعة، ما يستدعي إعادة تجهيز هيكلة اإلدارة 

، لمواجهة الخطة التي أعلنها ”الفلسطينية ونظامها
 من الشهر ٢٨الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، في 

  .”صفقة القرن“روفة باسم الماضي والمع

وبعيدا عن ذلك؛ فإن الحكومة الفلسطينية تحاول 
إيجاد بدائل للمنتجات اإلسرائيلية لتعزيز المنتجات 
الوطنية، في سياق الرؤية االستراتيجية، بحسبها، 
لالنفكاك التدريجي عن االحتالل، طبقا لما أعلنه الرئيس 

  .لتكليفمحمود عباس مؤخرا وحدده للحكومة في كتاب ا

وسبق وأن أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها 
بصدد إلغاء التعامل بعملة الشيكل اإلسرائيلي واالتجاه 
نحو إصدار عملة رقمية مشفرة، لتجاوز العراقيل 
اإلسرائيلية، ولكي ال تخضع لالبتزاز والمماطلة، وهو ما 
كان المجلسان الوطني والمركزي الفلسطيننيان قد أكدا 

، دونما ٢٠١٥تماعاتهما المتوالية منذ العام عليه في اج
  .نفاذ

ومع ذلك؛ فثمة شكوك في نجاح السلطة 
الفلسطينية بإلغاء التعامل بالشيكل اإلسرائيلي من الناحية 

من  % ٨٥االقتصادية، في ظل تحكم االحتالل بزهاء 

حجم الصادرات والواردات الفلسطينية، بحيث ال يتعدى 
ياسية من السلطة لالحتالل التلويح به مجرد رسالة س
  .بامتالكها أوراق ضغط قوية

ٕوالى جانب سيطرة االحتالل على مسألة قيامه 
بجباية أموال المقاصة وتحويلها شهريا للسلطة، عدا 

الرأي ضعف سوق األوراق المالية الفلسطيني، بحسب 
االقتصادي، فإن اتفاق باريس االقتصادي الموقع بين 

ُ يقيد ١٩٩٤سرائيلي العام الجانبين الفلسطيني واإل
ٕالطرف الفلسطيني من إصدار أي عمالت ورقية، والزامه 
بتداول الشيكل اإلسرائيلي كعملة رسمية، إضافة إلى 

  .الدوالر األميركي والدينار األردني

وغيرها من ” حماس“وبالرغم من رضا حركة 
الفصائل الفلسطينية عن قرارات السلطة بوقف العمل 
باالتفاقيات مع االحتالل، إال أن ثمة شكوك بمدى قدرتها 

  .على تنفيذ ذلك فعليا

فقد أكدت الحركة أن قرار الرئيس عباس خطوة 
، ولكنها دعت إلى إجراءات عملية ”اإلتجاه الصحيح“في 

عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار حقيقية 
  .”برنامج عملي

بإعالن فوري عن تشكيل “وطالبت بالبدء 
حكومة وحدة وطنية، ووقف التنسيق األمني مع 

  .”ٕاالحتالل، واطالق سراح المعتقلين السياسيين كافة

دعوة اإلطار القيادي المؤقت “وشددت على 
تبني استراتيجية لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، و

، وما ”صفقة القرن“ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة 
يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويالت، وحمايته من 

  .”اإلجرام الصهيوني المتواصل

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر، نهاية 
، إنهاء التزامات منظمة ٢٠١٨) أكتوبر(تشرين األول 

كافة، تجاه اتفاقاتها مع التحرير والسلطة الفلسطينية 
تعليق االعتراف بالكيان اإلسرائيلي إلى ”، و”االحتالل
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حين اعترافه بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 
  .”، وعاصمتها القدس المحتلة١٩٦٧العام ) يونيو(

  ٢٣ ص١٢/٢/٢٠٠٢الغد 

* * * * *  

  

  

  

  

تضم " قائمة سوداء"األمم المتحدة تصدر 
  المستوطنات شركة تنشط ب١١٢

 

قائمة "أصدرت األمم المتحدة، اليوم األربعاء،  
 شركة تمارس أنشطة تجارية في ١١٢بأسماء " سوداء

المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس 
 .الشرقية وهضبة الجوالن، وتعد مخالفة للقانون الدولي

 شركة ١٨ شركة إسرائيلية و٩٤وتشمل القائمة 
 تعمل بشكل مباشر أو عن طريق من ست دول أخرى،

وكالء أو بطرق التفافية في المستوطنات اإلسرائيلية في 
الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجوالن 

 .السوري المحتل

 ).ب.أ(مفوضة حقوق اإلنسان، ميشال باشيليه 

وقالت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان في األمم 
 أن هذا الموضوع كان وال أدرك"المتحدة، ميشال باشليه، 

يستند "، مشددة على أن هذا التقرير "يزال موضع جدل
يعبر عن "وأضافت في بيان أن هذا التقرير ". إلى وقائع

 ."غير المسبوق والمعقد"بهذا العمل " االهتمام الجدي

" القائمة السوداء"ومن بين الشركات المدرجة بـ
ات الهواتف جميع الشركات المصرفية اإلسرائيلية، وشرك
" بوكينج كوم"المحمولة واالتصاالت، كما تضم شركة 

الهولندية، الخاصة بحجز الغرف والفنادق عبر اإلنترنت، 

تريب : "والشركات األميركية الناشطة في مجال السياحة
 ."إكسبيديا"، و"إير بي إن بي"، و"أدفايزر

ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس 
 وطلب ٢٠١٦ألمم المتحدة العام حقوق اإلنسان في ا

قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس "فيه 
أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات اإلسرائيلية في 

 ."األراضي الفلسطينية المحتلة

ال تشكل وليس في "وأكد التقرير أن هذه القائمة 
، في "نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية

لمخاوف اإلسرائيلية من استخدامها إشارة ضمنية إلى ا
 .وسيلة للمقاطعة

وقال مكتب باشليه إنه قام بمراجعة أكثر من 
 شركة، ورست القائمة التي نشرت اليوم على ٣٠٠
أسبابا منطقية للقول إنها ضالعة "، تبين أن هناك ١١٢

" في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت اإلشارة إليها
 .٢٠١٦في القرار الصادر في 

عملية "وذكرت المفوضية أن جمع البيانات كان 
مع دول " مناقشات واسعة"اشتملت على " صعبة

وأشار . ومؤسسات فكرية وأكاديميين والشركات المعنية
التقرير إلى أن الشركات الواردة في القائمة لن تبقى 

 .عليها إلى األبد بالضرورة

عندما تتوفر أسباب منطقية تدعو "وأضاف 
 الشركة توقف أو ال تشارك في نشاط من لالعتقاد بأن

وأوصى التقرير ". هذا النوع، فيمكن شطبها من القائمة
بتحديث القائمة سنويا، ودعا مجلس حقوق اإلنسان إلى 

 .تعيين خبراء متخصصين للقيام بذلك

 ترحيب فلسطيني

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي 
فيذ المفوضة السامية بإصدار القائمة، مشيرا إلى أن تن

باشليه لواليتها، يشكل تعزيزا للمنظومة الدولية المتعددة 
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األطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة 
 .محاوالت تقويض هذه المنظومة

وشدد المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية 
نشر هذه القائمة للشركات "، على أن )وفا(الفلسطينية 

لة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي والجهات العام
وللجهد الدبلوماسي، من أجل العمل على تجفيف منابع 
المنظومة االستعمارية والمتمثلة باالستيطان غير الشرعي 

 ."في األرض الفلسطينية المحتلة

العدالة الدولية هي تعزيز "وأكد المالكي أن 
ضه لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أر

وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها إسرائيل، 
 ."سلطة االحتالل غير الشرعي

وطالب المالكي الدول األعضاء في األمم 
المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان باإلطالع ودراسة هذه 
القائمة، وتوجيه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه 

الستيطان الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة ا
 .باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه

 رفض إسرائيلي

وفي تعليقه على نشر القائمة، قال وزير 
إعالن األمم "الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن 

المتحدة هو استسالم فاضح لضغوط البلدان والمنظمات 
التي تريد إلحاق األذى بإسرائيل، رغم أن معظم دول 

 ."العالم رفضت االنضمام إلى حملة الضغط السياسي هذه

دولة إسرائيل لن تقبل : "وأضاف كاتس
بالسياسات التمييزية والمعادية إلسرائيل وسنعمل بكل 

 ."الطرق لمنع تنفيذ هذه القرارات

ومارست كل من الواليات المتحدة األميركية 
ًوالحكومة اإلسرائيلية ضغوطا دبلوماسية حثيثة سعيا  لثني ً

ويأتي نشر القائمة في أعقاب . باشليه، عن نشر القائمة
القرار الصادر عن المحكمة العليا األوروبية، في تشرين 

نوفمبر الماضي، والقاضي بإلزام جميع دول / الثاني
 .االتحاد األوروبي بوسم منتجات المستوطنات

وكانت المفوضية العليا لألمم المتحدة لحقوق 
ركات إسرائيلية أنها تنوي نشر اإلنسان قد أبلغت ش

خالل االجتماع األربعين لمجلس حقوق " القائمة السوداء"
مارس الماضي، إذ كان / اإلنسان، الذي عقد في آذار

يفترض أن يصدر هذا التقرير قبل ثالثة أعوام لكنه أرجئ 
 .مرارا

ومن بين الشركات اإلسرائيلية التي حصلت على 
، "القائمة السوداء"لى بالغات شبيهة ترجح إدراجها ع

، بنك هبوعليم، وبنك "هوت"، شركة "موكوروت"شركة 
، شركة "بيزك بينلئومي"، "بيزك"لئومي، شركة االتصاالت 

، شركة "أفريكا يسرائيل"المشروبات كوكاكوال، شركة 
، شركة المواصالت "بي.دي.أي"، شركة "تيفاع"األدوية 

، "ور ألوند"، "أهافى"، "إيلبت" ، "نطيفيم"، "إيجد"
، "أريسون هشكعوت"، "مأفيوت أنجل" ، "أمسيراغاز"
دانيه "، "سلكوم"، "كفيه كفيه"، "كالل تعسيوت"، "إشدار"

، "متريكس معرخوت"، "الصناعات الجوية"، "سيبوس
، "رامي ليفي"، "باز"، "بارتنر"، "نيشر"، "موتروال"
" تريما"، "سوبر سال"، "شيكون بينيو"، "ريمكس"
  ."سونول"و

  ١٣/٢/٢٠٢٠ – ٤٨عرب 

* * * * *  

 حديث ما بعد الصفقة.. إسرائيل
 

شدد رئيس  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
حكومة االحتالل اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، على أن 

، » نتانياهو-ترمب«الخطة االميركية، المعروفة بـ صفقة 
التي طرحها الرئيس األميركي، دونالد ترمب، لتسوية 

 الفلسطيني، تضمن اعترافا -مة للصراع اإلسرائيلي مزعو
أميركيا بضم المستوطنات وغور األردن وشمال البحر 
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الميت إلسرائيل، وأن إسرائيل والواليات المتحدة سيقررون 
إذا استوفى الفلسطينيون شروط قيام دولة فلسطينية 

، وأن الخطة مختلفة عن أي خطة )وهي شروط تعجيزية(
» فرصة تاريخية«ماضي وتشكل تم طرحها في ال

وجاء ذلك في مقال نشره نتانياهو في صحيفة . إلسرائيل
امس الجمعة، وخاطب فيه الناخبين » اسرائيل اليوم«

اإلسرائيليين عموما، وناخبي اليمين واليمين المتطرف 
  .خصوصا

تتعلق » ادعاءات«وسعى نتانياهو إلى الرد على 
ُلسالم تنشئ دولة خطة ترمب ل«، وأحدها أن »الصفقة«بـ

  .على حد قوله» فلسطينية داعمة لإلرهاب

وهي . الخطة تفعل العكس تماما«وأضاف أن 
تفرض شروطا متشددة وصارمة على الفلسطينيين مقابل 

وبين أمور عديدة، تلزم الخطة بتغيير . صفقة مستقبلية
أساسي للمجتمع الفلسطيني وتحويله إلى كيان 

  .«ديمقراطي

يل والواليات المتحدة هما اللتان إسرائ«وتابع أن 
ستقرران ما إذا استوفى الفلسطينيون كافة الشروط، 

ومن أجل الدخول في مفاوضات، . والشروط كثيرة
بالتوقف فورا عن دفع رواتب : الفلسطينيون ملزمون

للمخربين وعائالتهم؛ بالتوقف عن أي محاولة لالنضمام 
 بسحب إلى منظمات دولية من دون مصادقة إسرائيل؛

  .«دعاويهم ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية

كل هذه هي شروط مسبقة «وتابع نتانياهو أن 
يطالب الفلسطينيون بتنفيذها قبل الدخول إلى مفاوضات 

ومن أجل إنهاء المفاوضات . سياسية فقط ال غير
: السياسية، عليهم استيفاء كل واحد من الشروط التالية

رائيل كدولة يهودية؛ االعتراف بالقدس االعتراف بدولة إس
الموحدة كعاصمة إسرائيل؛ الموافقة على سيطرة أمنية 

 - إسرائيلية على كل المنطقة الواقعة غرب نهر األردن 
بالجو والبحر والبر؛ وقف التحريض ضد إسرائيل، بما 

يشمل المنهاج الدراسي في كتب التدريس وجميع 
امل للسالح في غزة مؤسسات السلطة الفلسطينية؛ نزع ك

ومن أيدي جميع السكان الفلسطينيين؛ التنازل كليا عن 
؛ نزع سالح حماس والجهاد اإلسالمي »حق العودة«

والمنظمات األخرى؛ إجراء انتخابات حرة، ضمان حرية 
الصحافة، الدفاع عن حقوق اإلنسان، الحفاظ على حرية 
 .العبادة، منح مساواة في الحقوق لألقليات الدينية

ٕواضافة إلى ذلك، فإنه بعد توقيع الصفقة، إذا لم ينفذ 
الفلسطينيون الشروط األمنية المطلوبة منهم، سيكون 

  .«بإمكان إسرائيل قلب الخطوات التي نص عليها االتفاق

وكتب نتانياهو حول مخطط ضم مناطق في 
. الخطة ستقود إلى ذلك«الضفة الغربية إلى إسرائيل، أن 

 الدولة، صفقة القرن تمنح اعترافا وألول مرة منذ قيام
أميركيا بسيادتنا على أقاليم الوطن هذه، المستوطنات 

وغور ) الضفة الغربية(اليهودية في يهودا والسامرة 
  .«األردن، وهذا تطبيق للحلم الصهيوني

فرض القانون اإلسرائيلي على هذه «وأضاف أن 
المناطق يستوجب استكمال عملية ترسيم خرائط تنفذها 

 أميركية، وذلك بسبب حقيقة -لجنة مشتركة إسرائيلية 
 ٨٠٠أنه ينبغي ترسيم خرائط لحدود بطول قرابة 

كيلومتر، وتشمل المنطقة التي ستفرض عليها السيادة 
  .«وسننهي هذه العملية بأسرع وقت ممكن. اإلسرائيلية

هذه أكثر خطة ودية تجاه «واعتبر نتانياهو أن 
وألول مرة، . خي لمصير شعبناإسرائيل، وهي انقالب تاري

خطة ترمب تفعل العكس تماما لكل من تم طرحه في 
ومن دون عالقة بموافقة .. خطط سياسية سابقة

الفلسطينيين أو عدم موافقتهم، نحصل على اعتراف 
أميركي بمناطق وطننا، بينما يطالب الفلسطينيون بإعطاء 

خطط وال! تنازالت كبيرة فقط من أجل الدخول في محادثات
السياسية السابقة انطلقت من المفاهيم المشوهة بأن 
القدس، وغور األردن تشكل كلها أراضي محتلة ينبغي 
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وألول مرة، تقترح إدارة ترمب . إجراء مفاوضات حولها
خطة تعترف بالعالقة التاريخية وبحقوقنا القومية في 

  .«أرض إسرائيل، وطننا التوراتي القديم

أيضا بتشكيل نظام الخطة تطالب «وتابع أن 
دولي لتسوية قضية الالجئين اليهود الذين أرغموا على 

وتدعو الدول العربية . ٕالهروب من دول عربية واسالمية
إلى التوقف عن مبادرات ضد إسرائيل في األمم المتحدة 

  .«ومؤسسات دولية أخرى

هذه الخطة ستؤثر بشكل «واعتبر نتانياهو أن 
. طنة في دولة إسرائيلدراماتيكي على أي مواطن وموا

 خاصة في مدن -وأمن مواطني إسرائيل في أي مكان 
مركزية مثل تل أبيب، القدس، بيتاح تيكفا، نتانيا، 

 منوط بأن نستمر في االحتفاظ -ريسون لتسيون وغيرها 
وغور ) الضفة(بالسيطرة األمنية على يهودا، السامرة 

 وصفقة القرن ال. وصفقة القرن تضمن ذلك. األردن
. تتناول فرض القانون اإلسرائيلي على مناطق الوطن فقط

فهذه لحظة تاريخية لتعريف هويتنا وضمان مستقبل 
وهذا تراثنا، أساس ثقافتنا، الربط التوراتي العميق . وطننا

  .«لشعبنا بأرض إسرائيل

وخاطب نتانياهو الناخبين داعيا إياهم للتصويت 
ابيع القريبة االختيار الذي سننفذه في األس«. لصالحه

 سنة عملت خاللها ضد ١١وبعد . ّسيعرف أمتنا إلى األبد
سياسة االنسحابات واالقتالع التي انتهجتها إدارات 
أميركية، وبعد ثالث سنوات عملت فيها بشكل قريب من 
الرئيس ترمب وطاقمه، لدينا أخيرا فرصة لتعزيز أمننا، 

  .«وتحديد حدودنا وضمان مستقبلنا

االنتخابات ستقرر ما إذا كانت هذه «وتابع أن 
وأنا . إسرائيل ستنفذ الفرصة التاريخية أو أنها ستهدرها

وخصومنا السياسيون سيجلبون . سأطبق صفقة القرن
ومن أجل تطبيق الفرصة التاريخية، ومن ). إهدار القرن(

  .«أجل أرض إسرائيل، يحظر علينا إهدار هذه اللحظة

ا امس، ُمن جهة اخرى، أظهر استطالعان نشر
الجمعة، أن هجوم حزب الليكود وزعيمه، نتانياهو، وكذلك 

، ورئيسها بيني غانتس، ضد »ابيض-ازرق«هجوم كتلة 
القائمة العربية المشتركة، ومحاولة شطب النائبة هبة 
يزبك، الذي ألغته المحكمة العليا، وبند الترانسفير لمنطقة 

اع ، أدى إلى ارتف»نتانياهو- صفقة ترمب «المثلث في 
 مقعدا في الكنيست، ١٤تمثيل القائمة وحصولها على 

 حاليا، فيما لو جرت انتخابات الكنيست اآلن، ١٣مقابل 
بينما ال يزال توازن القوى بين معسكري نتانياهو وغانتس 

  .على حاله

 يوما من ١٧ويأتي االستطالعان قبل 
ويتبين من .  آذار المقبل٢االنتخابات، التي ستجري في 

 طرح -عين أن خطوات نتانياهو االنتخابية االستطال
ٕواعادة السجينة اإلسرائيلية في موسكو » صفقة القرن«

بطائرته وزيارة أوغندا واللقاء مع رئيس المجلس السيادي 
 لم تعد بفائدة تذكرة ولم يتمكن من رفع -السوداني 

  .«ابيض-ازرق«شعبية حزبه أو التفوق على 

، »اريفمع«وبحسب استطالع نشرته صحيفة 
 ٣٣ مقعدا، والليكود ٣٤على » ابيض-ازرق«حصل 

 مقاعد، ٩، شاس ١٤مقعدا، القائمة العربية المشتركة 
برئاسة » اسرائيل بيتنا« مقاعد، ٧» يهدوت هتوراة«

 مقاعد، ٧» إلى اليمين« مقاعد، ٧أفيغدور ليبرمان 
  . مقاعد٩»  ميرتس- غيشر -العمل «

سرائيل ا«وأظهر استطالع آخر نشرته صحيفة 
 مقعدا، ٣٤يحصل على » ابيض-ازرق«أن » اليوم

، ٩» إلى اليمين«، ١٤، القائمة العربية ٣٢الليكود 
 - غيشر - العمل «، ٨» يهدوت هتوراة«، ٨شاس 
  .٧، ليبرمان ٨» ميرتس

» معاريف«من المستطلعين في % ٤٩واعتبر 
أن نتانياهو األنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، بينما 

وقال . غانتس هو األنسب لتولي المنصبإن % ٤٠قال 
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إن نتانياهو األنسب » اسرائيل اليوم«في استطالع % ٤٧
  .لغانتس% ٣٥لهذا المنصب مقابل 

وفيما يتعلق بأولويات الحكومة المقبلة، اعتبر 
% ٢١ السياسي، فيما رأى -أنه الموضوع األمني % ٢٤

لمجال % ٢٠أن األولوية يجب أن تكون لالقتصاد، و
، ثم التربية والتعليم، األمن الشخصي، العالقات الصحة

بين المتدينين والعلمانيين، العالقات بين اليهود والعرب، 
  .المواصالت وجودة البيئة

  ٨ ص١٥/٢/٢٠٢٠الرأي

* * * * *  

 تبتز الفلسطينيين ةكيريماأل» ازونمأ«شـركة 
 بشكل عنصري

  

ّ قدمت شركة التجارة -   وكاالت- واشنطن
عرضا بتقديم » أمازون«األميركية العمالقة اإللكترونية 

خدمات الشحن المجاني للبضائع إلى جميع المستوطنات 
اإلسرائيلية غير القانونية في أراضي الضفة الغربية، 
واشترطت أن تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين، 
في حال ذكروا أنهم يعيشون في إسرائيل، وفقا لما أوردته 

  .البريطانية»  تايمزفاينانشال«صحيفة 

وأوضحت الصحيفة خالل تحقيق موسع في 
الضفة الغربية المحتلة، أن الشحن المجاني يشمل 

 دوالرا، مشيرة إلى أن الشركة ٤٩الطلبيات التي تتجاوز 
وأكدت، . بدأت نشاطها هناك في تشرين الثاني الماضي

أن الزبائن الفلسطينيين الذين يختارون فلسطين 
 ٢٤ون لرسوم الشحن التي تزيد عن عنوانهم، يخضع

  .دوالرا

إذا «: »أمازون«وقال نيك كابلين الناطق باسم 
أدخل زبون فلسطيني عنوانه واختار إسرائيل كدولة، 
يمكنه الحصول على شحن مجاني من خالل نفس 

  !!«العرض الترويجي

هذا وقد انتقدت العديد من منظمات حقوق 
وقال أحد . يةاإلنسان بشدة هذه المعاملة التمييز

إن سياسة أمازون تمثل تمييزا واضحا بين «المحامين 
  .»العمالء المحتملين بسبب جنسيتهم

  ٤٨ ص١٦/٢/٢٠٢٠الدستور     

* * * * *  

  

  

  

إسرائيل تطالب بريطانيا بإدراج األراضي 
 المحتلة باتفاقية التجارة الثنائية

 

 طالبت إسرائيل -  وكاالت- القدس المحتلة  
راج الضفة الغربية والقدس والجوالن المحتلة، بريطانيا بإد

ضمن اتفاقية التجارة الحرة المزمع تطبيقها بين البلدين 
  .، وفق إعالم عبري٢٠٢١اعتبارا من 

الخاصة المقربة » إسرائيل اليوم«وقالت صحيفة 
من رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنتهية واليته بنيامين 

راج الضفة والقدس نتنياهو، إن إسرائيل تقدمت بطلب إد
والجوالن، ضمن مشروع اتفاقية التجارة الذي تم التوصل 
إليه قبل فترة طويلة من خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي، التي ستدخل حيز التنفيذ في كانون ثاني 

٢٠٢١ .  

ٕوتنص االتفاقية بين بريطانيا واسرائيل على أن 
ت شروط شروط االتفاقية الحرة بينهما تنطبق عليها ذا

االتفاقية الحرة الموقعة بين إسرائيل واالتحاد األوروبي، 
والذي بدوره يستبعد الضفة الغربية والقدس والجوالن من 

وذكرت الصحيفة أن وزير االقتصاد اإلسرائيلي . بنودها
إيلي كوهين، تواصل مع نظيره البريطاني كونور بيرنز، 

كما . ينوطلب منه مراجعة اتفاقية التجارية بين البلد
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ّأشارت إلى أن نتنياهو ناقش المسألة مع رئيس الوزراء 
  .البريطاني بوريس جونسون

ٕواالتفاقية المذكورة بين بريطانيا واسرائيل، وقعت 
؛ أي قبل انسحاب لندن من االتحاد ٢٠١٩في شباط 
  ). كانون ثاني الماضي٣١(األوروبي 

وتأتي مطالب إسرائيل بعد أيام قليلة من نشر 
ية السامية لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة، المفوض

 شركة ١٨ شركة، بينها ١١٢تضم » قائمة سوداء«
أجنبية، تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس 

واحتلت إسرائيل، . الشرقية والجوالن السوري المحتل
، ١٩٦٧الضفة والقدس الشرقية والجوالن السوري عام 

  .يادة تل أبيب عليها ال يعترف بسلكن القانون الدولي

  ٤٨ ص١٦/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

األمم المتحدة تصدر القائمة السوداء بأسماء 
شركات تدعم المستوطنات في األراضي 

 الفلسطينية المحتلة
 

أصدر مكتب حقوق اإلنسان  - االمم المتحدة  
التابع لألمم المتحدة تقريرا، عن الشركات والكيانات 

بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات التجارية التي تقوم 
االسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بناء 
  على طلب من مجلس حقوق اإلنسان في قراره الصادر

 والذي كلف المكتب بإصدار ٢٠١٦في آذار من العام 
قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها انشطة تجارية 

 شركة ٩٤ئمة السوداء وتشمل القا. حددها هذا القرار
:  متواجدة في الدول التالية وهي١٨مقيمة في اسرائيل و

ايربنب االميركية، بوكنق الهولندية، ايقسريل الفرنسية، 
اكسبيديا االميركية، جيسي بامبفورد البريطانية، ابوده 
البريطانية، تاحل الهولندية، ترب ادفايزور االميركية، 

با الهولندية، بوكونق االلسطوم الفرنسية، اليس اورو

هولندق االميركية، ادريم من لوكسمبورغ، ايقس اس ايه 
الفرنسية، جنرال ميللز االميركية، اندوراما التايالندية، 
كردان الهولندية، موتوريلال االميركية، قريمكوتي 

  . البريطانية

في تقرير سابق، قدم لمجلس حقوق اإلنسان  و
ابق لحقوق  من قبل المفوض الس٢٠١٨في آذار 

اإلنسان، االمير زيد بن رعد، أشار مكتب حقوق اإلنسان 
 تم مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم  في حينها بأنه

 كيانات ٣٠٧أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 
وصل عدد الكيانات  بعد استكمال البحث  تجارية، وأنه 

من مجمل هذا العدد تم   ٣٢١التي تم مراجعتها إلى 
وقال بيان اممي، ان .  كيانا إضافيا للتقييم٢٠٦تضمين 

التقرير الجديد يعرض عدد من اإلستنتاجات بناء على 
تضمينها في  اتصاالت مع تلك الكيانات التجارية التي تم 

والية القرار وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات 
  .المتوفرة

  كيانا تجاريا، يعتقد١١٢وقد تعرف التقرير على  
مكتب حقوق اإلنسان بأن لديه أسبابا معقولة الستنتاج 
بأن لدى تلك الكيانات نشاط او عدة انشطة متعلقة 
بالمستوطنات االسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار 

  .٣١/٣٦مجلس حقوق اإلنسان 

استخدم مكتب حقوق اإلنسان «وقال البيان لقد  
 التجارية منهجية معقدة وصارمة لتحديد الئحة الكيانات

ولتطبيق الوالية المنوطة به من مجلس حقوق االنسان، 
حيث أجرى المكتب مشاورات مع الفريق العامل المعني 
باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، 
وأجرى مناقشات مستفيضة مع الدول المعنية والمجتمع 
المدني ومراكز الفكر واألكاديميين وغيرهم اضافة 

  . »ستشارات مستفيضة مع الشركات المعنية ذاتهاال

مع االخذ بعين االعتبار بان  واضاف انه و
المستوطنات تعتبر غير قانونية في إطار القانون الدولي، 
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فان التقرير يوضح بأن اإلشارة من قبل مفوضية حقوق 
اإلنسان إلى تلك الكيانات التجارية ال يمثل تقييما قانونيا 

اتخاذ أي  إن  كيانات او الشركات، ولنشاطات تلك ال
إضافية بهذا الصدد سيعتمد على أعضاء الدول  خطوات 

في  لمجلس حقوق اإلنسان الذين سيقيمون هذا التقرير 
 ٢٤الدورة المقبلة للمجلس الذي سيفتتح أعماله في 

  . شباط الحالي

وقالت المفوضة الحالية لحقوق اإلنسان ميشيل 
 بأن هذا الموضوع كان انني على دراية«باشليه 

ولكن بعد «، مضيفة »وسيستمر في كونه مثيرا للجدل
أنا راضية بأن التقرير يعكس  عملية مراجعة دقيقة 

االعتبارات الجدية المتعلقة بهذه الوالية المعقدة وغير 
وكذلك أنا واثقة بأن التقرير سيستجيب  المسبوقة، 

لطلب مجلس حقوق اإلنسان  وبالشكل المناسب 
  . »٣١/٣٦لمتضمن في قرار وا

واضافت باشليه، التي حلت مكان االمير زيد بن 
لذلك نأمل أن هذا التقرير المبني على الحقائق  «رعد، 

سيتم فهمه في هذا اإلطار وأن ال يتم تحريف أو تشويه 
يذكر . »مضمونه لخدمة اهداف سياسية أو أيديولوجية

بنيه  والذي تم ٣٦- ٣١ان قرار مجلس حقوق االنسان 
، من مفوضية األمم المتحدة ٢٠١٦ آذار ٢٤في 

السامية لحقوق اإلنسان طلب إعداد تقرير لمتابعة تقرير 
 الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي ٢٠١٣

الحقائق للتحقيق في اآلثار المترتبة على المستوطنات 
اإلسرائيلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية 

ماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في واالقتصادية واالجت
جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

  .الشرقية

وحدد ذلك القرار معالم التقرير الحالي باإلشارة 
 من تقرير ٩٦إلى عشرة أنشطة محددة مدرجة في الفقرة 

بعثة تقصي الحقائق، وقد اعتمد قرار مجلس حقوق 

 دولة مؤيدة، ولم يعارضه ٣٢ بتأييد ٣١/٣٦اإلنسان 
  . دولة عن التصويت عليه١٥أحد وامتنعت 

تضمن ) ٣٦-٣١(ويشار الى ان القرار السابق 
تقارير االمين العام لالمم المتحدة، قرارات االمانة العامة 
لالمم المتحدة ومجلس االمن ورأي محكمة العدل الدولية 
والتي تؤكد جميعها على عدم قانونية المستوطنات 

 .االسرائيلية في االراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية

  ٥ ص١٦/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

العرب المنقسمون لن يتمكنوا من  :٢١أوريان 
  الرد على خطة ترامب

  

تباينت ردود فعل الحكام العرب على خطة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب للسالم في الشرق األوسط 

سرائيلية، بين االهتمام غير الصريح التي تبنت الرؤية اإل
والتحفظ الحذر، والتذكير بالمواقف المعروفة لدى 

  .المجتمع الدولي التي لم تحترم أبدا

 الفرنسي، ٢١بهذه العبارات لخص موقع أوريان 
في مقال للموظف الدولي السابق كريستيان جوري، 

من "المواقف العربية، وقال إن رؤية ترامب المسماة 
التي تهدف، حسب ما جاء فيها، " إلى االزدهارالسالم 

، "تحسين حياة الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي"إلى 
نصت في واقع أمرها على ضم مناطق واسعة من الضفة 
الغربية إلسرائيل وأعطتها حدودا على نهر األردن، وتخلت 

، وأبعدت عاصمة فلسطين ١٩٦٧عن اإلشارة إلى حدود 
  .عن القدس

 بأن األمر استغرق ثالث سنوات وعلق الكاتب
بالنسبة إلدارة ترامب لتخرج برؤية تعبر عن المصالح 
اإلسرائيلية، وتتجاهل رؤية الفلسطينيين، وتبتعد كل البعد 

  .عن التنازالت المتبادلة التي أعلنتها اإلدارة األميركية

  أفكار ترامب الكيميائية
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، "رؤيته"وقال الكاتب إن ترامب عند كشفه عن 
 عن ثقته في استعداد الدول العربية لدعمها ولعب عبر

دور في تنفيذها، إال أنه عندما قال لرئيس الوزراء 
سيحظى بدعم هائل من "اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه 

، ربما يكون قال ذلك "جيرانه وممن هم أبعد من جيرانه
ألن الردود األولى أقنعته، ولكن ربما تكون تلك طريقته 

 توجيه ضربة قوية مع التخويف والتلويح الخاصة في
  .بالعصا والجزرة، واعتبار رغباته أوامر حقيقية

وأشار الكاتب إلى أن أساليب ترامب الدبلوماسية 
ال تختلف عن أساليب عمله المعتادة في التجارة، وهي 
أنه يعمل كالمفاوض الوحشي ال المفاوض الماهر، وما 

من قبل محاوريه، المنتج الذي لديه " شراء"  يهمه هو
وبالتالي يجب قبول خطته وال شيء غير ذلك، مما يعني 
أن الفلسطينيين الذين يرفضونها سيتعرضون لعقوبات 

  .ثقيلة

وقد قال ترامب بالفعل إن الواليات المتحدة 
 عن تقديم الدعم لألجهزة األمنية ٢٠٢١ستتوقف عام 

 للسلطة الفلسطينية، ألول مرة منذ اتفاقات أوسلو عام
قد ال تنفذ ألن من مصلحة " العقوبة"، إال أن هذه ١٩٩٣

  .إسرائيل أن يكون لدى الفلسطينيين أجهزة أمنية فعالة

ومع أن القضية الفلسطينية ظلت عقودا من 
ٕالزمن حاضرة بقوة لدى الدول العربية وايران وتركيا، إما 
لتبنيها أو الستخدامها ألغراض محلية، كتعزيز الوحدة 

إن هذا الحضور قد تضاءل، خاصة عندما الداخلية، ف
تبين أن عملية السالم لم تسفر عن شيء، وأن 
االستيطان لم يتراجع، وأن دعم الواليات المتحدة إلسرائيل 

  .ثابت، وأن توازن القوى لصالح إسرائيل ال رجعة فيه

 في ٢٠١١وأخيرا ساهمت الثورات العربية عام 
 العرب أعطوا تراجع القضية الفلسطينية، ألن الحكام

األولوية لشؤونهم الداخلية في مجاالت األمن والدفاع 

واالقتصاد، وليس غريبا أن يفقد دعمهم للقضية 
  .الفلسطينية زخمه في هذه الظروف

  عباس" ألف ال"

وقال الموقع إن الفلسطينيين رفضوا خطة ترامب 
قبل وقت طويل من نشرها، منذ أن أعلن نقل السفارة 

، وأن ٢٠١٨ أبيب إلى القدس عام األميركية من تل
  .عليهم أال يتوقعوا أي شيء من هذه اإلدارة

وقد قطع الفلسطينيون العالقات مع واشنطن، 
حسب -وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

 قراءة الخطة والتحدث مع ترامب بشأنها على - قوله
  .الهاتف

ُوبعيدا من أن ينظر إلى الخطة على أنها فرصة 
بالنسبة للطرفين كما يزعم ترامب، فإن " بحةرا"

يها مؤامرة إسرائيلية أميركية حيكت فالفلسطينيين يرون 
ضد قيادتهم السياسية وشعبهم، ومحاولة من ترامب 
واأليديولوجيين من حوله لشطب تاريخهم وتحديد مصيرهم 

  .خارج إرادتهم

رغم تهديد رئيس الوزراء  وأضاف الموقع أنه
اء جميع االتفاقات بين الفلسطينيين الفلسطيني بإنه

ال ألف مرة لخطة "ٕواإلسرائيليين، فإن عباس وان قال 
مع ، فإنه عاد لتأكيد أن وقف التنسيق األمني "ترامب

  ".خيار"إسرائيل مجرد 

وشكك الكاتب في أن الرئيس الفلسطيني 
سينفصل عن إسرائيل لما هناك من المصالح المتداخلة 

 ولكي ال يحرم نفسه من الفوائد التي بين خدمات البلدين،
، الذي يرجح أنه إذا "التنسيق األمني"يستمدها من هذا 

  .ألغي فسيكون ذلك بمبادرة من إسرائيل

واعتبر أن اجتماع فتح وحماس عند إعالن 
خطة ترامب كان أقرب للدعاية من كونه وعيا بتأثيرات 

حيل الخطة األميركية، ورأى أن التواصل بين الطرفين مست
مع وجود عباس، ليتساءل كيف يمكن أن نصدق هذا 
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التعبير عن الوحدة والتضامن مع استمرار فتح في 
  محاكمة أنصار حماس نيابة عن إسرائيل؟

أما رد فعل القادة العرب بين إعالن الخطة 
واالجتماع االستثنائي لجامعة الدول العربية فكان حذرا، 

زل الرئيس ألن بعض دول الخليج لم تكن ترغب في ع
األميركي الذي تعتبره درعا واقيا من التهديد اإليراني، 
خاصة أن مصير فلسطين لم يعد في صميم اهتماماتهم 
الداخلية والوطنية، ولم يعد هو الثمن الذي ترغب 
السعودية والبحرين واإلمارات في دفعه خوفا من فقدان 

  .الحماية األميركية وضمن التقارب مع إسرائيل

 الرياض عن تقديرها للجهود األميركية وقد عبرت
مع الدعوة إلى مفاوضات مباشرة، كما ندد بعض 
المعلقين السعوديين بإهدار الفلسطينيين للفرص، في 

توفر "، "مبادرة جادة"حين اعتبرت اإلمارات خطة ترامب 
نقطة انطالق مهمة للمفاوضات في إطار دولي بقيادة 

  ".األميركيين

امعة الدول العربية أما مصر، حيث عقدت ج
جلسة استثنائية، فاكتفت بالتذكير بالمواقف المعروفة 

دولة فلسطينية ذات سيادة وفقا لقرارات "للمجتمع الدولي 
لإلدارة " الجهود المستمرة"مع تقدير " األمم المتحدة

  .األميركية

وفي الوقت الذي انتقدت فيه تونس والجزائر 
المغرب من حذره، المبادرة األميركية بشدة، لم يخرج 

فأبقى على مواقفه من قضية فلسطين دون إغضاب 
جهود السالم البناءة التي "الرئيس األميركي، وأثنى على 

بذلتها اإلدارة الحالية للتوصل إلى حل عادل ودائم 
  ".ومنصف في الشرق األوسط

  القضية الفلسطينية في المنفى

وربط كاتب المقال بين حذر المغرب المعروف 
ته تجاه القضية الفلسطينية، والزيارات األخيرة التي بصالب

قام بها جاريد كوشنير صهر ترامب وزوجته ابنة الرئيس 

ووزير الخارجية األميركي مايك بومبيو للرباط، وقال إن 
هذه الزيارات ينظر إليها على أنها تدخل في سياق لعبة 
يمكن بموجبها أن تعترف واشنطن بالسيادة المغربية على 

صحراء الغربية مقابل تطبيع المملكة عالقاتها مع ال
  .إسرائيل

ٕوالى جانب تونس والجزائر، أظهر العراق جرأة 
أكبر في رد فعله على الخطة، أما األردن فكان هو األكثر 

العواقب الخطيرة للتدابير "تضررا على الفور، وحذر من 
  ".اإلسرائيلية األحادية مثل ضم األراضي الفلسطينية

لكاتب إلى أن خطة ترامب جاءت وخلص ا
تجسيدا للشعور بالقدرة التي تدفعه، ولتوازن القوى غير 
المتكافئة مطلقا بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، ولدعم 
البيت األبيض الكامل لألطروحات اإلسرائيلية، وبالتالي 
تمثل شطبا لجميع قرارات األمم المتحدة التي نسجت 

ة المتعلقة بالقضية بصبر شبكة الشرعية الدولي
  .الفلسطينية

 أصبحت القضية -كما يرى الكاتب-واليوم 
الفلسطينية في المنفى، والفلسطينيون وحدهم ال 
يستطيعون إعادتها، فهل سيجعلون حياة من يجرعهم 
هذا الذل جحيما؟ أم أنهم سيقبلون بالمصير الذي 

  يساقون إليه؟

  ١٦/٢/٢٠٢٠) ٢١ (أوريان

* * * * *  

  مناطق فلسطينية لضمها إلسرائيلبدء تحديد

 بدت -) ب.ف.أ (– عمان – نادية سعد الدين
خطوة تنفيذ الخطة األميركية للسالم، المعروفة باسم 

، فور اإلعالن عنها رسميا، بمباشرة ”صفقة القرن“
 اإلسرائيلية لرسم الخرائط عملها، –اللجنة األميركية 

 تطبيق أمس، لتحديد المناطق الفلسطينية التي سيتم
السيادة اإلسرائيلية فيها، والتي وصفتها وزارة الخارجية 

بلجنة اللصوص لسرقة األرض “الفلسطينية 
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، وذلك على وقع مناقشة اإلتحاد األوروبي، ”الفلسطينية
خالل اجتماعه اليوم، للخطة األميركية واآلليات المضادة 

  .لتبعاتها الخطيرة

يق وبحسب مهام اللجنة الثنائية؛ فإن الفر
ُ األميركي سيكلف برسم الخريطة الدقيقة - اإلسرائيلي

للمناطق التي ستنضم للسيادة اإلسرائيلية في غور األردن 
وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية 

 مستوطنة متواجدة في ١٥المحتلة، باإلضافة إلى ربط 
  .ُأعماق الضفة الغربية بالكيان اإلسرائيلي المحتل

قد أكدت الحكومة اإلسرائيلية أن تلك ومع ذلك؛ ف
الخريطة لن تعكس الخطوط الدقيقة للحدود في المستقبل، 

، مما يفسح المجال أمام سلطات ”مفاهيمية“ٕوانما تعد 
االحتالل لعدم التقيد بحدود ثابتة، لجهة ضم المزيد من 

  .األراضي الفلسطينية المحتلة

اضي غير أن تطبيق السيادة اإلسرائيلية على األر
الفلسطينية المسلوبة سيتم مرة واحدة، وليس على عدة 
مراحل، بحسب رغبة البيت األبيض تفاديا لسيل 

  .االنتقادات الدولية المتوالية

وكان الرئيس ترامب، قد عين المندوبين 
سفير الواليات المتحدة لدى : األميركيين في اللجنة؛ وهم

 الكبير أرييه الكيان اإلسرائيلي، ديفيد فريدمان، ومستشاره
اليتستون، وسكوت اليت، الذي يشرف على الملف 

 الفلسطيني في مجلس األمن القومي - اإلسرائيلي
” يسرائيل هيوم“األميركي، وفق ما نقلت صحيفة 

اإلسرائيلية عن مسؤول كبير في اإلدارة األميركية لم 
  .تسمه، وذلك عبر موقعها االلكتروني

، يوم الجمعة فيما أعلنت الحكومة اإلسرائيلية
وزير السياحة : الماضي، أسماء ممثليها في اللجنة؛ وهم

ياريف ليفين، والسفير اإلسرائيلي لدى الواليات المتحدة، 
رون دريمر، والمدير العام لديوان رئيس الوزراء، رونين 

  .بيرتس، وفق نفس الصحيفة

من جانبها؛ وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
بلجنة اللصوص، التي “ اإلسرائيلية، لجنة الضم األميركية

  .“ ترسم الفصل األخير في سرقة األرض الفلسطينية

، في بيان لها ”الخارجية الفلسطينية“وقالت 
ُترامب ونتنياهو يصران على مواصلة “أمس، إن كل من 

عروضهما في الموسم االنتخابي على حساب حقوق 
  .”الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة

بعد الكشف عن محتوى الفصل “ه وأضافت أن
األخير من مؤامرة القرن والضجيج المرافق بشأن ضم 
األغوار والمستعمرات االسرائيلية، خرج اإلعالم اإلسرائيلي 

لجنة رسم خرائط الضم (بأنباء تتحدث عن تشكيل 
ًكاشفا عن تركيبتها من )  األميركية–اإلسرائيلية 

وفي مقدمتهم المسؤولين االميركيين واالسرائيليين 
  .”فريدمان وغيره من غالة المتطرفين

ٕتشكيل اللجنة، حتى وان جاء في “واعتبرت أن 
ًالسياق االنتخابي، إال أنه يشكل إمعانا في العدوان ضد  ُ
الشعب الفلسطيني وحقوقه، واستخفافا بالمواقف الدولية 

وحذرت من تداعياتها ” صفقة القرن“التي رفضت 
السالم، واألمن واالستقرار في الخطيرة على فرص تحقيق 

ًالمنطقة، وتماديا في التمرد واالنقالب على القانون 
  .”الدولي والشرعية الدولية وقراراتها

تنظر بخطورة بالغة لهذه “وأشارت إلى أنها 
الخطوة االستفزازية العدوانية، وتتعامل معها كجزء ال 

المشؤومة وامتدادا إلجراءات ” صفقة القرن“يتجزأ من 
تدابير االحتالل الهادفة الى حسم قضايا الوضع النهائي و

  .”التفاوضية من جانب واحد وبالقوة

إقدام سلطات االحتالل على “وأكدت الوزارة أن 
ضم أي جزء من األرض الفلسطينية المحتلة، يؤسس 

في ” االبرتهايد“بوضوح لنظام فصل عنصري بغيض 
 من ُفلسطين المحتلة، ويجهز نهائيا على ما تبقى

االتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، 
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ويضع الواليات المتحدة بما يمثله موقف اإلدارة األميركية 
الحالية في مصاف الدول الراعية لإلرهاب اإلسرائيلي 

  .”والداعمة له

دولة “على أن ” الخارجية الفلسطينية“وشددت 
ض اللجنة فلسطين، بقيادتها وشعبها ومؤسساتها، ترف

ٕومخرجاتها، وتدعو المجتمع الدولي لرفضها وادانتها، 
على إعتبار أنها جريمة أخرى ترتكب بحق الشعب 

ستعمل على مواجهة “، فيما ”الفلسطيني ومقدراته
ًاإلجراء سياسيا وقانونيا ضمن اإلجراءات المتاحة وفق  ً

  .”مسؤولياتها

وفي سياق متصل؛ يبحث وزراء خارجية االتحاد 
بشكل معمق خطة السالم األميركية، “وبي األور

، ”صفقة القرن“والخطوات التي من الممكن اتخاذها ضد 
 -ًفضال عن مناقشة موقف االتحاد من الصراع العربي

” هآرتس“، وفق الموقع االلكتروني لصحيفة ”اإلسرائيلي
  .اإلسرائيلية

السفراء “وبحسب نفس الصحيفة، فإن 
ًون ضغوطا شديدة على اإلسرائيليين في أوروبا يمارس

وزارات الخارجية في البلدان التي يتمركزون فيها خالل 
األيام األخيرة، حتى يمتنع ممثلوهم عن رفض الخطة، 

  .”واإلدالء بأي بيانات أو اقتراحات حادة بشأنها

في الفترة الماضية تمكنت “وأشارت إلى أنه 
 بلدان أوروبا الشرقية، السيما المجر، من إحباط العديد
من القرارات التي كانت ستتخذ ضد سلطات االحتالل، وقد 

  .”ًتفعل ذلك مجددا

اتخاذ االتحاد “وادعت الصحيفة اإلسرائيلية أن 
األوروبي لموقف معارض للخطة األميركية قد يضر 

 اإلسرائيلية، –بفرص استئناف المفاوضات الفلسطينية 
، بحسب ”بما قد يشجع الجانب الفلسطيني على الرفض

  .عمهامزا

  تابعة لحماس قصف مواقع

ميدانيا، استهدف سالح الجو اإلسرائيلي مواقع 
تابعة لحركة حماس في قطاع غزة في وقت متأخر السبت 
ردا على إطالق صواريخ من الجيب الفلسطيني باتجاه 

  .إسرائيل، بحسب بيان للجيش

وازداد التصعيد بين الطرفين منذ كشف الرئيس 
الشهر الماضي عن خطته للسالم األميركي دونالد ترامب 

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والتي رفضها 
  .الفلسطينيون بشدة واعتبروها منحازة للجانب اإلسرائيلي

مقاتالت ومروحيات “وأفاد الجيش اإلسرائيلي أن 
، بما ”استهدفت مواقع لمنظمة حماس وسط قطاع غزة

  .فيها نقطة عسكرية

 وقت سابق بيانا وأصدر الجيش اإلسرائيلي في
، من دون “إطالق مقذوفين من قطاع غزة “أكد فيه 

  .اإلشارة إلى وقوع إصابات

وردا على ذلك، أعلنت إسرائيل أنها عدلت عن 
  .رفع بعض القيود التي تفرضها على غزة

وأعلنت وحدة وزارة الحرب اإلسرائيلية التي 
تشرف على األنشطة المدنية في األراضي الفلسطينية 

ٕتوسعة منطقة الصيد البحري واعادة العمل “أن ” تكوغا“
 تصريح دخول تجاري وعمليات تسليم اإلسمنت ٥٠٠بـ

  .بسبب إطالق الصواريخ” ألغيت

ٕوخاضت حماس واسرائيل ثالثة حروب منذ العام 
، لكن الحركة اإلسالمية توصلت إلى ما يشبه ٢٠٠٨

هدنة غير رسمية مع االحتالل، خففت األخيرة على إثرها 
شكل تدريجي الحصار المفروض على غزة مقابل ب

  .التهدئة

وتبرر إسرائيل الحصار بالحاجة الحتواء حركة 
  .٢٠٠٧حماس التي تسيطر على القطاع منذ العام 

ويعتبر معارضو هذه السياسة اإلسرائيلية أنها 
  .بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة
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وأطلق الفلسطينيون في غزة صواريخ وقذائف 
ات محملة بمواد قابلة لالنفجار باتجاه جنوب هاون وبالون

به يومي منذ كشف ترامب عن إسرائيل على نحو ش
  .خطته

  ١ ص١٧/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

إسرائيل تمارس ضغوطا لمنع قرار أوروبي ضد 
 "صفقة القرن"

 

 يبحث وزراء -  وكاالت- فلسطين المحتلة  
عومة خارجية دول االتحاد األوروبي في خطة السالم المز

صفقة «للرئيس األميركي، دونالد ترامب، المعروفة باسم 
، وسط توقعات بأن يصدر عن ذلك تصريح »القرن

بموقف االتحاد من الخطة، فيما تسعى إسرائيل إلى 
  .إحباط قرار ضد الصفقة

أمس، األحد، أنه » هآرتس«وذكرت صحيفة 
يتوقع أن يتم ذلك خالل اجتماع يعقده وزراء خارجية 

وأضافت أن الخطوات .  األوروبي، اليوم االثنيناالتحاد
التي قد يتم إقرارها ليست واضحة بعد، لكن على ما يبدو 
أنها ستكون في الجانب التصريحي، مثل اإلعالن رسميا 

، أو اتخاذ »صفقة القرن«أن االتحاد األوروبي يعارض 
قرار بإعادة النظر في موقف االتحاد األوروبي من 

  . الفلسطيني–ي الصراع اإلسرائيل

وأفادت الصحيفة بأن سفراء إسرائيل في الدول 
األوروبية يمارسون، في األيام األخيرة، ضغوطا كبيرة 
على وزارات الخارجية في تلك الدول، بهدف أن يمتنع 
مندوبوها عن رفض الخطة وعن تصريحات أو طرح 

  .مقترحات متشددة حيالها

ينبغي أن ويشار إلى أن قرارات االتحاد األوروبي 
تتخذ بإجماع الدول األعضاء في االتحاد، وتحبط إسرائيل 
قرارات ضدها في االتحاد األوروبي من خالل استغالل 

عالقاتها مع بعض الدول األعضاء في االتحاد، مثل 
هنغاريا، التي أحبطت العديد من القرارات المشابهة في 
 الماضي، ويتوقع في إسرائيل أن تفعل هنغاريا ذلك اآلن

  .أيضا

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على 
مضامين المحادثات، قولهم إن مندوبي إسرائيل يزعمون 
أن إسرائيل مستعدة الستئناف المفاوضات مع 

صفقة »الفلسطينيين، وأن معارضة االتحاد األوروبي لـ
كذلك يعتبر . »الرفض الفلسطيني«ستشجع » القرن

 مع األوروبيين أنه المندوبون اإلسرائيليون في محادثاتهم
ليس معقوال أن يتخذ االتحاد األوروبي موقفا متشددا من 
. الصفقة أكثر من عدة دول عربية، التي لم تندد بها

صفقة «وكان االتحاد األوروبي أعلن بعد كشف تفاصيل 
أنه سيدرسها، لكن وزير خارجية االتحاد » القرن

ن األوروبي، جوزيب بوريل، أعلن األسبوع الماضي، ع
رفضه للصفقة، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعزمه ضم 

  .المستوطنات وغور األردن إلى إسرائيل

في السياق، شرعت اللجنة اإلسرائيلية األميركية 
لترسيم الخرائط تمهيدا لضم المستوطنات واألغوار وأجزاء 

اإلسرائيلية في مباشرة من الضفة الغربية المحتلة للسيادة 
صفقة «عملها بترسيم وتحضير الخرائط، بموجب بنود 

  .القرن

، أمس األحد، »إسرائيل اليوم«وأفادت صحيفة 
األميركية، التي -أن لجنة ترسيم الخرائط اإلسرائيلية 

ستحدد المناطق في الضفة الغربية التي سيتم فرض 
  .السيادة اإلسرائيلية عليها، باشرت عملها

 مسؤول رفيع المستوى في اإلدارة وأكد
األميركية، للصحيفة أن الرئيس دونالد ترامب، قد عين 
مندوبين أميركيين في لجنة ترسيم خرائط الضم والسيادة، 
وهم السفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكبير 
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مستشاري السفير أريه اليتستون، وسكوت ليث، وهو 
لفلسطينية في مجلس األمن رئيس الشؤون اإلسرائيلية ا

وتأتي هذه الخطوة األميركية بعد أن . القومي األميركي
أعلنت إسرائيل هوية أعضائها في اللجنة المشتركة، وهم 
وزير السياحة ياريف ليفين، والسفير اإلسرائيلي لدى 

 والمدير التنفيذي لمكتب ،الواليات المتحدة، رون درامر
  .رئيس الحكومة، رونين بيرتس

أتي اإلعالن عن تركيبة اللجنة اإلسرائيلية وي
األميركية، استمرارا لتصريحات ترامب خالل اإلعالن مع 
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في البيت األبيض عن 

، بأنه كلف الفريق اإلسرائيلي »صفقة القرن«تفاصيل 
األميركي برسم الخريطة الدقيقة للمساحات التي سيتم 

  .في غور األردن والضفة الغربيةضمها إلى إسرائيل 

وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إنه سيتم 
بعد االنتهاء من ترسيم الخريطة إرفاقها إلى خطة ترامب، 
وأوضحوا أنه ليس المقصود منها أن تعكس بدقة 

علما أنه في ملحق الخطة . المناطق الحدودية المستقبلية
  .»هيميةمفا«ريطة أيضا على أنها يتم تعريف الخ

  ١٨ ص١٧/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

جبهات ساخنة  وصفقة القرن تنوفا خطة
  واستعدادات ال تتوقف

  

الخطة  -  المركز الفلسطيني لإلعالم -غزة 
تتوافق في جوهرها " تنوفا"العسكرية اإلسرائيلية الجديدة 

صفقة "وتوقيتها مع مشروع اإلدارة األمريكية الجديد 
طورة على ثوابت القضية ، الذي يشكل خ"القرن

  .الفلسطينية

العسكرية " تنوفا"ودخلت منذ يومين خطة 
الخماسية حيز التنفيذ، والتي قدمها رئيس أركان جيش 
االحتالل أفيف كوخافي قبل شهور، وتركز على الملف 

اإليراني وتدعيم جيش االحتالل بسالح مدفعية وطائرات 
  .ّمتطور

ة مع أهداف وال عجب أن تتواءم الخطة العسكري
، تعود من "صفقة القرن"سياسية إسرائيلية جديدة ترافق 

خاللها لتعزيز نظريتها األمنية القديمة في تغيير الواقع 
ًالميداني على األرض وتطويع الجبهات خدمة لمشاريع 

  .االحتالل السياسية

  جبهات التصعيد

كرة التصعيد تتدحرج بسرعة في جبهات الحدود 
ًخاصة على حدود غز ة التي تعيش توترا مستمرا يمارس ّ

عليها االحتالل دعاية سياسية مع اقتراب انتخابات 
الكنيست مطلع مارس المقبل في حين تحافظ جبهة 

  .جنوب لبنان على الهدوء الحذر

عن تأسيس فرقة جديدة، " تنوفا"وكشفت خطة 
ٕ دبابة، وانشاء سربين ١٥٠ٕواغالق لواء دبابات، وشراء 

ية إضافية حتى نهاية العقد الحالي، من الطائرات الحرب
إضافة إلى شراء منظومات دفاعية جوية وصواريخ 
محمولة؛ ما يدلل رغبة االحتالل في تدعيم قوته 

  .الميدانية

المختص في الشؤون - ويؤكد محمد مصلح 
رئيس أركان الجيش يجري " كوخافي" أن -اإلسرائيلية

همة الذي خلفه في الم" آيزنكوت"تعديالت على سلوك 
  .تنال تفاصيل إستراتيجية

ّسابقا خالل ترؤس آيزنكوت لألركان : "ويضيف ً
استبعد سالح الدبابات وابتعد عن تعريض الجيش 
ًلخسائر، لكن كوخافي اليوم يجري تعديال عسكريا خدمة  ً ً

  ".لهدف سياسي إستراتيجي مع ميالد صفقة القرن

ّوعادة ما يركز الجيش على سالح الدبابات  ً
إذا أراد تغيير واقع ميداني أهمه احتالل أرض، والمشاة 

وقد عمل نتنياهو طوال سنوات مضت بشكل مغاير؛ ما 
  .ّقلل الثقة بالجيش
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ًالخطة تشكل انقالبا في السلوك العسكري مرتبطا  ّ
؛ ألن "صفقة القرن" بـ- حسب ترجيح الخبير مصلح-

الجيش ساهم في تفاصيل الصفقة مساهمة كبيرة كالعب 
 بحاجة لتغيير واقع على األرض إذا ما أساسي، وهي

  .اشتعلت المنطقة

ًونشر اإلعالم اإلسرائيلي أجزاء من الخطة تتركز 
ّوشل حركة العدو أو اعتقاله " القتل"في زيادة القدرة على 

واالهتمام بدقة العمل العسكري لحماية الجنود والضباط 
  .من المالحقات القضائية

بير الخ-ويقول اللواء يوسف شرقاوي 
إن االحتالل يحاول دعم منظومة الهجوم : -العسكري

ًمع رغبته مؤخرا في ) إيران-لبنان-غزة(لجبهات عدة هي 
صناعة خطوة إستراتيجية تجاه إيران، وبقاء جبهة غزة 

  .ّاألقرب لالنفجار وشن عدوان

أتوقع شن عدوان على جبهتي جنوب : "ويتابع
 عن نزع ًصفقة القرن تحدثت صراحة. ًلبنان وغزة معا

  ".سالح غزة، وذلك يلزمه تغيير ميداني على األرض

وتحدثت وسائل إعالم إسرائيلية عن الخطة، 
ًمشيرة أنها تضع نخبة القسام على رأس أولوياتها في أي 
عدوان قادم؛ ما يذكر بمبدأ الصدمة والترويع الذي ربما 

ّبشنه ) نتنياهو(ّيتكرر في عدوان غزة القادم الذي يتوعد 
  .ّأسابيع عدة وهو يكرر حديثه عن مفاجأةمنذ 

وحددت الخطة ساحتين أساسيتين للمعركة 
ًاألولى؛ هي مواجهة مع حزب اهللا، والثانية غزة، متحدثة 
ٕعن استمرار المعركة أياما طويلة واجبار حماس وحزب  ً

  .اهللا على طلب وقف إطالق النار

  إعادة النظرية األمنية

ًراحة في ويكشف البعد األمني عن وجهه ص
ًبدءا من ضم األغوار وتقطيع " صفقة القرن"تفاصيل 

أوصال الضفة لست مناطق متفرقة، ومخطط طرد 

، والحفاظ على التجمعات ٤٨الفلسطينيين من عرب 
  .االستيطانية، ومحاولة نزع سالح المقاومة

 عصب -وال يزال-ّالهاجس األمني الذي شكل 
ًوما القوة الرؤية اإلسرائيلية في الصراع استخدم د

الجدار (ًالعسكرية لضمان تفوق القوة بدءا من نظرية 
أشهر زعماء االحتالل ) جابوتنسكي(لـ) الحديدي

التاريخيين التي ركزت على ضمان تفوق القوة على 
  .جيران االحتالل

وجنوب ) م٢٠١٤(ومنذ انتهاء عدوان غزة 
ّعزز االحتالل من عمله االستخباري ) م٢٠٠٦(لبنان 

ًتين؛ استعدادا لمواجهة قد تشتعل في أي على الجبه
لحظة في حين بقي الملف اإليراني أكثر ما يشغل نتنياهو 

  .خالل حكمه ألربع دورات

الخبير في الشؤون -ويقول محمد مصلح 
إن الخطة تسهم في إعادة بناء النظرية : -اإلسرائيلية

ًعالج سابقا " آيزنكوت"األمنية اإلسرائيلية، ويرى أن 
" تنوفا"نية خطيرة، وأن الصفقة اآلن وخطة قضايا أم

  .تعالج قضايا أمنية حيوية تخدم الصفقة

ّالتركيز على القوات البرية هو مقدمة فرض واقع 
سياسي جديد على األرض باستخدام األدوات العسكرية؛ 
حيث يرى الخبير مصلح أن غزة إذا قلبت الطاولة 

يفرض بسالح مدرعات يحتل غزة و" إسرائيل"ستواجهها 
  .واقعا جديدا

ال ينفصل حديث النظرية األمنية : "ويتابع
اإلسرائيلية عن صفقة القرن وتحديات عسكرية تعيد 
االحتالل لنظريته األمنية القديمة القائمة على احتالل 

  ".األرض وتقليص رقعة الجغرافيا أمام خصومه

صحيح أن غزة اآلن تحت المجهر لكن صمت 
تفاع درجة الخطر بينما استخدم الجبهة اللبنانية يؤكد ار

االحتالل طائرة جديدة لقصف سوريا قبل أيام في جبهة 
  .يعمل االحتالل على تحييدها بالكامل
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الخبير -ويقول اللواء يوسف شرقاوي 
ٕإن سوريا تقع تحت الهيمنة الروسية، وان : -العسكري

جبهات العمل العسكري هي غزة ولبنان، في حين تمارس 
ًبر في الصراع سلوكا محسوبا بعد اغتيال إيران كمحطة أك ً

  .سليماني

وتعيش جبهات فلسطين في الجنوب والشمال 
وتراجع " صفقة القرن"حالة ترقب بعد اإلعالن عن 

ّالموقف العربي من القضية؛ ما يرجح كفة وقوع عدوان 
  .لتمرير الصفقة

  ١٧/٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

يخ أرض تبتلعها مقدسيون يروون تار
  "سفوح أرنونا"مستوطنة 

  

على  - القدس المحتلة -  أسيل جندي
-المحتلة  قرية صور باهر جنوب القدس  أراضي

وبمحاذاة السفارة األميركية التي انتقلت إلى هناك قبل 
 بدأت آليات االحتالل العمل على تأسيس -نحو عامين

لتي الجديدة ا" سفوح أرنونا"البنية التحتية لمستوطنة 
   . وحدة سكنية١٨٠٠ستضم 

هناك انطلقت الجزيرة نت بحثا عن أصحاب   ٕوالى
األرض األصليين، ووجدت أن منهم من يحتفظ بوثائق 
تاريخية تثبت ملكيته لجزء من األرض التي تبلغ 

  . دونما غرب القرية٢٥٠مساحتها 

استقبلنا الستيني المقدسي محمد دبش في منزل 
 نسف العصابات الصهيونية عائلته الذي نزحت إليه بعد

 منزلهم الواقع باألرض التي ستبنى عليها ١٩٤٨عام 
  .المستوطنة الجديدة

 مترا مربعا في الموقع ٨٦دونما و نمتلك"يقول 
ُالذي ستبنى عليه المستوطنة الجديدة، بني عليها منزل 
مكون من غرفتين ومطبخ وبيت خالء خارجي، أجره 

استمرت خمسة والدي لشخص وخاض معركة قضائية 
، ١٩٤٢أعوام من أجل إخالئه ونجح في ذلك عام 

 عندما ١٩٤٨وعاش بها مع أشقائي وأمي حتى عام 
فجرت العصابات الصهيونية منزلنا الواقع داخل الخط 
األخضر وبتنا نسمى الجئين داخل قريتنا حتى يومنا 

  ".هذا

رغم قدمها واهتراء أجزاء منها يرفض دبش 
لعثمانية واألردنية وعقد اإليجار التفريط في الوثائق ا

التاريخي، وهي ما يثبت حقه في أرض والده الواقعة 
غربي البلدة على تلة خضراء مطلة زرعها أهالي صور 

  .باهر على مدار عقود

  تاريخ

حسب الوثائق التي يمتلكها دبش، كانت هذه 
مشاعا بالفترة العثمانية، وعمل أهالي صور  األراضي

وخصص جزء من محصولها للمسجد باهر على زراعتها 
األقصى، وبعد هزيمة الدولة العثمانية بالحرب العالمية 
األولى تملك كل شخص القطعة التي كان يزرعها، والحقا 

داخل الخط األخضر، في حين وقعت بقية األرض  وقعت
 ١٩٤٨بالمنطقة الحرام الفاصلة بين حدود عامي 

  .١٩٦٧و

بش أن قبل عام ونصف العام وعندما سمع د
مستوطنة ستبنى على تلك األرض، توجه مع بضعة 
أشخاص إليها، لكن الشرطة اإلسرائيلية طردتهم منها، 

تعهد بعدم االقتراب منها  وأجبرتهم على التوقيع على
  .مستقبال

جهدا في محاولة الحفاظ على  لم يدخر دبش
أرضه، فتوجه إلى محافظة القدس وعدة محامين فأبلغ 

تي تملكها عائلته بالتحديد تقع ضمن أن قطعة األرض ال
، ويسري عليها ما يسري من قوانين ١٩٤٨حدود عام 

على مدينة حيفا وعكا وكافة مناطق الداخل المحتل، وأن 
  .ال فائدة من محاولة استعادتها



  
  ١٦٨ 

ما يعزي دبش أن أيا من الوحدات االستيطانية 
الجديدة لن تبنى على أنقاض منزل عائلته حسب الخرائط 

" سلطة اآلثار اإلسرائيلية" يمتلكها، ألن ما تسمى التي
ذكريات .أحاطت منزلهم بالسياج واعتبرته منطقة أثرية

وعند أقرب تلة مطلة على األرض التي ستختفي  الجهاد
مالمحها الخضراء قريبا بعد تشييد المستوطنة الجديدة، 

ومسن  ) عاما٩٩(والمعمر محمد جاد اهللا -بدأ دبش 
 الحديث عن مواقف نضالية -هرثالث من صور با

  .تاريخية شهدوا عليها في تالل ووديان قريتهم الوادعة

في الفوج الثالث  كان جاد اهللا برتبة مالزم أول
بالجهاد المقدس، فأخذ يتحدث عن  بالسرية الرابعة

ثالثة منازل   إن"األرض والمعارك التي دارت عليها قائال 
 واآلخر ألحمد شيدت على تلك األرض أحدها لصالح دبش

علياء والثالث بيت شعر لشخص كان يملك حصانا 
ويربطه بوتد خيمته، في حين زرعت بقية الدونمات 

  ".بمزروعات مختلفة تاريخيا

صور باهر في الخطوط األمامية كانت "ويتابع 
تحيط بها خمس مستعمرات، ولحماية أهالي البلدة كلفنا 

لمحاذية لهذه ضابط أردني رفيع المستوى بزرع المنطقة ا
األرض باأللغام، لحماية أهالي البلدة من هجوم العصابات 

  ".الصهيونية

 وبعيد تفجير منزل عائلة دبش ١٩٤٨عام 
استحكمت العصابات الصهيونية في المنزل اآلخر، 
وحسب جاد اهللا فإن اجتماعا عقد للقيادة العليا بالجهاد 

 ألن المقدس صدر عنه قرار زراعة ألغام وتفجير المنزل
العصابات استخدمته مقرا لقناصتها وقتلت عددا من 

  .أهالي البلدة

 المنطقة تلك اسم على الثالثة  أجمع المخطط
 هذا يومنا حتى باهر صور مسنو يتداوله زال ما الذي
ُالرجم "وهو  جمعها  الحجارة من كبيرة تلة إلى نسبة" ُ

 للزراعة واستغاللها أراضيهم لتنظيف األراضي أصحاب

 صور أبناء أحد( حامد أبو فؤاد األكاديمي أما .قديما
 على أبقوا الجديدة المستوطنة مصممي إن فيقول )باهر
ُالرجم  في الغصة لتعميق بالمكان رومانية مياه قناة وعلى ُ
  .البلدة أهالي قلوب

 تقع الجديدة المستوطنة "نت للجزيرة ويضيف
 وحدة ١٨٠٠ وستحوي األخضر الخط خارج بالكامل
 صور من الغرب إلى دونما ٢٥٠ مساحة على سكنية
 ٢١ إلى تصل أبراج بين متنوعا سيكون والبناء باهر،
  ".أيضا وفلل طوابق تسعة حتى وبنايات طابقا

 تقع الجديدة المستوطنة أن إلى أشار كما
 سببا كان ذلك أن معتبرا األميركية، السفارة بمحاذاة

 على الحصول لحين أشهر لعدة التنفيذ تأجيل في
  .األميركية الموافقة

 المستوطنة هذه مقابل أنه إلى حامد أبو وأشار
 بناء إسرائيل قررت الشارع، من األخرى الجهة على

 بعد وذلك ،١٩٩٤ عام للفلسطينيين سكنية وحدة أربعمئة
 بناء عند حينها أبيب لتل وجهت التي االنتقادات
 لليهود فقط تبني إسرائيل بأن" حوما هار "مستوطنة

 وحدة ٢٢٠ إلى اآلن تقلص المشروع وهذا دس،بالق
  .اآلن حتى باألفق تنفيذه يلوح وال سكنية،

  ١٩/٢/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

حارسة األقصى وحرب إسرائيلية ال ".. سلوان"
  تتوقف

 

ــة  ــدة ســلوان فــي الجهــة  تقــع –القــدس المحتل بل
الجنوبيــة مــن المــسجد األقــصى المبــارك، مــا جعلهــا أيــضا 

طـــات االحــتالل االســـتيطانية التـــي تهـــدف فــي مركـــز مخط
لتفريــغ القــدس مــن أهلهــا والــسيطرة علــى األرض ومحــيط 

 ألــف مقدســي صــامد فــي ســلوان ٥٦ويتــصدى  .األقــصى
ــــة  ــــي يــــشنها المــــستوطنون وبلدي لهجمــــات االحــــتالل الت
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االحـتالل والجــيش والــشرطة وأذرع االحتاللكافــة، بمــا فيهــا 
تيطانية علـى أراضـي الضريبة الهادفة إلى إقامة مدينة اس

وتمتـد مـساحة حـي سـلوان علـى آالف الـدونمات،  .سلوان
وتواجـــه بيوتـــه ومـــساجده خطـــر الهـــدم بقـــرارات إســـرائيلية 
ــات اســتيطانية  ــل، توســع جمعي ــي المقاب ــذ، ف جــاهزة للتنفي
ـــا توراتيـــا، ويـــسرق المـــستوطنون  ـــيم متحف ًنـــشاطاتها وتق ً

ـــررا ـــالقوة وتحـــت مب ـــي الحـــي، ب ـــسطينيين ف ت أمـــالك الفل
  .جاهزة، وبرعاية من بلدية االحتالل وحكومتها

  حرب على العقارات والمنازل

فخـري أبـو " لجنة الدفاع عـن سـلوان"وقال رئيس 
الجماعـات االسـتيطانية، "دياب في تصريحات صـحفية إن 

وعلـــى مـــدى الـــسنوات الماضـــية، اســـتولت علـــى عـــشرات 
ــات المنــازل األخــرى  ــا تواجــه مئ ــي البلــدة، فيم ــارات ف العق

  ".ٕرارات إسرائيلية ما بين هدم واخالءق

ســلوان مــن المنــاطق "وأشــار أبــو ديــاب، إلــى أن 
األكثر استهدافا باالستيطان مـن بـين األحيـاء الفلـسطينية 
في القدس لعدة أسـباب، أهمهـا أنهـا األقـرب إلـى المـسجد 

وأوضــح  ".األقــصى، وبالتــالي هــي خــط الــدفاع األول عنــه
القدس الشرقية، التي تـسعى خالفا لباقي األحياء في "أنه 

جماعــات المــستوطنين إلــى االســتيالء علــى منــازل فيهــا، 
فــإن هــذه الجماعــات تريــد إقامــة مــا يــسمونه مدينــة داود 

، حيث يحـاول االحـتالل نـسج "العبرية على أنقاض سلوان
روايات مـضللة، للـسيطرة علـى اآلثـار، بإسـقاط مـا يـسمى 

اكي حـضارة مـزورة، المزعوم عليها لتح" التاريخ التلمودي"
ًقبل استغاللها سياسيا ليظهر أمام العالم أن له جذورا في  

  ".هذه المنطقة، بهدف السيطرة على األرض

 أمـــر هـــدم ٦٨٦٠وأشـــار أبـــو ديـــاب إلـــى أن  أوامـــر هـــدم
أصــدرها االحــتالل بحــق ســلوان مــا زالــت ســارية المفعــول، 
تشمل منـاطق كاملـة بينهـا أحيـاء البـستان، ووادي حلـوة، 
ووادي الربابة، في وقت تهدد فيـه الجمعيـات االسـتيطانية 

، "بطــن الهــوى"باالســتيالء علــى أحيــاء أخــرى، مثــل حــي 
  ".ًكان ملكا لليهود"بزعم أنه 

مـــن منــــازل حـــي ســــلوان % ٥٠قرابــــة : "وتـــابع
مهددة بالهدم، وفي السنوات العشر األخيرة هـدم االحـتالل 

حــال  م١٢٠ منــزل فيــه، فــي حــين أغلــق ٨٠٠أكثــر مــن 
ا، بوســـــائل ضــــغط اقتـــــصادية مارســــتها ســـــلطات  ــــتجاري

وحـسب فخـري  ".الضرائب اإلسـرائيلية لتحقيـق هـذا الهـدف
أبو دياب، لم تقتصر أوامر الهـدم علـى المنـازل الـسكنية، 
بل طالت أماكن العبادة والتعليم، حيث أوضح أن المساجد 
الــستة الموجــودة فــي حــي ســلوان مهــددة ومخطــرة بالهــدم 

حــتالل، فــي حــين أن المــدارس المنــشأة قبــل ســنة مــن اال
ــــا هــــذا، واســــتولى ١٩٦٧ م بقيــــت كمــــا هــــي حتــــى يومن

االحتالل على أهم مدرسـة مـن طريـق جمعيـة اسـتيطانية، 
ـــك فـــي إطـــار  ـــل"وكـــل ذل التـــي يمارســـها " سياســـة التجهي

  .االحتالل

وفي حي سلوان، عين ماء جارية تسمى عين  عين الماء
ـــة والمكتـــشف ـــذ ســـلوان التاريخي  ســـنة، يمنـــع ٥٠٠٠ة من

االحــتالل المقدســي الوصــول إليهــا، واالســتفادة مــن مائهــا 
ــــن األشــــكال، ال شــــربا وال ســــباحة وال ري  ــــأي شــــكل م ب
المزروعــات فــي بــستان ســلوان الــذي يعــد الــسلة الغذائيــة 
للقـــدس المحتلـــة، والتـــي تواجـــه خطـــر االســـتيطان وخطـــر 
 توســـعات بلديـــة االحـــتالل فـــي القـــدس، كمـــا أوضـــح أبـــو

  .دياب

ويؤكــد الباحــث فــي شــؤون القــدس أن إلجــراءات 
االحتالل وانتهاكاته بحق المقدسيين فـي سـلوان، كمـا فـي 
كــل المدينــة، انعكاســات خطيــرة علــى األوضــاع اإلنــسانية 

  .واالجتماعية واالقتصادية والدينية

وبينما يمنع االحتالل على مواطني سلوان البنـاء 
ت أسفل األرض ويوسع أو التعمير، يتغول هو في الحفريا

  .النشاط االستيطاني فوقها
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 حفريـة تحـت األرض فـي سـلوان ٢٧وتوجد قرابة  حفريات
 نفقـا تـصل إلـى محـيط المـسجد األقـصى والبلـدة ١٦بينها 

القديمــة، يعــاني منهــا الــسكان، حيــث حــدثت تــشققات فــي 
جدران العديد من المنازل، وفي الكثيـر مـن األحيـان حـدث 

  .وارع، والمنازلهبوط في أرضيات الش

وبجانــب ذلــك أنــشأ االحــتالل فــي الحــي أكثــر مــن 
ثمانية آالف قبر وهمـي، وخمـس حـدائق توراتيـة، وتـسعة 
مسارات تلمودية، يمر من فوقها أبرز المشاريع التهويدية 

، وكلهــا قــضمت مــن الحــي، بــدعوى أن )القطــار الهــوائي(
ــة  ــى أرض زراعي ــر مرخــصة، ومقامــة عل ــازل غي ــك المن تل

وشـدد فخـري  . توراتيـة تعـود إلـى ثالثـة آالف عـاموحديقة
ـــع  ـــى أن هـــدف االحـــتالل مـــن كـــل هـــذا دف ـــاب عل ـــو دي أب
المقدسيين إلى البحث عـن أمـاكن أخـرى للعـيش والدراسـة 
والعمـل، بعــدما هـدم مئــات المنــشآت التجاريـة لقطــع لقمــة 
عيش أصحاب الحـي، ومالحقـتهم فـي منـازلهم ومدارسـهم 

ـــــس ـــــد اإلن ـــــاعي ومـــــساجدهم، ممـــــا يفق ان األمـــــن اإلجتم
ورغــم كــل إرهــاب  .واالقتــصادي وحتــى العبــادة والرفاهيــات

االحـــتالل ومـــستوطنيه، والتـــضييقات التـــي يتعـــرض لهـــا 
المواطنـون المقدســيون فــي حــي سـلوان حالــه حــال ســكان 
ـــدينتهم  ـــدس، إال أنهـــم متمـــسكون بأرضـــهم وم ـــة الق مدين

ل ّوحــيهم، وأنهــم لــن يتركــوا منــازلهم، مهمــا حــاول االحــتال
  . التضيق عليهم

  ٢٠/٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

الدولة ( تسرع واقع )  نتانياهو- ترمب (صفقة 
 )الواحدة

  

 أشارت دراسة إسرائيلية إلى –القدس المحتلة 
التي طرحتها االدارة » نتانياهو–صفقة ترمب«أن خطة 

األميركية، برئاسة دونالد ترمب، التي تشمل ضم مناطق 
تنطوي على «اسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، و

 األمنية، االقتصادية، –مخاطر كثيرة في كافة المجاالت 
 وعمليا –ٕاالجتماعية، مكانة دولية واقليمية  /المدنية

  .«خطر تسريع التوجه نحو واقع الدولة الواحدة

معهد أبحاث «واعتبرت الدراسة الصادرة عن 
من أجل الحفاظ « أبيب، أنه في جامعة تل» األمن القومي

على دولة إسرائيل يهودية، ديمقراطية، آمنة وأخالقية، 
ٕينبغي تبني مركبات الخطة التي تحسن األمن والى جانب 
ذلك تشكل رافعة لتحريك عملية انفصال عن 

  .«ٕالفلسطينيين، وانشاء واقع إستراتيجي أفضل إلسرائيل

خطة ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن ال
ردا شامال لمطالبها األمنية، لكن ترجمة «تمنح إسرائيل 

 حدود طويلة وملتوية، –الخطة إلى ظروف ميدانية 
 سيقود إلى –جيوب ومستوطنات معزولة، خلط سكان 

واقع سيواجه فيه الجيش اإلسرائيلي صعوبة في تطبيق 
وستنشأ صعوبة في نشر قوات من . الترتيبات األمنية

شوارع طويلة /على طول محاورأجل دفاع متواصل 
وضيقة، تربط بين المناطق وتقود إلى مستوطنات 
معزولة؛ سيزداد االحتكاك مع السكان وأجهزة األمن 
الفلسطينية على طول المحاور؛ تحديات أخرى ستكون 
مرتبطة بحماية المستوطنات المعزولة، المداخل، المخارج 

الحدود لمعابر بين المناطق الفلسطينية، وعلى طول ؟و
  .«الملتوية والطويلة

حراسة أمن المستوطنات، «وأضافت الدراسة أن 
خاصة تلك الواقعة في عمق األراضي الفلسطينية، 
. ستتطلب زيادة حجم قوات الجيش اإلسرائيلي بشكل كبير

وفي الظروف التي ستنشأ سيكون احتمال ضئيل لتعاون 
 كذلك. أمني وثيق وفعال مع أجهزة األمن الفلسطينية

إلى ) جدار الفصل العنصري(سيتطلب نقل العائق األمني 
مسار الحدود الجديدة تكاليف بالغة؛ وفي جنوب البالد، 

 -) رفح(سيتصاعد التحدي األمني عند محور فيالدلفي 
تهريب أسلحة وتسلل جهات متطرفة من سيناء إلى 
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األراضي الفلسطينية، التي ستتسع إلى جيب في النقب 
غتها ؟فإنه إذا تم تطبيق الخطة بصولذلك، . الغربي

الحالية، سيكون من الصعب ضمان واقع أمني أفضل 
  .«قياسا بذلك القائم اليوم

وأشارت الدراسة إلى أن الفصل االقتصادي في 
الصفقة، الذي استعرض خالل ورشة البحرين، العام 

 مليار ٢٨ مليار دوالر، بينها ٥٠الماضي، يقضي برصد 
طق السلطة الفلسطينية، على مدار دوالر تستثمر في منا

ويشار إلى «.  مليار دوالر سنويا٢.٨ سنوات، أي ١٠
أن الفرق بين هذا المبلغ وبين مجمل التبرعات السنوية 
للسلطة الفلسطينية من الدول المانحة، سوية مع ميزانية 

كما أن تمويل الميزانية التي تقترحها . األونروا، ليس كبيرا
والجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع الصفقة ليس واضحا، 

كما أن التداخل بين دولة إسرائيل والدولة . ليست معقولة
 الحدود الملتوية والطويلة -لية ؟الفلسطينية المستق

 سيضع مصاعب أمام فصل - وجيوب كال الجانبين 
االقتصادين وسيتطلب غالفا ضرائبيا موحدا، إذ لن تكون 

  .«هريباتهناك طريقة لمحاربة ناجعة ضد الت

» صعوبات جوهرية«ورأت الدراسة أنه ستنشأ 
السلطة الفلسطينية «. إثر رفض الفلسطينيين للخطة

) حاضر غائب(ومنظمة التحرير الفلسطينية هما بمثابة 
والخطة المقترحة تعني هزيمة النضال . في خطة ترمب

الفلسطيني من أجل حقوق وطنية، ألنها تقوض بين 
الزمن يعمل لمصلحة المشروع أمور أخرى القناعة بأن 

الوطني الفلسطيني وأنه مع مرور الوقت سيفرض 
المجتمع الدولي على إسرائيل شروط الفلسطينيين 

وبالنسبة للفلسطينيين، فإن الخطة وتبعاتها . للتسوية
تشكل تهديدا وجوديا حقيقيا على إنجازاتهم حتى اآلن 

ادة وعلى حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السي
وتصعب اإلشارة إلى قائد فلسطيني في الحاضر . لة؟الكا

والمستقبل، سيوافق على خطة لدولة فلسطينية مصغرة، 

مقطعة، محاطة بأراض إسرائيلية، وعاصمتها في ضاحية 
  .«بأطراف القدس الشرقية

وقالت الدراسة إنه توجد مصاعب أخرى ستنشأ 
  :في أعقاب رد الفعل الدولي ضد الخطة

ر لم تعبر بعد عن موقف رسمي مص«: مصر
تجاه الخطة االميركية، رغم صدور عدة تصريحات مؤيدة 

. لمحاولة الوساطة األميركية، بدون دعم واضح للخطة
والصعوبة المركزية بالنسبة لمصر تنبع من الحاجة إلى 
دعم الفلسطينيين، وقد فعلت ذلك في إطار جامعة الدول 

بالحفاظ على العالقات العربية، وبرغبتها في الوقت نفسه 
ورغم وجود . الثنائية الجيدة بين القاهرة وواشنطن

أولها نزع (عناصر في الخطة تستجيب لمصالح مصر 
سالح حركة حماس وحصة في الجانب االقتصادي 

، لكن االنتقاد المصري يتركز على أنه تم )للخطة
استعراض الخطة من جانب واحد وهي تعتبر كخطوة 

  .«كومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهوة رئيس الح؟بمباد

واضعو الخطة توقعوا أن تعمل «: دول الخليج
األنظمة العربية المقربة من الواليات المتحدة على إقناع 

لكن . الفلسطينيين بإبداء توجه إيجابي وأال يرفضوها
أملهم خاب، وبعد نشر الخطة وقفت الدول العربية 

ينيين وأيدت معارضتهم واإلسالمية علنا إلى جانب الفلسط
  .«للخطة

معظم المجتمع الدولي ليس «: المجتمع الدولي 
 األميركي من الخطة، - شريكا في االنفعال اإلسرائيلي 

وقد تحفظت منها عدة هيئات ودول هامة، بينها روسيا 
واالتحاد األوروبي، كما تعالت أصوات في الكونغرس 

  .«األميركي ضد الخطة

ب يصف في الخطة وقالت الدراسة إن ترم
للعالقة بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه » وضعا نهائيا«

تدعو إلى استئناف المفاوضات » رؤية«يعرفها على أنها 
  . الفلسطينية حول التفاصيل والتطبيق–اإلسرائيلية 
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باإلمكان أن تقترح جهة وسيطة «وأضافت أنه 
َفي مفاوضات مقترح جسر عندما تكون هناك تفاهمات 

لكن، وضعا كهذا ليس . ية بين الجانبين حول اتفاقمبدئ
 الفلسطينية في –موجودا اليوم في الحلبة اإلسرائيلية 

أعقاب الفجوات غير القابلة للجسر في المواقف األولية 
وباإلمكان مالحظة أن الخطة تتضمن قدرا .. للجانبين

كبيرا من السذاجة، تنعكس بقناعة أن المعايير فيها 
لتشكيل منظومة إقليمية جديدة، مشتركة ستكون مفيدة 

إلسرائيل والدول العربية المعتدلة، وأنه باإلمكان حل 
 غرائزي، كالذي يميز العالقات – عاطفي –صراع إثني 

ٕة اقتراح عقاري واغراء ؟بين إسرائيل والفلسطينيين، بواس
  .«اقتصادي مهما كان سخيا

تعمل جهات في «ولم تستبعد الخطة أن 
نتظر فرصة لضم مناطق، بشكل حثيث من أجل إسرائيل، ت

 –وبذلك ستتعمق الهاوية اإلسرائيلية . تحريك خطوة كهذه
الفلسطينية وتزداد مصاعب صياغة شروط الستئناف 

كما أن الخطة تهدد بتقويض . المحادثات في المستقبل
كبير للوضع الحالي، رغم أنه ليس مثاليا، خاصة إذا 

المريحة لها في الخطة من قررت إسرائيل تطبيق البنود 
ٕدون جهد صادق بالتنازل للفلسطينيين واظهار ليونة من 

والخطة تخلو من . أجل إقناعهم باالنضمام إلى العملية
رافعة حقيقية إلنشاء دولة فلسطينية قادرة على العمل 

  .«ومستقرة ومسؤولة

تنطوي على تهديد «وأضافت الدراسة أن الخطة 
يهودية والديمقراطية، ألنه حقيقي على حلم الدولة ال

 ألف فلسطيني في ٤٥٠بموجبها، سيتم استيعاب قرابة 
ٕواذا انهارت السلطة الفلسطينية بعد عمليات . إسرائيل

ضم إسرائيلية، فإن إسرائيل ستضطر إلى تحمل مسؤولية 
جميع السكان الفلسطينيين، واالنتقال إلى واقع الدولة 

فلسطينيون بمساواة وفي موازاة ذلك سيطالب ال. الواحدة
  .«في الحقوق للجميع

وحول البنود في الخطة التي تتحدث عن منح 
جيب للفلسطينيين في النقب الغربي ونقل المثلث إلى 

، »واحتمال هذا الخيار يراوح الصفر«الدولة الفلسطينية 
في أي هيئة في حكومة «: وفقا للدراسة التي تساءلت

عزولة في عمق إسرائيل تقرر أن ضم المستوطنات الم
األراضي الفلسطينية أهم من مناطق في النقب، وتشكل 
عمقا إستراتيجيا إلسرائيل، ومن منطقة المثلث، في قلب 
إسرائيل؟ وفي أي هيئة جرى بحث الحاجة إلى حراسة 

 ألف ٤٥٠ كيلومتر، وضم ١٤٠٠حدود طولها قرابة 
  .«فلسطيني؟

  ١٢ ص٢٣/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

وائم أسماء والتصاريح دخولها رهين بق
النعمان قرية فلسطينية قسمها  ..ممنوعة

  الجدار
 

 حاولت الجزيرة نت - بيت لحم –فادي العصا 
دخول قرية النعمان شرق بيت لحم جنوب الضفة 
الغربية، وهي قرية قسمها الجدار إلى قسمين، وال يمكن 
الدخول إليها إال بموجب قوائم أسماء أعدت منذ فترة 

د الحصول على التصاريح التي هي في الواقع طويلة وبع
  .ممنوعة

رافقنا الشاب محمد الدرعاوي الذي أصر على أن 
يصطحبنا إلى منزله في القرية، قبل إيقافنا من قبل جنود 

الذي يصل إلى " مزموريا"االحتالل اإلسرائيلي على حاجز 
  .البلدة خلف الجدار

ّسلم محمد هويته الشخصية وطلبت مجندة على 
لحاجز هوية مراسل الجزيرة نت، وعند الفحص، منعتنا ا

من العبور وطالبتنا بالعودة من حيث أتينا، ألن اسم 
المراسل غير مدرج على قائمة بأسماء من يسكنون قرية 

 .وهم فقط من يسمح لهم بعبور الحاجز" النعمان"
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يقول محمد الدرعاوي للجزيرة نت إن هذه 
نيات القرن الماضي، وفيها القائمة تم إعدادها بداية تسعي

أسماء من يسكنون القرية وأرقام بطاقاتهم الشخصية 
 .وكذلك أرقام منازلهم الرقمة من جانب االحتالل

كان والد محمد، الحاج يوسف الدرعاوي يتمنى 
استضافتنا في بيته، يقول بعد أن قابلناه في منطقة 

كنت أود عندما تم إحصاء األسماء " مطلة على القرية 
ن أكتب أسماء كل أهل فلسطين، حتى يستطيعوا زيارتي أ

  ".في بيتي، ولكنني لم أستطع

 أغلق االحتالل القرية على ٢٠٠٦ومنذ عام 
السكان بشكل كامل بعد إتمام الجدار الفاصل، وسمح لهم 

وفق " مزموريا"بالدخول إلى الضفة عن طريق حاجز 
أحد قوائم األسماء فقط ودون حصولهم على تصاريح، وال 

يستطيع الدخول إلى القرية مهما كانت المناسبة أو درجة 
  .القرابة

الخاص "هي اسم مشتق من قرية " قرية النعمان"
خلف " النعمان"شرق بيت لحم، جعل االحتالل " والنعمان

الجدار ضمن ما يسمى بحدود بلدية االحتالل في القدس، 
 خارج الجدار جهة بيت لحم، وهو ما حدا" الخاص"وأخرج 

بالسلطة الفلسطينية أن تجعل لها مجلسين محليين 
ألنهما يختلفان في القوانين المطبقة عليهما، فالنعمان 

  .بالقوانين اإلسرائيلية، والخاص بالقوانين الفلسطينية

  داخل القدس وخارجها

دفع " النعمان"يفرض االحتالل على مواطني 
وهي ضريبة يدفعها الفلسطيني في -" األرنونا"ضريبة 

 -القدس لقاء خدمات عامة تقدمها بلدية االحتالل
ُولكنهم ال يتلقون منها الخدمات، ويمنع على السلطة 
الفلسطينية تقديم الخدمات ألنها خلف الجدار رغم أنها 

  . ١٩٦٧محتلة عام 

تقدر مساحتها حاليا بثالثة آالف دونم وعدد 
 فلسطينيا، تناقص إلى أقل من ٣٥٠سكانها كان يقارب 

مواطن اليوم، بسبب سياسة التضييق اإلسرائيلية مئتي 
ومنع األهالي من التوسع والبناء بحجة أن المنطقة 

، رغم أنها ال ١٩٩٣يمنع البناء فيها منذ عام " خضراء"
التي كانت عبارة عن " أبو غنيم" ًتبعد كثيرا عن مستوطنة

ٕغابات من األشجار تم تقطيعها واقامة المستوطنة عليها 
  . ١٩٩٧عام 

االبتعاد عن منازلهم " النعمان"ال يستطيع سكان 
ٕ مترا، واال فسيتم اعتقالهم ألنهم يحملون ١٥٠أكثر من 

الهوية الفلسطينية ويمنع عليهم دخول القدس، كما يمنع 
االحتالل الطلبة من استكمال دراستهم في القدس ألنهم 

  . يحملون الهوية الفلسطينية

ي على شكل يحيط بالنعمان جدار الفصل العنصر
سياج بهدف االستيالء على أكبر قدر من األرض 

  . الفلسطينية لصالح أراضي بلدية االحتالل في القدس

  دون خدمات

يؤكد رئيس مجلسها القروي جمال الدرعاوي أن 
القرية موجودة قبل قيام إسرائيل وهي تتبع تنظيميا لبيت 
لحم، وبسبب عزلها أصبحت بمثابة سجن كبير لسكانها 

ا، مما يتسبب في معاناة يومية كبيرة لهم، فال جميع
ُيسمح بدخول أي خدمات، فإدخال أنبوبة غاز يعني 
التفتيش الدقيق، ويمنع إدخالها ألنها محملة في مركبة 
ُخاصة، ويجب حملها بمركبة خاصة بالغاز التي يمنع 
دخولها أصال، ألن سائقها غير مدرج بقوائم أسماء 

 . السكان

كما يقول الدرعاوي -ية تعرض سكان القر
 لالعتقال مرات كثيرة، بدأت منذ بداية -للجزيرة نت

 ١٦حصارها، وكان المعتقلون الذين تتجاوز أعمارهم 
عاما يجبرون على التوقيع على ورقة أنه تم اعتقالهم 
من منطقة ممنوع الوجود فيها، وكانوا يرفضون ذلك ما 

ٕاجبارهم يعرضهم لالحتجاز لساعات قبل إطالق سراحهم و



  
  ١٧٤ 

على العودة مشيا إلى القرية التي ليس فيها أي نوع من 
  .المواصالت العامة

 – حسب الدرعاوي –" النعمان"ما زال مواطنو 
صامدين في أرضهم ومنازلهم التي ال يسمح االحتالل لهم 

 رغم تكلفة –بتعميرها رغم ازدياد سكانها، وهم مصرون 
تركها مهما كلفهم  على البقاء فيها وعدم –العيش الكبيرة 
  .ذلك من ثمن

  ٢٣/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

تخوف إسرائيلي من تحول القدس إلى ساحة 
  تصعيد مركزية

  

األجهزة األمنية  شرعت –القدس المحتلة 
اإلسرائيلية بسلسلة من االستعدادات لمواجهة 
سيناريوهات تصعيد فلسطيني مختلفة، بما في ذلك اندالع 

إلى إمكانية إعالن حكومة ما بعد تصعيد عنيف بالنظر 
، فرض السيادة اإلسرائيلية على ٢٣انتخابات الكنيست الـ

صفقة "مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بموجب 
  .األميركية المزعومة" نتانياهو–ترامب

في تقرير صدر عنها " هآرتس"وأشارت صحيفة 
 الثالثاء، إلى أن الجيش اإلسرائيلي والشرطة أمسمساء 

وغيرها من األجهزة األمنية ) شاباك(از األمن العام وجه
مديرية "، تعمل على تشكيل منظومة بصيغة )لم تحددها(

، إلى جانب ممثلين "تعاون مشترك بين الهيئات الحكومية
  .من مختلف الوزارات

وتستعد المديرية التي يتم العمل على تشكيلها 
ية في الضفة الغرب" مواجهات عنيفة"لمواجهة اندالع 

؛ بما في ذلك )لم تحددها(وغزة ومناطق أخرى 
سيناريوهات تصاعد العمليات ضد قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، واجتياز جماعي لسكان قطاع غزة المحاصر 

ٕ واطالق ٤٨للشريط الحدودي الفاصل عن مناطق الـ
  .قذائف صاروخية

يأتي ذلك في ظل تصاعد دعوات المسؤولين 
سيادة االحتالل على اإلسرائيليين بضرورة فرض 

مستوطنات الضفة الغربية، وشروع اللجنة األميركية 
الضم بموجب خطة " ترسيم خرائط"اإلسرائيلية المشتركة بـ

 األميركية اإلسرائيلية لتصفية القضية االمالءات
  .الفلسطينية

أنه خالل العامين الماضيين، " هآرتس"وذكرت 
" لحساسةا"شهدت الضفة بعض األحداث التي وصفتها بـ

على غرار إعالن الرئيس األميركي عن القدس عاصمة 
إلسرائيل، ونقل السفارة األميركية لدى إسرائيل من تل 

، غير "األميركيةالصفقة "أبيب إلى المدينة المحتلة وطرح 
لم تدفع الفلسطينيين لشوارع الضفة ) "األحداث(أنها 

  ."الغربية بأعداد كبيرة

الل األمنية إلى أن وتشير تقديرات أجهزة االحت
فرض السيادة اإلسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية 

مما قد –ُالمحتلة سينظر إليه على أنه خطوة أكثر أهمية
  .يؤدي إلى التصعيد وموجة من العنف

على أن توقعات أجهزة " هآرتس"وشددت 
المواطنين العرب في "االستخبارات اإلسرائيلية تؤكد أن 

 سيقدمون على تنظيم مظاهرات )٤٨عرب (إسرائيل 
جماهيرية حاشدة عند تقاطعات الطرق والشوارع 

  ."الرئيسية

ولفتت الصحيفة إلى أن سيناريوهات التصعيد 
اجتياح : التي تتوقعها األجهزة األمنية اإلسرائيلية تتضمن

فلسطيني جماعي لمستوطنات الضفة الغربية المحتلة؛ 
لفاصل؛ دخول عبور جماعي للغزيين للشريط األمني ا
؛ مسيرات ٤٨جماعي من األراضي اللبنانية لمناطق الـ

جماهيرية حاشدة في المناطق القريبة من المستوطنات؛ 
محاوالت للتسلل عبر البحر؛ إطالق قذائف من غزة أو 
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لبنان أو سوريا؛ إغالق الطرق الرئيسية؛ تنفيذ عمليات 
ضد أهداف إسرائيلية في الطرق العامة واألماكن 

  .دحمة في الضفة الغربيةالمز

وفي ما يتعلق القدس، تتوقع أجهزة األمن 
اإلسرائيلية أن تتحول المدينة المقدسة إلى ساحة تصعيد 
مركزية في مواجهة إجراءات الضم، وتستعد أجهزة 
االحتالل األمنية لمواجهة نفير أعداد كبيرة إلى المسجد 
األقصى من بلدات وأحياء القدس المحتلة ومن خارج 
المدينة، وسط تخوف من محاوالت للتحصن والتمترس 

  .داخل أسوار الحرم القدسي

ًووفقا لتقديرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية التي 
اإللكتروني فإنه إذا اندلعت " هآرتس"نقلها موقع صحيفة 

أحداث عنيفة، فإنها ستستمر لبضعة أسابيع فقط، 
  .ًواحتمال اندالع انتفاضة ثالثة ليس كبيرا

وللتعامل مع هذه السيناريوهات، أكدت الصحيفة 
نقال عن مصادر أمنية تشكيل منظومة أمنية استخباراتية 
قضائية في هيئة مديرية تقتسم الصالحيات بين 
المنظمات األمنية والكيانات األخرى في جميع المجاالت 

  .في حالة التصعيد

التعامل مع "وسيوكل لجهاز الشرطة مهمة 
في إشارة إلى البلدات والمدن (رائيل األحداث داخل إس
، باإلضافة إلى المواجهات التي قد )العربية في الداخل

تندلع في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فيما 
خارج المستوطنات "سيتعامل جيش االحتالل مع األحداث 

على حد " وفي قطاع غزة المحاصر لمنع وقوع حوادث
  .تعبير المصادر األمنية للصحيفة

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن شعبة التخطيط 
ستتابع استعدادات الجيش لمواجهة هذه السيناريوهات، 
في حين سيكون الشاباك الجهة المسؤولة عن 
االستخبارات في المديرية الجديدة، بالتعاون مع الوحدات 
ذات الصلة في األجهزة األمنية األخرى، فيما يشارك في 

 نائب المفتش العام للشرطة، المديرية ممثال عن الشرطة،
  .النقيب ألون أصور

وتشير التقديرات إلى أن الميزانية المتوقعة لهذه 
  .المديرية ستتجاوز مئات الماليين من الشواقل

والتي ستستخدم إلجراء مناورات وتدريبات 
ٕمشتركة بين الوحدات األمنية المشاركة، وانشاء منظومة 

ألجهزة األمنية، استخباراتية تضم ممثلين من جميع ا
ًوشراء معدات وفقا لالحتياجات واألدوار التي وضعت 
للجهات المختلفة، وتنظيم اجتماعات منتظمة لدراسة ما 

ورجحت . يحدث على أرض الواقع وتقييم األحداث
المصادر أن يتم تعيين وزير في الحكومة المقبلة إلدارة 

  .منظومة التعاون بين الهيئات الحكومية

ة الخارجية اإلسرائيلية غي المديرية وتشارك وزار
الجديدة، حيث من المتوقع أن تتعرض الحكومة 
ٕاإلسرائيلية إلى انتقادات وادانات واسعة من العالم العربي 

  ...والدول األوروبية

  ١٠ ص٢٦/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

لماذا سمحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية 
  بتعبيد شارع في بلدية القدس؟

 

 وعاطف – القدس المحتلة – يجند أسيل
وزارة األشغال العامة  أعلنت – نابلس – دغلس

الفلسطينية مطلع الشهر الجاري أنها ستباشر العمل في 
مشروع تأهيل شارع قلنديا الرئيسي، ويجري العمل حاليا 
على المقطع الممتد من مدخل البيرة الجنوبي حتى ما 

ل القدس في بلدة كفر عقب شما" سيكال"يعرف بمفترق 
  .بطول كيلومتر ونصف

سكان كفر عقب وسميراميس ابتهجوا ببدء 
إصالح الشارع الرئيسي المتهالك، ويتجنبون التفكير 
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بدوافع سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بتعبيد شارع 
  .يقع ضمن حدود بلدية القدس

باكورة األسئلة التي يمكن طرحها تزامنا مع 
هل :  القدس رام اهللا هواستمرار العمل على تأهيل شارع

سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بتعبيده يعتبر مؤشرا 
آخرا على النية اإلسرائيلية في التخلي عن األحياء 

  الفلسطينية المقدسية الواقعة خلف الجدار العازل؟

  تساؤالت مشروعة

ما مصير السكان في هذه المناطق الذين 
 بلدية االحتالل يلتزمون حتى اآلن بدفع الضرائب وتتخلف

في القدس عن تقديم أي خدمة لهم؟ هل سيجدون 
أنفسهم بين ليلة وضحاها خارج حدود البلدية، وسيتوجب 
عليهم إثبات مركز حياتهم في المدينة مجددا؟ أم 

  سيتعرضون لخطر سحب إقاماتهم في المدينة؟

يقول موسى جاد اهللا مستشار وزير األشغال 
للجزيرة نت إن  فنيةالعامة الفلسطيني للشؤون ال

المشروع يشمل إعادة تأهيل طبقة اإلسفلت ورفع مستوى 
السالمة المرورية على الطريق، مضيفا أن وزارة المالية 

 .والتخطيط الفلسطينية هي من تمول المشروع بالكامل

وبسؤاله عن عمل السلطة الفلسطينية في شارع 
يقع ضمن حدود بلدية القدس ويخضع للسيادة 

  ".هذه المنطقة فلسطينية أوال وأخيرا"لية، قال إن اإلسرائي

وتوجهت الجزيرة نت إلى بلدية كفر عقب التابعة 
لوزارة الحكم المحلي الفلسطينية وتحدثت مع مدير 
العالقات العامة في البلدية أشرف ثبتة الذي قال إن 
البلدية وبسبب تجاهل بلدية القدس مطالب المقدسيين 

 اهللا أخذت على عاتقها مهمة بتعبيد شارع القدس رام
، فتوجهت "كفر عقب تستحق"تعبيد الشارع برفعها شعار 

إلى كافة الجهات الفلسطينية المعنية من أجل تمويل 
  .مشروع تعبيد الشارع

نحن نعمل في منطقة تتبع إداريا لبلدية القدس "
التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه السكان، لكن بما 

 كفر عقب هي البوابة الشمالية أن الشارع حيوي وألن
لمدينة القدس، ولحاجتنا الماسة لتعبيده سعينا منذ 
سنوات لتنفيذ المشروع، ورفضته إسرائيل مرارا لكنها 

  ".وافقت مؤخرا

  منعطف جديد

من جهته، يقول المحامي المقدسي معين عودة 
إنه رغم كل حسن النوايا لدى السلطة الفلسطينية وبلدية 

تهما التخفيف عن المقدسيين في كفر عقب في ني
فإن هناك موقفا سياسيا يجب الوقوف عنده  المنطقة

إخراج األحياء "ويضيف أن .والنظر إليه بعين الخطورة
المقدسية الواقعة خلف الجدار من حدود بلدية القدس 
مسألة وقت ال أكثر، وما يعيق ذلك أن الكنيست غير 

بة عن سؤال ما فعال بسبب االنتخابات المتكررة، واإلجا
إذا كانت إسرائيل سمحت للسلطة بالعمل في هذه المنطقة 

 ".نعم: بسبب نيتها التخلي عنها فهي ببساطة

ويعتبر عودة أن النوايا اإلسرائيلية باتت واضحة، 
، إذ "صفقة القرن"خاصة بعد طرح األفكار المتعلقة بـ
بشأن كل ما يخص  تشاور الجانبان اإلسرائيلي واألميركي

حياء المقدسية التي ترغب إسرائيل بضمها أو قذفها األ
  .خارج حدود البلدية

وعن استمرار المقدسيين في المناطق الواقعة 
خلف الجدار بدفع الضرائب لبلدية القدس في الوقت الذي 
بدأت به السلطة اآلن بالعمل في البنية التحتية في 
مناطقهم، يرى عودة أن المقدسيين هناك مضطرون 

ار بدفع الضرائب ألنها تعد إثباتات لهم أمام لالستمر
  .الحكومة اإلسرائيلية

ّواسترجع المحامي المقدسي تفاصيل دعوى مثل 
 بمساندة مؤسسات ٢٠١٥بها سكان كفر عقب عام 

حقوقية لطلب منحهم خدمات تتعلق بالبنية التحتية، 
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 /نوفمبر وأصدرت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في
العام ذاته قرارا ألزمت به بلدية القدس تشرين الثاني من 

بتجهيز خطة عمل واضحة المعالم، على أن تباشر العمل 
  .بعد ستة أشهر

، ثم سلمت ٢٠١٧قد ماطلت البلدية حتى عام 
المحامين قائمة بأسماء شوارع غريبة، فتوجه عودة 
ومحامون آخرون إلى المحكمة اإلسرائيلية العليا لطلب 

ة بالعمل، وجاء رد المحكمة بأن تدخلها إللزام البلدي
صالحية القضية انتهت وعليهم التوجه بالطلبات إلى 

  .البلدية مجددا، ثم إلى المحاكم حسب التسلسل القانوني

وأشار عودة إلى أن عدة مسؤولين إسرائيليين 
سياسيين رفيعي المستوى صرحوا مرارا بنيتهم إخراج 

ن حدود بلدية األحياء الفلسطينية الواقعة خلف الجدار م
القدس، لكن قد تبقى هذه األحياء تحت السيادة 
اإلسرائيلية ويصبح لديها مجلس بلدي خدماتي منفصل، 
وقد يكون مصيرها غير ذلك في ظل السماح للسلطة 

  .الفلسطينية بالعمل فيها

الهدف "وختم عودة حديثه للجزيرة نت بقوله إن 
 يراه فهو السياسي اإلسرائيلي بعيد المدى واضح، ومن ال

 ألف ١٥٠نحن نتحدث عن مصير مجهول لنحو .. أعمى
  ".مقدسي يعيشون خلف الجدار العازل

وال يمكن فصل ما  المستوطنون ورسم الحدود
" ريجافيم"يجري شمالي القدس عن إقدام منظمة 

اإلسرائيلية على نصب الفتات على مداخل بعض بلدات 
طقة الدولة أنت تدخل من! قف"الضفة الغربية كتب عليها 

الفلسطينية، هذه المنطقة جزء من الدولة الفلسطينية 
  ".المستقبلية وفقا لصفقة القرن

حسب عبد  -وعلى الفور سارع مواطنو قصرة 
 لنزع - العظيم وادي الناشط في المقاومة الشعبية فيها

تلك اليافطات وتمزيقها، وقال للجزيرة نت إن هذا ليس 
سطينيين رغم ذكرها صراحة رائيل بدولة للفلالساعترافا 

ٕوال ترسيما لحدودها وانما ) الدولة الفلسطينية(وألول مرة 
ينم عن نوايا خبيثة واستنكار لحق الفلسطينيين بإقامة 

  .دولتهم

التي تصادر أربع "وبحسابات الصفقة، فإن قصرة 
وقرى أخرى شفا غورية جنوب " مستوطنات معظم أراضيها
 حسب الصفقة -هادفة ال" ألون"نابلس تقع ضمن خطة 

 لضم هذه المناطق مع األغوار الفلسطينية إلى -
  .إسرائيل

 يافطة عند محاور ٣٣" ريجافيم"ونصبت منظمة 
فلسطينية حساسة بالضفة الغربية، وال سيما القريبة من 
المستوطنات، وهو ما أوحى أنها ترسم لحدود الدولة 

  .الفلسطينية

يطان وليد ويرى وزير هيئة شؤون الجدار واالست
تأتي ضمن مساعي " تحذيرية"عساف أنها يافطات 

المستوطنين لرسم حدود المناطق التي تريد إسرائيل 
، ومحاولة "صفقة القرن"ضمها في إطار ما تسمى 

استباقية منهم لرسم هذه الحدود قبيل بدء عمل اللجنة 
األميركية اإلسرائيلية لرسم خرائط المناطق التي تريد 

من جانب واحد بالتنسيق مع اإلدارة إسرائيل ضمها 
  .األميركية

  ٢٦/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

توسع استيطاني كثيف بالضفة الغربية المحتلة 
  في عهد نتنياهو

 

 بدأت مجموعة - ) ب.ف.أ (– الضفة الغربية
من العائالت اإلسرائيلية تبني مستوطنة عشوائية شرق 

ضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تسلم مدينة أريحا في ال
بعد ثالث … دونالد ترامب الرئاسة في الواليات المتحدة

سنوات، باتت مستوطنة قديم عرافاه تضم أربعين عائلة، 
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وهي واحدة من عشرات غيرها تكثف بناؤها في ظل وجود 
  .بنيامين نتنياهو على رأس حكومة إسرائيل

تي بنيت على ال” قديم عرافاه“وتعتبر مستوطنة 
أراضي حجلة والزور بالقرب من دير حجلة قرب البحر 
الميت أول مستوطنة يهودية عشوائية أقيمت بعد وصول 

  .ترامب، الداعم األكبر إلسرائيل، الى السلطة

اليوم، في المستوطنة التي أقيمت بالقرب من 
أرض ترابية مزروعة بأعداد مبعثرة من شجيرات النخيل، 

 األقدام فرحين، ويتسابق آخرون يركض أطفال حفاة
  .بدراجات هوائية

، وهي أم لطفلين ) عاما ٣٢(وتقول يفعات ليف 
منذ أن بلغوا سن الثانية يخرجون . إنها جنة لألطفال“

  .”هنا مع أصدقائهم كأنهم عائلة واحدة

ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي مثل هذه 
 تحقيق المستوطنات غير قانونية وتشكل عائقا أمام

السالم لكن بالنسبة الى المستوطنين، فهذه المستوطنة 
ومستوطنة  .وطنهم وهم مصممون على البقاء فيها

منطقة محمية من الجيش اإلسرائيلي ” قديم عرافاه“
  .ومحاطة بأسالك شائكة

وتقول يفعات ليف وهي تشير الى مجموعة 
صغيرة من البيوت الجاهزة الصنع التي يتم تثبيتها 

  .” عاما٣٧أكبر شخص هنا عمره “، باالرض

ويشارك اإلسرائيليون بعد غد في انتخابات عامة 
ّويعول نتنياهو الذي . هي الثالثة في غضون عام واحد

يناضل من أجل مستقبله السياسي، على دعم أكثر من 
منذ توليه السلطة، ارتفع عدد .  مستوطن٤٥٠٠٠٠

لوحدات  في المائة، وازداد عدد ا٥٠المستوطنين بنسبة 
السكانية في المستوطنات منذ وصول حليفه ترامب إلى 

  .٢٠١٧البيت األبيض في العام 

وأعلن ترامب أخيرا خطة للسالم بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين مثيرة للجدل، تدعم ضم إسرائيل 

المستوطنات االسرائيلية واراضي غور األردن في الضفة 
 ١٣٠ح ٕواذا حصل ذلك، ستصب. الغربية المحتلة

مستوطنة في الضفة الغربية جزءا من دولة إسرائيل 
  .وستصبح المستوطنات العشوائية دائمة

وال تميز إسرائيل بين المستوطنات التي أقرتها 
الفرق الوحيد . قانونيا وبين المستوطنات العشوائية

، أنه ال يمكن ”قديم عرافاه“بالنسبة الى العشوائية مثل 
في  .اسات اسمنتيةلسكانها بناء منازل مع أس

المستوطنة، كان عمال يقومون بحفر األرض بحفارات 
  .وصب بعض اإلسمنية لتثبيت البيوت الجاهزة باألرض

وال يعتبر المستوطنون أنفسهم محتلين أو 
متشددين، بل يقولون إنهم سكان ضاحية جديدة للقدس 

 كيلومترا عن المدينة، باستثناء أن ٣٠تبعد حوالى 
وتقول ليف  .ل من الحياة في القدسحياتهم هنا أفض

اإليجار الشهري للمنزل المكون من ثالث غرف نوم في “
، ) دوالرا٤٥٠أكثر من ( شاقل، ١٤٠٠قديم عرافاه هو 

  .أي ثلث اإليجار لمنزل مماثل في القدس

ويقول المستوطن بتاشيا ريشيل إنه يعمل في 
ا شركة للتكنولوجيا الفائقة في القدس ويذهب للعمل يومي

هناك، ويتمتع براتب المدينة العالي والحياة الريفية في 
  .آن

ويضيف وهو يأخذ استراحة من تقطيع الخشب 
الجميع . نحن نحب المنطقة. لسنا هنا من أجل العقيدة“

  .”الحياة هنا مجرد متعة. هنا لديهم أطفال وأطفال صغار

، وهي منظمة ”السالم اآلن“وتقول حركة 
إن حوالى “مناهضة لالستيطان إسرائيلية غير حكومية 

عشرين ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة تم بناؤها 
  .”خالل عقد من حكم نتنياهو

منذ تولي ترامب للسلطة، تضاعفت “وتضيف 
تصاريح البناء الجديدة بثالثة أضعاف في السنة األولى 

  .لحكمه، وبقيت على النسبة نفسها
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وقال وزير الحرب نفتالي بينيت اليميني 
المتطرف الشهر الماضي إنه يسعى إلى زيادة عدد 
المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة الى 

 ٤٠٠مليون خالل عقد، مقارنة مع عددهم الحالي وهو 
  .ألف مستوطن

لجنة التخطيط العليا “وأعلن بينيت الخميس أن 
 وحدة ١٨٠٠لإلدارة المدنية وافقت على بناء نحو 

  .غربية المحتلةفي الضفة ال” سكنية

نحن لسنا محتلين في وطننا، لن نعطي “وقال 
شبرا من أرض إسرائيل للعرب، من أجل ذلك يجب أن 

  .”نبني هناك

ّأن تتحول الى مدينة ” قديم عرافاه”ويمكن لـ
استيطانية مثل أريئيل التي تفتخر بجامعتها أو غوش 

ن مولد جيلها الثالث من عتصيون التي تشهد اآل
  .السكان

  ١٥ ص٢٩/٢/٢٠٢٠د الغ

* * * * *  
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 ..االحتالل يحول القدس إلى ثكنة عسكرية
  "صفقة القرن"واآلالف يشاركون بمسيرات ضد 

ّ عززت الشرطة اإلسرائيلية وجودها في –القدس 
المدينة القديمة في القدس، بعدما أثار الرئيس األميركي 

لمثيرة دونالد ترامب حفيظة الفلسطينيين بخطته للسالم ا
ّللجدل، إال أن صالة الجمعة في المسجد األقصى مرت 

  .بهدوء

واعتبرت الخطة التي أعلنت الثالثاء الماضي 
منحازة بشدة إلسرائيل وقوبلت برفض من الفلسطينيين، إذ 
كانت أبرز النقاط الخالفية فيها تصنيفها للقدس على أنها 

  .للدولة العبرية” ال تقسم“عاصمة 

لسطينيون في القدس الشرقية التي ولطالما رأى الف
  . عاصمة لدولتهم المستقبلية١٩٦٧احتلتها إسرائيل سنة 

وسرت مخاوف من احتمال تصاعد حدة التوتر 
صباح أمس عندما تظاهرت مجموعة من الفلسطينيين في 

  .حرم األقصى في القدس بعد صالة الفجر

لكن صالة الجمعة التي شهدت حضور أكثر من 
ّ في المسجد األقصى مرت بدون تسجيل  ألف فلسطيني٣٠

أي حوادث، بحسب ما أفاد مسؤولون دينيون ومراسلو 
  .فرانس برس

ولطالما شكلت صالة الجمعة مناسبة لخروج 
  .تظاهرات

ويعتبر الحرم القدسي الذي يضم المسجد األقصى 
من أبرز المواضيع المثيرة للحساسيات في النزاع اإلسرائيلي 

  .الفلسطيني

” األمنية المشددة“زنفيلد أن اإلجراءات وأفاد رو
سترد وحدات “ستتواصل في أنحاء المدينة القديمة بينما 

  .”الشرطة عند الضرورة

وأعطت الخطة األميركية إسرائيل الضوء األخضر 
 ٣٠ّ المنطقة االستراتيجية التي تشكل –لضم غور األردن 

 والمستوطنات –في المائة من مساحة الضفة الغربية 
 ٢٠٠نية في الضفة الغربية التي بات عددها يتجاوز المب

  .حاليا بما فيها تلك التي في القدس المحتلة

ّ ألف إسرائيلي لكنها ٦٠٠وتضم المستوطنات نحو 
  .>>...تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي

  ١٤ ص١/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

اقتحام األقصى وصلوات تلمودية في باحاته 
  حتاللبحراسة شرطة اال
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 اقتحم عشرات –  وكاالت– فلسطين المحتلة
المستوطنين المتطرفين تحرسهم افراد من شرطة 

 -االحتالل، صباح أمس األحد، باحات المسجد األقصى 
  .الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية العامة 
زام الخطيب وشؤون المسجد األقصى بالقدس، الشيخ ع

في رام اهللا، إن ) بترا(لمراسل وكالة األنباء األردني 
االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة وبحراسة من 

وأوضح الشيخ . شرطة وقوات االحتالل اإلسرائيلي
 مستوطن، اقتحموا باحات ١٠٠الخطيب أن أكثر من 

المسجد األقصى، ونفذوا جوالت مشبوهة داخله وأدوا 
ية استفزازية في باحاته وسط حالة غضب طقوسا تلمود

  .وغليان المقدسيين

من جهة ثانية اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي 
أمس خمسة عشر مواطنا فلسطينيا خالل اقتحامها 

وقال نادي . مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة
األسير الفلسطيني في بيان له إن قوات االحتالل اقتحمت 

 مدن قلقيلية ورام اهللا والخليل وأحياء مناطق متفرقة في
عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين 

  .الخمسة عشر بزعم أنهم مطلوبون

إلى ذلك، أعلن وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي 
أمس األحد، أنه » تويتر«بينيت، من خالل حسابه في 

اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم توقف «
راد الزراعي من مناطق السلطة الفلسطينية إلى االستي

ذلك بسبب مقاطعة السلطة «، بادعاء أن »إسرائيل
الفلسطينية للعجول اإلسرائيلية، األمر الذي يمس بشدة 

وعندما تتوقف المقاطعة . بمئات المزارع في إسرائيل
  .«ضدنا، سيتم استئناف االستيراد

وكان بينيت أعلن عن نيته بهذا الخصوص 
معة، وفي أعقاب ذلك نقلت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية الج
عن مصادر فلسطينية قولها إن السلطة » كان«

الفلسطينية أبلغت إسرائيل بأنها ستتوقف عن استيراد 
  .البضائع من إسرائيل

وباشرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي صباح 
أمس األحد، بإجراءات تقضي بمنع إدخال األسمنت في 

ينما في الضفة الغربية واصلت قوات قطاع غزة، ب
االحتالل حمالت الدهم والتفتيش التي تخللها اعتقال عدد 
من الشبان مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في 

  .الخليل

وقرر بينيت منع إدخال األسمنت إلى قطاع غزة 
ووفقا للقرار تم . وسحب مئات التصاريح من التجار
. صباح أمس األحدالشروع بهذه اإلجراءات ابتداء من 

منسق أعمال الحكومة في «وأوعز بينيت لما يسمى 
المناطق المحتلة، كميل أبو ركن، بوقف فوري إلدخال 

 تاجر، ٥٠٠اإلسمنت للقطاع، باإلضافة لسحب تصاريح 
بسبب مواصلة إطالق الصواريخ منذ عدة أيام على حد 

  .تعبيره

كما توقفت الواردات الزراعية من السلطة 
ية صباح أمس األحد، وفقا لتوجيهات بينيت الفلسطين

الذي اتخذ القرار على خلفية أزمة إدخال العجول من 
إسرائيل إلى الضفة الغربية بعد رفض السلطة الفلسطينية 
شروط االحتالل، وأمر بينيت منسق أعمال الحكومة، 
بالتوقف الفوري عن استيراد المنتجات الزراعية من 

  .رائيلالسلطة الفلسطينية إلى إس

وقبل أيام أصدر وزير األمن اإلسرائيلي قرارا 
يقضي بوقف استيراد المنتجات الزراعية من مناطق 

وردا على هذه . السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل
اإلجراءات لالحتالل أبلغت السلطة الفلسطينية إسرائيل 

  .بأنها ستتوقف عن استيراد البضائع من إسرائيل

طنون مسلحون وتحت وفي الخليل، اعتدى مستو
حماية قوات االحتالل، فجر أمس األحد، على المواطنين 

وكان . تل الرميدة/ المقيمين في حي جبل الرحمة
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مستوطنون مسلحون هددوا، مساء السبت، األهالي الذين 
يقطنون في جبل الرحمة، وحي تل الرميدة وسط مدينة 

م الخليل بترحيلهم من منازلهم، وعرقلوا حركتهم ومنعوه
بالتعاون مع جنود االحتالل المتمركزين على الحاجز 
العسكري المقام على الطريق المؤدية إلى جبل الرحمة، 

من جانب آخر، شنت طائرات .من الوصول إلى المنطقة
االحتالل فجر أمس األحد، غارات على عدة مواقع شمالي 

  . قطاع غزة

وقصفت طائرات االحتالل مواقع في بلدة بيت 
لي القطاع، دون اإلعالن عن وقوع إصابات الهيا شما

من جهته، زعم المتحدث باسم .من قبل وزارة الصحة
أغارت على عدد من «جيش االحتالل بأن الطائرات 

األهداف التابعة لحماس في شمال قطاع غزة، من بينها 
وادعى في بيانه بأن هذا القصف . »منشآت تحت أرضية

خية والبالونات ًجاء ردا على إطالق القذائف الصارو
وحمل الجيش . »إسرائيل«المتفجرة من قطاع غزة باتجاه 

  .مسؤولية ما يجري في قطاع غزة» حماس«حركة 

أما الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال 
إن االحتالل يقصف قطاع غزة في عدوان «: في بيان له

. »مستمر وحصار متواصل على أهاليه الصامدين
ًسيزيد شعبنا إصرارا على مواصلة وأوضح أن هذا العدوان 

نضاله المشروع ضد المحتل، ولن يوقف سعيه النتزاع 
العيش في «وقال إن من حق شعبنا . »حريته بطرده

 .»حرية وكرامة بكسره للحصار الظالم

 ١٨ ص٣/٢/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

  

ت تلمودية في باحاته اقتحام األقصى وصلوا
 بحراسة شرطة االحتالل

 اقتحمت مجموعات من -فلسطين المحتلة 
المستوطنين المتطرفين اليهود صباح أمس االثنين، 

 الحرم القدسي الشريف - باحات المسجد األقصى المبارك 
  .بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
صى بالقدس الشيخ عزام الخطيب وشؤون المسجد االق

في رام اهللا، ان االقتحامات نفذت بحراسة ) بترا(لمراسل 
من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة المدججة 

  .بالسالح

وأوضح الشيخ الخطيب، ان المستوطنين نفذوا 
جوالت مشبوهة بداخل باحات االقصى وأدوا طقوسا 

 من شرطة تملودية استفزازية في باحاته وذلك بحماية
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

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر 
 أمس اإلثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة
بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال ع من 
الشبان بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما 

  .اندلعت مواجهات في بعض المناطق

 ١٣وقال جيش االحتالل أن جنوده اعتقلوا 
فلسطينيا تنسب لهم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية 

  .ل قتاليةضد المستوطنين وكذلك حيازة أسلحة ووسائ

وقرر جيش االحتالل نشر نشر المزيد من 
بطاريات القبة الحديدية في الجبهة الجنوبية مع قطاع 
غزة خشية من اطالق صواريخ تصل الى العمق 

تخشى المؤسسة " والاله العبري" ووفقا لموقع . االسرائيلي
االمنية االسرائيلية من قيام الجهاد اإلسالمي باطالق 

لضغط اإليراني لشن هجمات ضد الصواريخ نتيجة ل
  .إسرائيل

وزعم الموقع العبري ان االيرانيين يمارسون 
ًضغوطا على حماس والجهاد اإلسالمي لشن هجمات ضد 



  
  ١٨٢ 

إسرائيل ليس فقط بسبب اغتيال قاسم سليماني، ولكن 
وتشير . ًأيضا للتأثير على الحملة االنتخابية اإلسرائيلية

ئيلية إلى أنه ونتيجة تقديرات المؤسسة العسكرية االسرا
اغتيال بهاء أبو العطا، تحاول قوى جديدة ملئ الفراغ 
بدعم ايراني والدخول الى الساحة فيما حماس تواجه 

  .مشكلة في كبحها

وأعلنت الحركة األسيرة في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي، أمس اإلثنين، القيام بخطوات تصعيدية 

رسات إدارة ٕواغالق األقسام، وذلك احتجاجا على مما
السجون بحق األشبال، فيما جرى قمع األشبال في معتقل 

  .الذي يشهد حالة من التوتر" عوفر"

وأعلنت الحركة األسيرة أنها بدأت أمس بخطوات 
احتجاجية ضد سياسة القمع بحق األسيرات واألشبال، 

  .التي تمارسها إدارة السجون منذ مطلع العام الجاري

"  والنقب وعوفرنفحة"وقام أسرى معتقالت 
ًبإغالق األقسام وارجاع وجبات الطعام، إسنادا لألسيرات  ٕ

وقالت الحركة ". الدامون"واألسرى األشبال في معتقل 
لن نقف مكتوفي األيدي أو مسلوبي اإلرادة أمام "األسيرة 

ما يمارس ضد نسائنا وأشبالنا من قبل إدارة سجون 
  ."االحتالل

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

وقال نادي األسير إن حالة من . تمارسها إدارة السجون
ة ، وذلك بعد ادعاء إدار"عوفر"التوتر الشديد تسود سجن 

ّسجون االحتالل بقيام أسير بطعن سجان في قسم 
)١٢(.  

وأوضح نادي األسير إن إدارة السجن أغلقت 
كافة األقسام، واستدعت قوات كبيرة من وحدات القمع، 

يشار إلى . كما ألغت زيارة عائالت األسرى المقررة أمس

من ". عوفر"أن أكثر من ألف أسير يقبعون في سجن 
 األسرى إن إدارة سجون االحتالل جانبه، قال مكتب إعالم

تحتجز األشبال في أقسام ال يتوفر بها الحد األدنى من 
  .الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي

في موضوع آخر، كشفت معطيات إسرائيلية 
ُالنقاب عن أنه سجلت زيادة في عدد المستوطنين 
القاطنين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة عام 

واصفة هذه الزيادة بأنها . ٢٠١٢ول مرة منذ ، أل٢٠١٩
إسرائيل "وقالت صحيفة .تشكل انقالبا سكانيا استيطانيا

 ٦العبرية التي نشرت هذه المعطيات، إنه بعد " اليوم
سنوات من االنخفاض المزعج والدائم في معدل النمو 
السكاني للمستوطنين في الضفة الغربية، إال أنه سجل 

 في عدد المستوطنين بنسبة  ارتفاع٢٠١٩في عام 
٣.٤%.  

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن هذه 
ليست زيادة كبيرة في عدد المستوطنين، إال أنها زيادة 
جيدة، مشيرة إلى أنه في مجلس المستوطنات في الضفة 

يرجعون سبب الزيادة للوتيرة السريعة في ) يشع(الغربية 
 أنها حصلت وأوضحت.البناء االستيطاني في المنطقة

على هذه المعطيات، من السجل السكاني للمستوطنين 
، والتي يتم نشرها في ٢٠١٩في الضفة الغربية في العام 

  . بداية كل عام

االستيطاني أن " يشع"وأظهر تحليل لمجلس 
 بنسبة ٢٠١٩الزيادة في عدد المستوطنين كانت عام 

، وهي أعلى من ضعف معدل النمو السكاني في %٣.٤
 ٢٠٢٠في بداية عام % ١.٩، والذي بلغ "ئيلإسرا"

ًوتشير األرقام أيضا إلى أن عدد المستوطنين ازداد بـ 
 زاد بـ ٢٠١٩، بينما في ٢٠١٨ً مستوطنا عام ١٢٩٦٤
وحسب المعطيات بلغ عدد المستوطنين في . ١٥٢٩٩

، ٤٦٣٩٠١ حوالي ٢٠١٩الضفة الغربية خالل العام 
ن هذه يشار إلى أ.  مستوطنة١٥٠يعيشون في 
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المعطيات ال تشمل المستوطنين في القدس المحتلة 
  . ألف مستوطن٣٠٠ومحيطها والذي يزيد عددهم عن 

  ١٨ص ٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ٕهدم منزل وابعاد فتاة مقدسية وعشرات 
  يقتحمون األقصى

 

هدمت جرافات بلدية االحتالل منزال في حي 
يعود للشاب األشقرية ببيت حنينا شمال القدس المحتلة، 

 .مؤيد الشوامرة، بحجة البناء بدون ترخيص

وذكرت فايزة الشوامرة أنها تفاجأت فجر اليوم 
 .بالقوات تحاصر المنزل، تمهيدا لهدم منزلها

وأجبرت طواقم بلدية االحتالل عائلة الشوامرة 
على إخراج أثاث المنزل، دون االكتراث لمصير العائلة 

 .ارسوالبقاء في العراء والبرد الق

وأوضحت أن نجلها بنى المنزل قبل نحو عام، 
 مترا ٧٠وتعيش فيه مع أوالدها األربعة، وتبلغ مساحته 

 .مربعا، ومكون من غرفتين ومطبخ وحمام

وفي سياق آخر، أبعدت شرطة االحتالل في 
مركز القشلة صباح اليوم الشابة المقدسية آية أبو ناب 

 من ٢٨ريخ  أشهر، حتى تا٤لمدة  المسجد األقصى عن
 .أيار المقبل

وتعرضت أبو ناب أكثر من مرة لإلبعاد عن 
االحتالل قبل نحو أسبوع  المسجد األقصى، واعتدت قوات

 عليها وشقيقها أثناء خروجها من باب حطة في المسجد

 .األقصى

كما اقتحم عشرات المستوطنين اإلسرائيليين، 
صباح يوم الثالثاء، ساحات المسجد األقصى المبارك، 

 .وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل

 ٤٥وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية أن 
المسجد األقصى،  ًمستوطنا إسرائيليا اقتحموا ساحات

برفقة قوات إسرائيلية خاصة تولت حمايتهم، وسط أداء 
  .تلمودية في أماكن مختلفة داخل سور المسجد طقوسا

  ٤/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  ل يبعد فلسطينيين عن األقصىاالحتال
 

 أبعدت شرطة االحتالل –القدس المحتلة 
ًاإلسرائيلي، الثالثاء، أربعة سيدات وشابا عن المسجد 

 . أشهر٦ و٣األقصى لمدة تراوحت بين 

وتسلمت الفتاة نور محاميد من أم الفحم في 
ًالداخل الفلسطيني المحتل اليوم، قرارا يقضي بإبعادها عن 

 . أشهر٦ارك لمدة المسجد المب

ًكما تسلمت المواطنة نفيسة خويص قرارا باإلبعاد 
 أشهر، ٣ أشهر، والمقدسية معالي عيد لمدة ٤لمدة 

 . أشهر٤والشابة آية أبو ناب لمدة 

في ذات السياق، تسلم الشاب محمد الدقاق من 
ًحي الثوري في بلدة سلوان، قرارا باإلبعاد عن المسجد 

 . أشهر٣األقصى لمدة 

كر انها ليست المرة األولى التي يبعد فيها يذ
األربعة النساء والشاب عن المسجد األقصى، بل أبعدوا 

 .عدة مرات

شرطة االحتالل حملة إبعادات عن  وتشن
 المسجد األقصى منذ سنوات، بحق شخصيات دينية

ووطنية وناشطين ومصلين، بهدف تفريغ المسجد، 
  .فيه وفرض التقسيم المكاني والزماني

  ٤/٢/٢٠٢٠كالة الصحافة الفلسطينية صفا و

* * * * *  

االحتالل يواصل التطهير العرقي في القـدس 
 المحتلـة

 

 أمهل جيش -  وكاالت- فلسطين المحتلة
االحتالل، مقدسيين لهدم بنايتهما في حي وادي الحمص 
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في قرية صور باهر ذاتيا، حتى نهاية آذار القادم، وهدد 
على المواطنين الذين " ة الهدمتكلف"بفرض غرامات مالية 

  .هدمت منشآتهم العام الماضي

وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة حي وادي 
الحمص أن الجيش أمهل نعيم عليوة ونعيم األطرش حتى 
نهاية آذار القادم لهدم بنايتهما بإيديهما، واال ستقوم 
اليات الجيش بتنفيذ قرار الهدم وبالتالي تفرض عليهما 

وأضاف حمادة أن المحكمة ". ف الهدمأجرة وتكالي"
اإلسرائيلية العليا صادقت على قرار هدم البنايتين الشهر 

قربهما من الجدار األمني المقام على "الماضي، بحجة 
وهي " أ"، الفتا أنها تقع في منطقة مصنفة "أراضي القرية

خاضعة للسلطة الفلسطينية، بحسب االتفاقيات الموقعة، 
  .ى تراخيص من وزارة الحكم المحليكما أنها حاصلة عل

وأضاف حمادة أن الجيش وفي قراره أبلغ بأنه 
سيطالب األهالي في حي وادي الحمص بتكاليف الهدم 
الذي تم في الحي شهر تموز الماضي، حيث نفذ أكبر 

  .عملية هدم وتهجير جماعية في مدينة القدس

وبدأت سلطات االحتالل بمالحقة سكان حي 
 أعوام، بقرارات الهدم بحجة ٣ حوالي وادي الحمص منذ

وهو عبارة عن شارع محاط " القرب من الجدار األمني"
باألسالك الشائكة والمجسات االلكترونية، وحسب قرارات 

 مترا من ٢٥٠سلطات االحتالل يمنع البناء على بعد 
الجدار ألسباب ودواع أمنية، مما يعني أن خطر الهدم 

نما من مساحة وادي  دو١٥٠٠يهدد بمصادرة حوالي 
نصف الحي، وبالفعل نفذت سلطات االحتالل / الحمص

 منشآت ١٠أواخر تموز الماضي عملية هدم جماعية ل
ومن جهة ثانية، هدمت آليات بلدية االحتالل . في الحي

صباح أمس أرضية باطون في بلدة سلوان، وأسوار في 
  .حي أمليسون في قرية جبل المكبر

ين المتطرفين اليهود واقتحم عشرات المستوطن
 الحرم -أمس الثالثاء، باحات المسجد األقصى المبارك 

وقال مدير عام . القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة
دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى 

في رام اهللا، ) بترا(بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل 
غاربة، بحراسة ان االقتحامات نفذت من جهة باب الم

مشددة من شرطة االحتالل االسرائيلي الخاصة المدججة 
بالسالح ووسط التضييق على دخول المصلين المسلمين 
لباحات االقصى، واحتجزت هويات العديد منهم وذلك 

  . لتأمين اقتحامات المستوطنين

من جهتها، أفادت دائرة األوقاف أن المستوطنين 
رقية بشكل استفزازي، ثم أدوا صلواتهم في المنطقة الش

  ."باب السلسلة"خرجوا من 

وفي سياق متصل، سلمت شرطة االحتالل 
الشابة آية أبو ناب من القدس قرار إبعاد عن المسجد 

وقالت الشابة إن المحقق . األقصى لمدة أربعة شهور
اتهمها بعرقلة عمل شرطة االحتالل، والتواجد الدائم في 

 قد تعرضت لالعتداء وكانت أبو ناب". باب الرحمة"
" باب حطة"الشهر الماضي من قبل قوات االحتالل عند 

باإلضافة لشقيقها وشاب آخر، حيث تم اإلفراج عنهم 
وأبو ناب من الشابات اللواتي يتعرضن بشكل . جميعا

مستمر للمالحقة واالستدعاء للتحقيق من قبل االحتالل 
باب  "على خلفية تواجدها في المسجد األقصى والرباط في

  ."الرحمة

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر 
أمس الثالثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة 
بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما 
اندلعت مواجهات في بعض المناطق، في الوقت الذي بلغ 

  .عن توغل عسكري محدود في قطاع غزة

احبط قبل ثالثة أشهر وزعم جيش االحتالل انه 
، محاولة تهريب أسلحة إلى )الشاباك(بالتعاون مع جهاز 

واضاف . قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء
ان منظومة السيطرة البحرية رصدت "الجيش في بيانه 
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القارب المشتبه في التهريب، ووجهت نحوها قوات سالح 
اعتقال البحرية وبعد المطاردة، تم توقيف القارب وتم 

وزعم جيش ". شخصين تواجدا على متنه للتحقيق
ّاالحتالل انه تبين من التحقيق معهما أن األسلحة كانت  ّ
ّمعدة الستخدام قوات الكوماندوز البحري التابعة لحماس ُ .
  .دون الكشف عن نوعية وكمية االسلحة التي تم ضبطها

من جهة أخرى، قال نادي األسير الفلسطيني 
مس إن عددا من المعتقلين ، أ)غير حكومي(

الفلسطينيين في سجن عوفر اإلسرائيلي، غربي مدينة رام 
اهللا، وسط الضفة الغربية المحتلة، أصيبوا خالل عملية 

  .نفذتها قوات خاصة إسرائيلية، يوم اإلثنين" قمع"

وأشار النادي إلى أنه لم يعرف بعد طبيعة 
يق، فيما اإلصابات، وأنه جرى تحويل أربعة معتقلين للتحق

 معتقال لسجون ريمون، والنقب، ونفحة وأيلون، ٣٨نقل 
ويقبع في سجن عوفر، نحو ألف معتقل . جنوبي إسرائيل

  .فلسطيني بينهم أطفال، بحسب نادي األسير

واإلثنين، أصيب حارس سجن إسرائيلي، بجروح، 
، "عوفر"إثر قيام معتقل فلسطيني، بطعنه في سجن 

يديعوت "وقالت صحيفة . ةبحسب وسائل إعالم إسرائيلي
على موقعها اإللكتروني، إن معتقال، ينتمي " أحرنوت
، هاجم الحارس، )لم تكشف عن هويته(، "حماس"لحركة 

ًعند قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، 
وأصابه بجروح طفيفة في الرقبة، حيث أحيل للمستشفى 

  .لتلقي العالج

لسطيني، في السياق، وضعت زوجة أسير ف
، بعد نجاح والدها في "سفراء الحرية"مولودة، لتنضم إلى 

وذكر . تهريب نطفة من داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي
في بيان أمس، أن زوجة المعتقل " نادي األسير"

ّالفلسطيني وليد دقة، من الداخل الفلسطيني المحتل عام 
 عاما، ٣٤، والمعتقل في سجون االحتالل منذ ١٩٤٨

، مهربة، من "نطف منوية"مولودة عن طريق وضعت 

، وهي "ميالد"وُأطلق على المولودة اسم . زوجها األسير
األسير الفلسطيني، " نادي"الطفل البكر للزوجين، بحسب 

  .بحسب البيان

وتعتبر قضية إنجاب األسرى وهم خلف قضبان 
ًسجون االحتالل عبر تهريب النطف، أمال وحلما راود  ً

ت طويلة، وخاصة القدامى منهم، المعتقلين لسنوا
وأصدر العديد من علماء الدين . وأصحاب األحكام الطويلة

الفلسطينيين، فتاوى، تبيح لنساء المعتقلين الحمل من 
  .أزواجهن المهربة من السجون اإلسرائيلية" نطف"

 خوض المغامرة التي ٢٠١٢وقرر األسرى عام 
بر النطف بدأها األسير عمار الزبن وأنجب أول مولود ع

، ما فتح الباب أمام العشرات من األسرى ٢٠١٢في آب 
  . طفال٨٣األمر، حتى أنجب األسرى لتكرار 

  ١٨ ص٥/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

جرافات االحتالل تهدم سورا استناديا في  ً
  القدس

 

 هدمت جرافات وطواقم تابعة لبلدية االحتالل في

زة، صباح القدس، ترافقها وتحرسها قوة عسكرية معز
ًاستناديا مبني على قطعة أرض في  ًاليوم األربعاء، سورا

 .جنوب شرق القدس المحتلة جبل المكبر حي

وقال صاحب قطعة األرض يحيى صيام لمراسلنا 
ّان بلدية االحتالل بررت عملية الهدم بسبب ما أسمته 

 .المسجد األقصى إطاللة السور على

منزل وكانت بلدية االحتالل هدمت يوم أمس 
االشقرية بحي بيت  المواطن نضال شوامرة في منطقة

حنينا شمال القدس، بحجة البناء دون ترخيص، وهدمت 
وجبل المكبر  سلوان أساسات وأرضيات في بلدة كذلك

جنوب المسجد األقصى، وأسوارا استنادية في حي 
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جنوب القدس المحتلة  صور باهر أميلسون في قرية
  .بحجة عدم الترخيص

  ٥/٢/٢٠٢٠ينة القدس موقع مد

* * * * *  

اعتقال أربعة أطفال من سلوان : القدس
  والعيسوية

 

اعتقلت قوات االحتالل، الليلة الماضية أربعة 
المسجد األقصى،  جنوب سلوان أطفال من بلدتي

 .والعيسوية وسط المدينة المقدسة

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات 
 عاما، وحمزة ١٦يلة ّعبد الله عس  :االحتالل اعتقلت

 عاما، وشادي أبو سنينة من ١٥الطويل 
 الهوى بسلوان، في حين اعتقلت بطن/الوسطى الحارة

  .خليل سامي الشوا من العيسوية الطفل

  ٥/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مجموعات من عصابات المستوطنين تقتحم 
  المسجد األقصى

 

ّجددت مجموعات من عصابات المستوطنين 
 األقصى اليهودية، صباح األربعاء، اقتحامها للمسجد

المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة مكن 
 .عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

وقال مراسلنا في القدس ان قوات االحتالل 
ومبنى باب الرحمة  الخاصة تحاول إخالء محيط مصلى

 المنطقة ُمن المصلين وسط انتشار واسع لعناصرها في
عربداتهم ومحاوالتهم ألداء طقوس وشعائر  لتأمين

حول خرافة  ًتلمودية، فضال عن االستماع لشروحات
  .الهيكل المزعوم

  ٥/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

 األقصىاالحتالل يبعد مرابطات عن المسجد 
  لفترات طويلة

 

سلمت سلطات االحتالل أمس الثالثاء أربع 
 عن إبعاد القدس والداخل الفلسطيني قراراتُمرابطات من 

لفتات طويلة ومتفاوتة، علما أن  المسجد األقصى
المذكورات وأبعدهن  المرابطات االحتالل لطالما اعتقل

 .أليام عن المسجد األقصى

إبعاد حتى (الفتاة آية أبو ناب : وشملت القرارات
 أشهر، والحاجة ٣لمدة  ، ومعالي عيد)٢٩/٥/٢٠٢٠

 أشهر ونصف، ونور محاميد لمدة ٤يص لمدة نفيسة خو
  .أشهر ٦

  ٥/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

انهيارات وتصدعات خطيرة لمنازل المقدسين 
 نتيجة حفريات االحتالل باألقصى

  

 حذر مختصون –  وكاالت– فلسطين المحتلة
وخبراء ومحامون من خطورة التصدعات والتشققات 

 منازل وشوارع القدس واالنهيارات التي تحدث في
القديمة، والناتجة عن اهمال بلدية االحتالل للبنية 
التحتية في المنطقة وعدم إعطاء الفلسطينيين تراخيص 
ترميم لمنازلهم، إضافة الى وجود حفريات أسفل البلدة 

  . القديمة

وفي داخل البلدة القديمة وبالتحديد في منطقة 
 تصدعات باب السلسلة، جرت أواخر الشهر الماضي

خطيرة وهبوط أرضي وتكسر في البالط داخل حوش 
، بسبب عمليات الحفريات »حوش النيرسات«بأكمله 

  .ٕواهمال البلدية ألعمال وتطوير البنية التحتية
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في الساق، تعيش، ومنذ أسبوع، عائلة الشرباتي 
في قلق وريبة بعد انهيار جزء كبير من مدخل عقارها 

بالقدس القديمة، فقد » قناطر الخضير«الكائن في حي 
تركوا المنزل قسرا دون أخذ أغراضهم منه، فبعد االنهيار 

المباني «أجبروا على اإلخالء بعد تصنيف العقار بأنه من 
  . »الخطرة

ضاهر الشرباتي الذي انتقل للعيش في غرفة 
المنزل شديد «: صغيرة بالقرب من منزله المهدد قال

أخذ أبسط األغراض، الخطورة، خرجنا منه ولم نتمكن من 
وانتقلت ... حتى األدوية والمالبس لم نتمكن من إخراجها
  ....«واستأجرت غرفة صغيرة للعيش فيها هذه األيام

  ١٣ ص٦/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يصدر أمرا بإخالء عائالت شويكي 
  وعودة من بيوتها في حي بطن الهوى بسلوان

 

لح محكمة الص أصدرت – وفا – القدس
اإلسرائيلية، األربعاء، أمرا بإخالء مبنى في حي بطن 

جمعية عطيرت كوهنيم "الهوى ببلدة سلوان، لصالح 
، بحجة ملكية اليهود لألرض المقامة عليها "االستيطانية

 .البناية

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان 
ولجنة حي بطن الهوى في بيان مشترك، أن محكمة 

ا يقضي بإخالء بناية سكنية تعود الصلح أصدرت قرار
لعائلتي عودة وشويكي، بعد رفضها االعتراضات التي 
قدمتها العائلتان على البالغات القضائية التي كانت 

، ٢٠١٨عام " عطيرت كوهنيم"تسلمتها من جمعية 
وحاولتا من خالل االعتراضات إثبات حقهما في األرض 

 .والعقار

العائلتين حتى وأوضح البيان أن المحكمة أمهلت 
أغسطس المقبل لتنفيذ قرار اإلخالء / منتصف شهر آب
 .وطابقين علويين" مخزن"المؤلف من طابق 

بدأت " عطيرت كوهنيم"وأضاف البيان ان جمعية 
 بتسليم بالغات ٢٠١٥سبتمبر عام / منذ شهر أيلول

قضائية ألهالي الحي، تطالب باألرض المقامة عليهم 
 على ٢٠٠١الجمعية عام منازلهم، وذلك بعد حصول 

ّحق إدارة أمالك الجمعية اليهودية التي تدعي ملكيتها 
 .لألرض

وأضاف البيان ان البناية تقع ضمن مخطط 
 متر ٢٠٠ دونمات و٥للسيطرة على " عطيرت كوهنيم"

مربع من حي بطن الهوى ببلدة سلوان، بحجة ملكيتها 
ّ، وتدعي الجمعية أن ١٨٨١ليهود من اليمن منذ عام 

لمحكمة اإلسرائيلية العليا أقرت ملكية يهود من اليمن ا
 .ألرض بطن الهوى

 عائلة تسلمت على مدار ٨٤وأوضح البيان أن 
السنوات الماضية بالغات قضائية للمطالبة باألرض، 
وتخوض صراعا في المحاكم اإلسرائيلية إلثبات حقها 
باألرض التي قامت بشرائها من أصحابها السابقين 

 .يةبأوراق رسم

وأضاف البيان ان محكمة الصلح أصدرت خالل 
 قرارات إخالء لصالح جمعية ٤األسبوعين األخيرين 

، األول ضد عائلة الرجبي، والثاني ضد "عطيرت كوهنيم"
  .عائلتي دويك، واألخير ضد عائلتي عودة وشويكي

  ٦/٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ع دعوات استيطانية لتنظيم اقتحام مركزي واس
  للمسجد األقصى غدا

 

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

أو ًعيدا » يوم الشجرة العبري«ولم يسبق أن اعتبر 
ُأن دعي القتحام المسجد األقصى فيه، فهو يؤرخ لبدء 

يحتفل «الموسم الزراعي بالتقويم العبري، وبهذا اليوم 
وتنظم . »اليهود بالشجرة وزراعتها وتقديم بكور الثمار

ًكل يوم سبت اعتصاما أسبوعيا عند » جماعات الهيكل« ً
باب السلسلة؛ أحد أبواب األقصى، مطالبة بالسماح لهم 

ويشارك في هذا   .تحام المسجد يوم السبت من كل أسبوعباق
االعتصام العشرات من اليهود المتطرفين التابعين للجماعات 

  .المتطرفة بقيادة الحاخام المتطرف الياهو ويبر

عدا يومي الجمعة (ًويشهد المسجد األقصى يوميا 
اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع ) والسبت

ًفة، في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيااالحتالل المختل ً .
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

ل المسجد داخ» الفجر العظيم«ًوخوفا من حملة 
تستعد وتستنفر مع كل » جماعات الهيكل«األقصى، باتت 

فجر جمعة لمراقبة أحداث األقصى عن كثب، ومتابعة 
  .األعداد بتمعن

وتطالب تلك الجماعات المتطرفة رئيس حكومة 
تصريف األعمال اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح المسجد 

بأن ًاألقصى أمامهم يومي الجمعة والسبت، ظنا منهم 
وشهد األقصى صالة فجر حاشدة . األعداد ستقل بتواجدهم

خالل األسابيع الماضية، ضمن حملة الفجر العظيم، رغم 
محاوالت االحتالل الحثيثة منع الناس بكل الطرق من 

  .ٕالوصول لألقصى، وابعادهم عنه

إلى ذلك، أصيب شابان بالرصاص المعدني 
از المسيل المغلف بالمطاط، والعشرات باالختناق بالغ

للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اندلعت، مساء 

أمس السبت، بالقرب من جدار الضم والتوسع غرب بلدة 
واندلعت المواجهات بين الشبان وقوات . قفين شمال طولكرم

االحتالل اإلسرائيلي، عقب تشييع جثمان الشهيد بدر نضال 
ة الغربية، حيث نافلة هرشة، ومواراته الثرى في مقبرة البلد

كثفت قوات االحتالل من 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

 غفيرة ظهر أمس جثمان الشهيد وشيعت جماهير
. بدر نافلة في مسقط رأسه بلدة قفين شمال طولكرم

واستشهد الشاب هرشة إثر إصابته بالرصاص الحي في 
رقبته؛ ما أدى لقطع الشريان الرئيسي، خالل موجهات مع 

وانطلق موكب التشييع من أمام . االحتالل في البلدة
شوارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، جاب 

المدينة، وردد المشيعون التكبيرات والهتافات الغاضبة 
المنددة بجرائم االحتالل بحق شعبنا، قبل أن يصل الموكب 

  .إلى بلدة قفين مسقط رأس الشهيد

وعم اإلضراب الشامل بلدة قفين حدادا على روح 
الشهيد، وأغلقت المؤسسات والمحال التجارية أبوابها، فيما 

ليم طولكرم وفصائل العمل الوطني إق» فتح«نعت حركة 
الشهيد، مستنكرة جرائم االحتالل بحق شعبنا، مؤكدة السير 

  .على خطاهم حتى التحرير

  ١ ص٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يجبر عائلة على هدم منزلها جنوب 
 القدس

  

االحتالل، اليوم األحد،  سلطات أجبرت – القدس
وب القدس المحتلة، عائلة الدبس في جبل المكبر جن

 .هدم منزلها، بحجة البناء دون ترخيص على
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وأفادت مصادر محلية في بلدة جبل المكبر، بأن 
قوات االحتالل أخطرت العائلة بدفع ثمن عملية الهدم في 

 .حال عدم قيامها بهدمه بنفسها

 سنوات، ٤ أفراد، وهو قائم منذ ٥ويؤوي المنزل 
 بعد عام من البناء وبدأت مالحقة العائلة من البلدية

  .والعيش في المنزل

  ٩/٢/٢٠٢٠صدى اإلعالم 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل شابة وسط القدس
 

اليوم األحد، شابة من   اعتقلت قوات االحتالل،
 .مدينة القدس المحتلة عقب مطاردتها

 ّووثق مركز معلومات وادي حلوة لحظة اعتقال

بين " ليمانالسلطان س"عناصر االحتالل لشابة من شارع 
من أبواب القدس القديمة، عقب  بابي العامود والساهرة

 .مطاردتها ودون معرفة األسباب

ولفت المركز إلى أنه تم اقتياد الشابة التي لم 
ُتعرف هويتها بعد إلى مركز شرطة االحتالل في شارع 

  .صالح الدين، للتحقيق معها

 ٩/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

يقتحمون باحات المسجد مستوطنا  ٦٢
  األقصى المبارك

 

 مستوطنا باحات ٦٢ اقتحم – وفا – القدس
، بحماية شرطة األحدالمسجد األقصى المبارك، صباح 

 .االحتالل

دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن  وأفادت
المغاربة وتجولوا  المستوطنين اقتحموا األقصى من باب
دا في منطقة باب بشكل استفزازي في باحاته، وتحدي

  .الرحمة

 ١٠/٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

أبو "إصابات في اعتداء االحتالل على طلبة 
  "ديس

 

عشرات الطلبـة بحـاالت  أصيب –القدس المحتلة 
إطــــالق قــــوات  جــــراء – اليــــوم االثنــــين ظهــــر – اختنــــاق

ــدموع تجــاه جامعــة  ــاز المــسيل لل االحــتالل اإلســرائيلي الغ
مدارس في بلدة أبو ديـس شـرق القـدس القدس ومجمع ال

  .المحتلة

ـــسطيني أن  ـــر الفل ـــالل األحم وأفـــادت جمعيـــة اله
 إصـــابة فـــي أبـــو ديـــس، جـــراء ١٤طواقمهـــا تعاملـــت مـــع 

ـــذي أطلقتـــه قـــوات  ـــدموع ال ـــسيل لل ـــاز الم ـــشاقهم الغ استن
االحتالل، وعولجوا ميدانيا، ونقلـت حالـة واحـدة منهـا إلـى 

  .المستشفى

ــة ال ــة جامع قــدس ومحيطهــا فــي أبــو وتعــد منطق
ّديـــس منطقـــة تمـــاس دائمـــة مـــع االحـــتالل، الـــذي يتعمـــد 

  .التضييق على الطلبة وعرقلة المسيرة التعليمية باستمرار

  ١٠/٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

االحتالل يخطر بإغالق مخبز في حارة باب 
  حطة قرب المسجد األقصى

 

ز أبو أخطرت سلطات االحتالل بإغالق مخب
اسنينة في حارة باب حطة المالصقة بالمسجد األقصى 
المبارك في القدس العتيقة، ألسباب وصفها صاحب 

 .المخبز بأنها ملفقة وكيدية

وأكد صاحب المخبز لمراسلنا ان السبب الحقيقي 
لهذا األخطار هو لتوزيعه الكعك المقدسي على المرابطين 

 .في الفجر العظيم يوم الجمعة الفائت

كر أن االحتالل أغلق حلويات أبو صبيح في يذ
توزيعه حلويات على (شارع الواد لنفس السبب 

ّ، فضال عن مالحقة كل من وزع القهوة وغيرها )المرابطين ً
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على الوافدين إلى المسجد األقصى والمشاركين في صالة 
 .فجر الجمعة في األسابيع الماضية

 من جهته، قال الباحث الفلسطيني زياد ابحيص،
: في تغريدة له على صفحته، معلقا على إغالق المخبز

أدرك االحتالل الدور المفصلي للمبادرة المجتمعية في "
بناء نقطة االرتكاز الشعبي، وتشجيع الناس على 
ًالمشاركة، واشاعة الروح الجماعية، وذلك انطالقا من  ٕ
تجربة هبة باب األسباط، فبات يصب جام غضبه على 

ات، ويعمل على رفع الثمن إلى ما أصحاب تلك المبادر
 ".يفوق طاقة أصحابها على االحتمال

أن الحل في مواجهة هذه السياسة "وأكد ابحيص 
يكمن في إشاعة روح المبادرة بحيث يصبح عدد 
المبادرات والمبادرين أكبر من قدرة المحتل على 
المالحقة، وفي التضامن المجتمعي مع أصحاب المبادرات 

من فشل محاولة االحتالل لردع األولى بشكل يض
  ".الجماهير عن المبادرة

  ١٠/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الحكم على أسير مقدسي بالسجن لمدة خمس 
  بماذا أدين؟.. سنوات ونصف

االحــتالل المركزيــة فــي القــدس  محكمــة أصــدرت
اليـــوم االثنـــين حكمـــا بـــسجن األســـير المقدســـي آدم عبـــد 

ــدر المــسلماني مــدة خمــس ســنوات )  عامــا٢٤ (المعــين ب
  .ونصف

جــاء هــذا الحكــم بعــد إدانتــه بالعــضوية فــي خليــة 
عـسكرية والتواصـل مـع األسـير المقدسـي المحـرر والمبعــد 

اعتقــــل ادم بتــــاريخ  زكريــــا نجيــــب، وقــــد تركيــــا إلــــى
 وتنقــل فــي عــدة ســجون ويقبــع حاليــا فــي ٢٧/٣/٢٠١٩

  ).بئر السبع(سجن إيشل 

  ١٠/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًمستوطنا يقتحمون األقصى بحراسة  ٧٩
  مشددة

 

 - وكاالت– كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين امس المسجد 
األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من 

وأغلقت شرطة االحتالل باب . شرطة االحتالل الخاصة
ًنصف صباحا، عقب انتهاء المغاربة الساعة العاشرة وال

فترة االقتحامات الصباحية وتوفير الحماية الكاملة 
  .للمقتحمين اليهود أثناء تجولهم في ساحات األقصى

وأوضحت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس 
ً طالبا يهوديا اقتحموا ٣٠ً مستوطنا بينهم ٧٩المحتلة أن  ً

الت المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جو
وتواصل شرطة  .استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته

االحتالل فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين 
للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند 

  .بواباته الخارجية

» اتحاد منظمات الهيكل«وكان ما يسمى 
المزعوم دعا إلى تنظيم اقتحام جماعي واسع للمسجد 

، »يوم الشجرة العبري«بمناسبة ما يسمى األقصى امس 
وذلك ألول مرة في تاريخه، وكذلك إقامة برنامج احتفالي 

  .موحد داخل المسجد

واصيب مواطن فلسطيني على االقل بجراح بعد 
ان صدمته سيارة عسكرية اسرائيلية بشكل متعمد على 

وأفاد عبد . مدخل بلدة بتير الى الغرب من بيت لحم
لباحث في شؤون األسرى الفلسطينيين، الناصر فروانة ا

 ألف حالة ٣٠، أكثر من ٢٠١٥أنه سجل منذ عام 
وأشار إلى أن . اعتقال من قبل االحتالل اإلسرائيلي

االحتالل صعد من قمعه لألسرى وتعمد إلحاق األذى بهم 
ًمعتبرا ما جرى في السنوات . وتضييق الخناق عليهم

  .«األخيرة جريمة منظمة
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حتالل امس عددا من المحررين واعتقل جيش اال
. في مناطق مختلفة وفي مدينة القدس ومصادرة أموال

من جانب آخر أصيب العشرات من الفلسطينيين امس 
بحاالت اختناق جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز 
السام المسيل للدموع خالل مواجهات شهدها مخيم 

ناطق العروب، فيما اقتحمت مجموعة من المستوطنين م
  .في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة

واندلعت مواجهات على مدخل المخيم أطلق 
خاللها جنود االحتالل الرصاص الحي والمعدني المغلف 

  .بالمطاط وقنابل الغاز المدمع صوب المواطنين ومنازلهم

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، منطقة 
  .بالقرب من قرية صانور جنوب جنين» ترسلة«

  ٨ ص١١/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

االحتالل اإلسرائيلي يمنع محافظ القدس من 
   أشهر٦دخول الضفة لـ

 سلمت شرطة االحتالل اإلسرائيلية –وكاالت 
محافظ القدس عدنان غيث، قرارا يمنعه من دخول الضفة 

 . شهور٦الغربية المحتلة لمدة 

وقال غيث، في تصريح مصور تداوله صحفيون 
، إنه تسلم قرارين خالل خضوعه للتحقيق "وكفيسب"عبر 

اإلسرائيلي بالقدس المحتلة؛ " المسكوبية"في مركز شرطة 
 ٦األول يقضي بمنعه من دخول أراضي الضفة لمدة 

 .شهور

وأضاف غيث أن القرار الثاني يقضي بمنعه من 
 .التواصل مع أشخاص معينين في السلطة الفلسطينية

 ١٣ًتداء من وأوضح أن القرارين يسريان اب
 .فبراير

وذكر أن القرارين صدرا عن مكتب مسؤول 
الشرطة اإلسرائيلية في المنطقة، مشيرا إلى أنه يحق له 

 . ساعة من صدورهما٧٢االستئناف ضدهما خالل 

وسبق لشرطة االحتالل اإلسرائيلية اعتقال 
 .المحافظ غيث؛ حيث حققت عدة مرات

 إقامة وتمنع إسرائيل المحتلة محافظ القدس من
أي نشاط داخل المدينة؛ بحجة ارتباطه بالسلطة 
الفلسطينية، حيث تمنع السلطات اإلسرائيلية إقامة أية 

الحفاظ على سيادة "اجتماعات أو نشاطات لألخيرة بزعم 
 ".دولة إسرائيل

، سلمت المخابرات االحتالل ٢٠١٩وفي ديسمبر 
غيث، قرارا يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات 

 شهور قابلة ٦طات داخل مدينة القدس، لمدة ونشا
 .للتجديد

وفي السنوات الماضية، أغلق االحتالل عشرات 
المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية بداعي 
ارتباطها بالسلطة أو منظمات فلسطينية بينها حركة 

  ".حماس"

  ١١/٢/٢٠٢٠ – ٧١موقع اإلمارات 

* * * * *  

ح والحرب على الحكم على الشيخ رائد صال
  الرباط في األقصى

الستار اليوم عن  أسدل –كمال جهاد الجعبري 
فصول محاكمة الشيخ رائد صالح، مؤسس الجناح 
الشمالي في الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل، فبعد 
أن قامت قوات االحتالل الصهيوني باعتقال الشيخ، 

 ، من منزله في أم الفحم، ومن ثم١٥/٨/٢٠١٧بتاريخ 
، حيث تضمنت ٢٤/٨/٢٠١٧ توجيه الئحة اتهام له، في
ًاستنادا "التحريض على العنف"ًالالئحة تهما تراوحت بين 

لعدد من الخطب التي ألقاها في األقصى، ومختلف 
، "دعم جماعة محظورة"مساجد الداخل المحتل، وتهمة 

 –والمقصود هنا الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل 
والتي كان يرأسها الشيخ رائد صالح، الجناح الشمالي، 

حتى تاريخ صدور من المجلس الوزاري الصهيوني 
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، تم ١٧/١١/٢٠١٥المصغر، بحظر كافة أنشطتها، في 
الحكم اليوم على الشيخ رائد صالح، صباح يوم 

ً شهرا، وفقا ٢٨ بالسجن الفعلي لمدة ١٠/٢/٢٠٢٠ ً
 ١٢ بنود، و٤لالئحة اتهام وجهت للشيخ مكونة من 

  .ةتهم

تضمنت بنود الئحة االتهام التي قدمها جهاز 
ًعددا كبيرا من التهم التي ) الشاباك(المخابرات اإلسرائيلي  ً

بما يخدم أجندته وسياساته، القاضية ) الشاباك (فسرها
ٕبإدانة أي تواجد بشري منظم في المسجد األقصى، وادانة 
الداعمين له، والتي بدأت ترجمتها على األرض، بقراري 

ًتنظيما ( الرباط في المسجد األقصى، واعتباره حظر
 وقرار حظر كافة أنشطة ٩/٩/٢٠١٥، في )ًمحظورا

  الفرع الشمالي، في–الحركة اإلسالمية في الداخل 
، وما تال ذلك من سياسات صهيونية ١٧/١١/٢٠١٥

ممنهجة لحظر أي شكل من أشكال العمل المنظم لخلق 
ق مصاطب تواجد بشري في المسجد األقصى، كإغال

العلم، وجمعيات األقصى، ونساء من أجل األقصى، 
  .وغيرها

بحسب النص المترجم من الئحة االتهام 
اإلسرائيلية، بحق الشيخ رائد صالح، فقد جاء في البند 
ًاألول من الالئحة، محتويا على عدد من الوقائع المتعلقة 
بكلمات وتصريحات للشيخ، فيما يخص حظر الحركة 

ً الفرع الشمالي، معتبرة –الداخل المحتل اإلسالمية في 
  ".منظمة محظورة"تلك التصريحات، في دعم سياق نشاط 

أما البند الثاني من الالئحة، فقد استند إلى 
خطبة جمعة ألقاها الشيخ رائد صالح، بتاريخ 

، ضمن صالة موحدة شارك فيها أهالي أم ٢١/٧/٢٠١٧
ن هذه من هنا، م: "الفحم، ووادي عارة، وجاء فيها

الصالة الحاشدة في مدينة أم الفحم، ألف تحية إلى كل 
المرابطين والمرابطات اآلن عند باب المجلس وعند باب 
األسباط في المسجد األقصى المبارك وفي منطقة وادي 

الجوز المحاذية للمسجد األقصى المبارك وفي كل بقعة 
يصلي أهلنا فيها كأقرب بقعة من المسجد األقصى 

تحية للجميع منهم، تحية للرجال والنساء، تحية . المبارك
لهم وهم القوم وهم الرجال وهم األحرار وهم الحرائر الذين 
ال يزالون منذ ثمانية أيام يرابطون على هذه الثغرة، ثغرة 
المسجد األقصى المبارك نيابة عن األمة المسلمة والعالم 

ال منذ ثمانية أيام . العربي والشعب العربي والفلسطيني
ال . يزالون يرابطون ويرددون بالروح بالدم نفديك يا أقصى

يزالون يرابطون منذ ثمانية أيام في وجه قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، في وجه بنادق االحتالل اإلسرائيلي، في وجه 
هراوات وعصي االحتالل اإلسرائيلي ال يخافون أذى، ال 

ال اهللا، ال يخافون جراحا، ال يخافون اعتقاال، ال يخافون إ
َيخافون إال اهللا، اهللا العظيم مالك السماوات واألرض ونعم  ِ

  ".المولى ونعم الوكيل

اعتبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي النص 
، وضمنته في بنود الئحة "ًتحريضا على اإلرهاب"أعاله، 
 .االتهام

جاء في البند الثالث، من الئحة االتهام، 
قاها الشيخ رائد صالح، تفاصيل متعلقة بالخطبة التي أل

ّخالل تشييع جثامين الشهداء الثالثة، من عائلة جبارين 
في أم الفحم، والذين نفذوا عملية فدائية، في محيط 

، والتي تسببت ٢٧/٧/٢٠١٧المسجد األقصى، في 
باندالع هبة باب األسباط، حيث صنفت سلطات االحتالل 

ًاطفا من ًدعما لإلرهاب، وتع"اإلسرائيلية، هذه الخطبة، 
  ".اإلرهابيين

تمحور البند الرابع من الالئحة حول خطبة 
جمعة ألقاها الشيخ رائد صالح، في ملعب أم الفحم 

في هذا : " "، وجاء فيها٢٨/٧/٢٠١٧البلدي، بتاريخ 
الخطاب اإلسالمي، في هذا الخطاب اإلسالمي العروبي 
الفلسطيني الذي ال يخاف إال اهللا، ال يخاف بنادق 

ل اإلسرائيلي، ال يخاف عصي االحتالل اإلسرائيلي، االحتال
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ال يخاف فرق خيالة االحتالل اإلسرائيلي بل ال يخاف 
فرق حمير االحتالل اإلسرائيلي ال يزالون مرابطين على 
أبواب المسجد األقصى، ثم ماذا يقول رسول اهللا عليه 

اهللا يا .. اهللا.. الصالة والسالم، لعدوهم قاهرين، اهللا
، صلى اهللا عليك يا رسول اهللا، كأنك تعيش رسول اهللا

، كأني بك تتجول ما بين باب ٢٠١٧بيننا في عام 
األسباط وباب حطة وباب المجلس، كأني بك تتجول ما 
بين القدس القديمة وسلوان ووادي الجوز اهللا يا رسول 
اهللا، لعدوهم قاهرين، من الذي قهر غرور االحتالل 

، "هم المرابطون والمرابطاتاإلسرائيلي بالبث المباشر؟ 
واعتبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ماورد في هذه 

  ".ًتحريضا على اإلرهاب"الخطبة 

من خالل تتبع بنود الالئحة التي جرمت محكمة 
االحتالل اإلسرائيلي من خاللها الشيخ رائد صالح، بتاريخ 

، فإن المالحظ أن التهم والبنود تمحورت ٢٤/١١/٢٠١٩
 من ٨ و ٧ث وقعت خالل الفترة بين شهري حول أحدا

، أعقاب النصر الجماهيري الذي حققه ٢٠١٧العام 
المقدسيون، والفلسطينيون، في هبة باب األسباط، كما 
تضمن المحتوى السائد في محاضر تلك التهم مصطلحات 

، وهما "المرابطين"، و"الحركة اإلسالمية في الداخل"مثل 
ة، في تصريحات قادة أمن المضمونان المستعمالن بكثاف

االحتالل اإلسرائيلي، عند الحديث عن المسجد األقصى، 
  .وتهديد المصالح التهويدية في محيطه

 )أبو عيسى(الناشط واإلعالمي عيسى نجيب 
ّعلق على الحكم واصفا إياه أنه في سياق حرب االحتالل  ّ ً
على الرموز الدينية واإلسالمية، ورسالة لترهيب أي عمل 

  . األقصىلصالح

أما المرابطة والناشطة المقدسية مادلين عيسى 
يعتبر قرار سجن الشيخ رائد صالح : "فقد صرحت باآلتي

هو جزء من مسلسل استهداف قياداتنا العربية 
ٕالفلسطينية في الداخل، وان حكم السجن بحق الشيخ رائد 

ً شهرا هو الظلم بعينه، ومبني على سياسة ٢٨لمدة 
والعزل، وهي قرارات سياسية تعسفية التهويل والتحريض 

وانتقامية بامتياز، وتعبر عن األجواء العنصرية المتطرفة 
السائدة في إسرائيل التي تستهدفنا، إلى جانب حزمة من 

ّالقوانين التي تسن ليل نهار َ ُ."  

ًيبقى قرار الحكم على الشيخ رائد صالح، جولة 
 إالحتالل من جوالت المعارك المستمرة، بين اإلسرائيلي ا

الساعي لفرض حقائق تهويدية، في المسجد األقصى 
ًبتسارع عال، مدفوعا بالدعم الالمتناهي من اإلدارة  ٍ ٍ
األمريكية الحالية، والحراك الشعبي الجماهيري، في 
القدس، والداخل المحتل، والممتد أثره لباقي مكونات 
 الجغرافية الفلسطينية، والدول المجاورة، والذي بات اليوم
ًقادرا على الحفاظ على حراك شعبي مستمر، منذ بدايات 
ٍهذا العام، تحت مسمى الفجر العظيم، في سعي منها 
لتثبيت اإلنجاز الجماهيري الكبير، في العام الماضي، 
والمتمثل بنصر هبة باب الرحمة، وال يزال هذا الحراك 
يبدع في اختراع الوسائل الشعبية األمثل لتبديد مخططات 

  .م، والتهويد لمحيط المسجد األقصى المباركالتقسي

  ١١/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل شابا من القدس

اعتقلت قوات االحتالل، مساء اليوم الثالثاء، 
الشاب عبد اهللا الجوالني من سكان البلدة القديمة في 

  .القدس المحتلة

والني ّوقال مراسلنا ان االحتالل حول الشاب الج
  . مركز اعتقال المسكوبية غربي القدس للتحقيق معهإلى

 ١١/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  



  
  ١٩٤ 

االحتالل يبعد رئيس لجنة رعاية المقابر 
   أشهر عن األقصى٦اإلسالمية 

 

شرطة االحتالل، رئيس  أبعدت – وفا – القدس
 اإلسالمية باألوقافلجنة رعاية المقابر اإلسالمية 

لحاج مصطفى أبو زهرة عن المسجد األقصى، بالقدس ا
 . أشهر٦لمدة 

واستلم الحاج أبو زهرة مساء اليوم الثالثاء، قرار 
 من مركز شرطة االحتالل في المسكوبية، بحجة اإلبعاد

  .األقصىرباطه في 

  ١٢/٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 ٦منع محافظ المدينة من دخول الضفة لـ 
  سلطة الفلسطينيةأشهر والتواصل مع ال

  

 سلمت ...<< –  وكاالت- فلسطين المحتلة
شرطة االحتالل اإلسرائيلية محافظ القدس عدنان غيث، 
مساء اإلثنين، قرارا يمنعه من دخول الضفة الغربية 

  .  شهور٦المحتلة لمدة 

وقال غيث، في تصريح مصور تداوله صحفيون 
قيق ، إنه تسلم قرارين خالل خضوعه للتح»فيسبوك«عبر 

اإلسرائيلي بالقدس » المسكوبية«في مركز شرطة 
المحتلة؛ األول يقضي بمنعه من دخول أراضي الضفة 

وأضاف غيث أن القرار الثاني يقضي .  شهور٦لمدة 
بمنعه من التواصل مع أشخاص معينين في السلطة 

  . الفلسطينية

 ١٣ًوأوضح أن القرارين يسريان ابتداء من 
صدرا عن مكتب مسؤول شرطة وذكر أن القرارين  .شباط

االحتالل في المنطقة، مشيرا إلى أنه يحق له االستئناف 
  .  ساعة من صدورهما٧٢ضدهما خالل 

وسبق لشرطة االحتالل اعتقال المحافظ غيث؛ 
  .حيث حققت معه عدة مرات

ويمنع االحتالل محافظ القدس من إقامة أي 
ينية، نشاط داخل المدينة؛ بحجة ارتباطه بالسلطة الفلسط

حيث تمنع السلطات اإلسرائيلية إقامة أية اجتماعات أو 
الحفاظ على سيادة دولة «نشاطات لألخيرة بزعم 

  .>>...إسرائيل

  ١ ص١٢/١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ًالكنيست يبحث مشروعا توسعيا جديدا بالحرم  ً ً
  االبراهيمي رغم تحذيرات الجيش

  

  عقدت لجنة األمن...<< –فلسطين المحتلة 
، مساء اإلثنين، جلسة )البرلمان(والخارجية في الكنيست 

حول تحديد موعد تنفيذ مشاريع توسعية بالحرم 
اإلبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية 

  .المحتلة

جاء ذلك رغم تحذيرات مسؤولين بجيش االحتالل 
اإلسرائيلي من أن جلسة علنية بهذا الشأن يمكن أن 

ع على األرض مع الفلسطينيين، حسب تشعل األوضا
وأصر رئيس اللجنة ). خاصة(اإلسرائيلية ) ١٢(القناة 

، ) أبيض-أزرق(المذكورة عضو الكنيست غابي أشكنازي 
على عقد الجلسة، رغم مطالبة غسان عليان رئيس 

حضر (بالضفة الغربية ) تابعة للجيش(اإلدارة المدنية 
ن، منسق عمليات ، واللواء كميل أبو رك)الجلسة الحقا

  .الحكومة باألراضي الفلسطينية، بأن تكون سرية

وكتب عليان وأبو ركن في وجة نظرهما الموقعة 
في الوقت الحالي، وفي «: التي أرسالها للكنيست األحد

ضوء سلسلة األحداث التي خلقت تعقيدا أمنيا كبيرا أمام 
) الضفة الغربية(السكان الفلسطينيين بيهودا والسامرة 



  
  ١٩٥ 

طلب الحاجة اهتماما متزايدا لتجنب األحداث التي تت
  .«تنطوي على إمكانية كبيرة لتصعيد الموقف

وحذر المسؤوالن العسكريان من أن عقد جلسة 
موضوع حساس كهذا يمكن أن ينعكس على «حول 

في ظل التوترات األمنية » األوضاع الميدانية بشكل سلبي
» صفقة القرن«التي تشهدها الضفة منذ إعالن 

  .األمريكية المزعومة

من جهتها، قالت القناة السابعة اإلسرائيلية 
التابعة للمستوطني إن لجنة األمن والخارجية قررت 

الوصول إلى «تأجيل تنفيذ المشروع الذي يطلق عليه 
وأوضحت أن . ، لستة أشهر إضافية»الحرم اإلبراهيمي

 اللجنة ذاتها كانت قد تعهدت في حزيران بتنفيذ المشروع
  .قبل عيد الفصح اليهودي في نيسان المقبل

ٍويشمل المشروع مصادرة أراض فلسطينية في 
الخليل إلقامة طريق لمرور زوار الحرم اإلبراهيمي من 
اليهود ذوي االحتياجات الخاصة، فضال عن إقامة مصعد 

ونقلت القناة عن غسان عليان . لهم، وفق المصدر ذاته
الحرم اإلبراهيمي، بعد من يمتلك الصالحيات في «: قوله

هي بلدية الخليل؛ لذلك يتعين ) ١٩٩٣(اتفاق أوسلو 
سحب صالحيات ) اإلسرائيلية(على القيادة السياسية 

  .«التخطيط من البلدية والموافقة على نشر أمر المصادرة

وتواصل جرافات االحتالل االسرائيلي تجريف 
االراضي في قرية حارس غرب سلفيت لصالح توسيع 

وقال رئيس مجلس قروي . »ارائيل الصناعية«نة مستوط
حارس عمر سمارة أن االحتالل يواصل أعمال التجريف 
في أراضي مواطني القرية والتي تقدر مساحتها بعشرات 
الدونمات، لتوسعة المستوطنة واقامة المزيد من 

  . المصانع

وأضاف سمارة أن المنطقة والتي يواصل 
 لالوقاف االسالمية وتعرف االحتالل تجريفها تعود ملكيتها

 دونما، ٢٥٠، والتي تقدر مساحتها بـ»بخلة الجامع«

 دونم قبل أشهر، لتعود ١٠٠حيث تم تجريف أكثر من 
لمواصلة أعمال االستيالء والتجريف من جديد، من أجل 
توسعة رقعه مستوطنة ارائيل دون تسليم إخطارات 

  .«سابقة

وشنت قوات االحتالل فجر أمس حملة هم 
فتيش في الضفة الغربية المحتلة، تخلها اعتقال عدد وت

من الشبان، فيما أخطرت بهدم منزل عائلة األسير قاسم 
عين «شبلي من قرية كوبر، أحد المتهمين بتنفيذ عملية 

واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود االحتالل . »بونين
خالل حمالت المداهمة والتفتيش التي أجرتها قوات 

وقال . ل المنازل قبيل اعتقال المواطنيناالحتالل داخ
جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنوده 

 شبان من الضفة تنسب لشبهات المشاركة في ٤اعتقلوا 
  .أعمال مقاومة شعبية وحيازة أسلحة ووسائل قتالية

إلى ذلك، قال نواب عرب في الكنيست، إن 
ت سيارات متطرفين إسرائيليين، أقدموا على عطب إطارا

ّوخط شعارات معادية على جدران قرية الجش، في شمالي 
وأشار النواب إلى أن االعتداء، الذي تم فجر . البالد

. اإلثنين، طال عشرات السيارات المملوكة، لمواطنين عرب
وذكر النواب أن االعتداء يندرج في إطار أنشطة جماعات 

، »ثمنتدفيع ال«إسرائيلية عنصرية متطرفة معروفة باسم 
وتستهدف منذ سنوات ممتلكات ومواقع دينية إسالمية 
ومسيحية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والقرى 

  .>>...والمدن العربية في إسرائيل

  ١ ص١٢/٢/٢٠٢٠لدستور ا

* * * * *  

  

  

  



  
  ١٩٦ 

ًاالحتالل يبحث مشروعا توسعيا جديدا في  ً ً
  المسجد اإلبراهيمي

 

جية في عقدت لجنة ما تسمى باألمن والخار
، جلسة حول تحديد موعد )الكنيست (برلمان االحتالل

 الخليل تنفيذ مشاريع توسعية بالمسجد اإلبراهيمي بمدينة

 .المحتلة الضفة الغربية جنوبي

ويأتي ذلك رغم تحذيرات مسؤولين في جيش 
االحتالل من أن جلسة علنية بهذا الشأن يمكن أن تشعل 

  .األوضاع على األرض مع الفلسطينيين

 وأصر رئيس اللجنة المذكورة غابي أشكنازي
، على عقد الجلسة، رغم مطالبة غسان )أبيض – أزرق(

التابعة لجيش االحتالل في  عليان رئيس اإلدارة المدنية
اللواء  الضفة، ومنسق االحتالل في األراضي الفلسطينية

 .كميل أبو ركن، بأن تكون سرية

موقعة ال وكتب عليان وأبو ركن في وجهة نظرهما
في الوقت الحالي، وفي ضوء : "التي أرسالها للكنيست

ًالتي خلقت تعقيدا أمنيا كبيرا أمام  سلسلة األحداث  ً
ًمتزايدا لتجنب  الفلسطينيين تتطلب الحاجة اهتماما

األحداث التي تنطوي على إمكانية كبيرة لتصعيد 
  ".الموقف

 وحذر المسؤوالن العسكريان من أن عقد جلسة

ع حساس كهذا يمكن أن ينعكس على موضو"حول 
األمنية التي تشهدها  األوضاع الميدانية، في ظل التوترات

 .الضفة منذ إعالن صفقة القرن األمريكية

من جهتها، قالت القناة السابعة العبرية التابعة 
تنفيذ  تأجيل للمستوطنين إن لجنة األمن والخارجية قررت

لمسجد ا الوصول إلى"المشروع الذي يطلق عليه 
 .، لستة أشهر إضافية"اإلبراهيمي

 وأوضحت أن اللجنة ذاتها كانت قد تعهدت في

حزيران بتنفيذ المشروع قبل عيد الفصح اليهودي  /يونيو

ٍويشمل المشروع مصادرة أراض  .نيسان المقبل /في أبريل
المسجد  فلسطينية في الخليل إلقامة طريق لمرور زوار

ًحتياجات الخاصة، فضال ذوي اال اليهود اإلبراهيمي من
 .عن إقامة مصعد لهم، وفق المصدر ذاته

يمتلك  من: "ونقلت القناة عن غسان عليان قوله
الصالحيات في المسجد اإلبراهيمي، بعد اتفاق أوسلو 

الخليل؛ لذلك يتعين على القيادة  هي بلدية) ١٩٩٣(
التخطيط من  سحب صالحيات) اإلسرائيلية(السياسية 

  ".فقة على نشر أمر المصادرةالبلدية والموا

  ١٢/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

بحراسة شرطة " األقصى"مستوطنون يقتحمون 
  االحتالل

  

 اقتحمت -   وكاالت- فلسطين المحتلة
مجموعات المستوطنين صباح أمس األربعاء، ساحات 

وأفادت . المسجد األقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة
 عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات ّمصادر محلية، أن

المسجد األقصى، وتجولوا فيها، بحراسة مشددة من 
 .شرطة االحتالل اإلسرائيلي

وشرعت شركة الكهرباء اإلسرائيلية بتوسيع 
شبكة الكهرباء في األراضي الفلسطينية المحتلة، على أن 
يتم تطوير شبكة الضغط العالي لتقديم الخدمات لجميع 

بموجب خطة أعدتها وزارة الطاقة المستوطنات، 
اإلسرائيلية وتشمل إقامة محطات كهرباء صغيرة في 

 .مناطق مختلفة بالضفة الغربية

ويأتي الكشف عن الخطة اإلسرائيلية للطاقة في 
الضفة الغربية، بعد أسابيع من كشف اإلدارة األميركية 
عن خطة السالم في الشرق األوسط والمعروفة إعالميا 

، وتهدف إلى تصفية القضية »لقرنصفقة ا»بـ
أن الخطة » إسرائيل اليوم«وذكرت صحيفة  .الفلسطينية



  
  ١٩٧ 

الرئيسية التي وضعتها شركة الكهرباء اإلسرائيلية تهدف 
إلمداد الطاقة على المدى الطويل في الضفة الغربية 

وتم تحضير وصياغة . وتدعيم المشروع االستيطاني
ائيلي، يوفال الخطة بإشراف من وزير الطاقة اإلسر

شطاينتس، منذ حوالي عام، وذلك بعد عدة سنوات من 
فشل اإلمدادات للطاقة وخلل بتزويد التيار الكهربائي 
للمستوطنات، حيث كانت شركة الكهرباء تقوم بمد ونشر 
شبكة الكهرباء والبنى التحتية للشركة في الضفة الغربية 

ى وفقا للخطة التي حصلت الصحيفة عل .دون أي تخطيط
تفاصيلها، فإن الشبكة التي يتم تحديثها ستقدم الخدمات 
للمستوطنات وأيضا للبلدات الفلسطينية، بحيث تقوم 
الخطة على أساس أن إسرائيل ستبقى صاحبة السيادة 
وصاحبة المسؤولية عما يحدث في الضفة الغربية حتى 

 .٢٠٤٠العام 

ونتيجة لذلك، تم تقسيم الفترات الزمنية لتنقيد 
، سيتم إنشاء ٢٠٢٥بحلول عام :  إلى ثالث فتراتالخطة

محطتين فرعيتين لتزويد المستوطنات بالتيار الكهربائي، 
وعلى ما يبدو سيتم أيضا إقامة محطتين لبيع الكهرباء 

 سيتم إنشاء ٢٠٤٠بعد ذلك، بحلول عام . للفلسطينيين
أربع محطات فرعية للمستوطنات وعدد مماثل 

نفسه، سيتم وضع أكثر من وفي الوقت . للفلسطينيين
 كيلومتر من خطوط النقل ذات الضغط العالي على ٣٠٠

وتم وضع الخطة على حد  .مدار الثالثين عاما القادمة
زعم الصحيفة، في أعقاب االحتياجات التي أشار إليها 
رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، حيث سيطلعهم 

ريضة لخطة الوزير خالل األيام المقبلة على الخطوط الع
  . مليار شيكل٤ إلى ٣ الطاقة التي تقدر تكلفتها بـ

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر 
أمس األربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة 
بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما 
اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين شبان وجنود 

أطلقوا قنابل الغاز وتسببوا بحاالت االحتالل الذين 
   .العشرات المواطنين

 شبان ٣قال جيش االحتالل إن جنوده اعتقلوا و
جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة 
. المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين

وشددت قوات االحتالل صباح أمس األربعاء، من 
 على قرى وبلدات غرب رام إجراءاتها العسكرية التعسفية

  . اهللا

وأفاد شهود، بأن االحتالل أغلق طريق وادي 
الدلب، قرب بلدات دير ابزيع، وكفر نعمة شمال رام اهللا، 
كما نصبت حاجزا على بوابة النبي صالح، ما تسبب 
بأزمة مرورية خانقة، أعاقت حركة آالف المواطنين 

لفيت القادمين من شمال وغرب رام اهللا ومحافظتي س
  . وقلقيلية

وأغلق جنود االحتالل بوابتين حديديتين 
منصوبتين على مداخل قرية النبي صالح غرب رام اهللا، 

إلى ذلك، تجددت المواجهات الليلية .وأغلقوا بوابة عبود
بين الشبان وقوات االحتالل في بعض محافظات الضفة، 
وأفاد شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات 

ل في بلدة الطيرة برام اهللا، ما أدى إلى إصابة االحتال
كما .العشرات بحاالت اختناق، تم معالجتهم ميدانيا

اقتحمت قوات االحتالل المنطقة الصناعية في قرية عناتا 
 .شمال شرق مدينة القدس المحتلة

  ٢٠ ص١٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  



  
  ١٩٨ 

انهيار منزل بفعل حفريات االحتالل في القدس 
  ديمةالق

  

 انهار ظهر اليوم الخميس –القدس المحتلة 
جزء من منزل في القدس القديمة المحتلة، تعود ملكيته 
للحاج ظاهر الشرباتي، جراء حفريات االحتالل أسفله 

   .واالهتزازات الناتجة عنها

وقال الحاج ظاهر الشرباتي إن مدخل المنزل 
هتزازات والحمام انهارا لألسفل بفعل حفريات االحتالل واال

 وأفاد الحاج الشرباتي بأنه .التي تسببها حفريات االحتالل
  . أشخاص٨يقطن في المنزل 

  ١٣/٢/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

 في األقصى تستنفر "الفجر العظيم"حملة 
  االحتالل

 

 اقتحمت –  وكاالت- فلسطين المحتلة
مجموعات المستوطنين صباح أمس الخميس، ساحات 

وأفادت . قصى المبارك، بمدينة القدس المحتلةالمسجد األ
ًمستوطنا اقتحموا ساحات ) ١٢٢(مصادر فلسطينية أن 

المسجد األقصى، وتجولوا فيها، بحراسة مشددة من 
  .شرطة االحتالل اإلسرائيلي

في السياق، أطلق نشطاء ومغردون عبر مواقع 
التواصل االجتماعي دعوات لتلبية نداء المسجد األقصى 

ة الفجر العظيم في شهرها الثاني، ومؤازرة في حمل
ومساندة المصليين في األقصى بالقدس المحتلة والمسجد 

 .اإلبراهيمي بالخليل

كلنا حماة «وجاءت الدعوات تحت شعارات؛ 
األقصى »، و»األقصى مسؤوليتنا جميعا«، »األقصى

، ألداء صالة فجر اليوم »ّبوصلة األمة وعنوان وحدتها
 .الجمعة

 عشرات الدعوات في الضفة الغربية وانتشرت
وقطاع غزة والداخل المحتل، للمشاركة في صالة الفجر 

، وتركزت في المساجد »الفجر العظيم«ضمن حملة 
 .المركزية بالمدن والبلدات الفلسطينية

ولم تقتصر الدعوات على المساجد في فلسطين، 
بل تعدت الحدود والحواجز والحصار، وانطلقت في البالد 

دول العربية، مثل األردن وتركيا والجزائر والمغرب، وال
 .وعدد من الدول العربية واإلسالمية األخرى

ّوُأطلقت الدعوات في الوقت الذي تكثف فيه  ّ
سلطات االحتالل التنكيل بالفلسطينيين واستباحة 
المقدسات، أصعبها قرارات اإلبعاد عن المسجد األقصى 

 ١٠٠ أكثر من وتفريغه من المصلين، حيث استهدفت
 .فلسطيني بذريعة اتهامات مختلفة

ومن المتوقع مشاركة آالف المواطنين في حملة 
الفجر العظيم اليوم الجمعة، في المسجد األقصى ومساجد 

 .الضفة الغربية وقطاع غزة عامة

وردت سلطات االحتالل على حملة الفجر 
العظيم، بتصعيد هجمتها على المواطنين والمصلين، 

ل واإلبعاد، واالعتداء بالرصاص والضرب المبرح، باالعتقا
واقتحام باحات األقصى بعد صالة الفجر، واالعتداء على 
المشاركين في الحملة، واعتقال العشرات منهم، حتى أن 

 .باعة الكعك والشاي والقهوة لم يسلموا من التنكيل

في السياق، أفاد تقرير استخباري إحصائي 
ول من شباط الحالي هو ، بأن الثلث األ»إسرائيلي«

األعنف منذ سنوات، في إشارة إلى ارتفاع ملموس في 
وبين التقرير األسبوعي، . عمليات الضفة الغربية المحتلة

ًوفقا لشعبة االستخبارات في جيش االحتالل، أن األسبوع 
الماضي اتسم بعودة العمليات بشتى أنواعها وفي فترة 

بجراح » ائيلييناإلسر«قياسية حيث أصيب العشرات من 
 .في سلسلة من العمليات« غالبيتهم من الجنود «
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 من ٦ عمليات في الـ ٣وذكر التقرير تنفيذ 
شباط الجاري، عمليتان منها في القدس، والثالثة في 
الضفة الغربية؛ األولى عملية دهس نفذها شاب مقدسي 

، أحدهم »جفعاتي«ً جنديا من لواء ١٢وأصيب خاللها 
  . بقية بجراح ما بين متوسطة إلى طفيفةبجراح خطرة وال

وفي اليوم الذي يليه اعتقلت قوات االحتالل 
، وهو ) عاما٢٥(منفذ العملية الشاب سند خالد الطرمان 
وحسب التقرير . من سكان حي الطور في القدس المحتلة

فإن منفذ العملية قام بتنفيذها بإلهام من الشهيد باسل 
عسكرية فلسطينية األعرج الذي كان يترأس خلية 

واستشهد بعملية اغتيال إسرائيلية في رام اهللا في آذار 
وفي اليوم نفسه، أقدم مقاوم . ٢٠١٧من العام 

فلسطيني، وفي عملية من مسافة الصفر، على استهداف 
مجموعة من جنود االحتالل إلى الغرب من رام اهللا 
بالرصاص، أصيب على إثرها جندي إسرائيلي بجراح، 

 .لمنفذ من المكانوانسحب ا

كما نفذ فلسطيني ثالث خالل ساعات بعد ظهر 
نفس اليوم عملية إطالق نار على أبواب المسجد األقصى 
ًالمبارك في القدس مستهدفا مجموعة من عناصر شرطة 
االحتالل فأصاب أحدهم بجراح واستشهد بعد استهدافه 
بالرصاص حيث تبين بأنه فلسطيني من سكان مدينة 

 .ًعتنق اإلسالم حديثاحيفا وقد ا

وفي ذات اليوم قتلت قوة خاصة من جيش 
االحتالل اثنين من عناصر األمن الفلسطيني، أثناء 

وتعرضت . اقتحامها لجنين، وهدم منزل األسير أحمد قنبع
. القوة اإلسرائيلية إلطالق نار من مقاومين فلسطينيين

)  عاما١٩(وفي اليوم التالي استشهد الشاب بدر هرشة 
 .لك خالل مواجهات قرب الجدار الفاصل بطولكرموذ

ولفت التقرير النظر إلى أن هذا الشهر شهد 
عودة لعمليات إطالق النار والدهس، حيث أصيب جنود 

 . أشهر٥ومستوطنون ألول مرة منذ 

وشرعت جرافات االحتالل، صباح أمس الخميس، 
بشق طريق استيطاني جديد يربط تجمعات استيطانية تقع 

وقال غسان دغلس . ابلس بمنطقة االغوارجنوب ن
مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية لوكالة 

 ٨معا اإلخبارية أن الطريق االستيطاني يصل طوله الى 
كيلو مترا، ويبدأ من التجمع االستيطاني الذى يضم 

شيلو، وعليه، ومعالي لبنونة، وشفوت «مستوطنات 
، والتي »، ومجدوليمراحيل، وباش كودش، وكيدا، واحيا

  . »جبعيت«تقع جنوب نابلس مرورا بالمعسكر االسرائيلي 

واضاف دغلس ان هذا الشارع الجديد يهدف 
لربط هذه المستوطنات بمنطقة االغوار وصوال عند منطقة 
فصايل، ما يعني ربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، 
وفتح طريق جديدة خاصة بالمستوطنين، اضافة الى ان 

رع سوف يخترق اراضي المواطنين في دوما، الشا
وتلفيت، وقريوت، ويمر من االراضي الفلسطينية مثل 
عين الرشاش، وام حجر، والجورة، والرتم، ومنطقة 
الزمارة، وام سويعد، وهذا يعني مصادرة االف الدونمات 

  .ريقالزراعية على الط

  ١٦ ص١٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 في سلوان جنوب ًنزالاالحتالل يهدم م: القدس
  األقصى

 

هدمت سلطات االحتالل منزال في حي الثوري 
ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى يعود للمواطن إياد 
الشويكي، إلقامة مدرسة تابعة لبلدية االحتالل مكان 

 .المنزل

وقال الشويكي، في تصريح صحفي، إنه تسلم 
مين، ٕإخطارا بعدم دخول أرضه مطلقا، واخالئها خالل يو

ٕواخراج معداته الخاصة الموجودة في األرض، وذلك بعد 
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 أفراد من عائلته إضافته ٦أن تم هدم منزله الذي يؤوي 
 .له ولزوجته

وأضاف ان االحتالل هدم سورا يعود للمواطن 
 .خليل أبو هدوان المجاور لمنزله

يشار إلى أن شويكي أمضى في سجون 
  .١٩٩٨ عاما، وخرج من األسر عام ١٢االحتالل 

  ١٥/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  إصابة طفل برصاص االحتالل في العيسوية

أصـــيب طفـــل مـــن قريـــة العيـــسوية شـــمال شـــرق 
القــدس المحتلــة، مــساء الــسبت، برصــاص معــدني مغلــف 
بالمطاط في رأسه، خالل مواجهات مع جيش االحتالل في 

  .القرية

وأفاد شهود عيان بـأن الطفـل نقـل إلـى مستـشفى 
هداسا لتلقي العالج إثر إصـابته بالرصـاص المطـاطي فـي 

  .رأسه، خالل مواجهات اندلعت في القرية

  ١٦/٢/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

 وقمعهم القدس، في االحتالل لسياسات نستسلم لن"

 وليست ضعف عالمة هو إنما شعفاط مخيم لنشاط

 "قوة عالمة

ــــدس   ســــلطات اقتحمــــت –) شــــعفاط مخــــيم (الق
 فـي البـراديس قاعـة أمـس يـوم عـصر سـرائيلياإل االحتالل

 مهرجـــان يقـــام ان المقـــرر مـــن كـــان حيـــث شـــعفاط مخـــيم
 ورعايـة بـدعوة وذلـك القرن لصفقة رفضا حاشد جماهيري

 فـــي المخيمــات وعمــوم القــدس فــي الــشعبية اللجنــة مــن
 والعــشائر والمؤســسات والفعاليــات الوطنيــة والقــوى الــوطن

  .المقدسة المدينة في

 سيادة إخراج على االحتالل نودج أقدم وقد
 للروم سبسطية أساقفة رئيس حنا اهللا عطا المطران

 القدس مفتي حسين محمد الشيخ وفضيلة األرثوذكس

 تم كما السالح تهديد تحت القاعة من الفلسطينية والديار
  .القاعة في المتواجدين كافة إخراج

 عدد أمام صحفي مؤتمر هنالك كان الفور وعلى
 قاعة من القريب الشارع أمام إلعالما وسائل من

 الشيخ وفضيلة المطران سيادة تحدث حيث البراديس
  .واالعتبارية الوطنية الشخصيات من وعدد

 واستنكارهم رفضهم عن الجميع أعرب وقد
 مقبول والغير مبرر الغير البربري العمل لهذا وشجبهم

 القاعة إلى ومخابراته االحتالل جيش من قوة دخلت حيث
 المطران سيادة نحو بنادقهم ووجهوا استفزازية ريقةوبط

  .األبدان لها تقشعر بطريقة الشيخ وفضيلة

 يعبروا لكي معا المقدسيون يلتقي ان يزعجهم
 رفض على وتأكيدهم وتضامنهم ٕواخوتهم وحدتهم عن

 اقتحام من شعفاط مخيم في حدث ما وان ،القرن صفقة
 داخل من يةوالوطن الدينية للشخصيات ٕواخراج للمخيم
 الظالمة وممارساته االحتالل همجية على يدل إنما القاعة
  .الفلسطيني شعبنا بحق

 الشيخ وفضيلة حنا اهللا عطا المطران سيادة
 تثنينا لن الممارسات هذه ان على أكدا حسين محمد

 وندافع شعبنا ونخدم رسالتنا نؤدي ان من كفلسطينيين
 المشاريع لكافة رفضنا ونعلن ومقدساتنا قدسنا عن

  .الفلسطيني شعبنا على التآمرية المشبوهة

 الممارسات هذه مثل تكررت األخيرة اآلونة وقي
 المطران مدرسة قاعة اقتحام تم أيام قبل حيث االحتاللية

 والفعاليات النشاطات من الكثير إفشال تم وقبلها
 أمام أننا ويبدو المقدسة المدينة في الوطنية الفلسطينية

 في وطني نشاط أي ومنع بقمع جديدة ليةاحتال سياسة
 السياسة لهذه المقدسيون يستسلم ولن المقدسة المدينة

  .التضحيات كانت ومهما الثمن كان مهما

  ١٦/٢/٢٠٢٠مكتب سيادة المطران عطا اهللا حنا 

* * * * *  
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سلطات االحتالل تعتقل ثالثة شبان وسيدة من 
  باب االسباط

 

تقلت قوات  اع-  وكاالت- فلسطين المحتلة
 شبان وسيدة، قرب ٣االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، 

  .باب األسباط أحد أبواب المسجد األقصى المبارك

وأفاد شهود عيان لوكالة األنباء الفلسطينية 
، بأن قوات االحتالل اعتقلت الشبان »وفا«الرسمية 

الثالثة والسيدة، وذلك أثناء تواجدهم قرب باب األسباط، 
  .يهم بالضرب المبرحواعتدت عل

وأغارت طائرات ومروحيات االحتالل على عدد 
من المواقع التابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة، ومن 
بينها مجمع عسكري وسط القطاع، بعد منتصف ليل 

وأضاف .  األحد، بحسب بيان لجيش االحتالل-السبت 
ْجاءت الغارات ردا على إطالق القذيفتين «البيان أنه  

ْيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت الصاروخ
  .«سابق مساء السبت

وفي وقت سابق من مساء السبت، أعلنت 
سلطات االحتالل عن إلغاء التسهيالت التي منحت لقطاع 
غزة، بحيث قررت تقليص مساحة الصيد وحظر إدخال 
اإلسمنت إلى قطاع غزة، وذلك بذريعة إطالق قذيفتين 

غالف «ن القطاع صوب صاروخيتين مساء السبت م
  .«غزة

وقال منسق أعمال الحكومة في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، كميل أبو ركن، في بيانه لوسائل 

اإلجراءات المدنية المخططة في قطاع غزة «اإلعالم إن 
ألغيت في أعقاب إطالق الصواريخ من قطاع غزة على 

وكانت التسهيالت تشمل توسيع مساحة الصيد، . إسرائيل
ٕ تصريح تجاري واعادة إدخال مدخل ٥٠٠ٕاعادة و

وذكر أيضا أن الجيش سيستمر في تحديد . »اإلسمنت
  .سياساته وفقا للتطورات الميدانية

يذكر أن سلطات االحتالل قررت األسبوع 
الماضي وقف إدخال أجهزة ومعدات خاصة باالتصاالت 

 وفق ما أوضحت اللجنة الرئاسية لتنسيق ،إلى قطاع غزة
  .ع، التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، في بيانالبضائ

وفي وقت سابق من مساء السبت، دوت 
في مستوطنات » كيسوفيم«صافرات اإلنذار، في كيبوتس 

ّبحسب ما ذكر متحدث باسم الجيش » غالف غزة«
وسبق ذلك أن أطلق جيش االحتالل قنابل . اإلسرائيلي

القرارة إنارة في أجواء السياج الفاصل شرقي بلدتي 
  .وخزاعة في القطاع

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
متابعة لتفعيل صافرات اإلنذار في غالف غزة، فالحديث «

عن إطالق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو 
  .«إسرائيل

وأفادت وسائل إعالم إسرائيلية أنه تم سماع دوي 
إلنذار، دون انفجارات في المنطقة، عقب إطالق صافرات ا

وذكرت وسائل اإلعالم أنه . تحديد مصدر هذه االنفجارات
جرى رصد سقوط قذيفتين من قطاع غزة سقطت في 
مناطق مفتوحة دون التسبب بأضرار بالممتلكات أو 

كان التواجد بالقرب بشرية، علما أن الجيش طالب الس
  .من المالجئ

  ١٨ ص١٧/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

بفقدان عينه إثر إصابته طفل مقدسي مهدد 
  برصاص االحتالل

 

منظمة حقوقية  ذكرت –القدس المحتلة 
، ) أعوام٩(إسرائيلية، أن الطفل الفلسطيني مالك عيسى 

مهدد بفقدان إحدى عينيه إثر إصابته برصاص قوات 
االحتالل، خالل مواجهات اندلعت، الليلة الماضية، في 

  .تلة، شمال شرقي القدس المح"العيسوية"بلدة 
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، "حقوق المواطن في إسرائيل"وقالت جمعية 
ُإن الطفل مالك، نقل السبت، من : اليوم األحد، في بيان

  .المدرسة إلى المستشفى مصابا برصاصة في عينه

ما الذي يمكن أن يفعله طفل : "وتساءل البيان
 أعوام لتهديد القوات الخاصة وشرطة ٩يبلغ من العمر 

  !؟"رة ويفقد إحدى عينيهحرس الحدود ليصاب إصابة خطي

األولى "وأشار إلى أن حالة الطفل مالك، ليست 
التي يصبح فيها طفل مهددا بفقد عينه بسبب رصاصة 

  ." في القدسإسفنجية

" العيسوية"والسبت، اندلعت مواجهات في بلدة 
بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل، أطلق خاللها 

ل الغاز المسيل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقناب
  .للدموع

وأصيب خالل المواجهات، الطفل الفلسطيني 
مالك عيسى، بإحدى تلك الرصاصات، التي أطلقها جنود 
االحتالل، لتصيبه مباشرة في رأسه في منطقة قريبة من 

  .عينه

اعتقاالت ومواجهات، شبه " العيسوية"وتشهد 
  .ّيومي، يتخللها اقتحام القرية وتفتيش منازلها

  ١٦/٢/٢٠٢٠  الفلسطيني لإلعالمالمركز

* * * * *  

  طقوس تلمودية استفزازية في باحات األقصى
 

 اختارت صحيفة -  وكاالت- فلسطين المحتلة
 البريطانية صورة متظاهر فلسطيني مشارك "الغارديان"

في المسيرات السلمية بقطاع غزة كأجمل صورة لعام 
 واختارت الصحيفة الصورة، بحسب ما نقلته. ٢٠١٩

 صورة من مختلف ٢٠، من بين أفضل "روسيا اليوم"
بلدان العالم، وهي بعدسة مصور فلسطيني، تم التقاطها 

   . من تشرين أول الفائت٣٠في مسيرات الـ

واقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس األحد، 
 الحرم القدسي الشريف - باحات المسجد األقصى المبارك 

  .بمدينة القدس المحتلة

ام دائرة االوقاف االسالمية العامة وقال مدير ع
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب 

ّفي رام اهللا ان عشرات المستوطنين اقتحموا ) بترا(لمراسل 
ِباحات األقصى وتجولوا في ساحاته، بحراسة مشددة من 
شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة المدججة بالسالح، 

ستفزازية في باحات االقصى حيث أدوا طقوسا تلمودية ا
  .وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان

وذكرت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا 
باب «باحات األقصى على شكل مجموعات من جهة 

الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية منذ احتالل القدس » المغاربة
  . ١٩٦٧عام 

ونوهت المصادر إلى أن شرطة االحتالل واصلت 
إجراءاتها وممارساتها القمعية بحق المصلين المسلمين، 
حيث احتجزت بطاقاتهم الشخصية وحاولت منعهم من 

  .الدخول للصالة والرباط في األقصى

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
األحد، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة 

فيما الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الشبان، 
أصيب العشرات بالعيسوية بحاالت اختناق بالغاز المدمع، 

 شبان عقب اقتحام عناصر من شرطة ٣وتم اعتقال 
  .االحتالل حي عبيد بالقرية

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
 شبان من الضفة الغربية، جرى ٧إن جنوده اعتقلوا 

لمشاركة تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة ا
في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود االحتالل 

  .والمستوطنين

في القدس، أصيب العشرات من سكان حي عبيد 
في قرية العيسوية باالختناق، في ساعات الليل المتأخرة، 



  
  ٢٠٣ 

جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، ورضوض وجروح 
  . بعد اعتداء شرطة االحتالل عليهم

حتالل التي اقتحمت وأفاد مواطنون بأن قوات اال
القرية واعتدت على سيدات وشبان فلسطينيين، وأطلقت 
قنابل الغاز بكثافة مما أدى إلى وقوع عدد من حاالت 

  . االختناق

وأضاف مواطنون بأن مواجهات اندلعت بين 
قوات االحتالل وشبان بالقرية التي تتعرض باستمرار 

ت القتحامات يومية، وتتعرض منذ فترة طويلة لحمال
  . استفزاز واعتداءات مستمرة من قوات االحتالل

ووفقا لشهود عيان، أصيب عدد من سكان الحي 
باالختناق، بعد إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل 
للدموع بكثافة نحو البيوت السكنية، حيث قدمت العالجات 
الميدانية للعشرات ممن أصيبوا باالختناق بالغاز وبينهم 

  .أطفال

م مستوطنون، أمس على تقطيع وتدمير وأقد
ّأشجار زيتون معمرة في قرية ياسوف شرق سلفيت، 

عبد الرحمن موسى، ومعروف : تعود ملكيتها لكل من
  . عيسى

وقال المزارع عبد الرحمن موسى لـ معا إن 
المقامة على أراضي مواطني قريتي » رحاليم«مستوطني 

جرة  ش٣٥ياسوف ويتمة شرق سلفيت، قاموا بتقطيع 
  . عام١٠٠زيتون مثمرة والتي يزيد عمرها عن 

وفي السياق، اقدم مستوطنون، صباح أمس 
 شجرة زيتون مثمرة في قرية ٦٠على تقطيع وتدمير 
  .الساوية جنوب نابلس

ويواصل األسير المقدسي إسماعيل علي من 
يوما على ) ١١٠(بلدة أبو ديس، إضرابه عن الطعام منذ 

  . العتقالهم اإلداري رين، رفضاالتوالي، رفقة أسيرين آخ

وبرغم اإلهمال الطبي لم تفلح محاوالت إدارة 
سجون االحتالل في إفشال اإلضراب المفتوح عن الطعام، 

  .لألسرى الثالثة

وبحسب هيئة األسرى فإن األسير أحمد زهران 
يوما، فيما يواصل ) ٤٨(يواصل إضرابه عن الطعام منذ 

  . يوما) ٤٧ (األسير مصعب الهندي إضرابه منذ

وتشدد وتضيق ما يسمى بإدارة مصلحة سجون 
االحتالل على األسرى المضربين في محاولة لكسر 

  .ٕعزيمتهم واجبارهم على فك اإلضراب

وتفرض سلطات االحتالل إجراءات تنكيلية بحق 
األسرى المضربين عن الطعام، وتتصاعد مع طول مدة 

ال تصلح اإلضراب، ال سيما استمرار عزلهم في زنازين 
للعيش اآلدمي، وحرمانهم زيارة العائلة، ونقلهم المتكرر 
من معتقل إلى آخر، عدا عن جملة اإلجراءات التي 
ينفذها السجانون على مدار الساعة بحقهم، منها 
االستفزازات والضغط النفسي والتفتيش اليومي للزنازين 
على الرغم من أنها مجردة، وذلك في محاولة مستمرة 

  .دتهملكسر إرا

إلى ذلك، تتجدد معاناة األسرى في بمركز توقيف 
، مع دخول فصل الشتاء، حيث أوضاعهم »عتصيون«

سيئة للغاية، وخاصة مع عدم توفر وسائل تدفئة 
لألسرى، وعدم وجود مياه ساخنة، إضافة إلى معاملة 

  . السجانين االستفزازية والعدائية

، من أسوأ »عتصيون«ويعتبر مركز توقيف 
 االعتقال، والتي يستخدمها االحتالل الحتجاز مراكز

  . ًاألسرى مؤقتا في الفترة األولى من االعتقال

ويفتقر إلى أبسط مقومات الحياة اإلنسانية، 
وتزداد أوضاع األسرى صعوبة وقسوة مع دخول فصل 
الشتاء، حيث تجبر عناصر اإلدارة األسرى على التعري 

ًا عن أغراض بحجة التفتيش الشخصي خالل البرد بحث
  .ممنوعه كما تدعى



  
  ٢٠٤ 

وبين مركز أسرى فلسطين للدراسات أن أعدادا 
كبيرة من المواطنين الذين يتم اعتقالهم من أنحاء الضفة 

في » عتصيون«الغربية يتم الزج بهم في مركز توقيف 
  . ظروف قاسية للغاية

وأكد األسرى هناك بأن ظروفهم صعبة للغاية، 
يعانون اشد المعاناة نتيجة وخاصة مع قدوم الشتاء حيث 

زماتهم من ٕالبرد القارس واهمال اإلدارة لتوفير مستل
  .اغطيه ووسائل تدفئة

  ٢٢ ص١٨/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

سلطات االحتالل تنهب أموال أسرى محررين 
    مقدسيين
 

استولت سلطات االحتالل قبل يومين على رواتب 
 من وأموال أسرى محررين مقدسيين، بحجة تلقيها

، في إشارة إلى الرواتب التي يتلقونها »جهات معادية«
  .من السلطة الوطنية

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن مخابرات 
: ًاالحتالل اقتحمت فجرا منازل أسرى محررين عرف منهم

مجدي العباسي، وناجي عودة، وباسل أبو تايه من بلدة 
ت سلوان، وايهاب بكيرات من قرية صور باهر، ونفذ

  .عملية تفتيش واستولت على أموال من داخلها

إن : وقالت العائالت المستهدفة من بلدة سلوان
قوات االحتالل استولت على كل شيقل وجدته في 
المنازل، بما في ذلك حصاالت األطفال والمبالغ البسيطة 

  .المدخرة للعائالت

وأوضح مركز وادي حلوة، أن قوات االحتالل 
 ٢٥(محرر مجدي العباسي على استولت من األسير ال

، ومن ) شيقل١٠٠٠(، ومن ناجي عودة )الف شيقل
، ومن ايهاب بكيرات سيارة ) شيقال٧٩٠(باسل أبو تايه 

  .تعود لوالده

وكان وزير جيش االحتالل نفتالي بينيت، قد 
أصدر أمرا قبل عدة أسابيع، بحجز أموال عائالت ثمانية 

تلقون رواتب ، بادعاء أنهم ي٤٨أسرى من أراضي الـ
  .شهرية من السلطة الوطنية

وتباهى بينيت بقراره نهب أموال األسرى، واعتبر 
هذه المرة األولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل «أن 

مباشر ضد األسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من 
، وهدد بأنه سيوقع على أوامر حجز »السلطة الفلسطينية

  .أموال ألسرى آخرين في وقت الحق

أصيب  وتستهدف مدارس أبو ديس بقنابل الغاز
عشرات الطلبة وأعضاء من الهيئة التدريسية مؤخرا 
بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل 
للدموع الذي أطلقته قوات االحتالل بغزارة صوب مجمع 

  .المدارس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة

قاومة الشعبية في وقال الناطق باسم لجان الم
أبو ديس هاني حلبية إن قوات االحتالل أطلقت وابال من 
قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجمع المدارس، ما 
أسفر عن اصابات باالختناق في صفوف الطلبة والهيئة 

  .التدريسية

وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، بأن 
اء  إصابة في المكان، جر١٤طواقمها تعاملت مع 

استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وجرى معالجتهم 
  .ميدانيا، اال حالة واحدة منها ذهبت الى المستشفى

وتعد منطقة محيط المدارس وجامعة القدس في 
ّأبو ديس منطقة تماس دائمة مع االحتالل اإلسرائيلي، 
الذي يتعمد التضييق على الطلبة وعرقلة المسيرة 

  .التعليمية باستمرار

  ١٩ ص١٨/٢/٢٠٢٠ور الدست

* * * * *  

  



  
  ٢٠٥ 

االحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم 
  منازلها بيدها

 

عائلة شقيرات، اليوم الثالثاء،  أجبرت – القدس
 منازل بيدها، في قرية جبل المكبر جنوب ٣على هدم 

القدس، بقرار من بلدية االحتالل بحجة البناء دون 
 .ترخيص

قيام  منتصر شقيرات عقب أموقالت الحاجة 
… أرضنااألرض "أوالدها بهدم منازلهم الثالثة بأيديهم 

مستحيل اطلع من ..  من غالوة الولداألرضوغالوة 
 الحاجة وأضافت". هم بهدموا واحنا بنبي.. األرض

 البلدية على هدم منازلنا وبقيت حتى أجبرتنا"شقيرات 
…  حتى قمنا بتنفيذ الهدمأمسساعة متأخرة من مساء 

   .”لكن سأبني خيمة ألعيش فيها… مجدداوعدنا للعراء 

ان بلدية "من جانبه، أوضح منتصر شقيرات 
 منازل، ولعدم ٣ العام الماضي أواخراالحتالل هدمت لهم 

 شقق لإليجار، إيجادوجود مأوى آخر وعدم تمكنهم من 
قاموا بالبناء على بعد عدة أمتار من المنازل التي هدمت 

  ". ًسابقا

البناء من الصاج المقوى، قمنا بعملية "وأضاف 
 مترا مربعا، ورغم ذلك تمت ٥٠ومساحة كل شقة حوالي 

مالحقتنا، وحضرت البلدية قبل حوالي أسبوعين، ثم 
  ".اتصلت علينا الشرطة وطالبتنا بتنفيذ الهدم

  ١٨/٢/٢٠٢٠اإلعالم صدى 

* * * * *  

في القدس " برج اللقلق"االحتالل يقتحم جمعية 
ّالقديمة ويفتش الشب   انُ

 

اقتحمت قوات االحتالل الليلة الماضية، جمعية 
برج اللقلق، في حارة باب حطة داخل أسوار القدس 

ووصف الشبان ما  .التاريخية، وأوقفت شبانا لتفتيشهم

قام به الجنود باالستفزازي وغير المبرر وينتهك حرمة 
  .المؤسسة المجتمعية

 ١٨/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يوافق على  ..ستوطنينلخدمة الم
بناء محطة قطار قرب حائط البراق بالقدس 

 المحتلة
  

ُ وافقت ما تسمى اللجنة – المحتلة القدس
الوطنية للبنية التحتية اإلسرائيلية اليوم الثالثاء، على 
بناء محطة قطار قرب حائط البراق في مدينة القدس 

 .المحتلة

رة النقل ًوجاء ذلك وفقا للمتحدثة باسم وزا
التابعة لالحتالل اإلسرائيلي التي أكدت بأن اللجنة وافقت 

  .على مخطط البناء

فيما وصف بيزاليل سموتريتش وزير النقل 
لالحتالل اإلسرائيلي القرار بأنه قرار تاريخي يخدم 

  .المستوطنين اإلسرائيليين

وفي ذات السياق أوضح مدير مركز القدس 
ة زياد الحموري بأن القرار للحقوق االجتماعية واالقتصادي

اإلسرائيلي وغيره من القرارات تهدم المستوطنين على 
  .حساب المواطنين المقدسيين

ومحطة القطار قرب حائط البراق هي امتداد لخط 
القطار السريع الذي بدأ العمل به أواخر كانون األول 

  .والقدس المحتلتين" تل أبيب"الماضي بين مدينتي 

  ١٨/٢/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

  

  



  
  ٢٠٦ 

ّاالحتالل يهدد باعتقال مديرة جمعية تطوعية 
  في القدس

 

، االثنينأفرجت مخابرات االحتالل، ليلة أمس 
المقدسية سيلفيا أبو " تطوع لألمل"عن مديرة جميعة 

لبن،، بعد التحقيق معها عدة ساعات حول عمل الجمعية 
 .ومشاريعها ونشاطاتها

الحتالل مع وأوضحت الجمعية أن تحقيق ا
المديرة سيلفيا تركز حول عمل الجمعية وتمويلها وحول 
المخيم الشتوي الذي نظمته مؤخرا، واتهمها بأن مقر 
الجمعية هو مكتب للسلطة الفلسطينية في المدينة، 

 .مهددا بإغالقها

وأمهلت مخابرات االحتالل المخابرات أبو لبن 
من ليوم بعد غد الخميس إلحضار الكشوفات المالية 

البنك حول عمل الجمعية، وأبلغها المحققون بمواصلة 
احتجاز الحواسيب والملفات التي صودرت خالل اقتحام 

 . لفحصهاالجمعيةمقر 

وكانت مخابرات االحتالل اقتحمت مقر الجمعية 
عصر أمس في حي بيت حنينا شمال القدس، وفتشته 

 منزلها إلىوصادرت محتوياته، واقتادت مديرة الجمعية 
 حي وادي الجوز وشرعت كذلك بتفتيشه قبل أن في

  .تعتقلها وتحقق معها لعدة ساعات

  ١٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يعتقل موظفين من لجنة اإلعمار 
  باألقصى

 

قوات االحتالل  اعتقلت –القدس المحتلة 
اإلسرائيلي يوم الثالثاء موظفين من لجنة اإلعمار 

  .باركبالمسجد األقصى الم

وأفادت مصادر أن قوات االحتالل اعتقلت مدير 
اإلعمار في المسجد األقصى بسام الحالق والموظف كايد 

  .جابر من ساحات المسجد

ً مستوطنا متطرفا ٥٤وفي السياق، اقتحم  ً
ًصباحا المسجد األقصى من باب المغاربة، ونفذوا جوالت 

  .لاستفزازية في باحاته بحماية مشددة من شرطة االحتال

  ١٨/٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار 
  قلنديا

 

ًتعد وزارة اإلسكان اإلسرائيلية، مؤخرا، خطة   ّ ُِ
إلقامة حي استيطاني ضخم على أراضي مطار القدس 

 المهجور شمالي القدس، رغم أن الخطة) قلنديا(الدولي 

، صنفت "صفقة القرن"المعروفة بـ اإلسرائيلية –األميركية 
 .هذه المنطقة على أنها منطقة سياحية للفلسطينيين

أن الوزارة باشرت " هآرتس"وذكرت صحيفة 
اإلعداد للمشروع منذ عشرة أيام، وأنه سيقام على أراضي 
مطار قلنديا وصوال لجدار الفصل العنصري، بحيث يفصل 

ق الجدار بين الحي االستيطاني الجديد والمناط
 .الفلسطينية في محيط القدس مثل كفر عقب

 دونم ليشمل ١٢٠٠ُوسيقام المشروع على نحو 
 آالف وحدة سكنية ٩ وحدة، إلى ٩٠٠ آالف و٦ما بين 

 ٣٠٠استيطانية، باإلضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 
 ألف متر مربع ستخصص لـ٤٥ألف متر مربع، و َ مناطق "ُ

 .ا من المنشآتوفندق وخزانات مياه وغيره" تشغيل

وتزعم وزارة اإلسكان اإلسرائيلية أن ملكية 
، "الصندوق القومي إلسرائيل"األراضي تعود لدولة و

وبحسب المخطط، ستجري . ٍباإلضافة إلى ملكية ألفراد
إعادة توزيع الملكية في المنطقة قبل إصدار التراخيص، 

 .دون موافقة أصحاب األراضي



  
  ٢٠٧ 

أراضي مطار القدس الدولي في قلنديا المهجور 
 )أرشيفية(شمالي القدس 

، فإن هذه المنطقة "صفقة القرن"وبحسب 
ستخصص إلنشاء مشاريع سياحية بعد قيام الدولة  َ ُ

دعم سياحة "ل فنادق ومتاجر بهدف الفلسطينية، لتشم
، لكنها لم تحدد "المسلمين للقدس ولألماكن المقدسة

 .األراضي أو مساحتها التي ستقام عليها هذه المشاريع

اإلسرائيلية " عير عاميم"وذكر باحث في جمعية 
كلما اقترب موعد "التي ترصد االستيطان في القدس، أنه 
 الخطوات غير االنتخابات، يدفع نتنياهو بمزيد من

إن بناء حي ضخم خلف الخط األخضر هو . المسؤولة
 ."محاولة لفرض حقائق ثابتة على األرض

نتنياهو "أن " سالم اآلن"بدورها ذكرت منظمة 
يسعى لتوجيه ضربة قاضية لفرص حل الدولتين 

، وأكدت أن الحي الذي يخطط له سيقطع "لشعبين
 والقدس الشرقية، التواصل العمراني الممتد ما بين رام اهللا

 .ولمنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

نوفمير من العام الماضي، / وفي تشرين الثاني
كشفت تقارير صحافية أن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية تعمل 
على إعادة إحياء مخطط استيطاني على أراضي مطار 

المهجور، لتوسيع مستوطنة ) قلنديا(القدس الدولي 
 . مدينة القدس المحتلةشمال" عطروت"

ولفتت التقارير حينها إلى أن الحي االستيطاني 
 دونم ٦٠٠ ألف وحدة سكنية تمتد على نحو ١١يشمل 

من المطار المهجور ومصنع الصناعات الجوية حتى 
حاجز قلنديا، علما بأنه تمت مصادرة هذه األراضي في 
. مطلع السبعينات على يد حكومة حزب العمل آنذاك

الخطة حفر نفق تحت حي كفر عقب من أجل وتتضمن 
ويضم  .ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي

) قلنديا" (عطروت"المخطط االستيطاني أراضي في مطار 
الذي أغلق من قبل سلطات االحتالل مع اندالع 

، بعد استهدافه من قبل ٢٠٠٠االنتفاضة الثانية عام 
 .المقاومة الفلسطينية

إلى أن المخطط االستيطاني ولفتت الصحيفة 
وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في أكثر من مناسبة 
بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة لالستيطان في 

، وخصوصا المعارضة التي ١٩٦٧األراضي المحتلة عام 
أبدتها اإلدارة األميركية السابقة، برئاسة باراك أوباما في 

   .يطاني بالقدسحينه، التي عارضت التوسع االست

وأوضحت أن وزير اإلسكان السابق، يوآف 
غاالنت، أصدر أوامر باستئناف العمل على المشروع 
االستيطاني، بعد انتخاب إدارة الرئيس األميركي، دونالد 

   .ترامب

تخطيط "وتعمل وزارة اإلسكان اإلسرائيلية، على 
التي سيتم استغاللها لبناء الحي " استخدام األراضي

طاني، على أن يتم تقديم الخطة المتعلقة االستي
بتخصيص استخدامات األراضي على المناطق التي تم 
تخطيطها، خالل األشهر القليلة المقبلة، للجنة التخطيط 

   .والبناء التابعة لمنطقة القدس

ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط االستيطاني 
يحظى بدعم كبير من رئيس بلدية االحتالل في القدس، 

يه ليئون، ورئيس كتلة المعارضة في البلدية، موش
باإلضافة إلى وزير شؤون القدس في الحكومة 

   .اإلسرائيلية، زئيف إلكين

وبحسب تقديرات المسؤولين السياسيين 
حينها، فإن " يسرائيل هيوم"ًاإلسرائيليين، وفقا لما أوردته 

إدارة ترامب لن تعارض مخطط البناء االستيطاني شمال 
محتلة، طالما لم يتم إصدار التصريح بالبناء القدس ال

  .الفوري في المنطقة

  ١٩/٢/٢٠٢٠ -٤٨عرب 

* * * * *  



  
  ٢٠٨ 

ي يـواصـل تسريب العقارات لالقضاء اإلسرائي
  لجمعية استيطانية

 

أصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية قبل ايام قليلة 
أمرا بإخالء مبنى في حي بطن الهوى ببلدة سلوان 

» عطيرت كوهنيم«ة، لصالح جمعية جنوبي القدس المحتل
االستيطانية، بزعم أن ألرض المقامة عليها البناية تعود 

  .لملكية يهودية

ويقضي القرار الذي أصدرته المحكمة بإخالء 
بناية سكنية تعود لعائلتي عودة وشويكي، بعد رفضها 
االعتراضات التي قدمتها العائلتان على البالغات 

عطيرت «لمتها من جمعية القضائية التي كانت قد تس
، وحاولتا من خالل االعتراضات ٢٠١٨عام » كوهنيم

  .إثبات حقهما في األرض والعقار

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان 
ولجنة حي بطن الهوى في بيان مشترك، في بيان 
مشترك، أن المحكمة أمهلت العائلتين حتى منتصف شهر 

خالء المؤلف من أغسطس المقبل لتنفيذ قرار اإل/ آب
  .وطابقين علويين» مخزن«طابق 

» عطيرت كوهنيم«وأضاف البيان أن جمعية 
 بتسليم ٢٠١٥سبتمبر عام / بدأت منذ شهر أيلول

بالغات قضائية ألهالي الحي، تطالب باألرض المقامة 
 ٢٠٠١عليها منازلهم، وذلك بعد حصول الجمعية عام 

ّالتي تدعي » الجمعية اليهودية«على حق إدارة أمالك 
وتقع البناية التي تضم عائلتي عودة  .ملكيتها لألرض

 ٥للسيطرة على » عطيرت كوهنيم«وشويكة ضمن مخطط 
 متر مربع من حي بطن الهوى في بلدة ٢٠٠دونمات و

، ١٨٨١سلوان، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 
ّوتدعي الجمعية أن المحكمة العليا اإلسرائيلية، أقرت 

يهود من اليمن سكنوا أرض بطن الهوى حتى العام ملكية 
١٩٣٨.  

 ٧٠٠تضم نحو ( عائلة ٨٤وأوضح البيان أن 
تسلمت على مدار السنوات الماضية بالغات ) شخص

قضائية للمطالبة باألرض، وتخوض صراعا قضائيا في 
المحاكم اإلسرائيلية إلثبات حقها باألرض التي قامت 

  .وراق رسميةبشرائها من أصحابها السابقين بأ

وأصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية خالل 
 قرارات إخالء لصالح جمعية ٤األسبوعين األخيرين 

، األول ضد عائلة الرجبي، والثاني ضد »عطيرت كوهنيم«
  .عائلتي دويك، واألخير ضد عائلتي عودة وشويكي

 ١٣ ص١٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

قصى االحتالل يعتقل مدير إعمار المسجد األ
  وموظف أوقاف من داخل المسجد

 

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة 
االحتالل، الثالثاء، موظفين من لجنة اإلعمار بالمسجد 

 في اإلسالميةاألقصى المبارك التابعة لدائرة األوقاف 
  .القدس

وقال مراسلنا ان قوات االحتالل اعتقلت مدير 
م الحالق اإلعمار في المسجد األقصى المهندس بسا

 إلىوالموظف كايد جابر من ساحات المسجد واقتادتهما 
  .مركز تابع لها في القدس القديمة للتحقيق معهما

  ١٩/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل  الفجر العظيم بذريعة دعم حملة
  يحارب تجار القدس

  

مخاوفه تجاه تعاظم " اإلسرائيلي"يخبئ االحتالل 
الفجر " في صلوات الفجر ضمن حملة احتشاد المصلين

، عبر شن حمالت تضييق على سكان القدس "العظيم
طالت مؤخرا أصحاب المحال التجارية؛ بذريعة دعم 

  .الحملة



  
  ٢٠٩ 

ٍإلى حد إغالق " اإلسرائيلية"ووصلت الهجمة 
في باب حطة في القدس " أبو اسنينة"ّجبري لمخبز 

 مخابز المحتلة، صباح اليوم األربعاء، وهو أحد أشهر
القدس القديمة، كما اعتقلت صاحبه ناصر أبو سنينة 

  ".اإلسرائيلية"بزعم أن المخبز غير مرخص من الصحة 

وبحسب مصادر محلية؛ فإن سلطات االحتالل 
تهمة توزيع الكعك على "وجهت لصاحب مخبر أبو سنينة 

  .خالل جمعة الفجر العظيم بالمسجد األقصى" المصلين

في القدس، األحد وقضت بلدية االحتالل 
ّالماضي، بإغالق مخبز أبو سنينة في حال لم يوفر 

  .صاحبه جميع الشروط المفروضة عليه خالل أسبوع

 - الشهر الماضي-كما أغلقت قوات االحتالل 
محال لبيع الحلويات لعائلة أبو صبيح للسبب نفسه، 

  .وذلك في إطار حملة مسعورة تشنها ضد المقدسيين

  استهداف الحملة

ّه عد البرلماني محمد أبو طير مالحقة بدور
يحسب "االحتالل للتجار وأصحاب المحالت يشير إلى أنه 

حسابا لصورة التكاتف والوحدة التي يبديها المقدسيون 
في الدفاع عن أقصاهم، والتي ترسخت عبر حملة الفجر 

  ".العظيم

إن حرب االحتالل على المقدسيين : "وقال
ت نحو التضييق على وإلجهاض موقفهم الوطني اتجه

مخبز أبو "، الفتا إلى أن "الناس وحرمانهم مصدر رزقهم
  ".ّسنينة هو مخبز تاريخي، ويعد معلما من معالم القدس

هذا : "ّوعقب على قرارات االحتالل األخيرة بالقول
الموقف آلل أبو سنينة وآل أبو صبيح سيسجل في أنصع 

  ".صفحات التاريخ المشرفة

رواد الفجر أثاروا حفيظة وأوضح أبو طير أن 
الجميع، وأثبتوا أن الكل مطالب بالدفاع عن القدس بما 
ّيستطيع، وأنه ال عذر ألي أحد يقصر بواجبه نحو 

  .المقدسات

وأضاف أبو طير أن االحتالل كذلك يمنع سائقي 
الباصات من الوصول للقدس، ويضع الحواجز ليحول 

  .دون توافد المصلين نحو صالة الفجر

االحتالل ال يمكنه بمثل هذه " أن ويعتقد
التصرفات إخافة أبناء شعبنا الفلسطيني، بل سيزيد 
إصرارهم على مواصلة الخير والتدافع نحو المسجد 
األقصى، إضافة إلى توفير الدعم والتضامن الكاملين 
ليعاد فتح مخبز أبو سنينة وحلويات أبو صبيح وكل من 

  ".تأذى بسبب أفعال االحتالل العنصرية

الخير كله والرزق في صالة الفجر، : "وأردف
واستمرار حملة الفجر العظيم ودعمها يؤكد انتماء 

ودعا للمحافظة  ".المقدسيين لدينهم ووطنهم وعروبتهم
على حالة النفير للصالة في المسجد األقصى، الفتا إلى 

انتقلت إلى مساجد الضفة والدول المجاورة بفضل "أنها 
  ".احهاإصرار أهلنا على إنج

من جهته، قال أمين سر  خطة إنقاذ للقدس
إن سياسة : الغرفة التجارية في القدس جواد أبو عمر

االحتالل تجاه التجار في القدس تأتي ضمن الهجمة 
الشرسة التي تمارس ضد الفلسطينيين، والذي من شأنه 

  .أن يضر بالتجارة والحركة التجارية في القدس

رورة دعم التجار وناشد أبو عمر كل المعنيين ض
ٕوايجاد حل النتهاكات االحتالل قبل أن يصل التاجر 
المقدسي لحالة إفالس وضياع بسبب الممارسات 
الصهيونية التي تهدف إلى مزيد من التهويد وتهجير 

   .التجار من البلدة القديمة

وأشار إلى أن الكثير من التجار المقدسيين 
ديد اضطروا إلغالق محالتهم بسبب عجزهم عن تس

   .الضرائب الباهظة التي تفرضها بلدية االحتالل

ووجه رسالة للجميع بضرورة إيجاد خطة 
متكاملة لدعم القدس وليس توفير دعم مادي فحسب؛ 
فالقدس بحاجة لمؤسسات داعمة وحمالت إعالمية 



  
  ٢١٠ 

تناصر البلدة القديمة والتجار منهم على وجه التحديد، 
 في األسواق داعيا جميع المقدسيين لتكثيف وجودهم

  .العربية لدعم تجار القدس

 ١٩/٢/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

مقدسيون يروون تاريخ أرض تبتلعها 
  "سفوح أرنونا"مستوطنة 

  

على  - القدس المحتلة -  أسيل جندي
وبمحاذاة - المحتلة  قرية صور باهر جنوب القدس أراضي

 -   قبل نحو عامينالسفارة األميركية التي انتقلت إلى هناك
بدأت آليات االحتالل العمل على تأسيس البنية التحتية 

 وحدة ١٨٠٠الجديدة التي ستضم " سفوح أرنونا"لمستوطنة 
   .سكنية

هناك انطلقت الجزيرة نت بحثا عن أصحاب  ٕوالى
األرض األصليين، ووجدت أن منهم من يحتفظ بوثائق 

لغ مساحتها تاريخية تثبت ملكيته لجزء من األرض التي تب
  . دونما غرب القرية٢٥٠

استقبلنا الستيني المقدسي محمد دبش في منزل 
عائلته الذي نزحت إليه بعد نسف العصابات الصهيونية 

 منزلهم الواقع باألرض التي ستبنى عليها ١٩٤٨عام 
  .المستوطنة الجديدة

 مترا مربعا في الموقع ٨٦دونما و نمتلك"يقول 
ُنة الجديدة، بني عليها منزل الذي ستبنى عليه المستوط

مكون من غرفتين ومطبخ وبيت خالء خارجي، أجره والدي 
لشخص وخاض معركة قضائية استمرت خمسة أعوام من 

، وعاش بها مع ١٩٤٢أجل إخالئه ونجح في ذلك عام 
 عندما فجرت العصابات ١٩٤٨أشقائي وأمي حتى عام 

ا نسمى الصهيونية منزلنا الواقع داخل الخط األخضر وبتن
  ".الجئين داخل قريتنا حتى يومنا هذا

رغم قدمها واهتراء أجزاء منها يرفض دبش 
التفريط في الوثائق العثمانية واألردنية وعقد اإليجار 

التاريخي، وهي ما يثبت حقه في أرض والده الواقعة غربي 
البلدة على تلة خضراء مطلة زرعها أهالي صور باهر على 

  .مدار عقود

  تاريخ

الوثائق التي يمتلكها دبش، كانت هذه حسب 
مشاعا بالفترة العثمانية، وعمل أهالي صور باهر  األراضي

على زراعتها وخصص جزء من محصولها للمسجد 
األقصى، وبعد هزيمة الدولة العثمانية بالحرب العالمية 
األولى تملك كل شخص القطعة التي كان يزرعها، والحقا 

ين وقعت بقية األرض داخل الخط األخضر، في ح وقعت
 ١٩٤٨بالمنطقة الحرام الفاصلة بين حدود عامي 

  .١٩٦٧و

قبل عام ونصف العام وعندما سمع دبش أن 
مستوطنة ستبنى على تلك األرض، توجه مع بضعة 
أشخاص إليها، لكن الشرطة اإلسرائيلية طردتهم منها، 

تعهد بعدم االقتراب منها  وأجبرتهم على التوقيع على
  .مستقبال

جهدا في محاولة الحفاظ على  م يدخر دبشل
أرضه، فتوجه إلى محافظة القدس وعدة محامين فأبلغ أن 
قطعة األرض التي تملكها عائلته بالتحديد تقع ضمن حدود 

، ويسري عليها ما يسري من قوانين على مدينة ١٩٤٨عام 
حيفا وعكا وكافة مناطق الداخل المحتل، وأن ال فائدة من 

  .هامحاولة استعادت

ما يعزي دبش أن أيا من الوحدات االستيطانية 
الجديدة لن تبنى على أنقاض منزل عائلته حسب الخرائط 

" سلطة اآلثار اإلسرائيلية"التي يمتلكها، ألن ما تسمى 
  .أحاطت منزلهم بالسياج واعتبرته منطقة أثرية

  ذكريات الجهاد

وعند أقرب تلة مطلة على األرض التي ستختفي 
خضراء قريبا بعد تشييد المستوطنة الجديدة، بدأ مالمحها ال

ومسن ثالث  ) عاما٩٩(والمعمر محمد جاد اهللا  -دبش 



  
  ٢١١ 

 الحديث عن مواقف نضالية تاريخية - من صور باهر
  .شهدوا عليها في تالل ووديان قريتهم الوادعة

في الفوج الثالث  كان جاد اهللا برتبة مالزم أول
، فأخذ يتحدث عن األرض بالجهاد المقدس بالسرية الرابعة

ثالثة منازل شيدت  إن"والمعارك التي دارت عليها قائال 
على تلك األرض أحدها لصالح دبش واآلخر ألحمد علياء 
والثالث بيت شعر لشخص كان يملك حصانا ويربطه بوتد 
خيمته، في حين زرعت بقية الدونمات بمزروعات مختلفة 

  ".تاريخيا

 األمامية كانت صور باهر في الخطوط"ويتابع 
تحيط بها خمس مستعمرات، ولحماية أهالي البلدة كلفنا 
ضابط أردني رفيع المستوى بزرع المنطقة المحاذية لهذه 
األرض باأللغام، لحماية أهالي البلدة من هجوم العصابات 

  ".الصهيونية

 وبعيد تفجير منزل عائلة دبش ١٩٤٨عام 
خر، وحسب استحكمت العصابات الصهيونية في المنزل اآل

جاد اهللا فإن اجتماعا عقد للقيادة العليا بالجهاد المقدس 
صدر عنه قرار زراعة ألغام وتفجير المنزل ألن العصابات 

  .استخدمته مقرا لقناصتها وقتلت عددا من أهالي البلدة

  لمخططا

 زال ما الذي المنطقة تلك اسم على الثالثة أجمع  
ُالرجم "وهو هذا يومنا حتى باهر صور مسنو يتداوله  نسبة" ُ

 لتنظيف األراضي أصحاب جمعها الحجارة من كبيرة تلة إلى
  .قديما للزراعة واستغاللها أراضيهم

 صور أبناء أحد( حامد أبو فؤاد األكاديمي أما
 على أبقوا الجديدة المستوطنة مصممي إن فيقول )باهر
ُالرجم  في الغصة لتعميق بالمكان رومانية مياه قناة وعلى ُ
  .البلدة أهالي بقلو

 تقع الجديدة المستوطنة "نت للجزيرة ويضيف
 سكنية وحدة ١٨٠٠ وستحوي األخضر الخط خارج بالكامل

 باهر، صور من الغرب إلى دونما ٢٥٠ مساحة على

 طابقا ٢١ إلى تصل أبراج بين متنوعا سيكون والبناء
  ".أيضا وفلل طوابق تسعة حتى وبنايات

 بمحاذاة تقع الجديدة المستوطنة أن إلى أشار كما
 تأجيل في سببا كان ذلك أن معتبرا األميركية، السفارة
  .األميركية الموافقة على الحصول لحين أشهر لعدة التنفيذ

 المستوطنة هذه مقابل أنه إلى حامد أبو وأشار
 أربعمئة بناء إسرائيل قررت الشارع، من األخرى الجهة على
 بعد ذلكو ،١٩٩٤ عام للفلسطينيين سكنية وحدة

 مستوطنة بناء عند حينها أبيب لتل وجهت التي االنتقادات
 وهذا بالقدس، لليهود فقط تبني إسرائيل بأن" حوما هار"

 يلوح وال سكنية، وحدة ٢٢٠ إلى اآلن تقلص المشروع
  .اآلن حتى باألفق تنفيذه

  ١٩/٢/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

  مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى ٢٧٢
  

 ٢٧٢ اقتحم – وكاالت - محتلةفلسطين ال
ًمستوطنا صباح أمس األربعاء، باحات المسجد األقصى 
 .المبارك في القدس، بحماية عناصر من شرطة االحتالل

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بأن مجموعات متتالية 
من المستوطنين اقتحمت المسجد األقصى منذ ساعات 

وأضافت أن . الصباح الباكرة وحتى العاشرة والنصف
الخاضع » باب المغاربة«شرطة االحتالل أغلقت 

ً مستوطنا باقتحام المسجد، ٢٧٢لسيطرتها، بعد السماح لـ
ممن تقول عنهم الشرطة » إسرائيليين«من بينهم ثمانية 

ً مستوطنا ١٧٥ُكما كان من بين المقتحمين . ضيوفها
من طالب المعاهد الدينية اليهودية والجامعات العبرية 

  .ة ضباط االحتاللبرفق

ّوفي السياق، اعتقلت شرطة االحتالل المتطرف  
يهودا غليك عقب اقتحام منزله الليلة قبل الماضية، 

وأفادت شرطة االحتالل في . »مواد تحقيق«بحجة سرقته 
ُبيان لها، أنه في أعقاب استجواب غليك بعدما اعتقل 
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أمس األول من المسجد األقصى، تم االشتباه به بسرقة 
وأضافت أنه تم اقتحام وتفتيش منزله، . »مواد تحقيق«

بناء على تلك الشبهات، كما اعتقلت عناصر الشرطة 
  .غليك للتحقيق معه، ثم ُأفرج عنه بشروط

يذكر أن حراس المسجد األقصى أجبروا شرطة 
االحتالل على طرد غليك من المسجد األقصى وتحويله 

مسجد األقصى ّللتحقيق بعدما حاول التجول في باحات ال
ّكما يحلو له، ودون اتباع المسار المحدد للمستوطنين ّ.  

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر 
أمس األربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة 
بالضفة الغربية والقدس، تخللها اعتقال عدد من الشبان، 
فيما يواصل جنود االحتالل محاصرة قرية دير نظام قضاء 

  .ام اهللا لليوم الثامن على التوالير

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
إن جنوده اعتقلوا عددا من الشبان جرى تحويلهم 
للتحقيق لدى األجهزة األمنية بشبهة حيازة أسلحة 
ووسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد 

  .المستوطنين

بعاء، غرفة وصادرت قوات االحتالل أمس األر
، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى )متنقلة(مدرسية 

وقال شهود عيان، . عدم الترخيص، واعتقلت مواطنا
لوكالة األناضول، إن القوة العسكرية داهمت مدرسة قرية 
سوسيا، بمحافظة الخليل، وصادرت غرفة متنقلة تستخدم 

  .كفصل مدرسي

 وأضاف الشهود، إن القوات أخطرت إدارة
المدرسة بوقف العمل في ملعب المدرسة، حيث تجري 

وأشار الشهود، إن عراكا . أعمال تجريف لتسوية الملعب
باأليدي وقع بين األهالي وقوات االحتالل أسفر عن 

  .اعتقال مواطن

 فلسطينيا، ٤٥٠ويسكن قرية سوسيا، نحو 
 طالبا دروسهم في المدرسة الوحيدة في ٩٠ويتلقى نحو 

وعادة ما تقوم إسرائيل بهدم المساكن . التجمع السكاني
بداعي البناء » ج«الفلسطينية، في المناطق المصنفة 

  .بدون ترخيص

وأصيب مواطن برصاص االحتالل، ظهر أمس 
وقال مصدر . االربعاء، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

طبي انها ان المصاب نقل من قرية خزاعة شرق خان 
. راحه بالمتوسطةيونس الى المشفى األوربي ووصفت ج

واعلن جيش االحتالل انه استهدف خلية للجهاد 
االسالمي في خانيونس، بزعم انها اطلقت النار نحو 

وقال جيش االحتالل ان خلية تابعة . دورية عسكرية
للجهاد االسالمي اطلقت النار على دورية عسكرية قبالة 
خانيونس اليوم دون وقوع اصابات، وقام الجنود باطالق 

  .«المسلحين«ر على النا

كما اقتحم عناصر وحدات القمع التابعة إلدارة 
وأفاد . في سجون ريمون» ٤«سجون االحتالل، قسم 

، »المتسادا، واليماز«نادي األسير، أن وحدات القمع 
، في السجن، وأغلق االحتالل األقسام »٤«اقتحمت قسم 

رغم «: وأوضح. األخرى، وسط حالة من التوتر الشديد
تفاق بين األسرى واإلدارة منذ سنوات يقضي بمنع وجود ا

، بشكل خاص، إلى غرف »المتسادا«دخول قوات 
ُاألسرى، بما تشكله هذه من خطورة كبيرة على حياتهم، 
ًإال أن اإلدارة تتعمد إدخالها، تحديدا مع تصاعد عمليات 

  .«القمع منذ مطلع العام الماضي

 بنيامين من جانبه، قال رئيس الوزراء االسرائيلي
نتنياهو ليلة في مقابلة تلفزيونية إنه ال يستبعد قيام دولة 
فلسطينية كما نصت عليها خطة السالم االمريكية التي 
ابصرت النور الشهر الماضي والقت معارضة ورفضا من 
. قبل الفلسطينيين والدول العربية ومعظم دول العالم

الم لقد وافقت على مناقشتها في إطار خطة الس» وأضاف
  .«االمريكية، طالما أنها ال تضر بأمن إسرائيل
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وفي ذات السياق استبعد نتنياهو نقل منطقة 
إن منطقة » مضيفا. المثلث الى الجانب الفلسطيني

المثلث في شمال إسرائيل لن تصبح جزءا من دولة 
وعندما سئل نتنياهو عن ان خطة السالم . »فلسطينية

د ترامب والتي تحدثت التي طرحها الرئيس األمريكي دونال
عن إمكانية نقل منطقة المثلث الى الفلسطينيين، أجاب 

هناك بعض العبارات الغامضة في الخطة التي «: نتنياهو
ليس لها معنى ولن يكون هناك أي نقل للسكان تحت أي 

 .» أنا أعارض ذلك من حيث المبدأظرف من الظروف؛

  ٢٢ ص٢٠/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 وحدة ٥٢٠٠ًن خططا لبناء نتنياهو يعل
  استيطانية جديدة بالقدس

  

 كشف رئيس – وكاالت – فلسطين المحتلة
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، النقاب عن خطط 

.  وحدة استيطانية جديدة، بالقدس الشرقية٥٢٠٠لبناء 
 منها ستقام في مستوطنة ٢٢٠٠وأشار إلى أن 

أبو غنيم، إضافة ، المقامة على أراضي جبل »هارحوماه«
جفعات « وحدة استيطانية في مستوطنة ٣٠٠٠إلى 

، »جفعات همتوس«وتقع مستوطني . »همتوس
وقال . جنوبي مدينة القدس الشرقية» هارحوماه»و

، إن »هار حوماه«نتنياهو خالل زيارة الى مستوطنة 
حكومته بصدد رفع كل القيود أمام البناء في مستوطنة 

نحن «سب نص تصريحاته وأضاف، بح. غفعات همتوس
) في حي غفعات همتوس( وحدة سكنية ٣٠٠٠نبني 

لصالح السكان اليهود، ويجب اإلشارة كذلك إلى أن 
ً وحدة سكنية منها ستطرح فورا على السوق ١٠٠٠ ُ

  .«خالل األيام القليلة المقبلة

قال نتنياهو » هار حوماه«وبشأن مستوطنة 
حيث سنقيم أعلن اليوم عن إقامة حي هار حوما هـ، «

 ألف ١٢ وحدة سكنية من أجل إسكان حوالي ٢٢٠٠فيه 
 ٥٠شخص إضافيين، ليبلغ عدد سكان هار حوما قرابة 

ألف نسمة، أي ما يعادل مجموع سكان مدينة متوسطة 
ولفت إلى . »الحجم في إسرائيل، فقط في هذا الحي هنا

أن نتنياهو قال إن المستوطنة أقيمت خالل رئاسته 
 ألف ٤٠ٕ وانه يوجد اآلن ١٩٩٧عام للحكومة في ال

وأضاف إن الوحدات االستيطانية الجديدة . مستوطن فيها
 آالف ١٠ستزيد أعداد المستوطنين في المستوطنة بنحو 

قد أنجزنا ذلك رغم «وأضاف نتنياهو . مستوطن
اعتراضات دولية شديدة، إذ تخطينا كافة العقبات لننجز 

ي حققناها في هذا المشروع، فشاهدوا اإلنجازات الت
إننا نربط »وتابع رئيس الوزراء اإلسرائيلي. »القدس

أطراف القدس ببعضها البعض ونوصل كافة أقسام القدس 
  .» الموحدة

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة 
الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من 

ان بينهم نشطاء في حركة حماس، فيما أطلق جنود الشب
  .االحتالل النار على مزارعين وعمال في قطاع غزة

ويواجه األسرى في سجون االحتالل، مرحلة 
خطيرة، بعد قرار اإلدارة فرض مزيد من اإلجراءات 
التعسفية والتضييق عليهم، وسحب منجزاتهم التي 

  . الطعامحققوها عبر سنوات من النضال واإلضراب عن

وأكد نادي األسير في بيان له أمس الخميس، 
أن هذه اإلجراءات هي استمرار لتطبيق توصيات ما 

التي شكلها وزير األمن الداخلي » لجنة أردان«تسمى بـ 
، بهدف ٢٠١٨عام » جلعاد أردان«بحكومة االحتالل 

ّووفقا للنادي، فإنه . سلب المنجزات التي حققها األسرى ً
وات الماضية حاولت إدارة سجون على مدار السن

االحتالل فرض واقع جديد عليهم من خالل عملية السلب 
  .المستمرة، وبدرجات متفاوتة من سجن آلخر
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وتمس اإلجراءات الجديدة بالحياة التنظيمية 
، »الكنتينا«لألسرى، وتشمل أصناف المشتريات من 

وكمية الطعام ونوعيته، ومواعيد الفورة ومدتها، وزيارات 
ولفت . العائالت، وعدد الكتب، والحياة التعليمية لألسرى

ًالنادي إلى أن إدارة سجون االحتالل بدأت فعليا بتطبيق 
، من خالل تركيب كاميرات ٢٠١٨إجراءاتها منذ أيلول 

قبل نقلهم إلى » هشارون«لمراقبة األسيرات في سجن 
عقب مواجهة فرضتها األسيرات، وسحب » الدامون«

في » نفحة»و» هداريم«كتب من سجني المئات من ال
  .حينه

ًومؤخرا، أبلغت إدارة سجون االحتالل األسرى 
ًرسميا بتنفيذ إجراءات جديدة تتمثل بتخفيض عدد قنوات 
التلفزة من عشرة إلى سبعة، وتخفيض عدد أرغفة الخبز 
من خمسة إلى أربعة لألسير الواحد في اليوم، وسحب 

 بحيث يعتمد األسرى البالطات المخصصة لطهي الطعام،
ُعلى الطعام الذي يطهى من قبل السجناء الجنائيين، وهو 

ًطعام سيء كما ونوعا ّكما وأبلغت بسحب عشرات . ً
، وسبق ذلك، إجراءات خاصة »الكنتينا«األصناف من 

منذ مطلع العام » عوفر«فرضتها على األسرى في سجن 
الجاري، وتمثلت بـتقليص المصروف الخاص باألغذية 

ًاللحوم، وتقديم البيض مسلوقا فقط، وحظر استخدام و
  .األغطية الملونة، والسماح بذات اللون الواحد فقط

واعتبر نادي األسير أن قضية نقل األسرى 
دون ممثليهم » الدامون«إلى » عوفر«األطفال من سجن 

ًيوما، جزء من التحوالت الخطيرة التي تحاول ) ٣٦(منذ 
وأوضح أنه مع كل . اإدارة سجون االحتالل فرضه

ٕالحوارات التي جرت بين األسرى وادارة السجون من أجل 
حسم قضية احتجازهم في ظروف قاسية ومأساوية، إال 
ًأن اإلدارة تصر على موقفها، بل وتفرض مزيدا من  ّ ُ

  .اإلجراءات القمعية بحقهم

إلى ذلك، أعلنت وزارتا الزراعة واالقتصاد 
عن قرارها منع تصدير الفلسطينيتين، تراجع إسرائيل 

السلع الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، بعد مباحثات 
وجاء في بيان . مباشرة وغير مباشرة عبر أطراف دولية

صادر عن الوزارتين خالل وقت متأخر، األربعاء، أن 
إسرائيل تراجعت كذلك عن إجراءات اتخذتها لمنع استيراد 

  .بما فيها العجولالفلسطينيين المباشر للثروة الحيوانية 

  ١٦ ص٢١/٢/٢٠٢٠الدستور 
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أطباء يقررون استئصال عين طفل . .القدس
  فلسطيني أصيب برصاصة إسرائيلية

 قرر األطباء استئصال عين –القدس المحتلة 
، والذي أصيب )أعوام ٩(الطفل الفلسطيني مالك عيسى 

" العيساوية"برصاص شرطة االحتالل اإلسرائيلي في بلدة 
وقال وائل، والد الطفل  .مال شرقي القدس المحتلةش

" مركز معلومات وادي حلوة"مالك، في تصريح نشره 
ال يوجد أمامنا " "فيسبوك"الحقوقي، عبر صفحته على 

عين مالك اليسرى، ألنها  خيار آخر، يجب استئصال
 ملتهبة، وعدم استئصالها قد يؤدي إلى مضاعفات أخرى،

 ". على العين اليمنى والدماغقد تؤثر سريعا بشكل سلبي

طلبنا من األطباء عدم استئصال العين : "وأضاف
فقدانه للبصر فيها، من أجل  اليسرى لمالك، رغم أنه تأكد

وأشار  ".نفسيته ونفسية العائلة، لكن يبدو أننا مجبرون
وبحسب والد ". صعب للغاية، لكن ال خيار آخر"أن القرار 

نم ليلة أمس، وبقي يبكي مالك لم ي"الطفل المصاب، فإن 
 ".طوال ساعات الليل

الجندي اإلسرائيلي الذي أصاب "ولفت إلى أن 
وقال إن ". مالك، دمر عائلتنا ونفسيتنا ونفسية الطفل

ّشقيقات مالك اللواتي كن يرافقنه عند إصابته، يعانين "
". حاليا من حاالت نفسية صعبة، وهن بحاجة إلى العالج

رطي إسرائيلي رصاصة معدنية والسبت الماضي، أطلق ش
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الطفل أثناء عودته من مدرسته،  مغلفة بالمطاط على
وتشهد . النار وأصابه بعينه، دون وجود أي مبرر إلطالق

اعتقاالت بصورة شبه يومية، يتخللها اقتحام " العيسوية"
القرية وتفتيش منازلها، بحجة وقوع مواجهات مع 

كيل اإلسرائيلي بين وتتفاوت أعمال التن. الشرطة في البلدة
التجارية والسيارات،  هدم منازل، وتحرير مخالفات للمحال

  .مرورا باعتقال الشبان، وصوال إلى استشهاد آخرين

  ٢٢/٢/٢٠٢٠وكالة قدس برس انترناشيونال 

* * * * *  

االحتالل يقتحم منزل شهيد القدس ويعتقل 
  ذويه

 

اعتقلت قوات االحتالل، عصر اليوم السبت، 
 ٣٣(د القدس؛ الشاب ماهر يوسف زعاترة ذوي شهي

الذي أعدمته أمام المسجد األقصى من جهة باب ) ًعاما
 .األسباط بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن

ونقل مراسلنا في القدس عن مصدر محلي في 
السواحرة، أن قوات االحتالل داهمت منزل الشهيد، وهو 

قيقيه أب لثالثة أطفال، في بلدة جبل المكبر واعتقلت ش
 .محمد وظافر زعاترة، فيما لم تؤكد أنباء اعتقال والدته

وكان شهود عيان أكدوا أن جنود االحتالل أطلقوا أكثر 
 رصاصة على الشاب زعاترة في منطقة باب ٢٠من 

األسباط، أصيب على إثرها إصابة خطيرة، وأصيبت امرأة 
أخرى كانت متوجهة للمسجد األقصى، ووصفت إصابتها 

  .بالمتوسطة

  ٢٢/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

المشروع االستيطاني على أراضي مطار قلنديا 
  يعزل القدس

 

 قال –  المركز الفلسطيني لإلعالم–نابلس 
المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان 
التابع لمنظمة التحرير إن المشروع االستيطاني الذي 

ائيلي تنفيذه على أرض مطار تعتزم سلطات االحتالل اإلسر
قلنديا شمال القدس المحتلة يهدف إلى عزل المدينة عن 

  .محيطها بالكامل

وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي السبت أن 
اإلسرائيلية شرعت بإعداد الخطط لبناء " وزارة اإلسكان"

ًمستوطنة جديدة على أراضي المطار، وصوال لجدار الضم 
ًدا فاصال بين المستوطنة والتوسع، الذي سيكون ح 

الجديدة والمناطق الفلسطينية في محيط القدس لعزلها 
  .بالكامل

وأشار إلى أن نتنياهو كان جمد تنفيذ هذا 
ًالمشروع أكثر من مرة، الفتا إلى أن المشروع يقوم على 

 آالف وحدة ٦ دونم، ليشمل أكثر من ١٢٠٠نحو 
 ٣٠٠احة استيطانية، باإلضافة إلى مراكز تجارية بمس

ُ ألف متر مربع ستخصص لـمناطق ٤٥ألف متر مربع، و
  .تشغيل، وفندق، وخزانات مياه وغيرها من المنشآت

وأضاف أن سلطات االحتالل وضعت إشارات 
ً منزال فلسطينيا قائما منذ سنوات طويلة ٢١حمراء على   ً

ًسيجري هدمها، تمهيدا إلقامة أجزاء من المشروع 
 سيتم انتزاع ملكية األراضي االستيطاني فوقها، كما

المقامة عليها تلك المنازل، ليشملها هذا المشروع 
  .االستيطاني

 آالف وحدة ٦وتابع أن المشروع يشمل أكثر من 
، ٢٠٣٠استيطانية، إال أن الخطة التطويرية له للعام 

 ألف وحدة استيطانية في غضون ١١سترتفع إلى 
ًل تكتال سنوات قليلة، حيث إن هذه المستوطنة ستشك
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ًاستيطانيا ضخما على غرار  شرق " معاليه أدوميم"ً
  .جنوبا" كفار عتصيون"المدينة، والتجمع االستيطاني 

ويحظى المشروع االستيطاني الخطير بدعم كبير 
من رئيس بلدية االحتالل في القدس موشيه ليئون، 
ورئيس كتلة المعارضة في البلدية، ويعد األضخم بعد 

  .في شرقي القدس المحتلة" دوميممعالية ا"مستوطنة 

وفي سياق حملته النتخابات الكنيست في الثاني 
مارس المقبل، أعلن نتنياهو وضع خطط لبناء / من آذار
 منها ٢٢٠٠ وحدة استيطانية جديدة في القدس، ٥٢٠٠

، المقامة على أراضي جبل أبو "هارحوماه"في مستوطنة 
ة  آالف وحدة في مستوطن٣غنيم جنوب القدس، و

على أراضي بلدة بيت صفافا، ما سيزيد " جفعات همتوس"
 ١٠من أعداد المستوطنين في المستوطنات المذكورة إلى 

  .آالف

ولفت التقرير إلى أن وزير جيش االحتالل 
نفتالي بينيت قرر عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا 
التابعة لسلطات االحتالل، من أجل المصادقة على 

في الضفة الغربية، تقضي ببناء مخططات استيطانية 
 وحدة، غالبيتها في المستوطنات ١٩٠٠أكثر من 

المقامة على أراضي رام اهللا، وذلك قبل انتخابات 
  .الكنيست

 وحدة جديدة في ٦٠٠وحسب بينيت، سيتم بناء 
 عائلة، ٩٣٠، التي يسكنها حاليا قرابة "عيلي"مستوطنة 

عدد ما يعني أن مخطط البناء الجديد سيضاعف 
شفوت " وحدة في مستوطنة ٥٣٤المستوطنين، وبناء 

  .، ما يعني توسيع المستوطنة خمسة أضعاف"راحيل

وذكر التقرير أن حكومة االحتالل تسعى 
" ب"لتقويض السيطرة الفلسطينية على المناطق المصنفة 

ًوفقا التفاق أوسلو، وتسعى التخاذ خطوات عملية على 
بينيت حظر البناء هذا الصعيد ألول مرة، لذا قرر 

  .الفلسطيني فيها

وأوعز بحظر بناء الفلسطينيين في تلك المناطق، 
تهديد أمني للمستوطنات القريبة، "بذريعة الخوف من 

حيث يدور الحديث عن مبان فلسطينية على مقربة من 
جنوب نابلس، على الرغم " شيلو"و " عيلي"مستوطنتي 

لسطينية من تواجدهما في مناطق خاضعة للسيطرة الف
  .المدنية

وقال التقرير إن طواقم االحتالل شرعت بوضع 
لمسات فنية وعالمات للبدء بشق شارع استيطاني يضم 

 كم، يبدأ من بلدة ٧أنفاقا وجسورا جنوب نابلس بطول 
زعترة، ويخترق حوارة وبيتا وأودال، لخدمة المستوطنين، 

  .بتكلفة مالية تصل إلى مئات ماليين الشواقل

الشارع سيعمل على خلق وقائع جديدة وبين أن 
 ٧ دونمات من أراضي ٤٠٦على األرض، ويستولي على 

قرى فلسطينية، إضافة إلى منع البناء على آالف 
الدونمات من األراضي التي ستكون على جوانب الشارع 

  . االستيطاني

  ٢٢/٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

وات استشهاد شاب فلسطيني على يد ق
 االحتالل اإلسرائيلي

  

 – القدس المحتلة -عمان - نادية سعد الدين
استشهد شاب فلسطيني أمس على يد قوات  -وكاالت 

االحتالل االسرائيلي أمس بدعوى أنه كان يحمل سكينا 
واقترب من جنود بالقرب باب األسباط المؤدي إلى البلدة 

  .القديمة في القدس الشرقية المحتلة

ون من بلدة جبل المبكر المحاذية وأكد فلسطيني
لمدينة القدس أن الشهيد من بلدة جبل المكبر واسمه 

  .ولدية ثالثة ابناء)  عاما٣٣( ماهر ابراهيم زعارتة 
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وقال السكان إن الشرطة االسرائيلية اعتقلت 
ُعددا من اقاربه عقب االعالن عن مقتله، ونشرت صور 

  .له عبر مواقع التواصل االجتماعي

ارة الصحة الفلسطينية فقالت إنها تلقت أما وز
تأكيدات من االرتباط العسكري الفلسطيني بأن الرجل 

  .ِاستشهد غير انها لم تعط معلومات اضافية

أن “وقالت الشرطة اإلسرائيلية في بيان 
اقترب قبيل الظهر من شرطة حرس الحدود عند ) الشهيد(

طلب و ”باب األسباط وهو يحمل سكينا ثم جرى باتجاههم
 .”منه التوقف، اال أنه لم يمتثل فردوا بإطالق النار عليه

أصيبت بجروح “وأضاف البيان أن امرأة في المكان 
وتأتي هذه  .ُونقلت إلى المستشفى” طفيفة بسبب الشظايا

الهجمات بعد إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب عن 
خطة للسالم رفضها الفلسطينيون على اختالف 

إلى ذلك  .لالحتالل اإلسرائيلي باعتبارها هديةانتماءاتهم 
تشن الحكومة اإلسرائيلية حربا ضارية ضد البناء 
الفلسطيني في المناطق المطلة أو المتاخمة للمستوطنات 
باألراضي الفلسطينية المحتلة، والمجملة بمسعى الضم 
اإلسرائيلي، وهو ما تجسد أمس في قرار منع 

” ب“مناطق المصنفة الفلسطينيين من البناء في ال
، والتي تشكل مجتمعة أكثر ”أوسلو“، وفق اتفاق ”ج”و

  .من مساحة الضفة الغربية % ٨٠من 

وزير “فقد قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن 
ًاألمن اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، أصدر، أمس، قرارا بمنع 
البناء الفلسطيني في المناطق القريبة أو المطلة على 

 في الضفة الغربية، ضمن المناطق المصنفة المستوطنات
، الواقعة تحت السيطرة اإلدارية ”الفلسطينية” ب“

الفلسطينية، والسيطرة األمنية اإلسرائيلية، وتبلغ مساحتها 
ويشمل القرار  .من مساحة الضفة الغربية % ٢١نحو 

ًأيضا مساعي الوزير بينيت المضادة للبناء الفلسطيني 
، الخاضعة تحت السيطرة ”ج“في المناطق المصنفة 

األمنية واإلدارية اإلسرائيلية، والتي تقدر مساحتها بنحو 
ًمن مساحة الضفة الغربية، توازيا مع تسارع  % ٦٢

وتيرة األنشطة االستيطانية فيها، حيث تضم الغالبية 
العظمى من المستوطنات اإلسرائيلية، والتي يزيد عددها 

  . ألف مستوطن٤٠٠ مستوطنة تضم أكثر من ٢٠٠عن 

وأشارت منظمة التحرير، في تقرير أصدرته 
أوعز للمستشار ” بينيت“الوزير اإلسرائيلي “أمس، أن 

القضائي لوزارته بإصدار أمر بمنع عمليات البناء 
” شيلو“الفلسطينية في المناطق القريبة من مستوطنتي 

اإلسرائيليتين، جنوب مدينة نابلس، والواقعة ” عيليه”و
في تلك ” تهديد األمن“، تحت ذريعة ”ب“ضمن مناطق 

القرار يأتي استجابة “ونوهت إلى أن  .”المستوطنات
لمطالب المستوطنين بمنع البناء المطل أو القريب منها 

ً، مما وجد ترحيبا منهم ”على تالل وجبال الضفة الغربية
حيث اقتصر ” سابقة“عند صدور القرار الذي اعتبروه 

  .”ج“مناطق المصنفة منع البناء سابقا على ال

وأمعن المستوطنون في مطالبتهم العدوانية بمنع 
أي بناء فلسطيني قريب من المستوطنات، ومصالحها 

واعتبرت منظمة التحرير أن  .الحيوية كالطرق وغيرها
الحكومة اإلسرائيلية تسعى لتقويض السيطرة الفلسطينية “

من الضفة الغربية، عبر ” ب“على المناطق المصنفة 
خاذ خطوات عملية إلنهاء السيطرة الفلسطينية في تلك ات

  .”المناطق، بما يشمل حظر البناء الفلسطيني فيها

وكانت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة ذكرت، عبر 
بينت أوعز إلى لجنة التخطيط “موقعها االلكتروني، أن 

العليا لإلدارة المدنية في الضفة الغربية بالمصادقة على 
 وحدة استيطانية في عدة ١٩٠٠ر من خطة إلقامة أكث

وبالرغم من أن سياسة البناء في المدن  .”مستوطنات
، الخاضعة ”أ“والقرى الفلسطينية الواقعة ضمن مناطق 

، تعد من مسؤولية ”ب”للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و
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السلطة الفلسطينية، إال أن سلطات االحتالل تتدخل فيها، 
  .”ج“ضمن مناطق من صالحياتها  فيما تعتبرها

وترفض سلطات االحتالل منح تصاريح بناء 
، وتشن حمالت هدم مكثفة ”ج“للفلسطينيين في المنطقة 

للمنشآت السكنية والزراعية الفلسطينية بالمنطقة، مقابل 
وكانت سلطات االحتالل هدمت  .التوسع االستيطاني فيها

العام الماضي عشرات المنازل في حي وادي الحمص، 
متداد الشرقي لصور باهر في شرقي القدس، وهو اال

وفق تراخيص بناء ” أ“والمباني أقيمت في مناطق 
أصدرتها السلطة الفلسطينية، من حيث إنها تملك 

  .صالحيات التخطيط في هذه المناطق

إلى ذلك؛ أجبرت سلطات االحتالل مواطن 
مقدسي على هدم منزله في قرية العيساوية، في القدس 

ياق مساعيها الدؤوبة لتهويد المدينة المحتلة، ضمن س
  .وتقليص عدد مواطنيها الفلسطينيين

سلطات االحتالل “وقالت أألنباء الفلسطينية أن 
أجبرت المواطن المقدسي عيسى أبو ريالة، على هدم 
ًمنزله، بعد أن علق موظفو بلدية االحتالل، إخطارا قبل 

خ أسبوعين على جداره، يطالبه بهدم المنزل حتى تاري
المنزل، الذي “وأضافت أن  .” من الشهر الجاري٢٢

، ٢٠٠٦يسكنه المواطن أبو ريالة مع عائلته منذ العام 
  .”ًمرفق أيضا بمحال تجاري، شمله قرار الهدم

سلطات االحتالل تتبع سياسة “وأفادت بأن 
ًإجبار المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا، وفي حال لم يتم 

 االحتالل ذاتها بالهدم، وتفرض ًالهدم ذاتيا، تقوم بلدية
على أصحاب المنازل كافة تكاليف الهدم، إضافة لغرامات 

  .”مالية باهظة وتعجيزية

إلى ذلك تطرق التقرير األسبوعي الذي أعده 
المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى المشروع 

عتزم سلطات االحتالل اإلسرائيلي االستيطاني الذي ت

تنفيذه على أرض مطار قلنديا شمال مدينة القدس 
  .المحتلة

وزارة “وأوضح التقرير الصادر أمس أن 
اإلسرائيلية شرعت بإعداد الخطط لبناء ” اإلسكان

مستوطنة جديدة على أراضي المطار وصوال الى جدار 
نة الضم والتوسع، الذي سيكون حدا فاصال بين المستوط

الجديدة والمناطق الفلسطينية في محيط القدس لعزلها 
  .بالكامل

وحسب التقرير، يقوم المشروع على نحو 
 آالف وحدة استيطانية، ٦ دونم، ويضم أكثر من ١٢٠٠

 ألف متر ٣٠٠باإلضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 
ُ ألف متر مربع ستخصص لـمناطق تشغيل، ٤٥مربع، و

  .رها من المنشآتوفندق، وخزانات مياه وغي

وأضاف، ان سلطات االحتالل وضعت إشارات 
 منزال فلسطينيا قائما منذ سنوات طويلة ٢١حمراء على 

سيجري هدمها، تمهيدا إلقامة أجزاء من المشروع 
االستيطاني فوقها، كما سيتم انتزاع ملكية األراضي 
المقامة عليها تلك المنازل، ليشملها هذا المشروع 

ابع، ان الخطة التطويرية للمشروع العام وت .االستيطاني
 ألف وحدة استيطانية، ١١، سترفع العدد إلى ٢٠٣٠

وستشكل المستوطنة تكتال استيطانيا ضخما على غرار 
تيطاني شرق المدينة، والتجمع االس” معاليه أدوميم“
 .جنوبا” كفار عتصيون“

  ٢٣ ص٢٣/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

  

  

  

  



  
  ٢١٩ 

دسيين من بلدة االحتالل يعتقل أربعة مق
  العيسوية

 

شنت أجهزة أمن االحتالل، فجر اليوم األحد، 
حملة اعتقاالت جديدة في بلدة العيسوية وسط القدس 

ّ، وحولتهم إلى "على األقل"المحتلة، طالت أربعة مواطنين 
 .مراكز تابعة لها في المدينة المقدسة للتحقيق معهم

 وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن االعتقاالت
وسيم نايف عبيد، محمود سعدي الرجبي، يزن : شملت

  .أمجد عبيد، يونس سفيان عبيد

  ٢٣/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

اغتيال زعاترة يعكس : نائب محافظ القدس
  إجرام االحتالل واستهتاره بحقوق اإلنسان

 

نائب محافظ القدس، عبد اهللا  أكد –رام اهللا 
الل للشاب ماهر زعاترة في صيام أن اغتيال سلطات االحت

البلدة القديمة بالقدس المحتلة على مرأى ومسمع العالم 
يعكس بشكل واضح إجرام االحتالل واستهتاره بحقوق 

) صوت فلسطين(ّوشد في تصريحات إلذاعة . اإلنسان
الرسمية، صباح اليوم األحد، على ضرورة أن يكون هناك 

لي، لمواجهة إجراءات رادعة ترتقي إلى أسلوب عملي وفع
انتهاكات االحتالل الخطيرة بحق المقدسيين ممتلكاتهم 

لفرض طوق من  وتنفيذ مخططات استيطانية تهدف
 ذلك إلى.المستوطنات حول القدس من أجل عزلها تماما

تواصل قوات االحتالل اعتقال شقيقي الشهيد زعاترة لليوم 
الثاني على التوالي فيما أفرجت في ساعة متأخرة من 

لة الماضية عن والدة وزوجة الشهيد ماهر زعاترة اللي
الذي ارتقى برصاص قوات االحتالل قرب باب األسباط 

  .بالبلدة القديمة في القدس يوم أمس

   ٢٣/٢/٢٠٢٠ دنيا الوطن

* * * * *  

االحتالل يمنع الناشطة المقدسية هنادي 
  الحلواني من مغادرة البالد

شطة سلطات االحتالل اإلسرائيلي النا منعت
من مغادرة البالد  المقدسية هنادي الحلواني، اليوم األحد،

   .اإلسرائيليبمدة غير محددة، بأمر من وزير الداخلية 

وقالت الحلواني في مقطع فيديو بثته على مواقع 
التواصل إن االحتالل منعها اليوم من الخروج من البالد 

ة عبر معبر الكرامة الحدودي البري مع األردن، دون معرف
   .السبب

وقال بيان صادر عن اإلدارة العامة للمعابر 
والحدود، األحد، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي منعت 

 مواطنين من معبر الكرامة أمس السبت بحجة ٧سفر 
 .المنع األمني

واشتهرت الحلواني بالدفاع عن المسجد األقصى 
والرباط فيه، وتعرضت لالعتقال واإلبعاد مرات عدة، 

اسمها ضمن قائمة أسماها االحتالل بالسوداء وأصبح 
  .للذين يستهدفهم بالقرارات الجائرة

  ٢٣/٢/٢٠٢٠ الجزيرة مباشر

* * * * *  

 وحدة استيطانية ١٠٠٠الموافقة على بناء 
  في القدس

 

 من المتوقع أن - وكاالت –فلسطين المحتلة 
يصادق مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزارة اإلسكان، 

ط التوسيع االستيطاني في القدس المحتلة، على مخط
الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يوم 

  .الخميس الماضي

، أمس "كان"وأفادت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية 
األحد، أنه ستتم المصادقة، في األيام القريبة المقبلة، 

 وحدة استيطانية في المنطقة التي ١٠٠٠على بناء 
، وذلك في إطار "غفعات همتوس" مستوطنة ستقام فيها



  
  ٢٢٠ 

 بؤرة سكنية جديدة في القدس ٥٢٠٠مخطط لبناء 
 "غفعات همتوس" وحدة في ٣٠٠٠المحتلة، بينها 

  . وحدة في مستوطنة هار حوما٢٢٠٠و

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن المصادقة تأتي 
على الرغم من تنديد االتحاد األوروبي، وخاصة من 

فرنسا، في أعقاب تصريحات نتنياهو حول جانب ألمانيا و
ٕوالى جانب المصادقة الحكومية، من المتوقع . الموضوع

أن تنشر بلدية االحتالل في القدس بغضون األيام 
 وحدة استيطانية في ١٠٠٠القريبة، مناقصات لبناء 

القريبة من بيت صفافا في » جفعات همتوس«منطقة 
 يستهدف كما أن المخطط االستيطاني. جنوب القدس

، في شمال القدس المحتلة، )قلنديا(مطار القدس 
وتحويله إلى مستوطنة جديدة وكبيرة بتوسيع مستوطنة 

  .عطروت

ويدور الحديث عن مناقصات للتوسع 
، وهي عمليا »أراضي دولة«االستيطاني فوق ما يسمى 

أراض مصادرة من الفلسطينيين، حيث وضعت بلدية 
الوحدات االستيطانية وستقام . االحتالل اليد عليها

الجديدة فوق مساحات واسعة من األراضي التي جمد 
، وذلك بسبب ٢٠١٤البناء االستيطاني بها في العام 

المعارضة األميركية واأللمانية في حينه للتوسع 
  .االستيطاني في المنطقة

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصدر رفيع 
 بين الفرق«المستوى في بلدية القدس قوله إن 

، ٢٠١٤المصادقة على البناء الذي تم تجميده في العام 
وبين المصادقة عليها هذه المرة، هو أن هناك مناقصات 

  .سيتم اإلعالن عنها وتنفيذها في األيام المقبلة

في السياق، قال الممثل األعلى لالتحاد 
األوروبي للسياسة الخارجية واألمنية، جوزيب بوريل، إن 

يع مستوطناتها غير الشرعية في القدس قرار إسرائيل توس
  .الشرقية يهدد حل الدولتين

جاء ذلك في بيان صادر عن بوريل، ردا على 
إعالن إسرائيل عن خطط لبناء وحدات استيطانية جديدة 

بالقدس » جفعات همتوس»و» هارحوماه«في مستوطنتي 
وحذر بوريل من أن هذه التوسعات االستيطانية . الشرقية

» اصل الجغرافي بين القدس وبيت لحمستقطع التو«
ستعزل الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق، »و

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

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

  .إسرائيل على مراجعة قرارها

واقتحمت مجموعات المستوطنين صباح أمس 
األحد، ساحات المسجد األقصى المبارك، بمدينة القدس 

ً مستوطنا ٤٨ّوأفادت مصادر فلسطينية، أن . المحتلة
ِاقتحموا ساحات المسجد األقصى، وتجولوا فيها، بحراسة 

وفي سياق .يليمشددة من شرطة االحتالل اإلسرائ
منفصل، نصبت قوات االحتالل حاجز عسكري وتشرع 
بمخالفات للمركبات في الطريق المؤدية الى باب المغاربة 

  .ببلدة سلوان بالقدس

إلى ذلك، استشهد الشاب محمد علي حسن 
 آخرين، صباح أمس األحد، جراء إطالق قوات ٤وأصيب 

ان االحتالل اإلسرائيلي النار صوب المواطنين شرق خ
وأفاد شهود عيان أن جرافة . يونس جنوب قطاع غزة

عسكرية لالحتالل توغلت لعشرات األمتار واحتجزت 
جثمان شاب فلسطيني استشهد بالقصف، حيث نقل 
جثمانه إلى جهة مجهولة، فيما نجح شبان بانتشال أحد 

  .المصابين

وشوهدت جرافة عسكرية وهي تنكل بجثمان 
رفعته من رأسه ليتدلى باقي الشهيد بمقدمتها الحادة، ثم 

جسمه في صورة بشعة، قبل تحركها باتجاه الشريط 
 شبان برصاص ٤وأصيب . الحدودي حاملة معها جثمانه
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االحتالل خالل محاولتهم انتشال جثمان الشهيد الذي 
احتجزته قوات االحتالل، حيث قام شبان بإشعال إطارات 

لقوات بمحاذاة السياج األمني بظل االنتشار المكثف 
  .االحتالل داخل الحدود للقطاع

وفي ساعات الصباح الباكر، أصيب شابان 
برصاص االحتالل، خالل محاولتهما إخالء شاب يعتقد 
ٕأنه استشهد بقصف مدفعي واطالق نار كثيف شرقي بلدة 

وأطلق جنود النار على . عبسان الجديدة شرق خانيونس
السياج شابين في قطاع غزة بزعم وضع عبوة ناسفة عند 

األمني الفاصل، فيما شنت قوات االحتالل حملة دهم 
وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها 

  .اعتقال عددا من الشبان

 اإلسرائيلية، ١٣وأفاد المراسل العسكري للقناة 
أور هيلر، أن قوة عسكرية الحظت محاولة وضع عبوة 

زيد من ناسفة على السياج األمني، حيث تم استنفار الم
القوات التي أطلقت النار صوب شبان يرجح أنهم من 

  .حركة الجهاد اإلسالمي

ومنعت قوات االحتالل من طواقم اإلسعاف 
التابعة للهالل األحمر من الوصول إلى مكان الحدث 

وأعلنت وزارة الصحة . لتقديم اإلسعافات للمصابين
الفلسطينية في قطاع غزة، عن إصابة مواطن بساقيه 

 قوات االحتالل شرق خان يونس، حيث وصل برصاص
الشاب المصاب إلى مستشفى غزة األوربي، حيث يرجح 
بأنه أحد المسعفين الذين تم استهدافهم من قبل 

  .االحتالل

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الحدث بدأ في 
ساعات الصباح الباكر، بإطالق قذيفة مدفعية ونيران 

» أبو طعيمة«ق حي  دقيقة شر٤٠مكثفة استمرت نحو 
شرق عبسان الجديدة، كما أطلقت قوات االحتالل قنابل 
إنارة في أجواء السياج األمني، وسط تحليق مكثف 

  .لطائرات االستطالع

ميدانيا في الضفة الغربية، واصلت قوات 
االحتالل االقتحامات الليلية، حيث اعتقلت فجر أمس 

  . فلسطينيا من الضفة والقدس١٤د األح

 ٤٤ ص٢٤/٢/٢٠٢٠ر الدستو

* * * * *  

االحتالل يشن حملة مسعورة بالضفة والقدس 
  ً مواطنا٢٤المحتلتين ويعتقل 

 

، "اإلسرائيلي" شنت قوات االحتالل – اهللا رام
حملة دهم واقتحامات في القدس والضفة المحتلتين، 

 ً. شابا٢٤طالت اعتقال 

وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل 
 مخيم الفارعة شمال شرق نابلس، اعتقلت شابين من

وهما فارس التايه وعدي التايه، كما اعتقلت الشاب 
  .مصطفى أبو الرب من بلدة قباطية قضاء جنين

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

واعتقل جيش االحتالل، خليل خضر شوكة وعبد 
  .ريمي من بيت لحماهللا اله

 ١٥وفي بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، اعتقل 
علي محمد عبيد، ومهند ناصر محمود، : ًمواطنا وهم

وبشار ناصر محمود، ومنصور ناصر، وفايز محمد 
محيسن، ومحمد مرعي درباس، ومحمد عدنان عبيد، 
وعلي ابو ريالة، ووسام نايف عبيد، ورشاد ابو ريالة، 

 ويوسف الكسواني، والفتى محمد وجهاد عيسى بدر،
  .الجيار، وباسل عودة وباسل محمد درباس

كما سلم جيش االحتالل استدعاءات أمنية 
لمراجعة مخابراته للطفلين محمد حمزة عبيد وسعدي 

  .الرجبي

  ٢٤/٢/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  
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عصابات المستوطنين تجدد اقتحاماتها 
  االستفزازية للمسجد األقصى

 

ت عشرات العناصر من عصابات اقتحم
 المسجد األقصى المستوطنين اليهودية، اليوم االثنين،

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

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، فإن 
 مستوطنا ٣٩اقتحام  االحتالل أغلق باب المغاربة عقب

ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في  .األقصى لساحات
المزعوم، " الهيكل"األقصى، وتلقوا شروحات عن خرافة 

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

 ٢٤/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

  * * * * *  

ّاالحتالل يمدد اعتقال شابين من القدس ُ  
 

حتالل في مدينة القدس، اليوم اال محكمة ّمددت
االثنين، اعتقال شابين من سكان البلدة القديمة في 

وذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن  .المدينة المقدسة
الشابين عالء نجيب،  محاكمة ّمحكمة االحتالل أجلت

مارس /ومحمد الشاويش حتى السادس عشر من آذار
 .القادم

لت الشابين ّوبين المركز أن قوات االحتالل اعتق
الشهر الماضي من منطقة باب " الشاويش"و" نجيب"

  .المبارك األقصى الرحمة بالمسجد

 ٢٤/٢/٢٠٢موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

طفل العيساوية الذي حرمه .. مالك عيسى
  االحتالل عينه

 

 انضم المقدسي – القدس المحتلة –أسيل جندي 
إحدى مالك عيسى إلى قائمة الضحايا الذين فقدوا 

أعينهم برصاص قوات االحتالل في بلدة العيساوية شرقي 
القدس التي يستهدفها االحتالل بشكل يومي باالقتحام 
ٕوالتفتيش واالعتقال واطالق الرصاص الحي والمطاطي 

 .والقنابل الغازية والصوتية بشكل عشوائي

لدى عودة مالك من مدرسته في حي وادي 
يقاته الثالث قبل الجوز إلى بلدته العيساوية مع شق

أسبوع قرر الدخول إلى البقالة لشراء الحلوى في الوقت 
الذي كانت تنتشر فيه قوات االحتالل في البلدة العتقال 
شاب في المكان، وبمجرد خروج مالك أطلق عليه جنود 
االحتالل رصاصة معدنية مغلفة بالمطاط فأصابت عينه 

 .اليسرى

ت جراحية بعد رحلة عالجية تخللها أربع عمليا
كانت آخرها عملية استئصال عينه اليسرى، واستمرت 

 لساعات حاول – كما يقول والده وائل عيسى –إحداها 
خاللها الطاقم الطبي السيطرة على النزيف وترميم التهتك 

 .الحاصل في منطقة الجبين

وبعد ساعتين من العملية األولى خضع الطفل 
طباء خاللها لعملية أخرى حاول األ) تسع سنوات(مالك 

قطب جرح داخلي في العين لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، 
وبعد أيام عاودوا المحاولة وتمكنوا من قطب جزء من 

 .الجرح فقط بسبب عمقه وكبر حجمه

أما العملية الرابعة فكانت استئصال عينه اليسرى 
ٕبعد التأكد من فقدانه البصر بها، واخبار أهله بخطورة 

  .ق الضرر بالعين السليمةبقائها خوفا من إلحا

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

  ".الرصاصة على مالك أصابنا جميعا في مقتل

لوالد ضرورة استجماع قواه ليرافق ابنه ويؤكد ا
في رحلته العالجية التي ستمتد لسنوات، وفي مستهلها 
سيتوجه إلى مدينة حيفا قريبا لتركيب عين زجاجية 

  .ستكون رفيقته مدى الحياة

  اعتداءات

وحول تلك الحالة والحاالت المشابهة، يقول 
عضو لجنة المتابعة في بلدة العيساوية محمد أبو 

إن االحتالل يستهدف العيساوية " للجزيرة نت، الحمص
بشكل يومي منذ عشرة أشهر، ويتعمد إصابة األطفال في 

 ".وجوههم بشكل مباشر أثناء اقتحام البلدة

ويضيف أن شرطة وجنود االحتالل يزعمون أن 
دفاع عن النفس ألن أهالي البلدة "ما يقومون به 

ن على يشكلون خطرا على حياتهم وأن الجنود يتدربو
إطالق الرصاص المطاطي من بنادقهم في بلدة 
العيساوية، وهذا هو التفسير لإلصابات المتكررة في 

  ". إصابة حتى اآلن١٥العين التي وصلت إلى 

أما أماني والدة الطفل نور الدين مصطفى الذي 
تعرض العتداء مشابه وفقد عينه اليسرى قبل عامين 

بل حتى اآلن ونصف العام، فتقول إن نجلها ال يتق
موضوع إصابته لكنه مضطر للتعايش معها، واضطر 
للتوقف عن تعلم وممارسة رياضة المالكمة لخطرها على 

  .عينه السليمة

وتضيف أن ابنها يجتمع بشكل أسبوعي مع 
اختصاصي نفسي، ولم تتوقف مراجعاته مع أطباء العيون 
واألنف واألذن والحنجرة بسبب تضرر أنفه وفقدانه لحاسة 

  .لشم بشكل كبيرا

  الجريمة والعقاب 

وينبه رئيس اللجنة العلمية لجمعية أطباء 
العيون في فلسطين عالء التلبيشي إلى أن اإلصابات 
التي تؤدي إلى تهتك في عظام الجمجمة أو تأثر محجر 
العين، يمتد تأثيرها إلى أعصاب السمع أو الشم والعصب 

 .هاالمسؤول عن تحريك عضالت الوجه واإلحساس ب

وأضاف التلبيشي أن محاذير األطباء تزداد 
وتكون تعليماتهم أكثر صرامة عند فقدان المريض إحدى 

وال ننصح بممارسة أي رياضة فيها أي نوع من "عينيه، 
العنف أو احتمالية اإلصابة سواء كانت كرة قدم أو سلة 

 ".أو المالكمة وغيرها

أما مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن 
خالد قزمار، فقال إنهم يوثقون ) فرع فلسطين(فال األط

كافة حاالت استهداف األطفال في بلدة العيساوية، مشيرا 
إلى أن أعلى نسبة إصابة بالرصاص في العيون لألطفال 

 .تتركز بهذه البلدة

وحول آليات التحرك المتاحة للحركة لمالحقة 
ق ال نث"هذه الممارسات والسعي لمساءلة مرتكبيها، قال 

بالقضاء اإلسرائيلي، ونوثق هذه االنتهاكات ثم نمررها 
إلى مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، 
ألن هذه الممارسات تمس بشكل أساسي بحق الطفل في 

 ".الحياة

 ٢٤/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

تحذيرات من استيالء االحتالل تدريجيا على 
  الحرم اإلبراهيمي

 

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

  .جنوبي الضفة الغربية المحتلة
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وقال وكيل الوزارة، حسام أبو الرب، في بيان، إن 
 اإلسرائيلية في الحرم اإلبراهيمي استفزازية، السياسة"

وذات أطماع ونوايا خبيثة، تحاول إسرائيل من خاللها 
االستيالء الكامل على الحرم خطوة خطوة، بعد أن 

  ."استولت على غالبيته

التعدي اإلسرائيلي على صالحيات "وأضاف أن 
المجتمع "وطالب ". األوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة

) األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة( ومنظمة الدولي
اليونسكو بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما 

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

وأعلن وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، في 
 وقت سابق األحد، أنه أعطى الضوء األخضر إلنشاء

ويتضمن . مشروع مصعد ضخم في المسجد اإلبراهيمي
ٍالمشروع مصادرة أراض فلسطينية في الخليل، إلقامة 
طريق لمرور زوار الحرم اإلبراهيمي من اليهود ذوي 

كما  .ًاالحتياجات الخاصة، فضال عن إقامة مصعد لهم
تعهد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بفرض 

على الحرم اإلبراهيمي الشريف في " ئيليةالسيادة اإلسرا"
، وعلى الحي "كريات أربع"الخليل وعلى مستوطنة 

  .االستيطاني اليهودي في المدينة

وجاء تعهد نتنياهو، الذي يندرج ضمن محاوالته 
ضمان المزيد من أصوات الناخبين، خالل مراسم تدشين 

المقامة جنوبي الخليل، لتتسع " كريات أربع"حي جديد في 
وتسعى إسرائيل إلى .  آالف مستوطن١٠المستوطنة إلى 

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

 بين منظمة ١٩٩٣وبموجب اتفاقات أوسلو لعام 
ٕالتحرير الفلسطينية واسرائيل، فإن من يمتلك الصالحيات 

 سلطات في الحرم اإلبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست
إلى ذلك، شنت قوات االحتالل  .االحتالل اإلسرائيلية

اإلسرائيلي فجر أمس اإلثنين، حملة اعتقاالت في الضفة 
الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال العشرات من 
الشبان، فيما اندلعت مواجهات مسلحة في بلدة قباطية 

 ٢٦ففي الضفة الغربية تم اعتقال  .قضاء جنين
 ١٧ بينهم فتية، بينما في القدس تم اعتقال فلسطينيا

فلسطينيا بينهم أطفال من العيسوية، فيما تم استدعاء 
  .العديد للتحقيقات لدى أجهزة المخابرات

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
إن جندوه اعتقلوا عددا من الشبان خالل اقتحامات 

جهزة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى األ
  .األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية

في شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات 
االحتالل بلدة قباطية، واعتقلت الشاب مصطفى أبو 
الرب، وتصدى شبان لقوات االحتالل واشتبكوا معها 

 .باألسلحة، قبل أن تنسحب قوات االحتالل من البلدة

يات االحتالل داهمت وقال شهود عيان إن العشرات من آل
البلدة وانتشرت في حارة أبو الرب حيث تصدى لها 
عشرات الشبان المسلحين باألسلحة ودارت اشتباكات 

  .مسلحة في أكثر من محور في البلدة

واستمرت المواجهات لساعات وشارك بها أعداد 
كبيرة من الشبان وسمع خاللها أصوات مختلفة النفجارات 

 قوات االحتالل من البلدة ٕواطالق نار قبل انسحاب
واعتقال الشاب مصطفى أسعد أبو الرب واقتحام منزله 

وفي محافظة القدس، شنت شرطة االحتالل  .وتفتيشه
حملة استدعاءات واعتقاالت واسعة في قرية العيسوية، 

وأطلقت رشقات صواريخ  . مواطنا بينهم طفالن١٧طالت 
ية محاذية أمس االثنين، من غزة باتجاه تجمعات إسرائيل

للقطاع، فيما سمع دوي انفجارات نتيجة محاولة منظومة 
" ١٣"وأكدت قناة . القبة الحديدية التصدي للصواريخ

اإلسرائيلية إصابة مستوطنة بشظية في القصف على 
سديروت، بعد تجدد إطالق الصواريخ من غزة للمرة 
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يديعوت "وقالت صحيفة . الثالثة في أقل من ساعة
ومة القبة الحديدية نجحت في اعتراض إن منظ" أحرنوت

، فيما جرت معالجة اسرائيلي ٦ صواريخ من أصل ٥
  .واحد على األقل إثر تعرضه لصدمة

وكان جيش االحتالل، أعلن الليلة قبل الماضية، 
عن إغالق العديد من المناطق والطرق القريبة من 
السياج األمني المحيط بقطاع غزة ومنطقة بلدة سديروت، 

ثر التصعيد الحاصل في أعقاب القصف اإلسرائيلي وذلك إ
ٕفي القطاع واطالق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه 

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية في جيش  .جنوب البالد
االحتالل تعليمات منعت بموجبه الدوام الدراسي، أمس 
اإلثنين، في البلدات والمدن في جنوب البالد، وتشمل 

حوف "ديروت والمجالس اإلقليمية عسقالن ونتيفوت وس
   ."شاعر هنيغف"و" سدوت نيغف"، "أشكول"، "أشكلون

كذلك تم حظر عقد اجتماعات أو تجمهرات إال 
.  شخص٣٠٠في أماكن مغلقة، وأال يزيد العدد عن 

وحسب التعليمات، فإنه يمنع خروج العاملين في هذه 
 المناطق إلى العمل، إال في حال وجود منطقة محمية في
مكان العمل وأن يكون الوصول إليها خالل وقت قصير 

كذلك . جدا، لالحتماء في حال إطالق قذائف صاروخية
أوقف جيش االحتالل حركة القطارات بين عسقالن 

   .وسديروت

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس المجتمع الدولي بـ 

التصعيد اإلسرائيلي ، لوقف "التحرك بشكل فوري"
جاء كالم أبو ردينة، . األمريكي، على األرض الفلسطينية

". وفا"في بيان نقلته وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
وقال إن الخرائط األمريكية اإلسرائيلية، التي تحدث رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرب االنتهاء من 

لن تعطي "مريكية المزعومة، رسمها وفق صفقة القرن األ
  ". شرعية ألحد

". االستيطان جميعه إلى زوال"وأردف قائال إن 
ال يمكن تحويل هذه الخرائط المخالفة لقرارات "وأضاف 

  ".ة الدولية إلى سياسة أمر واقعالشرعي

  ١ ص٢٥/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

نتنياهو يعلن بناء آالف الوحدات االستيطانية 
   شرق القدس(E1)بمنطقة 

 

أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 
 وحدة ٣٥٠٠نتنياهو، الثالثاء، أنه أصدر تعليمات ببناء 

، الواقعة شرق القدس E1سكنية استيطانية في المنطقة
  .المحتلة

ونقلت مصادر صحفية إسرائيلية عن نتنياهو 
أصدرت تعليمات بنشر : "قوله خالل مؤتمر في القدس

 ونحن نبني في (E1) وحدة سكنية في ٣٥٠٠خطة بناء 
". القدس وحول القدس، وقد أوعزت بالتنفيذ الفوري

وأعلن رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون، صباح اليوم، 
 وحدة ١٠٧٧يسرني أن أبشركم بأن "، "تويتر"من خالل 

  ". سكنية أولى خرجت إلى حيز التنفيذ في غفعات همتوس

ع الماضي، عن وكان نتنياهو قد أعلن، األسبو
 وحدة سكنية استيطانية في ٥٢٠٠مخططات بناء 

 وحدة إلقامة مستوطنة ٣٠٠٠القدس المحتلة، بينها 
قرب بيت " غفعات همتوس"جديدة، يطلق عليها اسم 

 وحدة تشكل حيا جديدا في مستوطنة ٢٢٠٠صفافا، و
  ". هار حوما"

وفي أعقاب إعالن نتنياهو، نددت وزارة 
بهذه المشاريع االستيطانية، يوم الخارجية األلمانية 

الجمعة الماضي، ودعت إسرائيل إلى عدم البناء في 
، وأن هذا البناء "األراضي المحتلة في شرقي القدس"

  .مخالف للقانون الدولي
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كذلك نددت وزارة الخارجية الفرنسية بهذه 
توسيع المستوطنتين يقلل مباشرة "المخططات وقالت إن 
يشار إلى ". لسطينية في المستقبلمن احتمال قيام دولة ف

أنه رغم وجود مخططات بناء استيطاني في المنطقة 
(E1) منذ سنوات طويلة، إال أن جميع الحكومات 

اإلسرائيلية لم تنفذها بسبب معارضة دولية لهذه 
المخططات وضغوط مارستها اإلدارات األميركية السابقة 

  .على الحكومات اإلسرائيلية

  ٢٦/٢/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

قوات االحتالل تعتقل شابين من القدس 
  المحتلة

 

قـوات  اعتقلت – جويحان دياال – القدس المحتلة
، الثالثــــاء، شــــابين مقدســــيين مــــن اإلســــرائيلياالحــــتالل 

  .القدس المحتلة

وقالـــــت مراســـــلتنا أن قـــــوات االحـــــتالل اعتقلـــــت 
ــدة  ــب مــن ســكان البل ــاده نجي ــشابين خالــد شــريف، وعب ال

 القـــدس، أثنـــاء تواجـــدهم داخـــل صـــحن قبـــة القديمـــة فـــي
  .اإلسرائيليةالصخرة المشرفة واقتادتهما لغرف التحقيق 

ــان أن شــرطة االحــتالل اعتقلــت  ــاد شــهود عي وأف
الشابين لحظـة اقتحـام مجموعـات متطرفـة يهوديـة باحـات 

 المبـارك فـي الفتـرة الـصباحية مـن بيـنهم األقـصىالمسجد 
  .المتطرف يهودا جليك

  ٢٦/٢/٢٠٢٠يدة الحياة الجد

* * * * *  

تحذيرات من االستيالء التدريجي لالحتالل 
  "الحرم اإلبراهيمي"على 

  

تصادف اليوم الذكرى السادسة  -وكاالت 
والعشرون لمذبحة الحرم اإلبراهيمي التي وقعت في 

 في مدينة الخليل ١٩٩٤الخامس والعشرين من فبراير 

وخ الفلسطينية على يد باروخ جولدشتاين أو بار
جولدستين، وهو طبيب يهودي قام بها بالتواطئ مع عدد 
من المستوطنين والجيش في حق المصلين، حيث أطلق 
النار على المصلين المسلمين في المسجد اإلبراهيمي 
أثناء أدائهم الصالة فجر يوم جمعة في شهر رمضان، 

 آخرين قبل أن ينقض ١٥٠ً مصليا وجرح ٢٩وقد قتل 
  :قتلوه، والشهداء همعليه مصلون آخرون وي

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤رائد عبدالمطلب حسن النتشة  •
   الخليل١٩٧٤االبراهيمي فلسطيني 

 ٢٥/٢/١٩٩٤عالء بدر عبد الحليم طه أبو سنينه  •
   الخليل١٩٧٧الخليل فلسطيني 

 الخليل ٢٥/٢/١٩٩٤مروان مطلق حامد أبو نجمة  •
   الخليل١٩٦٢فلسطيني 

 ٢٥/٢/١٩٩٤ذياب عبد اللطيف حرباوي الكركي  •
  لخليلا ١٩٧٠الحرم االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤خالد خلوي أبو حسين أبو سنينه  •
   الخليل١٩٣٦االبراهيمي فلسطيني 

 ٢٥/٢/١٩٩٤نور الدين إبراهيم عبيد المحتسب  •
   الخليل١٩٧٢الخليل فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤صابر موسى حسني كاتبة بدير  •
  الخليل ١٩٥٧االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم االبراهيمي ٢٥/٢/١٩٩٤نمر محمد نمر مجاهد  •
   الخليل١٩٦٠فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤كمال جمال عبد الغني قفيشة  •
   الخليل١٩٨١االباهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤عرفات موسى يوسف برقان  •
   الخليل١٩٦٦االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤راجي الزين عبد الخالق غيث  •
   الخليل١٩٤٧االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤وليد زهير محفوظ أبو حمدية  •
   الخليل١٩٨١االبراهيمي فلسطيني 
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 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤سفيان بركات عوف زاهدة  •
   الخليل١٩٧٣االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤جميل عايد عبد الفتاح النتشة  •
   الخليل١٩٤٦االبراهيمي فلسطيني 

 ٢٥/٢/١٩٩٤ إبراهيم عبد الحق الجعبري عبد الحق •
  الخليل ١٩٣٩الحرم االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤سلمان عواد عليان الجعبري  •
   الخليل١٩٥٧االبراهيمي فلسطيني 

 ٢٥/٢/١٩٩٤طارق عدنان محمد عاشور أبو سنينه  •
   الخليل١٩٨٠الحرم االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤عبد الرحيم عبد الرحمن سالمة  •
   الخليل١٩٤٦االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤جبر عارف أبو حديد أبو سنينه  •
   الخليل١٩٨٣االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤حاتم خضر نمر الفاخوري  •
   الخليل١٩٦٨االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤سليم ادريس فالح ادريس  •
   الخليل١٩٦٧االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤رامي عرفات علي الرجبي  •
   الخليل١٩٨٣االبراهيمي فلسطيني 

 ٢٥/٢/١٩٩٤خالد محمد حمزة عبد الرحمن الكركي  •
  لخليل ا١٩٧٦الحرم االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤وائل صالح يعقوب المحتسب  •
   الخليل١٩٦٦االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤زيدان حمودة عبد المجيد حامد  •
   الخليل١٩٦٨االبراهيمي فلسطيني 

 ٢٥/٢/١٩٩٤احمد عبد اهللا محمد طه أبو سنينه  •
  لخليل ا١٩٦٩الحرم االباهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤طالل محمد داود محمود دنديس  •
   الخليل١٩٦٨االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤محمد عطية الساليمة  عطية •
  لخليل ا١٩٦١االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤إسماعيل فايز إسماعيل قفيشة  •
   الخليل١٩٦٦االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤نادر سالم صالح زاهدة  •
   الخليل١٩٧٥االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤أيمن أيوب محمد القواسمي  •
   الخليل١٩٧٣االبراهيمي فلسطيني 

رم  الح٢٥/٢/١٩٩٤عرفات محمود احمد البايض  •
   الخليل١٩٦٦االبراهيمي فلسطيني 

 الحرم ٢٥/٢/١٩٩٤محمود صادق محمد أبو زعنونة  •
   الخليل١٩٤٥االبراهيمي فلسطيني 

  دور الجيش اإلسرائيلي في المذبحة

عند تنفيذ المذبحه قام جنود االحتالل اإلسرائيلي 
الموجودون في الحرم بإغالق أبواب المسجد لمنع 

وا القادمين من خارج الحرم المصلين من الهرب، كما منع
من الوصول إلى ساحته إلنقاذ الجرحى، وفي وقت الحق 
استشهد آخرون برصاص جنود االحتالل خارج المسجد 
وفي أثناء تشييع جثث القتلى مما رفع مجموع الضحايا 

  . منهم داخل المسجد٢٩ قتيل قتل ٥٠إلى 

لقد أراد باروخ جولدشتاين من خالل عمله أن 
ات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين اثر يفشل محادث

وكان يهدف كذلك إلى إثارة الفتنة . توقيع اتفاقية أوسلو
بين الفلسطينيين مما سيؤدي إلى اشتباكات بينهم 

  .وتقويض االتفاقية

وعلى إثر المجزرة تم فرض حركة منع تجول 
كما تم كذلك . على المدينة من قبل السلطات اإلسرائيلية

كتي كاخ وكاهان شاي بموجب قوانين مكافحة حظر حر
  .االرهاب

وحسب ما ذكرته مصادر في ذلك اليوم ان 
الخطة كانت مبيتة وأن الجيش كان متورطا في المجزرة 
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وقد أكد شهود عيان نجو من المجزرة أن أعداد الجنود 
ّالذين كانوا للحراسة قلت بشكل ملحوظ فيما كان 

كرية علما أنه كان المتطرف غولدشتاين يلبس بزة عس
  .جندي احتياط ولم يكن جنديا عامال على الحراسة

وفي شهادة له يقول المواطن المقعد محمد أبو 
ال يمكن إعفاء الجيش : الحالوة وهو أحد معاقي المجزرة

من المسؤولية، عندما قام غولدشتاين بإطالق النار على 
المصلين هرب المصلون باتجاه باب المسجد حيث وجدوه 

غلقا علما بأنه لم يغلق من قبل أثناء أداء الصالة بتاتا م
وعندما توالت أصوات المصلين بالنجدة كان الجنود 
يمنعون المواطنين الفلسطينيين من التوجه إلى داخل 

  .الحرم للقيام بإنقاذ المصلين

  تقسيم الحرم 

وفي نفس اليوم تصاعد التوتر في مدينة  
لسطينية وقد بلغ عدد الخليل وقراها وكافة المدن الف

الشهداء الذين سقطوا نتيجة المصادمات مع جنود 
شهيدا وللعمل على تهدئة الوضع ) ٦٠(االحتالل إلى 

عينت حكومة اإلرهاب الصهيونية لجنة لتقصي الحقائق 
وقد ضمت عددا من ) شمغار(أطلق عليها اسم لجنة 

الشخصيات الصهيونية ومؤسسات إنسانية أخرى وقد 
نة بعد عدة أشهر على تشكيلها بقرارات هزيلة خرجت اللج

تدين الضحية وبعد إغالق البلدة القديمة في الخليل ألكثر 
من ستة أشهر تم تقسيم الحرم اإلبراهيمي إلى قسمين 
يسيطر اليهود فيه على القسم األكبر فيما يخصص جزء 
منه للمسلمين، ويستخدم المستوطنين المسجد بكامله 

يونية وال يسمح فيها برفع اآلذان في خالل األعياد الصه
  .الحرم أو دخول المصلين المسلمين

  األوقاف الفلسطينية تحذر

فقد حذرت » ٤٨عرب«وحسب ما اورده موقع  
وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية مؤخرا من 
ٍمساع إسرائيلية تدريجية لالستيالء بشكل كامل على 

يل، جنوبي الضفة الغربية الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخل
  .المحتلة

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

  .«على الحرم خطوة خطوة، بعد أن استولت على غالبيته

سرائيلي على صالحيات التعدي اإل«وأضاف أن 
المجتمع «وطالب . »األوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة

) األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(الدولي ومنظمة 
اليونسكو بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما 

في مدينة القدس الشرقية (يحدث في المسجدين األقصى 
  .«واإلبراهيمي) المحتلة

من اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، في وأعلن وزير األ
وقت سابق أنه أعطى الضوء األخضر إلنشاء مشروع 

ويتضمن المشروع . مصعد ضخم في المسجد اإلبراهيمي
ٍمصادرة أراض فلسطينية في الخليل، إلقامة طريق لمرور 
زوار الحرم اإلبراهيمي من اليهود ذوي االحتياجات 

ا تعهد رئيس كم. ًالخاصة، فضال عن إقامة مصعد لهم
السيادة «الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو بفرض 

على الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل » اإلسرائيلية
، وعلى الحي االستيطاني »كريات أربع«وعلى مستوطنة 

  .اليهودي في المدينة

وجاء تعهد نتنياهو، الذي يندرج ضمن محاوالته 
خالل مراسم تدشين ضمان المزيد من أصوات الناخبين، 

المقامة جنوبي الخليل، » كريات أربع«حي جديد في 
  . آالف مستوطن١٠لتتسع المستوطنة إلى 

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

 بين ١٩٩٣وبموجب اتفاقات أوسلو لعام  
ئيل، فإن من يمتلك ٕمنظمة التحرير الفلسطينية واسرا
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الصالحيات في الحرم اإلبراهيمي هي بلدية الخليل، 
  .وليست سلطات االحتالل اإلسرائيلية

  ١٧ ص٢٦/٢/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

 يقتحمون المسجد األقصى ًمستوطنا ٢٢١
  بحراسة مشددة

 

لي، اليوم سمحت شرطة االحتالل اإلسرائي
األربعاء لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد 

 .األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة

وأغلقت شرطة االحتالل الساعة العاشرة 
ًوالنصف صباحا باب المغاربة عقب انتهاء فترة 
االقتحامات الصباحية، وتأمين اقتحامات المستوطنين 

 .وجوالتهم باألقصى

وأوضحت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس 
 من طالب ١٠٧ مستوطنين من بينهم ٢٠٣المحتلة أن 

المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا خالل الفترة 
الصباحية المسجد األقصى، ونظموا جوالت استفزازية في 

 .باحاته

وأضافت أن مرشدين يهود قدموا شروحات عن 
أثناء اقتحامهم للمسجد، المزعوم للمستوطنين " الهيكل"

فيما حاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في منطقة باب 
 .الرحمة

ً عنصرا من ١٨في سياق متصل، اقتحم 
مخابرات االحتالل صباح اليوم المسجد األقصى، وتجولوا 

 .في ساحاته

وكانت شرطة االحتالل فتحت الساعة السابعة 
 ًصباحا باب المغاربة، ونشرت عناصرها ووحداتها

 .الخاصة عند أبواب األقصى وداخل باحاته

وواصلت شرطة االحتالل التضييق على دخول 
المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل 

الفلسطيني المحتلة للمسجد، ودققت في هوياتهم، 
 .واحتجزت بعضها عن البوابات

عدا يومي (ًويتعرض المسجد األقصى يوميا 
 إسرائيلية عبر باب المغاربة، القتحامات) الجمعة والسبت

وعلى فترتين صباحية وما بعد صالة الظهر، في محاولة 
  .لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد

  ٢٦/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًاالحتالل يمنع مقدسيا من دخول األقصى 
  والضفة الغربية لشهرين

 

ي ًأصـــدر االحـــتالل قـــرارا بحـــق المـــواطن المقدســـ
المبـارك،  المسجد األقـصى إبراهيم غوشة بمنعه من دخول

  .لمدة شهرين متتالين الضفة الغربية ومن دخول

  .يذكر أن غوشة من سكان البلدة القديمة

  ٢٦/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

.. شخصيات مقدسية تحت حراب االحتالل
ُ تعيث فسادا في المدينة المقدسة إسرائيل

   االعتقاالتوتمضي في سياسة
 

 مددت – دياال جويحان –القدس المحتلة 
سلطات االحتالل، مساء األربعاء، اعتقال المحامي كمال 
عبيدات رئيس الغرفة التجارية في القدس الستكمال 
التحقيق حتى نهار الخميس، وتسليم الشاب إبراهيم 
غوشه قرار باإلبعاد عن المسجد األقصى ومنع دخول 

  .ة لمدة شهرينمناطق الضفة الغربي

وكانت شرطة االحتالل اعتقلت المحامي كمال 
عبيدات بعد مداهمة منزله الكائن في بيت حنينا شمال 
القدس المحتلة وعبثت الشرطة بمحتويات المنزل قبل 
اقتياده إلى مكتبه الخاص في منطقة الشيخ جراح 
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بالقدس المحتلة والعبث بملفاته ومصادرة بعض من 
 .الملفات

ود عيان في المكان، بأن شرطة وأفاد شه
االحتالل خالل مداهمتها لمكتب المحامي كمال عبيدات 
سلمت العاملين فيها امر اإلخالء وعدم التواجد وبعد 
ساعات من التفتيش داخل المكتب تم انسحابهم واقتياد 

 .عبيدات لغرف التحقيق

كما سلمت شرطة االحتالل الشاب إبراهيم غوشه 
ية داخل البلدة القديمة في القدس من سكان حارة السعد

المحتلة قرار باإلبعاد عن المسجد األقصى المبارك ومنع 
 .دخول الضفة الغربية لمدة شهرين

قال الشاب إبراهيم غوشه، بعد عصر اليوم 
داهمت قوة كبيرة من قوات االحتالل المدججة بالسالح 

 .ًوعاثت خرابا داخل المنزل

تفتيش تم بعد االنتهاء من ال"يضيف غوشه
تسليمي قرار باالستدعاء لغرف التحقيق وخالل التواجد تم 

 ".تسليمي قرار باإلبعاد لمدة شهرين

وأوضح غوشه، بأن سلطات االحتالل أصبحت 
تالحق من يتنفس هواء مدينة القدس وتوجيه ادعاءات 

 .باطله بحق مواطنيها األصلين القاطنين بداخلها

حتالل في السياق نفسه، أفرجت سلطات اال
األستاذ خليل التفكجي خبير الخرائط واالستيطان في بيت 
الشرق من سكان واد الجوز في القدس المحتلة بشرط 

 .الكفالة المالية واالستدعاء مرة أخرى الستكمال التحقيق

وأثناء تواجدي في " وقال األستاذ خليل التفكجي
ًالمكتب تلقيت اتصاال من أفراد العائلة عن تواجد مكثف  ُ

 ".جنود االحتالل في محيط المنزلل

توجهت للمنزل وكانت شرطة "يضيف التفكجي
االحتالل بداخله حيث تم اقتيادي لغرف التحقيق، وخالل 

  ".التحقيق حيث وجهت تهمة المس بأمن دولة االحتالل

وأوضح أنه بعد ساعات من التحقيق تم اإلفراج 
ال عنه بكفالة مالية على أن يتم مراجعة التحقيق في ح

 .تم استدعائي

من جهة أخرى اقتحمت شرطة االحتالل منزل 
عائلة الشاب إسالم غتيت الكائن في بلدة أم الفحم في 
الداخل الفلسطيني المحتل والعبث بمحتويات المنزل، كما 
اعتقلت الفتاة مدلين عيسى من منزلها الكائن من بلدة 

 ١٩٤٨كفر قاسم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 
  .ادها لغرف التحقيقواقتي

  ٢٧/٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يصعـد بهـدم منازل الفلسطينيين 
  "ج" بالقدس ومناطق

 

أظهر تقرير صدر هذا االسبوع عن المكتب 
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان بمنظمة 
التحرير إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تتوسع في هدم 

واطنين الفلسطينيين في المناطق المصنفة منازل الم
من مساحة الضفة الغربية % ٦١، والتي تشكل )ج(

  .المحتلة، بما فيها مدينة القدس

انه وفقا للتقرير، فإن » ٤٨عرب«وقال موقع 
سياسة التوسع في النشاطات االستيطانية والتعهد بضم 
غور األردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، تجد كما 

 التوسع في هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم سياسة
طريقا في برامج األحزاب اليمينية اإلسرائيلية في انتخابات 

  .الكنيست التي ستجري في الثاني من آذار المقبل

اإلدارة «ولفت المكتب الوطني في تقريره إلى أن 
التابعة لجيش االحتالل اعترفت أنها وافقت على » المدنية

ها فلسطينيون للحصول على تصاريح  طلبا فقط قدم٢١
في الضفة، من أصل ) ج(بناء في المنطقة المصنفة 
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طلبا قدمها الفلسطينيون، أي أنه تم رفض ١٤٨٥
  .٢٠١٨ – ٢٠١٦من الطلبات، في السنوات % ٩٨.٦

 قرية فلسطينية في ٢٤٠وبين أنه توجد نحو 
 منها فقط توجد ٢٧، لكن لنحو )ج(المنطقة المصنفة 

  .يةخرائط هيكل

وتواصل سلطات االحتالل سياسة التضييق على 
المواطنين في مدينة القدس وضواحيها في سياق سياسة 
التهجير والتطهير العرقي الصامت، حيث صعدت من 

  .انتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم

وسلمت سلطات االحتالل األسبوع الماضي 
ة  منزال في عدة أحياء بمدين٣٠اخطارات بإخالء وهدم 
 مبان في ١٠ أشهر على هدم ٦القدس، فبعد أقل من 

حي وادي الحمص في صور باهر، أصدرت محكمة 
ًاالحتالل حكما نهائيا بخصوص أربعة أوامر هدم تقع في 

  .بالحي» أ«منطقة 

 منزال في حي باب ٢٢كما أصدرت أوامر بإخالء 
السلسلة، نتيجة تشققها بفعل الحفريات االستيطانية 

 شخص من ٢٠٠يؤدي إلى تشريد قرابة أسفلها؛ ما س
  . عائلة في العراء٢٢

ووفقا للمكتب الوطني، فإنه سياسة هدم المنازل 
بالقدس لم تتوقف، بل هي في تصاعد مستمر بهدف 
الضغط على المقدسيين ودفعهم إلى الهجرة خارج 

وأفاد المكتب في تقريره بأن سلطات االحتالل .مدينتهم
ل فلسطيني في الجزء  منز٢٠٠هدمت ما يزيد على 

 ٢٠١٨ في ١٧٧، مقابل ٢٠١٩الشرقي من القدس عام 
  .٢٠١٧ في عام ١٤٢و

وفي مدينة الخليل، تصاعدت اعتداءات 
المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم 
الدينية؛ فقد أظهرت إحصائية إسرائيلية حديثة أن العام 

 شهد أضخم عملية اقتحام للمسجد ٢٠١٩الماضي 
  .١٩٦٧إلبراهيمي في الخليل منذ احتالل المدينة عام ا

مجلس «ووفقا لمعطيات ما يسمى 
في الضفة الغربية، شهد العام الماضي » المستوطنات

 مستوطن وسائح للمسجد ١,٤٥٦,٩٥٣اقتحام 
مقارنة % ٩٠,٦اإلبراهيمي، وهو ارتفاع هائل بنسبة 

، ورقم قياسي جديد في موجة ٢٠١٨بالعام الذي سبقه 
  .القتحامات للمسجدا

 ٧١١,٤٢٨وأظهرت اإلحصائيات أن من بين 
من مجموع المقتحمين كانوا من المستوطنين اليهود، 

، ٢٠١٨ في العام الذي سبقه ٤٠١,٠٢٢مقابل 
ً، وهو ما يشكل ارتفاعا ٢٠١٧ في العام ٣٠٧,٠٦٨و

  .٢٠١٨مقارنة بالعام الماضي % ٧٧بنسبة 

ن، نفتالي وفي خطوة استثنائية، أصدر وزير األم
بينيت، أمرا إداريا بإبعاد نشطاء يساريين إسرائيليين من 
الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها، ويشمل القرار نحو 

فوضويون ضد جدار الفصل « ناشطا في حركة ٣٠
  .«العنصري

  ١٣ ص٢٧/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ُبينيت يصادق على مشروع المصعد في الحرم 
 اإلبراهيمي

  

تحالف أحزاب اليمين المتطرف ووزير ال رئيس ق
األمن اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، خالل تدشين بؤرة 

في مدينة الخليل » نوفي كراميم«استيطانية جديدة باسم 
في » مشروع المصعد«المحتلة، إنه صادق على تخطيط 

الحرم اإلبراهيمي، فيما امتنع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
إسرائيل » سيادة«صريح بفرض بنيامين نتنياهو، عن الت

على الحرم اإلبراهيمي إثر مطالب المستوطنين على 
  .«صفقة القرن«خلفية مخطط الضم في 

وفيما شارك نتنياهو في تدشين البؤرة 
» ٧القناة «االستيطانية الجديدة في الخليل، نقل موقع 
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اإللكتروني اليميني، عن مكتب نتنياهو، في وقت سابق 
ولن . طة ال تتطرق إلى تفاصيل دقيقةالخار«اليوم، أن 

يتم إخالء أي مستوطنة ولن يتم اقتالع أي يهودي من 
  .«بيته

وقال نتنياهو خالل خطابه في تدشين البؤرة، إنه 
قبل شهر كنت في واشنطن وتحدثت عن الخليل مدينة «

بيت إيل وشيلو، وبالطبع عن ) مستوطنتي(اآلباء وعن 
ر األول لخطة ترامب هو العنص. القدس عاصمتنا األبدية

  .اعتراف الواليات المتحدة بملكيتنا على هذه األرض

من جانبه قال بينيت إنه من خالل مخطط الضم 
نحن في الطريق نحو تطبيق حلم السيادة،، وال يوجد «

مكان يليق أكثر بسيادة إسرائيل من مدينة اآلباء 
واألمهات، وقطعة دفن كبار أمتنا، أال وهي مغارة 

  .أي الحرم اإلبراهيمي» فيالالمك«

قبل شهرين صادقت على «وأضاف بينيت أنه 
. دفع التخطيط لمشروع المصعد في مغارة المكفيال

ونحن . وبإمكاني القول ألول مرة أن المشروع اكتمل
وأتوقع دعم . ًنعطي اليوم ضوءا أخضر لتنفيذ المصعد

رئيس الحكومة، أعارض بشدة تسليم سنتمتر من أراضي 
والخليل ليست مذكورة في خريطة . سرائيل للعربأرض إ

وسنصر على أن تكون مغارة المكفيال، . خطة ترامب
في الخليل داخل ) البؤر االستيطانية(والييشوف اليهودي 

  .خريطة السيادة التي سندفعها بعد االنتخابات مباشرة

  ١٣ ص٢٧/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 وحدات استيطانية جديدة في الضفة
  

وافقت سلطات  -  وكاالت–قدس المحتلة ال
االحتالل اإلسرائيلية امس الخميس على بناء نحو 

 مسكن جديد في مستوطنات بالضفة الغربية ١٨٠٠
المحتلة، قبل اقل من أسبوع على االنتخابات التشريعية 

الحاسمة على صعيد المستقبل السياسي لرئيس الوزراء 
  .بنيامين نتانياهو

لجنة « اإلسرائيلية إن وقالت وزارة الحرب
التخطيط العليا لإلدارة المدنية في الضفة الغربية وافقت 

  .« وحدة سكنية١٨٠٠على بناء نحو 

وفي الواقع، منحت السلطات اإلسرائيلية الضوء 
 في مستوطنة ٦٢٠ وحدة، بينها ١٧٧٦األخضر لبناء 

  .شفوت راحيل، بحسب الوزارة/ في شيلو٥٣٤عيليه، و

ب نفتالي بينيت، وهو رئيس وأعلن وزير الحر
وافقنا «في االنتخابات المرتقبة اإلثنين، » يمينا«قائمة 

على العديد من الوحدات السكنية في المستوطنات 
  .«وسنواصل فعل ذلك في المستقبل

وقال بينيت العضو في الحكومة االنتقالية 
لنتانياهو الذي يعمل بدوره على جذب ناخبي اليمين 

لن . نحن ال ننتظر، نحن نفعل«ان، والمؤيدين لالستيط
ًنعطي سنتيمترا واحدا من أرض إسرائيل للعرب، ولكن من  ً

  .«)مساكن(أجل ذلك، يجب بناء 

» يشع«ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس 
هذا القرار يعزز الحضور «ّاالستيطاني دافيد الحياني أن 

(...) اإلسرائيلي في الضفة الغربية ونحن سعداء بذلك 
نذهب للتصويت وننتظر من الحكومة المنتخبة اإلثنين س

  .«ًأن تستمر في تطوير المستوطنات كما هي الحال حاليا

ّوعلقت المنظمة غير الحكومية المناهضة 
في سياق المعركة على «ّبأنه » السالم اآلن«لالستيطان 

ّالصوت اليميني للمستوطنين، فإن بينيت ونتانياهو 
ي آالف المساكن غير يدفعان إسرائيل نحو االستثمار ف

  .«الضرورية والتي تلحق الضرر في المستوطنات

 ألف شخص في ٦٠٠ًويعيش حاليا أكثر من 
  .مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين
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وتسارع االستيطان غير القانوني من وجهة نظر 
القانون الدولي في األعوام األخيرة برعاية نتانياهو 

  .لرئيس دونالد ترمبوحليفه في واشنطن ا

ّوقدم ترمب في نهاية كانون الثاني مشروعه 
الفلسطيني، وهو ينص على جعل -لحل النزاع اإلسرائيلي

إلسرائيل وضم غور األردن » غير مجزأة«القدس عاصمة 
  . مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية١٣٠وأكثر من 

وكانت األمم المتحدة حذرت، على لسان المنسق 
خاص لعملية السالم بالشرق األوسط، نيكوالي األممي ال

 ميالدينوف، ليل األربعاء، من أن تنفيذ إسرائيل لخطة

«E1»  االستيطانية، سيقطع الصلة بين شمال الضفة
الغربية وجنوبها، مما يقوض بشكل كبير فرص إقامة 

  .دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة

وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 
 وحدة استيطانية ٣٥٠٠نتنياهو، قد أعلن الثالثاء، بناء 

شرقي مدينة القدس المحتلة، ضمن توسعة المشروع 
  .«E1»االستيطاني في المنطقة المعروفة بـ

أشعر بقلق بالغ إزاء «: وقال ميالدينوف
اإلعالنات اإلسرائيلية األخيرة بشأن تقدم بناء 

افة إلى المستوطنات في جفعات حمتوس وهار حوما، إض
 وحدة سكنية في منطقة إي ٣٥٠٠الخطط المقلقة لبناء 

  .«، بالضفة الغربية المحتلة١

جميع «وجدد ميالدينوف، التأكيد على أن 
المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتظل 

  .«عقبة كبيرة أمام السالم

، ١إذا تم تنفيذ خطة إي «وحذر من أنه 
ضفة الغربية وجنوبها، مما فستقطع الصلة بين شمال ال

يقوض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة 
للحياة ومتصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض 

  .«عليه

السلطات اإلسرائيلية على «وحث ميالدينوف 
االمتناع عن مثل هذه األعمال االنفرادية، التي تغذي عدم 

المفاوضات االستقرار، وتزيد من تآكل احتماالت استئناف 
الفلسطينية اإلسرائيلية على أساس قرارات األمم المتحدة 

  .«ذات الصلة والقانون الدولي واالتفاقات الثنائية

  ١ ص٢٨/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ًاالحتالل يجبر مقدسيا على استكمال هدم 
  منزله في القدس

أجبرت بلدية االحتالل في القدس المواطن 
جدران منزله بعد أن  مهد المقدسي ماهر رمضان على

أجبرته بلدية االحتالل على تكملة هدم المنزل، الذي 
 . أشهر١٠ًهدمه ذاتيا قبل 

وتالحق بلدية االحتالل المواطن ماهر 
 .بالمخالفات على باقي منازل العمارة

كما أجبرت سلطات االحتالل، الشاب ماهر صيام 
جنوب المسجد األقصى، أمس، على هدم  سلوان من

  .طلب من بلدية االحتاللمنزله ب

  ٢٩/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مقدسي يهدم منزله في شعفاط بضغط من 
  بلدية االحتالل

 

شرع المواطن الفلسطيني محمد عبد السالم 
وسط  شعفاط ، بهدم منزله في حي)ً عاما٢٦(البشيتي 

  .القدس المحتلة، بضغط من بلدية االحتالل في القدس

 محكمة لمراسلنا في القدس إنوقال البشيتي 

ٕبلدية االحتالل أصدرت قرارا بهدم منزله ذاتيا، واال سيتم  ً ً
طواقم البلدية العبرية وتغريمه أجرة الهدم  هدمه من قبل

  . ألف شاقل٧٠التي تقارب 
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مارس /ولفت إلى أنه يخوض منذ شهر آذار
منزله  هدم ً صراعا مع االحتالل، لوقف أمر٢٠١٩

ً مترا مربعا١٢٦ن، وتبلغ مساحته المكون من طابقي ً.  

  ٢٩/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مقدسية تنجو من موت محقق برصاص 
  االحتالل في القدس

 

ً عاما ترقد على ٤٣ال تزال أنيسة أبو الهوى 
سرير الشفاء، تعيش حالة صحية ونفسية صعبة، فهي 
نجت من موت محقق، من رصاصة أطلقها جنود 

وها، بعد أن طال الرصاص المنهمر جسد االحتالل نح
  .الشاب ماهر زعاترة في باب األسباط بالقدس القديمة

يوم السبت الماضي كان يوما لن تنساه أبو 
الهوى، فقد تصادف خروجها من المسجد األقصى 
المبارك مع مالحقة جنود االحتالل أحد الشبان، بزعم أنه 
 يحاول تنفيذ عملية طعن، فكان لها نصيب من

  .الرصاصات التي أطلقت على الشاب

أبو الهوى هي ضحية جديدة لما يسمى 
الذي تنتهجه قوات االحتالل ويطال " الهوس األمني"بـ

، "عملية"أشخاصا صادف وجودهم مكان ما يسمى 
فيصابون بالرصاص أو الضرب واالعتقال، دون ذنب 

  .منهم أو مشاركة في الحدث

ه بالدقة تذكر أبو الهوى يوم الحادثة وتروي
خرجت من المسجد األقصى عبر باب األسباط : "وتقول

وهو الطريق األقرب لمنزلي، وكنت أتحدث بالهاتف 
المحمول، ولدى وصولي منتصف ساحة الغزالي لفت 
انتباهي وجود مجموعة من الجنود يركضون باتجاه 
الساحة، وعندما نظرت إلى ما يجري فإذا بهم يالحقون 

 الخوف الشديد وصرخت، ثم أحد الشبان، فانتابني
احتميت بالجدار القريب، خالل ذلك صوب أحد األفراد 

سالحه " كان يرتدي الزي المدني ويلبس قبعة الشرطة"
 مترا ١٥-١٠(باتجاه الشاب الذي كان يبعد عني ما بين 

مباشرة على الجزء العلوي من الجسد، وأطلق ) فقط
  ".رصاصة أولى عليه

ُأطلقت  "عدهاومن ب: وأضافت أبو الهوى
باتجاهي رصاصة ثانية مصدرها ليس من الجنود 
المحيطين بالشاب إنما بالقوة المتمركزة عند باب األسباط 

، حيث أصابت الرصاصة منطقة الفخذ "مدخل األقصى"
 ".واخترقتها

عندما رأيت ذلك المشهد قلت في : "وأضافت
نفسي لقد انتهت حياتي ونطقت الشهادتين، ومن شدة 

والرصاصة التي أصابتني، كنت أفكر أن احتمي التوتر 
بأي شيء، وبالفعل زحفت حتى احتميت بحائط يبعد عني 
عدة أمتار، ولدى محاولتي االتصال بعائلتي، فاجأتني قوة 
عسكرية قدمت نحوي، حيث ركل الجنود هاتفي وحقيبتي 
ثم حاولوا الهجوم علي، لوال وجود أحد الشبان الذي يعمل 

رهم باني أصبت خالل مروري من في المكان، أخب
  ".المكان

كان باإلمكان السيطرة "وأوضحت أبو الهوى أنه 
على الشاب دون الحاجة إلطالق هذا العدد من الرصاص 
العشوائي، لكن ما يتم هو استهتار بحياة الناس، فقوات 
االحتالل مدربة على استخدام السالح وعلى إطالق 

ويعني ذلك إمكانية الرصاص، يتم إطالق النار عشوائيا 
 ".إصابة طفل أو شيخ أو امرأة حامل

ولم تتوقف معاناة وألم السيدة أبو الهوى عند 
اإلصابة فقط، بل من اإلهمال لدى تلقيها العالج كما، 

أجريت لي عملية جراحية للجرح، ثم تم إخراجي : "قالت
من المستشفى في اليوم الثاني، رغم أني كنت فاقدة 

حت تأثير األدوية والتخدير، ولم أكن الوعي وال أزال ت
قادرة على المشي، وصلت المنزل لم أتعرف على أطفالي 



  
  ٢٣٥ 

وأفراد عائلتي، لم أتمكن من الذهاب حتى لقضاء الحاجة، 
 ".ورغم ذلك تم إخراجي من المستشفى

يوميا كان يحضر لي ": وأضافت أبو الهوى
  ".الطبيب والممرضة لفحص الجرح

قد أطلقت السبت الماضي وكانت قوات االحتالل 
نيرانها على الشاب ماهر زعاترة مما أدى إلى استشهاده 

وال تزال سلطات االحتالل محتجزة جثمانه، ونشرت شرطة 
االحتالل تسجيال حول الحادث أظهرت فيه الشاب وهو 
يحمل السكين فيما اخفت كيفية إطالق النار عليه وعلى 

  .السيدة أبو الهوى

  ٢٩/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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 في "قانون كامينتس"التماس للعليا إللغاء 
  ٤٨فلسطين 

 

قدم المحامي قيس يوسف ناصر التماسا 
قانون "للمحكمة العليا، األسبوع الجاري، طالب فيه بإلغاء 

 لقانون التنظيم ١١٦المعروف بتعديل رقم " كامينتس
اكم من تجميد أوامر ٕوالبناء وابطال بنوده التي تمنع المح

هدم المنازل األمر الذي تسبب وسيتسبب بهدم عدد كبير 
 .من المنازل بذريعة عدم ترخيصها في المجتمع العربي

واعتبر المحامي ناصر االلتماس المذكور األول 
من نوعه الذي يقدم للمحكمة العليا للطعن بدستورية 

ومساسه بحقوق المواطن وأصحاب " قانون كامينتس"
 .نازل المهددة بالهدمالم

وقدم المحامي قيس ناصر التماسه باسم عائلة 
من مدينة أم الفحم رفضت محكمة الصلح تجميد أمر 
الهدم الذي صدر بحق منزلها بعد أن استندت المحكمة 

التي تمنع المحكمة من " قانون كامينتس"على بنود 
 .تجميد أوامر الهدم

لسة ّومن المزمع أن تعين المحكمة العليا ج
 .قريبة للنظر في االلتماس

يمنع " قانون كامينتس"وبحسب االلتماس فإن 
المحاكم من تجميد أمر هدم لمدة تتجاوز العام وهي مدة 

غير كافية ومعقولة لترخيص البيوت في البلدات العربية، 
ّكما أنه يبطل فعليا صالحية المحكمة أن تجمد أمر هدم 

كانت إجراءات لمنزل موجود في أرض زراعية حتى لو 
تنظيم وترخيص المبنى وتغيير األرض من تخصيص 
ّزراعي لسكني متقدمة، وهذه هي حالة آالف المنازل 
والمباني في البلدات العربية التي ال تزال تمر بمراحل 

 .تغيير الخرائط الهيكلية القديمة التي تسري عليها

" قانون كامينتس"ويطعن االلتماس بدستورية 
 أن هذا القانون يمس بشكل غير قانوني وشرعيته، ويؤكد

بحق المواطن بالمسكن وحقه بالتوجه للقضاء لتجميد 
 .هدم بيته، وهي حقوق أساسية ودستورية

وباإلضافة لذلك، طعن المحامي قيس ناصر في 
التي تمنع " قانون كامينتس"التماسه بدستورية بنود 

المحاكم من تجميد هدم البيوت وتسلب من المحاكم هذه 
 .الصالحية الهامة

سلب المحاكم صالحيتها األصلية "وأوضح أن 
تجميد أوامر الهدم هو مساس غير دستوري بمبدأ فصل 
السلطات ومبدأ استقاللية المحاكم والجهاز القضائي، 
حين يعتبر الجهاز القضائي واستقالليته أحد األعمدة 

  ."الهامة ألي نظام ومجتمع ديمقراطي

١٣ ص٢٧/٢/٢٠٢٠الدستور 
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* * * * *  
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 نوجه" :اإلبراهيمي الحرم مجزرة ذكرى بمناسبة
 إلى وخاصة الخليل في ألهلنا القلبية تحيتنا

  "القديمة البلدة في المستهدفة األسر
  

 رئيس حنا اهللا عطا المطران سيادة قال – القدس
 وفدا اليوم استقباله لدى األرثوذكس للروم سبسطية أساقفة

 في نستذكر بأننا الخليل محافظة من رالعشائ وجهاء من
 اإلبراهيمي الحرم مجزرة على عاما ٢٦ مرور األيام هذه

 يؤدون كانوا شهيدا ٢٩ ضحيتها راح والتي الشريف
 على أقدم حيث ٢٥/٢/١٩٩٤ الجمعة يوم فجر صالتهم

 باروخ يدعى متطرف إسرائيلي مستوطن العمل هذا
  .غولدشتاين

 النبأ هذا تلقينا عندما القدس في إننا واذكر
 فيصل المرحوم بمعية الخليل مدينة إلى الفور على توجهنا

 بأم شاهدنا حيث المقدسية الشخصيات من وغيره الحسيني
 هذا واكبت التي واألحزان واآلالم والشهداء الدماء العين

 لن أنهم كما الفلسطينيون ينساه لن الذي المروع الحدث
 أكثر في بحقهم ارتكبت يالت والمجازر الجرائم كافة ينسوا

  .مكان من

 عن يدافعون الذي الخليل في ألهلنا التحية نوجه
 تضامننا عن ونعرب اإلبراهيمي الحرم وعن القديمة البلدة

 قبل من المستهدفة الفلسطينية األسر كافة مع وتعاطفنا
 وكأن الخليل في يتصرفون الذين المتطرفين المستوطنين

 ُأوتي محتلون مستعمرون أنهم حين في بلدهم هو البلد هذا
ًوافسادا فسادا يعيثوا لكي وهناك هنا من بهم  هذه في ٕ

  .المقدسة األرض

 استهداف يرفضون بالدنا ومسيحيي كنائسنا ان
 الحرم في يحدث وما حرمتها لها المقدسات الن المقدسات
 البلدة وفي كما االحتاللية السلطات قبل من اإلبراهيمي

 استيطانية عنصرية نشاطات هي نماإ الخليل من القديمة
  .ًوتفصيال جملة نرفضها

 في ألهلنا والتقدير واالحترام الوفاء رسالة نحملكم
 وستبقى كانت فالقدس فلسطين أرجاء سائر وفي الخليل

 رسالة وستبقى كانت القدس ورسالة وقبلتنا عاصمتنا
 عن والدفاع والهوية باألرض والتشبث والصمود الثبات
  .الحديث اإلنساني التاريخ عرفها قضية اعدل

  ٢٣/٢/٢٠٢٠مكتب سيادة المطران 

* * * * *  

كيف نفذ غولدشتاين مجزرة .. ٢٦في ذكراها الـ
  المسجد اإلبراهيمي؟

 

 منذ وقوع المجزرة – الخليل –عوض الرجوب 
التي ارتكبها المستوطن اإلسرائيلي باروخ غولدشتاين بحق 

 عاما، يخضع ٢٦المصلين في الحرم اإلبراهيمي قبل 
السكان الفلسطينيون الذين يقصدون المسجد للصالة 
إلجراءات حصار هي األشد على مستوى فلسطين، 

 . حاجزا١٢٠فاالحتالل يحيط المنطقة بنحو 

على القادمين للصالة في مسجد إبراهيم الخليل 
من البلدة القديمة أن يجتازوا حاجزا عسكريا من ثالث 

بوابة دوارة عمودية، وبوابة : تارمراحل في أقل من عشرة أم
 .إلكترونية، وبوابة حديدية تجاورها نقطة عسكرية مأهولة

وفي المرحلة الثانية، وعلى بعد حوالي عشرة أمتار 
أخرى، مجموعة بوابات إلكترونية متجاورة، وهنا على 
المصلين دفع بوابة حديدية أفقية، ثم البوابة اإللكترونية 

ا مرحلة تدقيق الهويات من قبل الكاشفة للمعادن، تليه
الجنود خلف الزجاج، ثم التسريح عبر بوابة معدنية أفقية 

 .إلى مدخل المسجد

قبل هذه الحواجز، كانت في طريق المسجد 
 جنديا، ١٢نقطتان لجيش االحتالل، ينتشر بهما قرابة 



  
  ٢٣٧ 

األولى عند بداية الدرج الصاعد للمسجد والمحاذي لحائطه 
ند الباب المباشر للمسجد في أعلى الغربي، والثانية ع

 .الدرج

  شاهد عيان

 وقعت ١٩٩٤شباط / فبراير٢٥فجر الجمعة 
 مصليا وعشرات الجرحى، لم ٢٩المجزرة التي راح ضحيتها 

يكن االنتشار العسكري كالمعتاد، ولم يكن على الحاجزين 
أكثر من أربعة جنود، وفق شهادة الحارس محمد سليمان 

 .أبو صالح

نه حارسا، كان أبو صالح شاهدا على ومنذ تعيي
عشرات االعتداءات العنيفة للمستوطنين، وكان من رؤوس 
المستوطنين آنذاك باروخ مارزل وموشيه ليفنغر وعنات 
كوهين، وجميعهم يواصلون اعتداءاتهم على السكان 

 .الفلسطينيين، أما األبرز فهو باروخ غولدشتاين

 ٢٥زرة يقول أبو صالح للجزيرة نت لم تكن مج
شباط االعتداء األول لغولدشتاين على المصلين، فقد /فبراير

استبق جريمته بجرائم أخرى على فترات متقاربة دون أن 
فقد كان دائم . يتدخل جيش االحتالل ويردعه أو يعتقله

االعتداء على المصلين، وكان يحضر دبابيس اللوحات 
سبق ويرشها في طريق المصلين فيوقع بالكثير منهم، كما 

 .أن ألقى قنابل حارقة على حصير المسجد

 - والحديث ألبي صالح- كل هذه التصرفات وغيرها 
فتحت أعين حراس المسجد اإلبراهيمي على المستوطن 
الجندي وطبيب األطفال غولدشتاين، المولود لعائلة 

، ففي يوم ١٩٥٦أرثوذكسية في بروكلين بنيويورك عام 
عسكري ويحمل بندقية المجزرة حضر مرتديا خوذة وزيه ال

ومسدسا وحقيبة، ومضى في طريقه إلى المسجد وتولى 
 .أحد الحراس تتبعه

  المجزرة

أمضى باروخ بعض الوقت في الجزء الخلفي من 
المسجد الذي يقتحمه المستوطنون عادة، لكنه عاد بال 
ّحقيبة، فأثار ذلك انتباه الحراس الذين تتبعوا الحقيبة، فتبين 

 من رصاص في جيوبه، مما عزز الشكوك أنه أفرغ ما فيها
  .حوله

هرع أبو صالح حينئذ إلى المدخل المؤدي إلى 
صدر المسجد، حيث يؤدي مئات المصلين صالة الفجر 
واتكأ عليه وأغلقه بجسده، فإذا بغولدشتاين يطلب منه 
الدخول باعتباره ضابطا، فرفض، فما كان من األخير إال أن 

ٕح فسقط أرضا، واذا أشهر سالحه ودفع به أبا صال
بالمستوطن يتكئ على الجدار ويباشر في إطالق الرصاص 

 .من سالحه تجاه المصلين

في هذه اللحظة كان أبو صالح فيما يشبه الصدمة 
ويردد الشهادتين في انتظار صعود روحه إلى السماء، ظنا 

لكن بعد دقائق لم يشعر . منه أن الرصاص يطلق عليه
 ونظر إلى باروخ فإذا به يتعمق بنزيف فأدرك أنه لم يصب،

 .في المسجد ويطلق النار

وقفت ألحاول فعل شيء، لكنه "يقول أبو صالح 
صوب بندقيته نحوي وأطلق رصاصه فهبطت أرضا ونجوت، 
والحقا وجدت أن الرصاص أصاب الجدار بمستوى رأسي 
تماما، وواصل باروخ جريمته مع السجود الثاني، مستخدما 

  ".مشاط الرصاص التي بحوزتهقنبلتين، إضافة أل

بل "يجزم أبو صالح أن باروخ لم يكن وحيدا 
ساعده مستوطنون في إطالق الرصاص، وساعده جيش 
االحتالل الذي اقتحم المسجد وسط إطالق نار كثيف في 

 ".تلك اللحظات

مشاهد الدقائق السبع للجريمة وما تالها ال تزال 
 أكثر المشاهد ومن. في مخيلة الحارس المتقاعد أبو صالح

دموية ما حصل لمؤذن المسجد جميل النتشة الذي كان 
طويل القامة ويقف خلف اإلمام مباشرة، حيث شطر 
الرصاص جمجمته إلى نصفين، ومثله الطفل ابن الثانية 

 .عشرة الذي كان ينزف شريان رقبته في حضن والده

 تحولت – يضيف أبو صالح –في ذلك اليوم 
ادات، وتدافع الناس إلى الجرحى مالبس المصلين إلى ضم
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إلسعافهم، دون أن يسمح ألحد بالتقدم نحو باروخ، الذي 
 .وجد مقتوال بزاوية المسجد الغربية

من المفارقات التي يرويها أبو صالح أنه اعتقل 
على حاجز عسكري بعد المجزرة بشهور، واقتيد قسرا إلى 

زرة المحكمة لإلدالء بشهادته أمام لجنة تحقيق في المج
، فكانت كل "شمغار"شكلها االحتالل، وأطلق عليها لجنة 

األسئلة عن قاتل غولدشتاين الذي ال يزال مجهوال وليس 
  .عن الضحايا

وُأغلق المسجد اإلبراهيمي بعد المجزرة قرابة ستة 
أشهر، ومما خلصت إليه اللجنة اقتطاع نحو نصف المسجد 

بواب المسجد ٕللمستوطنين، واقامة بوابات إلكترونية على أ
 .للحد من وصول المصلين

  القاتل بطل

بعد الجريمة دفن المستوطنون غولدشتاين 
بمستوطنة كريات أربع، حيث كان يسكن، وحولوا قبره إلى 
مزار لغالة المتطرفين وكأنه بطل قومي، في حين يواصل 
المستوى السياسي دعم المستوطنين بكل السبل، وكان 

الي بينيت لهم بهدم سوق آخرها سماح وزير الدفاع نفت
  .ٕفلسطيني وانشاء بؤرة استيطانية فوقه

في محيط المسجد اإلبراهيمي يفرض االحتالل 
حصارا مشددا حتى اليوم، ويقيد دخول القادمين من غير 
سكان المنطقة، ويواصل إغالق أسواق تاريخية فيها أكثر 

  . محل تجاري١٦٠٠من 

وق ٕواضافة إلى البؤرة الجديدة على أنقاض س
الخضار، لالحتالل خمس بؤر استيطانية في البلدة القديمة 

 مستوطن، في حين تنتشر ٥٠٠من الخليل، يسكنها نحو 
ّعشرات الحواجز العسكرية الثابتة والمأهولة، مما حول 

  .البلدة إلى معازل، وحياة السكان إلى جحيم

 ٢٥/٢/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * * 

  

  

مخاطر . .في ذكرى مجزرة الحرم اإلبراهيمي
  جمة تتهدد مقدسات فلسطين

  

  *عبد الحميد الهمشري

ًبذلت حكومات الكيان العبري المتعاقبة جهودا 
كبيرة وأصدرت قوانين تشرعن لها تصرفاتها ضد المساجد 
من هدم إلى تحويلها لكنس للعبادة اليهودية، وسياساتها 
حيالها كانت وما زالت محكمة ومدروسة، وتتم بتخطيط وفق 

المؤتمر الصهيوني األول في بال  مرسوم منذما هو 
 المؤسسة الصهيونية م، حيث قامت١٨٩٧بسويسرا عام 

باالستيالء على أراضي الوقف اإلسالمي التي بلغت عام 
 ٦٧٧ً ألفا و١٧٨ في فلسطين قرابة  مساحة أراضيه١٩٤٨

ًدونما، فقامت الدولة العبرية بمصادرة تلك األمالك بعد أن 
المي األعلى ولجنة األوقاف اإلسالمية المجلس اإلس حلت

وأصدرت قوانين جائرة للسيطرة على األراضي الفلسطينية 
بقوانين والتي أخطرها قانون حارس أمالك الغائبين، الذي 
من خالله جرى شراء تلك األوقاف من الحارس المعين من 
قبلها، ولترسيخ فكرة تهويد المساجد فإن ما تقوم به 

ية المدعومة من جيش االحتالل المجموعات اإلرهاب
من عمليات إحراق للمساجد في فلسطين  الصهيوني

التاريخية فيه تأكيد على ذلك فخالل الفترة الممتدة بين 
استطاعت سلطات االحتالل الصهيونية  ١٩٦٧ - ١٩٤٨

ً مسجدا في المناطق التي أنشئت ١٣٠ هدم وتدمير نحو
من إجمالي % ٤١.٥عليها الدولة العبرية، وهذه تمثل نحو 

  .عدد المساجد داخل األخضر

من احتالل  وخالل ما يربو على الخمسة عقود 
الضفة الغربية والقدس حصلت وتحصل اعتداءات متكررة 
على المسجد األقصى في القدس الشريف والحرم اإلبراهيمي 
في مدينة الخليل ومختلف المساجد فيها، وكان من أبرزها 

، ومجزرة الحرم ١٩٦٩محاولة إحراق األقصى عام «
 التي تمر على حصولها الذكرى الـ ١٩٩٤ اإلبراهيمي عام

، وما زاد الطين بلة مهزلة القرن التي أعلن عنها ٢٦
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الرئيس األمريكي راعي اإلرهاب الصهيوني حيث باتت هذه 
ًالمهزلة تشكل خطرا على المقدسات اإلسالمية في فلسطين 

  .وعلى الوجود الفلسطيني برمته

ءات المستوطنين على أماكن العبادة اعتدا
اإلسالمية في القدس والخليل وكل أنحاء فلسطين ما زالت 
متواصلة وزادت وتيرتها بعد مهزلة القرن اآلنفة الذكر، 

وزرعها بالمستوطنات،  واالستيالء على األرض حولهما
شتى بقاع األرض  حيث يواصل ساكنوها المستقدمون من

ومحاولة  لتعرض للمصلين فيهماباالعتداء على حرمتهما وا
النيل منهما بالحرق أو التقسيم أو التدنيس، حيث سبق 
وتم تقسيم الحرم اإلبراهيمي وقبله إحراق محراب صالح 

  .في المسجد األقصى المبارك األيوبي الدين

 حين أقدم) ٢٥/٢/١٩٩٤(وكما حصل في  
الطبيب اليهودي باروخ جولدشتاين، على  المجرم الصهيوني

فيذ مذبحة في المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل تن
 الفلسطينية، بإطالق النار على المصلين أثناء أدائهم
لصالة فجر يوم جمعة من شهر رمضان، فاستشهد نحو 

 آخرين قبل أن ينقض ١٥٠نحو  ً مصليا وجرح٢٩
ّعرض من قاموا بقتله  مصلون ويقتلوه، وهذا عليه

فبارك .. ت االحتالل الباغيللمساءلة والتحقيق من قبل قوا
اهللا بالحموع الصامدة التي تقف بالمرصاد لكل معتد 
صهيوني آثم على المسجد األقصى المبارك والحرم 

وحيا اهللا  اإلبراهيمي الطاهر ومختلف المساجد في فلسطين،
في األردن  فلسطين الداعمين لصمود األهل واألحبة في

مي والقوى الخيرة ومختلف أرجاء العالمين العربي واإلسال
  .في العالم أجمع

  كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني* 

  ١٧ ص٢٦/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

   �	ون�'�����

 لمجزرة شرفات المقدسية ٦٩الذكرى الـ
 تفاصيل مروعة منسية

 

 استيقظنا" - المحتلة القدس - عرفة أبو جمان
 ادحرجو وقد غرفتنا، باب يكسرون االحتالل جنود على

 عنا النار تطفئ وهي أمي احترقت داخلها، متفجرا برميال
 مشعل محمد خليل روى عينيه تفارق لم بدموع ".بثوبها

 عائلة بيت في وقعت التي المجزرة تفاصيل) عاما ٨٠(
 ٦٩ قبل المحتلة القدس غربي شرفات بقرية مشعل
 من معظمهم فلسطينيا، ١١ بحياة أودت والتي عاما،
 .واألطفال النساء

 لكن عمره، من ١١الـ في طفال يومها خليل كان
 والحروق الشظايا تركت كما ذاكرته في حفرت األحداث

 بعض تزال ال السنوات تلك بعد فحتى جسده، في أثرها

 عينه في أجراها عملية رغم وجهه من تتساقط الشظايا
 .أصابتها شظية ١٤ من للتخلص

 وعائلته المختار قتل

 برد اجتمع ١٩٥١ شباط/فبراير ٧ فجر في
 بيت سكان على المتفجرة البراميل وحر القارس الشتاء
 ألمه جده أن نت للجزيرة خليل الثمانيني ويروي مشعل،
 باب على طرقا سمع) عاما ٧٠ (مشعل علي المختار

 من فأفاق ،"مختار يا اطلع "بالعربية يقول ومناديا بيته
) يفلسطين تراثي رداء (قنبازه في يدا أدخل وقد نومه
 وباغتته معدودة ثوان األخرى، بإدخال يهم وخرج

 .ذلك إكمال من منعته مباشرة رصاصات

 والمنادي الباب طارق أن الشهيد المختار ظن
 على المرور اعتادوا الذين األردني الجيش أفراد من كان
 فبيته مروا، أنهم لهم ليوقع التفقدية جوالتهم خالل بيته
 بين الهدنة خط على" رامح "منطقة في ويقع المختار بيت
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 إبان ١٩٤٨ عام اإلسرائيلي الجيش احتلها التي األراضي
 حتى األردن سيطرة تحت بقيت التي واألراضي النكبة
 جنديا إال يكن لم الطارق لكن ،١٩٦٧ عام النكسة وقوع

 الرتكاب مبيتة بنية الجيش من وحدة مع تسلل إسرائيليا
 .المجزرة

 الجنود فهجم البدء، إشارة المختار استشهاد كان
 داخل وألقوها لترا، ٤٠ نحو بسعة متفجرة براميل يحملون

 أن قبل الفتائل وأشعلوا النائمين، واألطفال النساء غرف
 المختار زوجة الغرف إحدى في كان باالنسحاب، يهموا
 يوسف، والرضيع وعمر وأمينة سارة األربعة وأبناؤه مريم
 التي) سنوات ٤ (ينةأم باستثناء جميعهم استشهدوا وقد

  .األنقاض تحت يومين بعد وجدت

 متفجرة براميل

 وقضى متقاربة، فترات على البراميل الجنود ألقى
 من خنقا أو بالرصاص رميا أو حرقا إما نحبهم الشهداء

 نزهة الرضيعة خليل شقيقة مع حدث كما البارود رائحة
 .الواحد العام ذات

 وصل "مرتجف متهدج بصوت خليل وأضاف
 للغرفة كان البراميل، وألقوا الباب كسروا لغرفتنا، الدور
 الشمالي من محمد والدي خرج وشمالي، جنوبي بابان

 بالثقوب لباسه مأل الرصاص من بوابل الجنود فأمطره
  ".واالبتعاد بالنجاة نجح لكنه

" مولوتوف "قنابل الغرفة داخل رموا "وتابع
 بإطفاء ختارالم ابنة فاطمة أمي وبدأت المكان فاشتعل

 لها وسببت بالكامل عليها فأتت عنا وصدها بثوبها النار
 أنا احترقت يوما، ١٥ بعد إثرها على توفيت شديدة حروقا
 أني منهم ظنا والدتي جثمان بجانب ووضعوني أيضا
  ".مت

 نزهة الرضيعة أختيه باستثناء خليل إخوة نجا
 إحدى نحو شوكت أخوه وحمله ،)عاما ١٤ (وصبحية

 أختها فحملت نجية أخته أما لتداويه، القرية نساء

 قدمها من تنزف كانت التي) سنوات ٦ (الصغيرة
 بيت مدينة نحو لساعات بها ومشت المصابة 

 الحكومي جاال بيت (األهلي المستشفى في لعالجها لحم
  ).حاليا

 الخزانة في العجوز قتلوا

 خزانة في اختبأت) عاما ٨٠ (صبحة ألبيه جدته
 فاقتحم الخارج، في يحدث مما خوفا) نمليةال (غرفتها
 داخل الرصاص عليها وأطلقوا الغرفة الجنود عليها

 .الخزانة

 صفافا بيت مدرسة في األستاذ محمد خاله أما
 بعد الدرج، على دماغه وتطاير استشهد فقد المختار وابن
 كان فتيله، إبطال حاول متفجر برميل فيه انفجر أن

 من مجموعة فيها استضاف فةغر باتجاه ألقوه الجنود
 إلبطال وعاد لحمايتهم البيت من فأخرجهم األساتذة رفاقه

  .البرميل

 منسية تفاصيل

 الرابعة الساعة في وقعت المجزرة إن خليل يقول
 صباحا الثامنة الساعة إال اإلسعاف سيارات تأت ولم فجرا
 عن تحدثت اإلعالم وسائل أن كما المسافة، قرب رغم

 طويلة أعواما بعدها نسيت لكنها العام، اتذ في المجزرة
  .ذكراها إحياء يتم ولم

 لحم، بيت في دراسته وأكمل للشفاء خليل تماثل
 وعمل والتخطيط المساحة لدراسة األردن إلى انتقل ثم

 االحتالل من بتصريح شرفات ويزور وأنجب، وتزوج هناك
  .شهر لمدة سنويا

 نترنتاإل عبر األب لرواية نت الجزيرة استمعت
 منع يستطع لم الذي) عاما ٤٧ (إياد نجله بحضور
 قدم حيث األولى، للمرة التفاصيل تلك يسمع وكأنه دموعه

 بعد المنكوب العائلة بيت في وعاش وتزوج شرفات إلى
 .الماضي القرن تسعينيات في ترميمه
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 كبيرا، كان العائلة بيت إن نت للجزيرة إياد يقول
 المكون القرية في لوحيدا وهو عديدة، غرف من ويتكون

 عائلة من فردا ٨٠ نحو يسكنه وكان طابقين، من
 نار ".مشعل حوش "عليه وأطلق وأقاربه، علي المختار
 األولى المرة تكن لم المجزرة إن خليل يقول وجديدة قديمة
 قوات نسفته حيث مشعل، بيت فيها يستهدف التي

 يلخل عمه استشهاد بعد ١٩٣٧ عام البريطاني االحتالل
 أعمامه أن كما نعيم، بني معركة في الثوار مع كان الذي

 األردنية الجيوش جانب إلى قاتلوا شرفات وأهالي اآلخرين
 شرفات عن دافعت التي والمصرية والسودانية والليبية

 المالحة قريتي بعد احتاللها دون وحالت ١٩٤٨ عام
 .المجاورتين المهجرتين والولجة

 شرفات قرية في يرانالن إشعال االحتالل أعاد
 حيث أسابيع، ثالثة نحو قبل نسمة األلفي ذات الوادعة
 في الوحيد األثري البدرية مسجد مستوطنون أحرق
  .القرية

 نت للجزيرة عوض إسماعيل القرية مختار ويؤكد
 في الفلسطينيين سيارات عجالت أتلفوا المستوطنين أن

 أراضي من العديد االحتالل وصادر أيضا، مدة قبل شرفات
 كما" جيلو "ومستوطنة المجاورة الشوارع لصالح القرية

  .لشرفات المالصقة صفافا بيت قرية مع فعل

 عائلته وبيت قريته خليل فيها يزور مرة كل في
 ويختم المجزرة، شهداء فيها دفن التي المقبرة على يعرج
 أعود أن أتمنى لكنني أهله، بدون للبيت حياة ال "باكيا
  !".يكفيني هذا آمنة، مغارة في كنوأس شرفات إلى

  ٧/٢/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * * 

مؤسسة القدس الدولية تدعو المقدسيين 
  للنفير والتواجد بالمسجد األقصى

 

دعت مؤسسة القدس الدولية في فلسطين إلى 
شد الرحال إلى المسجد األقصى والتواجد والصالة فيه 

اقتحام لقطع الطريق على الدعوات اإلسرائيلية لتنظيم 
جماعي لألقصى يبدأ صباح غد االثنين بمناسبة ما 

 ".يوم الشجرة"يسمى لديهم بـ

وحذر رئيس المؤسسة أبو حلبية من خطورة 
 .المرحلة التي تعيشها مدينة القدس ومسجدها المبارك

وأكد أبو حلبية أن سلطات االحتالل تحاول وقف 
من الزحوف البشرية التي تؤدي صالة الفجر، األمر الذي 

شأنه تقوية تواصل المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل 
ًمع المسجد المبارك ويراه االحتالل سالحا يستخدمه 

  .الفلسطينيين للدفاع عن األقصى والمقدسات

  ٩/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

  ً شهرا٢٨حكم بحبس الشيخ صالح 
  

حكمت محكمة الصلح االسرائيلية في  -رام اهللا
 شهرا على ٢٨حيفا اليوم اإلثنين، بالسجن الفعلي مدينة 

، المحظورة إسرائيليا، )الشمالية(رئيس الحركة اإلسالمية 
  .الشيخ رائد صالح

 ١١وبموجب قرار المحكمة سيجري تخفيض 
شهرا كان قضاها الشيخ صالح في السجن سابقا ما 

 شهرا أخرى ليتم محكوميته في ١٧يعني أنه سيقضي 
وفي تفاصيل قرار المحكمة فرض . يالسجن االسرائيل
 شهرا في ملف خطب وتصريحات ٢٤السجن الفعلي 

البوابات اإللكترونية (الشيخ صالح إبان هبة باب األسباط 
 أشهر عن ملف ٤في القدس المحتلة و) ٢٠١٧عام 

 آذار ٢٥وادي الجوز، وجرى تجميد تنفيذ الحكم لغاية 
  . المقبل

 للجماهير وقال رئيس لجنة المتابعة العليا
 محمد ٤٨العربية داخل االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
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الحكم كان جاهزا “بركة في بيان اليوم االثنين، إن 
مسبقا، ولمسناه في قرار اإلدانة للشيخ صالح، الذي 
ارتكز على األجواء العنصرية والتحريض على العرب، 
 وتقييد حرية التعبير وعملها السياسي، كما هو الحال في
مالحقة النائبة هبة يزبك، والفنان محمد بكري، والمحاكمة 

  . ”الدائرة ضد رجا إغبارية

سير جلسات المحكمة يوضح “وأضاف، ان 
تحريف ما قاله الشيخ صالح خالل ترجمة هذه األقوال 

الحكم اليوم صدر عليه منذ “الى العبرية، ما يؤكد أن 
، مضيفا أن ″٢٠١٧ آب ١٥عند قرار اعتقاله يوم 

المستهدف هنا ليس فقط الشخص صالح، بل مجمل “
  .العمل والخطاب السياسي لدى جماهيرنا العربية

  ٨ ص ١١/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

مؤسسة فيصل الحسيني تطلق مسابقات 
 البحث العلمي في مدراس القدس

  

أطلقت مؤسسة فيصل  -وفا -  القدس
ي مسابقات البحث العلمي ف  األربعاء،  اليوم  الحسيني،

 مدرسة في مدينة ١١العلوم الطبيعية على مستوى 
  .القدس المحتلة، للصفوف من الرابع وحتى العاشر

وتعقد المسابقة لصفوف الرابع وحتى 
فيما تعقد للصفوف السابع وحتى   اليوم وغدا، السادس

  .مارس المقبل/العاشر يومي الرابع والخامس من آـذار

 طالبا ٢٢٨ويشارك في المسابقة 
 ٤٧المدارس المستهدفة، موزعين على  من وطالبة

كن قد تلقين   معلمة من مدارسهم١٥فريقا، دربتهم 
تدريبات متخصصة في تعليم البحث العلمي من قبل 

  .المؤسسة

إن "وقالت مديرة المؤسسة فدوى الحسيني، 
المسابقة تهدف إلى تحفيز المعلمات والمعلمين والطلبة 

لعلمي في المدارس، على تطوير تعلم قائم على البحث ا
ووظفنا لهذا الغرض ورشات تدريبية للمعلمات والمعلمين 

  ".واألهالي في عدد من المدارس

وأضافت إن المسابقات تأتي ضمن برنامج 
 ١٥التطوير الشامل في : مؤسسة فيصل الحسيني بعنوان

مدرسة في القدس، والذي يموله االتحاد األوروبي بشكل 
ولفتت  .في تمويل جزء منهرئيسي ويساهم بنك فلسطين 

، ويختتم ٢٠١٧إلى أن البرنامج الذي انطلق عام 
يهدف إلى تطوير مهارات الحوار   منتصف العام الجاري،

  ".والبحث العلمي والتفكير الناقد وعمل الفريق 

من جانبها، أوضحت مستشارة البحث العلمي في 
العلوم الطبيعية في المؤسسة ديما الحلواني، أن تصميم 

مسابقة يخدم تعليما قائما على البحث العلمي، وما ال
يتطلبه ذلك من تطوير للمالحظة والتساؤل والتحليل 
العلمي، واستخدام اللغة العلمية أثناء الحصص الدراسية 

  .اليومية

ولفتت إلى أنه رغم أن المسابقة رفعت التحدي 
لهذا العام، حيث يتطلب اختيار الطلبة سؤال بحث من 

ة لم تطرح عليهم سابقا، وعليهم انجاز مجموعة أسئل
بحث متكامل لإلجابة عنها، حيث ستواجه الطلبة عدة 
تحديات من ضمنها كيفية تنفيذ البحث، واستكشاف 
المفاهيم العلمية التي سيتعرفون عليها ألول مرة خالل 

  .عملية تنفيذ بحثهم

تشارك في المسابقة المدارس "وتابعت الحلواني 
قدس، وذكور إيلياء، والفتاة الالجئة ج، ضياء ال: التالية

وبنات الروضة الحديثة، والشابات الثانوية الشاملة، 
واألميرة بسمة الثانوية الدامجة، والحصاد، وصالح الدين 
األساسية المختلطة، ونور القدس، وأبو بكر الصديق، 

  ".ومدرسة عثمان بن عفان

من جانبها، قالت مديرة مدرسة بنات الروضة 
ثة الثانوية فاطمة الرفاعي إن المؤسسة أهلت الحدي
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المعلمات في مجال إدخال البحث العلمي، والتفكير الناقد 
في سعيها لجعل البحث  في العملية التعليمية التعلمية،

  .العلمي أسلوب تعلم في مدارس القدس

وأضافت أن المسابقة جاءت تتويجا لمهمة قامت 
سنوات بها مؤسسة فيصل الحسيني على مدار ال

 صفوف مختلفة ٥ فريقا من ١٢الماضية، مشيرة إلى ان 
من المدرسة تشارك في هذا التدريب، الذي خلق نهجا 

  .من البحث العلمي في المدارس المستهدفة

أما المعلمة صفاء الشريف من مدرسة ذكور 
إيليا األساسية، فأشارت إلى أن المؤسسة أدخلت من 

 في المدارس كانت عدة سنوات فكرة تطوير أبحاث علمية
بداياتها عبر نواد علمية تجريبية لمجموعة مختارة من 
الطلبة، لتصبح فيما بعد نهجا تعليميا داخل الصفوف، 
ويفحص أثره عبر مسابقة ما بين المدارس، وفي 
مدرستي استهدفت طلبة الصف الرابع، وقد تم اختيار 

  .خمسة منهم للمشاركة في مسابقة هذا العام

  ١٢/٢/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

القدس في : "طا اهللا حناسيادة المطران ع
ال  كارثة حقيقية وما تمر به مدينة القدس

  " يمكن ان يوصف بالكلمات
   

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس اليوم بأن ما يحدث 
في مدينة القدس ال يمكن وصفه بالكلمات فالقدس تمر 
بنكبة وكارثة جديدة ومتجددة في ظل سياسات احتاللية 
ظالمة وغاشمة تستهدف مقدساتنا واوقافنا المسيحية 
واالسالمية ولكنها ايضا تستهدف انساننا الفلسطيني 

ته الذي يراد له ان يكون مهمشا وكأنه ضيف في مدين
  .وفي عاصمته الروحية والوطنية

 ان السلطات االحتاللية الغاشمة تستثمر
االنحياز االمريكي كما وتستثمر الحالة العربية المترهلة 

لقدس وهي تعمل ليال ونهارا على تغيير طابع مدينة ا
  .وفرض وقائع جديدة على االرض

القدس في خطر شديد والمؤسسات الوطنية 
المقدسية مهددة ومخابرات االحتالل تقمع اي نشاط 

  .سةفلسطيني يحمل الطابع الوطني في المدينة المقد

لتي تضيع اين هم العرب مما يحدث في القدس ا
؟ اين هم المسيحيون والمسلمون من ايدينا يوما بعد يوم

 في عالمنا ومقدساتنا واوقافنا في المدينة المقدسة
؟ كما تتم مالحقة قمستهدفة ومستباحة بشكل غير مسبو

الشخصيات الدينية والوطنية واالعتبارية التي ترفض 
  .وممارساتهسياسات االحتالل 

هل نسي العرب مدينة القدس او تناسوها في 
، ونحن نقول  ان مدينتنا المقدسة بحاجة اليهمحين

لالحرار من ابناء امتنا العربية ال تتركوا المقدسيين 
لوحدهم يقارعون االحتالل وال تتركوهم لوحدهم يتصدون 

  .العتى قوة عنصرية ظالمة مدعومة من امريكا وحلفاءها

نرسل نداء استغاثة ومناشدة عاجلة من القدس 
الى االحرار من ابناء امتنا العربية بأال ينسوا مدينة 

ال القدس التي تسرق منا في كل يوم وفي كل ساعة ف
  .تتركوها وحيدة تقارع جالديها

القدس امانة في اعناقنا كفلسطينيين ولن نتخلى 
عنها مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات ولكنها 

مانة في اعناق امتنا وجميع المسيحيين ايضا ا
والمسلمين في عالمنا الذين يجب ان يلتفتوا الى مدينة 

  .القدس وما يحدث فيها

ُقبل ايام قمع نشاط ثقافي في قاعة مدرسة 
المطران حيث اقتحمت المخابرات االسرائيلية المكان 
وتصرفت بطريقة همجية مع الموجودين في القاعة وهذا 

ير من االحيان في مدينتنا المقدسة حيث ما يحدث في كث
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 اية فعالية في بتنا مهددين بالمالحقة بعد اي نشاط او
  .المدينة المقدسة

الوضع في القدس خطير للغاية والقدس ليست 
بحاجة الى خطابات او بيانات شجب واستنكار نسمعها 
من هنا او من هناك بل هي بحاجة الى خطوات عملية 

 وابنائها ومقدساتها التي تسرق للحفاظ على مؤسساتها
ن اعمت منا في كل يوم من قبل هؤالء العنصريين الذي

  .الكراهية بصرهم وبصيرتهم

نتمنى من امتنا العربية ومن المسيحيين 
والمسلمين في كل مكان بان يصوبوا بوصلتهم لكي تكون 
في االتجاه الصحيح فكل بوصلة ال تشير الى القدس هي 

حيح والقدس بحاجة الى كل ليست في المكان الص
الطيبين المستقيمين واالحرار في عالمنا وفي مشرقنا كما 
انها بحاجة الى ان يتم ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي 
وانهاء االنقسامات لكي نكون كفلسطينيين في وضع 
افضل ولكي نكون قادرين على افشال المشاريع 

دس بشكل المشبوهة والمؤامرات التي تستهدف مدينة الق
وقد جاءت كلمات  .خاص وقضيتنا الفلسطينية بشكل عام

باله اليوم وفدا من محافظة سيادة المطران هذه لدى استق
  .جنين

  ١٢/٢/٢٠٢٠مكتب المطران عطا اهللا حنا 

* * * * * 

تخنق " إسرائيل": "الدستور"خطيب األقصى لـ 
  "صفقة القرن"ًالقدس تمهيدا لتمرير 

  

خطيب  اعتبر –دي  نفين عبد الها–عمان 
المسجد األقصى المبارك رئيس الهيئة اإلسالمية العليا 
الشيخ عكرمة صبري، اإلنتهاكات اإلسرائيلية في القدس 
ّتحديدا، خطة لخنق المدينة المقدسة وتضييق الخناق 
ّعليها وعلى سكانها لغايات تطبيق صفقة القرن، وتمرير 

   .سياساتهم اإلحتاللية

ل اتصال هاتفي خاص وقال الشيخ صبري خال
أن سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي منعت وقفة » الدستور»لـ

تضامنية معه ومع قضيته بإبعاده عن المسجد األقصى، 
ّكانت تنفذ في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما اقتحمت قوات  ّ
ّاالحتالل اإلسرائيلي عددا من المنازل، وداهمتها، وسيرت 

قت قنابل الصوت، مؤكدا دورياتها في شوارع البلدة، وأطل
   .ّأن وضعه الصحي جيد والحمدهللا

ّقدمت » اسرائيل«وأشار الشيخ صبري إلى أن 
ّحججا هشة لهذا اإلعتداء على الوقفة التضامنية، وادعت 
أنها نظمت من قبل جهات مشبوهة، وأن منفذيها لم 
يحصلوا على اإلذونات الرسمية لتنفيذها، مؤكدا أنها 

وردا على  .قة لها بالحقيقة والواقعحجج كاذبة وال عال
ّسؤال حول نيته التوجه للقضاء لغايات نيل حقه فيما 
يخص إبعاده عن المسجد األقصى المبارك، قال الشيخ 

قوانين، وال عدالة، » اسرائيل«صبري لألسف ال يوجد مع 
األمر الذي يبعد فكرة اللجوء للقضاء كون موضوع 

عن السلوك القانون وتطبيقه بعيد كل البعد 
ّوثمن الشيخ صبري الموقف األردني بقيادة .اإلسرائيلي

جاللة الملك عبداهللا الثاني حيال القضية الفلسطينية، 
 .وصفقة القرن الذي أعلنه منذ اللحظات األولى إلطالقها

  ٨ ص١٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

التحذير من انعدام الحياة الطبيعية في : القدس
  بلدة العيسوية

 

ــــد اهللا صــــيام اعت ــــدس عب ــــب محــــافظ الق ــــر نائ ب
اعتداءات وانتهاكات االحتالل اليومية بحق المواطنين فـي 
بلدة العيسوية نموذجا ومثاال واضحا وصارخا على انتهاك 
ـــة  ـــدولي وحقـــوق اإلنـــسان فـــي القـــدس المحتل القـــانون ال

 .االستيطان بهدف تفريغ البلدة واالستيالء عليها لصالح
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ح صـحفي، اليـوم األحـد، ّوحذر صـيام، فـي تـصري
من تحويل البلدة إلى معزل حقيقـي عـن المدينـة المقدسـة 
وانعدام الحياة الطبيعية فيها وذلك بـسبب إغـالق مـداخلها 
التاريخية من الجهة الغربية وتطويقها بمستوطنة الجامعة 
العبريــة والــسماح لألهــالي فــي البلــدة الــدخول إلــى لقــدس 

 .من خالل اإلنفاق فقط

ام علـى ضـرورة أن يكـون هنـاك تحركـا ّوشدد صي
دوليــــا وتوجهــــا عــــاجال لحمايــــة األهــــالي فــــي العيــــسوية 
ولخطورة إجراءات االحـتالل غيـر القانونيـة القاضـية بهـدم 

  . منزل في القدس المحتلة٥٠٠ ألف و١٨ما يزيد عن 

  ١٦/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

 – اهللا رام شارع تأهيل إعادة في العمل سير تفقد

  للقدس تؤدي أن الطرق لكل نريد: اشتية.. القدس

  

تفقد رئيس الوزراء محمد  – وفا – رام اهللا
اشتية، مساء اليوم االثنين، سير العمل في إعادة تأهيل 

، بحضور وزير )قلنديا-كفر عقب(القدس -شارع رام اهللا
األشغال العامة محمد زيارة، ورئيس المجلس االقتصادي 

محمد أبو عوض، ) بكدار(ة واإلعمار الفلسطيني للتنمي
  .ورئيس بلدية كفر عقب عماد عوض

هذا الشارع مفصل أساسي : "وقال رئيس الوزراء
من الجغرافيا الفلسطينية ووحدة األرض، ونحن نريد لكل 
الطرق أن تؤدي للقدس، ليس فقط من ناحية الجغرافيا 

  ".بل من ناحية السياسة

 تكون حريصون كل الحرص على أن: "وأضاف
هذه الطرق بأفضل ما يكون، وهذا الشارع مركب رئيسي 

  ".من مدينة القدس

ووجه رئيس الوزراء، التحية إلى بلدية كفر 
عقب وأهالي المنطقة ووزارتي األشغال والحكم المحلي، 

، والشركات العاملة على جهودهم، مؤكدا أنه "بكدار"و

وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس تبحث 
  .ومة دائما عن خدمة المواطنين وتسهيل حياتهمالحك

 ١٧/٢/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * * 

خبير مقدسي يحذر من عمل لجنة ترسيم 
  الخرائط

 

أكد خبير الخرائط واالستيطان في القدس المحتلة 
خليل تفكجي، أن مرحلة تنفيذ صفقة ترمب، المتمثلة 

  ".لية بتوقيع أمريكيبترسيم الخرائط هي رؤية إسرائي

ّوعد تفكجي في تصريح له تكوين اللجنة 
خطوة من االحتالل لكي يكون "المختصة بترسيم الخرائط 

هناك إشراف وحماية أمريكية في محاولة منهم إلضفاء 
  ".قانونية دولية

الخرائط التي قدمت وشملها صفقة : "وأضاف
 وانتهت ١٩٧٠القرن هي مجموعة مشاريع بدأت عام 

 واآلن يجري تطبيقها ١٩٩٠شروع شارون عام في م
  ".على أرض الواقع

بالنظر إلى اللجنة المكونة من االحتالل : "وأردف
فهو سياسي بحت يخلو من الجانب العسكري ما يعني 
أنها تطبيق سياسي برؤية سياسية وليس عسكرية يهدف 

  ".لعدم إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي

ووفق الرؤية اإلسرائيلية؛ وأوضح التفكجي أنه 
فان إقامة دولة فلسطينية غير موجود وغير مطروح 
إطالقا، حتى بالرجوع التفاقيات سابقة ككامب ديفيد 
وأوسلو وغيرها، فكلها لم تجمع على وجود دولة إنما 
وضع سياسي للسلطة الفلسطينية يكون تحت السيطرة 

ألن تكون اإلسرائيلية الكاملة؛ ألن قادة االحتالل يسعون 
  .الدولة الفلسطينية ليس في الضفة إنما في مكان آخر

استغلت " إسرائيل"وأشار التفكجي إلى أن 
المفاوضات والضعف العربي لتنفيذ رؤيتها، بحيث جاءت 
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اإلدارة األمريكية وأخذت بعين االعتبار األمور السياسية 
، وما "الكسارات"المتمثلة بالسيطرة على ما تحت األرض 

، والسيطرة على "الزراعة وغور األردن"رض فوق األ
. األرض بحيث يكون الدخول والخروج بإذن إسرائيلي

وحذر التفكجي من مخاطر ترسيم الخرائط، وعدد منها 
استغالل التواصل مواصالتي بين المناطق، وبالتالي "

عملية القطع تكون بسهولة بحيث تقسم لمناطق متنازعة 
  "".إسرائيل"تخضع لـ

التوسع "ن الخطر الثاني هو ويضيف أ
الفلسطيني المستقبلي لن يكون إال على ما هو متوفر 

". من أرض وأي زيادة ستجبر الفلسطيني على الهجرة
جعل الدولة "والخطر الثالث بحسب التفكجي، هو 

الفلسطينية بال اقتصاد بحيث تكون عالة على المجتمع 
ّوبين ". ومرتبطة كليا بمدى الرضا اإلسرائيلي عن السلطة

التفكجي أنه ال يمكن التعويل على الدور الرسمي 
ألن المعطيات على األرض تظهر الموافقة "الفلسطيني 

، فالتنسيق األمني ال يزال "صفقة القرن"الكاملة على 
مستمر، ومؤتمرات التطبيع ال تزال تقام وتشارك بها 
قيادات فتح والسلطة، إضافة للمالحقة األمنية لكل 

  ".فكر في إلحاق الضرر باالحتالل اإلسرائيليفلسطيني ي

  ١٧/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

بأي حق يسعون لتقسيم المسجد : المطران حنا
  ً ومكانيا وبأي حق يقتحمونه؟ًاألقصى زمانيا

 

قال رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في 
مدينة القدس لها "القدس المطران عطا اهللا حنا بأن 

ها الخاص وهي مدينة تختلف عن أية مدينة أخرى طابع
في هذا العالم، وهي مدينة فريدة من نوعها، ونحن 
بدورنا نرفض سياسة اإلقصاء والتطرف والكراهية التي ال 

تنسجم وهوية القدس الروحية والحضارية واإلنسانية 
 ".والتاريخية

إن سياسات : "وأضاف، في تصريح صحفي
س واستهداف المسجد األقصى االحتالل في مدينة القد

والمقدسات واألوقاف اإلسالمية والمسيحية وما يتعرض 
له أبناء القدس في كافة تفاصيل حياتهم فيها الكثير من 
التشويه لطابع مدينة القدس ناهيك عن محاوالت تزوير 
ٕتاريخ مدينتنا وتهميش واضعاف الحضور الفلسطيني 

 ".المسيحي واإلسالمي فيها

أن سياسات االحتالل "ن حنا على وشدد المطرا
في مدينة القدس إنما تؤجج الصراعات الدينية والكراهية 

بأي حق يسعون لتقسيم : ، وتساءل"والتطرف والعنف
المسجد األقصى زمانيا ومكانيا وبأي حق يقتحمون هذا 
المكان الذي له مكانته السامية في الديانة اإلسالمية 

ن من دخول هذا ويعتقلون كما ويمنعون من يشاؤو
 .المكان

أن القدس عاصمتنا "وأكد المطران عطا اهللا 
كفلسطينيين وهي حاضنة تراثنا الروحي واإلنساني 
والوطني ونحن نرفض سياسة االحتالل اإلقصائية 
العنصرية الهادفة إلى تهميش الحضور الفلسطيني 

  ".األصيل والعريق في هذه المدينة المقدسة

  ١٧/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ان استهداف : " المطران عطا اهللا حناسيادة
 هو استهداف للمسيحيين األقصىالمسجد 

 المسيحية أوقافناوالمسلمين كما ان استهداف 
  "طينيهو استهداف للكل الفلس

  

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس – القدس
 المسيحيين أن اليوم األرثوذكس سبسطية للروم أساقفة

لسطينيين وخاصة المقدسيين منهم يعنيهم ويهمهم الف
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 من األقصىوبشكل مباشر ما يحدث في باحات المسجد 
انتهاكات واقتحامات واعتقاالت تؤجج الكراهية والتطرف 

  .في مدينتنا المقدسة

 الفلسطينيون ليسوا حياديين فيما المسيحيون
يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام وما يحدث في 

قدس بشكل خاص وخاصة التهديدات المباشرة مدينة ال
 حيث يراد تقسيمه األقصىالتي يتعرض لها المسجد 
  . ستكون كارثيةاألمرزمانيا ومكانيا وتداعيات هذا 

 نعرب عن شجبنا واستنكارنا ورفضنا إننا
لالقتحامات التي يقوم بها المستوطنون وحلفاءهم والذين 

 وهذه األقصىد يدخلون بطريقة استفزازية لباحات المسج
 نرفض سياسات أننا كما أخالقية وال إنسانيةمواقف ال 

 السلطات االحتاللية على منع إقداماالعتقاالت وكذلك 
 ان.األقصىعدد من شخصيات القدس من دخول المسجد 

 إسالمي هو شأن إنما األقصىما يحدث في المسجد 
 شأن فلسطيني وشأن عربي ًأيضا ولكنه األولى بالدرجة
 ألننا يهمنا نحن المسيحيون الفلسطينيون ذلك وشأن

 هو تعدي على الكل األقصىنعتقد بأن التعدي على 
 المسيحية هو أوقافناالفلسطيني كما ان التعدي على 

  .ًأيضاتعدي على الكل الفلسطيني 

 رجال إخوتنا عن تضامننا وتعاطفنا مع نعرب
 األقصى وجميع المرابطين في المسجد اإلسالميالدين 

 اإلسالمية األوقافالمدافعين عنه وفي مقدمتهم مجلس و
في القدس والذي يتعاطى بمنتهى المسؤولية والحكمة 
تجاه هذه التعديات وهذا االستهداف الغير مسبوق الذي 

  .األقصىيتعرض له 

 الفلسطينيون وان كانوا قلة في المسيحيون
 المقدسة وهم مهددون باالنقراض دينةعددهم في هذه الم

 ان هذه القلة إالما استمرت الحالة على ما هي عليه  إذا
من المسيحيين لن تتخلى عن انتماءها الوطني رغما عن 

 والضغوطات واالبتزازات والمؤامرات التي اإلغراءاتكل 

 إلىتستهدف الحضور المسيحي كما والمشاريع الهادفة 
اقتالع المسيحيين الفلسطينيين من جذورهم وهويتهم 

  ا.الوطنية

 هو استهداف للمسيحيين األقصى افاستهد ن
 المسيحية هو األوقافوالمسلمين معا كما ان استهداف 

استهداف للمسيحيين والمسلمين ونحن في القدس خاصة 
 مزيد من التعاون إلىوفي فلسطين عامة بحاجة 

 المسيحي المشترك الن هذا الوطن هو اإلسالميوالتفاعل 
دة وعلينا ان نعمل وطننا وهو وطن يجمعنا كعائلة واح

 والتضامن واألخوةمعا من اجل تكريس ثقافة الوحدة 
 في دفاعنا أقوياءوالتالقي والعيش المشترك لكي نكون 

 المستهدفة وأوقافناعن مدينتنا المقدسة ومقدساتنا 
  .والمستباحة

 جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى وقد
  .القدس في اإلسالمية األوقافاستقباله اليوم وفدا من 

   ٢٣/٢/٢٠٢٠مكتب سيادة المطران 

* * * * * 

بددت مخططات " الفجر العظيم: "ابحيص
  االحتالل لتقسيم األقصى

 

الباحث والمختص في شؤون  أكد –ّعمان 
، زياد ابحيص أن حملة الفجر العظيم المحتلةالقدس 

ًالتي شهدتها المدن الفلسطينية كاملة، انطالقا من 
 اإلبراهيمي، بددت مخططات المسجد األقصى والمسجد

  .تجاه المقدسات اإلسالمية" اإلسرائيلي"االحتالل 

المركز "وقال ابحيص، في مقابلة شاملة مع 
إن مشكلة االحتالل األساسية مع ": "الفلسطيني لإلعالم

هذه الحملة هي أنها تعيد تواصل الجماهير مع المسجد 
ً عاما من محاوالت عزله ٢٠األقصى المبارك بعد 

  ."لمتتاليةا
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رئيس حكومة االحتالل (منذ اقتحام : "وأضاف
شارون للمسجد األقصى المبارك عام ) األسبق أرييل

في (..)  صعدت محاوالت تهويده إلى الواجهة ٢٠٠٠
حين أعادت مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد 
األقصى إلى نقطة الصفر، من خالل إعادة التدفق 

  ."ىالبشري الكثيف إلى األقص

وعن كيفية إفشال مساعي االحتالل في وأد 
المبادرات الدينية والمجتمعية الفلسطينية، أوضح ابحيص 

هناك وسيلتين مركزيتين إلفشال مسعى االحتالل لوأد "أن 
المبادرات؛ أولها تعدد المبادرات ومصادرها بما يفوق قدرة 
االحتالل على المالحقة، والثانية بدعم أصحاب المبادرات 

ولى والوقوف إلى جانبهم لمنع المحتل من االستفراد األ
  ."ٍبهم وجباية ثمن باهظ منهم لمبادراتهم

  ٢٣/٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 ..وسط دعوات للمشاركة في جمعة جديدة
تتوسع وتكسب حشود " حملة الفجر العظيم"

  جديدة
 

جدد نشطاء من القدس وخارجها دعواتهم، عبر 
ت مكثفة بوسائل اإلعالم ومواقع التواصل حمال

االجتماعي دعوة المساجد المركزية في المدن والقرى 
 ٢٠٢٠-٢-٢٨ألداء صالة الفجر يوم الجمعة القادم 

بشكل جماعي، نصرة للمسجد األقصى، في إطار حملة 
  .التي تتوسع وتكسب مرشحين جدد" الفجر العظيم"

 وتنشط مجموعات واسعة من الشبان إليصال
دعوات الفجر العظيم إلى جميع المواطنين، وحثهم على 
أداء فجر الجمعة في المساجد، إليصال رسالة الشعب 
الفلسطيني لالحتالل الذي صعد خطواته العملية لتهويد 

  .المسجد األقصى المبارك والمسجد اإلبراهيمي

وانطلقت حملة الفجر العظيم كرد على تصعيد 
ستيطان في المسجد االحتالل لخطوات التهويد واال

األقصى في القدس المحتلة والمسجد اإلبراهيمي في 
الخليل، قبل أن تتوسع حيث وصلت في الجمعة الماضية 

  . مسجد في الضفة المحتلة٢٠٠ألكثر من 

  ٢٦/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

اآلالف يؤدون الصالة "...الفجر العظيم"
  "األقصى"في

 

من المصلين صالة فجر  أدى اآلالف –رام اهللا 
الجمعة في المسجد األقصى المبارك، وأدى المبعدون عن 

 .األقصى الصالة على عتبات المسجد

وامتألت مصليات األقصى المسجد القبلي 
بالمصلين من أهالي "واألقصى القديم ومصلى باب الرحمة

 .القدس والداخل الفلسطيني والدول العربية واألجنبية

لفجر ردد المصلون وفور انتهاء صالة ا
 .التكبيرات وهتف لألقصى خالل خروجهم من األقصى

وأكد المبعدون عن األقصى من النسوة والشبان 
على حقهم بالوصول والصالة في اقرب نقطة لألقصى 
رغم ما يتعرضون له من التهديد والمالحقة واقتحامات 

  .لمنازلهم

وأبعدت شرطة االحتالل الشاب المبعد عن 
 أبو رموز عن منطقة باب حطة، فأدى األقصى نظام

 ".بين بابي حطة واألسباط"الصالة في طريق المجاهدين 

وانطلقت حمالت الدعوات ألداء صالة الفجر في 
قبل شهرين، رفضا لما " الفجر العظيم"األقصى شعارها 

يتعرض له المسجد من انتهاكات من قبل سلطات 
كيل االحتالل والمستوطنين، وتنديدا بحمالت التن

  .واالعتقاالت واالعتداءات على المصلين

٢٩/٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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* * * * * 
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القدس وفلسطين في المرتبة األولى : استطالع
  الهتمامات األردنيين

 

 اظهرت نتائج استطالع اجراه - بترا–عمان  
مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية، أن 

ضية الفلسطينية احتلت المرتبة األولى بنسبة القدس والق
 بالمئة لدى ٧٠ بالمئة لدى افراد العينة الوطنية و ٦١

 .افراد عينة قادة الرأي

وتلت القضية الفلسطينية بالنسبة الهتمام العينة 
 ١٧مشاكل األزمات والحروب التي تواجه المنطقة بنسبة 

ينة قادة  بالمئة لدى أفراد ع١١بالمئة للعينة الوطنية و
الرأي، ومن ثم مشكلة األمن واألمان في المنطقة بنسبة 

 بالمئة لدى ١١ بالمئة لدى افراد العينة الوطنية و ٩
 .أفراد عينة قادة الرأي

وعلى الصعيد الدولي، جاءت قضية القدس 
والقضية الفلسطينية وصفقة القرن في المرتبة األولى 

 بالمئة ٤٦ية و  بالمئة عند افراد العينة الوطن٦١بنسبة 
عند افراد عينة قادة الرأي، وبعدها مشكلة الحروب 

 بالمئة لدى افراد العينة ١٦والنزاعات وعدم االستقرار 
 بالمئة لدى افراد عينة قادة الرأي، ومن ثم ١٤الوطنية و

 .تأتي مشكلة األمن واألمان واإلرهاب والتطرف

واعلن المركز امس، نتائج استطالع نبض 
ردني الثالث عشر ضمن سلسلة استطالعات الشارع األ

العام الرأي المؤشر األردني الذي اجرته دائرة استطالعات 
 شباط الجاري ٢٢ الى ١٦والمسوح الميدانية خالل الفترة 

على عينة ممثلة للمجتمع األردني ومن المحافظات كافة، 

وعلى عينة من فئة قادة الرأي، وركز على أبرز القضايا 
ًألردن محليا، وتواجه اإلقليم والمجتمع التي تواجه ا

الدولي، إضافة الى تركيز االستطالع على موضوع خطة 
 .«صفقة القرن«السالم االميركية 

وحول أبرز القضايا التي تواجه المجتمع 
المحلي، واإلقليمي والدولي، أظهرت النتائج أن قضية 

ه الفساد احتلت أولويات األردنيين كأهم القضايا التي تواج
 بالمئة لدى افراد عينة قادة ٤٦األردن اليوم وبنسبة 

 . بالمئة لدى افراد العينة الوطنية٣٤و الرأي 

وبحسب االستطالع، فقد جاءت مشكلة البطالة 
 ٢٢ بالمئة من العينة الوطنية، ٢٣المرتبة الثانية بنسبة 

بالمئة من افراد عينة قادة الرأي، وفي المرتبة الثالثة 
 بالمئة عند افراد العينة الوطنية، ٢٠نسبة مشكلة الفقر ب

 بالمئة عند افراد عينة قادة الرأي، فيما احتلت ١٧و
مشكلة ارتفاع األسعار وغالء المعيشة في المرتبة الرابعة 

 بالمئة ١٠ بالمئة عند افراد العينة الوطنية و٢١بنسبة 
 .عند افراد عينة قادة الرأي

تجيبي واظهرت نتائج االستطالع، أن ثلث مس
 بالمئة ونصف مستجيبي العينة ٣٢العينة الوطنية بنسبة 

 بالمئة يعتقدون أن األمور في ٤٨بنسبة الرأي من قادة 
 .األردن تسير في االتجاه الصحيح

وحسب النتائج، فإن ثلثي مستجيبي العينة 
 بالمئة ونصف مستجيبي عينة قادة ٦٧الوطنية بنسبة 

ر في األردن تسير في  بالمئة يعتقدون أن األمو٤٨الرأي 
 ٣٢االتجاه الخاطئ، فيما يعتقد ثلث مستجيبي العينة 
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 ٤٨الرأي بالمئة الوطنية ونصف مستجيبي عينة قادة 
 .بالمئة أن األمور في األردن تسير في االتجاه الصحيح

وتطرق االستطالع لخطة السالم االميركية والتي 
 تسمى اعالميا صفقة القرن، من حيث أبرز محاورها،
والهدف الرئيسي منها، ومن هي األطراف المستفيدة 
والمتضررة منها إضافة الى التعرف على موقف الدول 
العربية واألطراف المختلفة من هذه الخطة، وموقف 

 .األردن وكيفية التعامل مع تبعيات هذه الخطة

والغالبية الرأي وعرف جميع مستجيبي عينة قادة 
 بالمئة ٨٩نية بنسبة العظمى من مستجيبي العينة الوط

 .عن الخطة األميركية للسالم

وكان التلفزيون هو المصدر الرئيسي للمعرفة 
 بالمئة ٦١عن هذه الخطة لدى افراد العينتين بنسبة 

 بالمئة من افراد عينة قادة ٥٥افراد العينة الوطنية، و
 بالمئة من مستجيبي ١٨الرأي، فيما سمع عن الخطة 

 ٢١ق المواقع اإلخبارية، وعن طريالرأي عينة قادة 
بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية عرفوا عن الخطة 

 .عن طريق الفيسبوك

وعن القضايا الجوهرية في خطة السالم 
، تم سؤال المستجيبين الذين )صفقة القرن(االميركية 

عرفوا عن الخطة االميركية للسالم عن ابرز القضايا التي 
 الرئيس األميركي تضمنتها الخطة التي تحدث عنها

 ٣٣دونالد ترمب، وقد أفاد ثلث مستجيبي العينة الوطنية 
 بالمئة، أن ٢١الرأي بالمئة وخمس مستجيبي عينة قادة 

أبرز القضايا الجوهرية في الصفقة هو أن القدس كاملة 
عاصمة إلسرائيل، وأن الخطة تتضمن االستيالء على 

ن العينة  بالمئة م١٧باقي األراضي الفلسطينية بنسبة 
ً بالمئة من عينة قادة الرأي، وتتضمن ايضا ١٢الوطنية، 

 بالمئة ١١ضم مناطق االغوار تحت السيطرة اإلسرائيلية 
 بالمئة من عينة قادة الرأي، فيما ٩من العينة الوطنية و 

أن الرأي  بالمئة من مستجيبي افراد عينة قادة ١٥أفاد 

ا تصفية أبرز القضايا الجوهرية في الخطة هو تضمنه
 بالمئة، ١٥القضية الفلسطينية لصالح الدولة اإلسرائيلية 

 . بالمئة١٣ٕوالغاء حق العودة لالجئين الفلسطينيين 

وعند السؤال عن الهدف الرئيسي من الخطة 
 بالمئة من ٣١يعتقد ) صفقة القرن(االميركية للسالم 

مستجيبي العينة الوطنية، ان الهدف الرئيسي هو احتالل 
 بالمئة، أن الهدف ٢١راضي الفلسطينية، ويعتقد كامل األ

من الخطة هو اعتبار القدس كاملة عاصمة إلسرائيل، 
 بالمئة أن الهدف الرئيسي من الخطة هو ١٢فيما يعتقد 

القضاء على الدولة الفلسطينية وضياع القضية 
 .الفلسطينية

 بالمئة ان الهدف من الخطة هو اعطاء ٩وأفاد 
 .طرة على المنطقةالقوة إلسرائيل للسي

وحول االجابة عن الرابحين والخاسرين من 
 ٦٠، يعتقد »صفقة القرن«الخطة االميركية للسالم 

 بالمئة من ٣٨بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و
مستجيبي عينة قادة الرأي، أن الخاسر الرئيسي من 

هو الشعب » صفقة القرن«الخطة االميركية للسالم 
 بالمئة من مستجيبي العينة ١٥عتقد الفلسطيني، فيما ي

 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن ١٤الوطنية و
 ٣٢الخاسر الرئيسي من الصفقة هو األردن، ويعتقد 

 من مستجيبي ٨و الرأي بالمئة من مستجيبي عينة قادة 
عينة قادة الرأي، أن الخاسر الرئيسي من الصفقة هو 

 بالمئة من ١٣قد فيما يعت.. ًاألردن وفلسطين معا
العينتين، أن الخاسر الرئيسي من الصفقة هو االمة 

 .العربية كاملة

 بالمئة من ٧٤ويعتقد ثالثة ارباع وبنسبة 
 بالمئة من مستجيبي ٥٨و الرأي مستجيبي عينة قادة 

العينة الوطنية، أن الفائز األكبر من الخطة االميركية 
من مستجيبي  بالمئة ١٧للسالم هو إسرائيل، فيما يعتقد 

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

وحول الموقف األردني تجاه الخطة االميركية 
ة من  بالمئ٤٣للسالم وكيفية التعامل مع تبعاتها، أفاد 

 بالمئة من مستجيبي ٣٤مستجيبي العينة الوطنية و
أنهم راضون بدرجة كبيرة عن موقف الرأي عينة قادة 

الحكومة األردنية تجاه الخطة االميركية للسالم، فيما أفاد 
 بالمئة من ٣٦ بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و٣٣

أنهم راضون بدرجة متوسطة الرأي مستجيبي عينة قادة 
 بالمئة ١٦قف الحكومة تجاه هذه الخطة، وأفاد من مو

 بالمئة من مستجيبي ٢١من مستجيبي العينة الوطنية و
أنهم غير راضيين على االطالق عن الرأي عينة قادة 

 .موقف الحكومة األردنية تجاه الخطة االميركية للسالم

وحول سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأنهم غير 
ضين بدرجة قليلة عن موقف راضين على االطالق او را

الحكومة األردنية تجاه الخطة األميركية للسالم عن 
 بالمئة ٣١الموقف الذي يجب ان تتخذه الحكومة، أفاد 

 بالمئة من مستجيبي ٤٩من مستجيبي العينة الوطنية و
عينة قادة الرأي، أن موقف الحكومة يجب ان يتمثل في 

ًعربيا التصدي لصفقة القرن وعدم قبولها والحشد 
 .ًوعالميا لمنع تنفيذها

 بالمئة من مستجيبي العينة، أنه يجب ٢٤وأفاد 
 ١٩قطع العالقات مع إسرائيل وطرد السفير، فيما أفاد 

انه على الحكومة الرأي بالمئة من مستجيبي عينة قادة 
 .الغاء اتفاقية الغاز وجميع االتفاقيات األخرى مع إسرائيل

 العينة الوطنية  بالمئة من مستجيبي٥٨ويعتقد 
 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن األردن ٤٩و 

قادر على الوقوف ولن يرضخ للضغوطات الدولية التي 
قبول خطة السالم االميركية، فيما  تمارس عليه من أجل

 بالمئة من ٢٦ بالمئة من مستجيبي العينة و ٢٥يعتقد 
لوقوف أن األردن قادر على االرأي مستجيبي عينة قادة 

في وجه الضغوطات الدولية ولكنه سيضطر الى التنازل 
 بالمئة من مستجيبي ١٦عن بعض مطالبه، ويعتقد 

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

 .االميركية

 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية ٥٥ويعتقد 
 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن األردن ٤٥و

صفقة «قادر على تحمل تبعيات الخطة االميركية للسالم 
 بالمئة من ٤٢في حال تم تطبيقها، فيما يعتقد » القرن

 بالمئة من مستجيبي ٥١مستجيبي العينة الوطنية و
 غير قادر على تحمل تبعيات عينة قادة الرأي، أن األردن

 .الخطة االميركية للسالم في حال تم تطبيقها

ويعتبر الغالبية العظمى من مستجيبي العينة 
 بالمئة من مستجيبي عينة قادة ٥٣ بالمئة، ٧٥الوطنية 

الرأي، أن األولوية القصوى التي يجب عدم التنازل عنها 
 .أن القدس هي عاصمة فلسطين

الدول العربية من الخطة وعن الرضى في مواقف 
االميركية للسالم، أفادت الغالبية العظمى من مستجيبي 

الرأي  بالمئة ومستجيبي عينة قادة ٧٢العينة الوطنية 
 بالمئة انهم غير راضين على االطالق عن موقف ٨١

 ١٢الدول العربية من خطة السالم االميركية، وأفاد فقط 
 بالمئة من ٩بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و 

أنهم راضون بدرجة متوسطة الرأي مستجيبي عينة قادة 
. عن موقف الدول العربية من خطة السالم االميركية

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

ية وجاءت الجزيرة اإلخبارية في المرتبة األولى من المحل
  .بين القنوات العربية

٤ص ٢٤/٢/٢٠٢٠الرأي 
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 مرفوضة واألردن "ترامب نتنياهو"خطة : الفايز
  قادر على تخطي المرحلة

 

قال رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز،  - عمان
وضة وال تشكل مرف» ترامب نتنياهو للسالم«إن خطة 

نقطة انطالق لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن األردن 
ألننا واجهنا أزمات أعقد «قادر على مواجهة هذه األزمة 

: »الجزيرة نت«وأضاف الفايز في حوار مع . »منها سابقا
إنني على يقين تام بأن األردن في حال تعرضه ألية «

ضغوطات سيصمد في وجهها، ولم يفقد دوره 
  .وسياسي مع هرولة دول عربية للتطبيع مع إسرائيلالجي

وأكد أن الموقف األردني تجاه خطة السالم 
ال «األميركية واضح وصريح، والءات الملك الثالث 

هو الرد » ال للمس بالقدس.. ال للوطن البديل.. للتوطين
الحقيقي على كل المشككين بالمواقف األردنية، واألردن 

 شعب واحد، وكلنا أردنيون هو األقرب لفلسطين ونحن
لألردن وفلسطينيون لفلسطين، وال يمكن لألردن أن يقبل 

وتاليا ، بأي صفقة ال تلبي طموحات الشعب الفلسطيني
  ...نص الحوار

بعد اإلعالن عن خطة السالم : سؤال *
األميركية والرفض الرسمي لها، ما خيارات األردن للتعامل 

  ذها؟معها في حال مضت إسرائيل في تنفي

الموقف األردني تجاه خطة السالم : الفايز -
ال «األميركية واضح وصريح، والءات الملك الثالث 

هو الرد » ال للمس بالقدس.. ال للوطن البديل.. للتوطين
الحقيقي على كل المشككين بالمواقف األردنية، واألردن 
هو األقرب لفلسطين ونحن شعب واحد، وكلنا أردنيون 

يون لفلسطين، وال يمكن لألردن أن يقبل لألردن وفلسطين
  .بأي صفقة ال تلبي طموحات الشعب الفلسطيني

وثوابت األردن في القضية الفلسطينية واضحة، 
وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حق مقدس، وحق 
الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتعويضه أيضا حق 

  ما١٩٦٧مقدس، وقيام دولة فلسطينية في حدود عام 
يعني انسحاب إسرائيل من كافة األراضي التي احتلت عام 

ٕ، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ١٩٦٧
  .والقابلة للحياة

وال يمكن لألردن بأي شكل من األشكال أن يقبل 
بصفقة القرن، ألنها ال تلبي طموحات الشعب 
الفلسطيني، وال يمكن أن يكون هناك سالم حقيقي مع 

  .يل على أساس هذه الصفقةإسرائ

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

  الخطة؟

األردن دولة قوية بمؤسساتها وال : الفايز -
يمكن أن يفرض علينا حل من الخارج، ونتصرف بما 
يخدم مصالحنا وأمننا الوطني، ويحب أن نفصل في 

نا الثنائية مع الواليات المتحدة األميركية عن عالقت
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موضوع المساومة األميركية على القضية المركزية للعرب 
  .والمسلمين وهي القضية الفلسطينية

نحن تربطنا بالواليات المتحدة عالقات 
إستراتيجية على كافة المستويات السياسية واالقتصادية 

عي الواليات واألمنية، وهي أكبر دولة داعمة لألردن، وت
المتحدة أن األردن هو حجز زاوية االستقرار بالمنطقة، وال 
أعتقد أنه سيكون هناك ضغوطات أميركية على األردن 
إلضعاف الوضع الجيوسياسي لألردن، ألن استقراره 

  .استقرار لدول الخليج ومنطقة الشرق األوسط بأكملها

وصرح األمين العام لحلف الناتو الذي يضم 
ل أيام بأن استقرار األردن مهم جدا الستقرار أميركا قب

المنطقة برمتها، وال يمكن اللعب بمقدرات األردن أو 
  .المس باستقراره

قد يكون هناك ضغوطات من خالل قنوات 
دبلوماسية إلقناع األردن بأن الصفقة بداية جيدة يمكن 
البناء عليها، لدفع األردن للقبول بها، لكننا على قناعة 

وأنا على يقين تام . هذه الصفقة ليست بدايةتامة بأن 
بأن األردن في حال تعرض ألي ضغوط سيصمد في 
وجهها، وقادر على الصمود، وواجهنا تحديات كبيرة على 
مر التاريخ األردني، وال يمكن للواليات المتحدة أن تفرض 

  .حال يرفضه العالم

تبدو إسرائيل موحدة في التوجه نحو : سؤال *
دن، ما يعني موت حل الدولتين وحق ضم غور األر

ما خطورة ذلك على األردن، وكيف لألردن .. عمليا العودة
  أن يواجه ذلك شعبيا ورسميا؟

عند توقيع معاهدة السالم األردنية : الفايز -
ُاإلسرائيلية حددت نقاط الحدود بيننا وبين إسرائيل في 
الشمال والجنوب، أما الجسور التي تعبر من فلسطين 

ردن وبالعكس، فلم تعتبر نقطة حدود إسرائيلية، وال لأل
نعتبر هذه األراضي حدود إسرائيل أو نقاطا حدودية 

  .إسرائيلية، بل نعتبر هذه األراضي محتلة من قبل إسرائيل

ٕواذا نظرنا لمطلع معاهدة وادي عربة نجد مادة 
مهمة جدا تنص على أن حل القضية الفلسطينية على 

، ولكن بمجيء ٣٣٨ و٢٤٢متحدة أساس قراري األمم ال
نتنياهو واليمين اإلسرائيلي المتطرف ماتت كل فرص 
السالم، وذلك بسعيهم لضم كافة أراضي الضفة الغربية 
بما فيها األغوار، واألردن ال يقبل وال يعترف بحدود 
إسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، ألنها أراض محتلة، 

ا، فلدى األردن وفي حال أصبحت إسرائيل على حدودن
  .الكثير من الخيارات للرد على ذلك

كثيرا ما صوت البرلمان األردني على : سؤال *
قرارات تطالب الحكومة بقطع العالقات مع إسرائيل، هل 
بات خيار وضع معاهدة السالم على الطاولة فعليا ال 

  مجرد تلويح مطروح رسميا وشعبيا؟

ن معاهدة وادي عربة خدمت األرد: الفايز -
ٍوالقضية الفلسطينية في عدة مناح، أهمها أن األردن 
ّثبت حدوده مع إسرائيل، باإلضافة إلى التنسيق والتعامل 
مع أشقائنا بالسلطة الفلسطينية في األراضي المحتلة، 
وتقديم المساعدات للمستشفى الميداني األردني في قطاع 

  .غزة، الذي يتم بالتنسيق مع اإلسرائيليين

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

 مطلب ٕوالغاء معاهدة وادي عربة حاليا. المعاهدة
إسرائيلي، ألن اليمين اإلسرائيلي المتطرف الحاكم حاليا 
في إسرائيل يسعى إللغاء المعاهدة ألنها باتت تشكل عبئا 

  .عليهم

بعد تقييم الملك عبداهللا الثاني العالقات : سؤال *
مع إسرائيل بأنها في أسوأ حاالتها، ما مصير هذه 

  العالقات، وهل نتجه نحو مزيد من التأزيم؟
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العالقات األردنية اإلسرائيلية في أسوأ : لفايزا -
أوضاعها، وال يمكن أن تتحسن إال إذا تغيرت الممارسات 
اإلسرائيلية، وتوقفت التعديات على المسجد األقصى 
والمقدسات المسيحية واإلسالمية، وانتهاك الوصاية 
ٕالهاشمية على القدس، واسرائيل هي من تتحمل نتائج 

ٕواذا استمرت الحكومة . ردنسوء العالقات مع األ
اإلسرائيلية المقبلة على المنوال ذاته في انتهاك بنود 

الهاشمية على  معاهدة وادي عربة، خاصة الوصاية
القدس، فستزداد العالقات سوءا وتوترا، وقد تقع أمور ال 

  .يحمد عقباها

في ظل خطة السالم األميركية : سؤال *
السلطة الفلسطينية والضغوط اإلسرائيلية األميركية على 

واألردن للموافقة عليها، ما الدور المطلوب من األردن 
  وفلسطين لتقوية مواقفهما من صفقة القرن؟

لألسف استمرار حالة االنقسام : الفايز -
الفلسطيني، حتى بعد اإلعالن عن خطة السالم األميركية 
يضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الكبيرة 

 القضية الفلسطينية، وحتى اللحظة ال توجد التي تواجه
  .بوادر للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية

ما يهم األردن اآلن وحدة الصف الفلسطيني في 
الضفة وغزة، والتنسيق الدائم والمستمر مع السلطة 
الفلسطينية للتصدي بشكل جماعي لصفقة القرن، ودعم 

ولي ٕعربي واسالمي قوي، فضال عن تنسيق دبلوماسي د
من لدن الملك عبداهللا الثاني والرئيس الفلسطيني مع 
االتحاد األوروبي وروسيا والصين والدول دائمة العضوية 

  .في مجلس األمن إليجاد مخرج لهذه المعضلة

إسرائيل تتحدث عن حالة من الهرولة : سؤال *
العربية وحتى اإلسالمية للتطبيع معها، وشاهدنا أخيرا 

تماعات عربية إسرائيلية، وهناك لقاءات والتحضير الج
من يتذرع بأن هناك تطبيعا أردنيا ومصريا لتبرير هذه 

كيف يؤثر ذلك كله على .. االتصاالت وموجة التطبيع

المملكة والقضية الفلسطينية، وهل تضعف من موقف 
  األردن حيال خطة السالم األميركية؟

كثر الحديث في وسائل إعالم مختلفة : الفايز -
صات التواصل االجتماعي عن أن األردن فقد وعلى من

أهميته اإلستراتيجية بحكم التواصل بين بعض الدول 
ٕالعربية واسرائيل، وهنا أطمئن الجميع بأن ذلك لن يؤثر 

وبخصوص . على أهمية األردن الجيوسياسية في المنطقة
تطبيع العالقات مع إسرائيل، هناك قرارات من جامعة 

لبرلمان العربي بعدم تطبيع العالقات الدول العربية واتحاد ا
مع إسرائيل، والجميع مطالب باالستجابة لهذه القرارات، 
خاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الصراع 

  .العربي اإلسرائيلي

تردد أخيرا الحديث عن عزم األردن : سؤال *
إعادة النظر في قرار فك االرتباط بين الضفتين الشرقية 

نا نفيا واضحا من وزير الخارجية، لكن والغربية، وسمع
الحديث ما زال متداوال عن ترتيبات أو ما يشبهها لمنح 

  الجنسية األردنية للفلسطينيين في الضفة الغربية؟

لألسف الشائعات المشككة بالمواقف : الفايز -
األردنية الثابتة والتاريخية ال تتوقف، وجزء من هذه 

 األردن إعادة النظر الشائعات ما أشيع أخيرا حول عزم
ومثل . بقرار فك االرتباط بين الضفتين، ومدى دستوريته

هذه الشائعات يطلقها اليمين اإلسرائيلي المتطرف، 
ولألسف يكررها ويتساوق معها ضعاف النفوس من 
المشككين بالمواقف األردنية الثابتة من القضية 
الفلسطينية، وأول من وقف ضد قرار فك االرتباط في 

 كان الملك حسين بن طالل رحمه اهللا، حفاظا على حينه
القضية الفلسطينية، وبفعل الضغط العربي على األردن 
آنذاك وافق الملك حسين على القرار للخروج من دائرة 

  .االتهام بالسيطرة على القرار الفلسطيني

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

  األميركية؟

الدستور األردني واضح فيما يتعلق : الفايز -
باالنتخابات النيابية، فقرار حل البرلمان ورحيل الحكومة 

د الملك، والدعوة إلجراء انتخابات نيابية جديدة بي
والدستور يمنح الملك صالحية التمديد للمجلس الحالي 
ٕعاما أو عامين إضافيين، واذا ما تم حل مجلس النواب 

فيتوجب دستوريا تقديم الحكومة الحالية استقالتها، 
وتكليف حكومة جديدة تجري االنتخابات النيابية المقبلة، 

بية وحتى هذه اللحظة كل ما يقال عن إجراء انتخابات نيا
أو تمديد للمجلس هو تكهنات، وستبقى التكهنات 
والتحليالت حتى يصدر الملك قراره بشأن البرلمان، بما 

 .يضمن مصلحة الوطن

 ٦ ص٢٥/٢/٢٠٢٠الدستور 
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والخيارات األردنية )..  نتانياهو- ترمب (صفقة 
 الفلسطينية الوجودية

 

خالد الشقران حررتها وأعدتها .د: أدار الندوة
 بثينة سالمة جدعون: للنشر

 -ّشخص خبراء استراتيجيون الخيارات األردنية 
، في ) نتانياهو- ترمب (الفلسطينية عقب إعالن صفقة 

محاولة لوضع إطار واقعي لمواجهة التهديدات الوجودية 
 .على القضية الفلسطينية والمصالح األردنية

، نظمها )قراءة تحليلية.. صفقة القرن(وفي ندوة 
للدراسات، دعا الخبراء إلجراءات عملية من الرأي مركز 

األول شعبي، والثاني دولي، بهدف إعادة : خالل مسارين
وح للقضية الفلسطينية دون أن يتجاهل الخبراء أن الر

الصفقة الجديدة مرتبطة بمآالت اإلنتخابات األميركية 
اإلسرائيلية، متوقعين أن تدخل الصفقة في مسار مختلف 

 .عقب اإلنتخابات اإلسرائيلية في آذار القادم

مبعث التهديد الذي تمثله هذه الصفقة ذات النظرة 
 الخبراء، أنها في سياقها التاريخي األحادية للصراع، بحسب

لبناء أمر واقع جديد » للتسلل الناعم«اإلسرائيلي محاولة 
، تستغل قانون القوي في »شعبوية«بدعم قيادة أميركية 

 .زمن فيه أحادية القطبية تسود العالم اليوم

ال يتجاهل الخبراء الوجه الديني الذي يطغى على 
يصهم للحالة العربية فكر مهندسي الصفقة، لكنهم في تشخ

السيرورة «والفلسطينية يؤكدون وجود ما أسموه بـ
التي راكمت الفشل في إدارة الصراع، ولم تستغل » التراجعية

 .األوراق التي يمتلكها العرب

غير أن الخبراء ال يقللون من أهمية طبيعة 
وظروف الصفقة التي تثبت أنها وضعت لترفض من قبل 

رفضوا «مون برفضها وأنهم الفلسطينيين الذين سيته
ً، وتجنبا لهذا يقترح الخبراء بتقديم طرح بديل »السالم

من ) ٢صفقة (، وصياغة ) نتانياهو-ترمب (لصفقة 
 .الفلسطينيين ومدعومة عربيا

ألنها تنكر مرجعيات .. ووجدت لترفض.. الخطة خيالية
 الصراع وظروفه

 أبو عودة يدعو لسيرورة تصاعدية

ي ورئيس الديوان المكي قال المفكر السياس
األسبق عدنان أبو عودة إنني في حديثي سأتحدث في 
التاريخ لنتمكن من الحاضر وننقذ المستقبل بحسب قول 

 .أحد الفالسفة

وأضاف بدأ الوعي العربي والفلسطيني عن الخطر 
 لكنهم لم يعوا ما هي أدوات الحركة ،ًالصهيوني مبكرا

، ففي ١٨٨١ًبكرا بـعام الصهيونية، فقد وعينا على الخطر م
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 بعد إصدار الدستور عملت تركيا جهدها في ١٨٧٦عام 
ّمحاولة منها لتظهر ألوروبا أنها ترقت، فسمحت لبعض 

 أرسل ١٨٨١ًاليهود بالهجرة لفلسطين، متابعا أنه بعام 
ًوجهاء مدينة القدس التماسا للباب العالي يطلبون منه 

 .وقف الهجرة اليهودية

إلى هذا الوعي المبكر قد تمثل وأشار أبو عودة 
 يدعى نجيب ١٩٠٥بما كتبه شخص لبناني في العام 

بأن هنالك «: عازوري كان يعمل بالقدس ثم ذهب لباريس
ظاهرتين مهمتين، ذات طبيعة واحدة، ولكنهما متناحرتان 
وتتحركان في تركيا اآلسيوية هما يقظة األمة العربية 

 اليهود القديمة على والجهد اليهودي الجاد إلقامة مملكة
نطاق واسع وجب التنبه لهما، وأن هاتين الحركتين 
ستتصادمان بشكل متقطع حتى تهزم إحداهما األخرى، 
وبناء على النتيجة النهائية لهذا الصراع لهذين الشعبين 

ً، مؤكدا »بمبادئهما المتناقضة سيعتمد مصير العالم بأجمعه
ه وعي على أن الوعي على الخطر الصهيوني لم يصاحب

 .االستراتيجية الصهيونية

أما بخصوص صفقة القرن وخطة سالم ترمب، 
أكد أبو عودة أنه من المعروف أن كالم ترمب هو نفسه 
ًكالم الليكود، مشيرا إلى أنه عندما ظهر على التلفاز أعلن 
ًعن الحدث بأنه مؤتمر، ولكنه بالحقيقة كان احتفاال، وبرأي 

ًازا صهيونيا جديدا، ومرده فشل ّأبو عودة أن هذا يعد انج ً ً
العرب في إدارة السالم، وجهل القيادات باالستراتيجية 
الصهيونية، فهم لم يدركوا أن اإلستراتيجية الصهيونية تقوم 
على التسلل الناعم لبناء األمر الواقع بجزء من دنيا العرب 
ثم شرعنته، كما لم يدرك العرب أن الحركة الصهيونية 

الي اعتمدوا على المعيار الكمي البدائي وليس صبورة، وبالت
 .النوعي

وأضاف أن الجيش األردني هو الذي أنقذ القدس، 
 .ولذلك اليهود ال يحبون ارتباط األردن بالقضية الفلسطينية

ورأى أبو عودة أن العرب غفلوا في تعاملهم مع 
الصهيونية عن سالحي إسرائيل الحادين المال واإلعالم، 

العربي تساوي الفعل وهي عيب ثقافي أصيل فالكلمة عند 
ببنيتنا الذهنية، فحينما يقول العرب أنهم متحدون بمواجهة 

 .إسرائيل يظنون أنهم توحدوا وهم بنفس الوقت اشتات

وقال إن الصهيونية لم يكن يعرفها العرب تقوم 
 والثانية ٦٧ّعلى ركيزتين، األولى األرض وقد أمنتها عام 

يونية سكان فلسطين سيكونون السكان، وبحسب الصه
وأشار أبو عودة إلى قول ترمب من أنه يريد أن . ًيهودا فقط

ًيدخل أهل المثلث بالدويلة التي اقترحوها، مستذكرا أنه في 
 عندما تم وقف إطالق النار أصبح هناك ضغط ١٩٤٨عام 

على األردن وأصبحوا يجمعون قواتهم حول القدس إلخراج 
من هناك فخيروه بين أن يترك المثلث الملك عبد اهللا األول 

أو يترك القدس فآثر الملك عبد اهللا األول المحافظة على 
 .القدس

ووصف أبو عودة الموقف العربي من الحركة 
ًالصهيونية واسرائيل فكريا منذ عام   ٢٠٢٠ حتى ١٩٤٨ٕ

 عرضت االمم ١٩٤٧، ففي العام »السيرورة التراجعية«بـ
لسطين ورفضنا ذلك، وفي من أرض ف% ٤٦المتحدة علينا 

بالذي % ٢٢ هزمنا بالحرب الثانية وقبلنا بـ١٩٦٧العام 
 .بقي من أرض فلسطين ورفضتها سوريا

وعزا أسباب سيرورة التراجع إلى غياب قيادة 
 كانت القيادة من الطبقة ١٩٤٧فلسطينية كفؤة، ففي العام 

البرجوازية بفلسطين الذين هم مالك األراضي والتجار، ثم 
 نشأت ظاهرة االنقالبات ٦٧ والـ٤٨، وبين الـ٦٧ا لعام جئن

العسكرية في الوطن العربي، وكل االنقالبات العسكرية لم 
تتعامل مع القضية الفلسطينية إال بأن تمنح المنقلب غير 

 .الشرعي شرعية

 ٤٨وتابع أبو عودة أنه بسبب نكبة فلسطين بعام 
 ١٩٤٥العام تابعنا السياسة العالمية، ودخل العالم بعد 

حقبة تصفية االستعمار، والتي أسماها العالم العربي التحرر 
، ٥٤الوطني، فالثورة الجزائرية والثورة الفيتنامية كانتا بعام 

، األمر الذي أنتج عندنا قناعة بأن ٥٦ثورة كاسترو 
فلسطين ال يحررها إال حرب عصابات، وجاءت هزيمة 



  
  ٢٥٧ 

لعصابات، ولذلك ، فنشأت حرب ا٦٧الجيوش العربية في الـ
على اعتبار ) حرب العصابات(ّرحب الناس بالعمل الفدائي 

 .ان هذه الحرب ستعيد لنا كرامتنا المهدورة

وأضاف أن العمل الفدائي فشل، ولم يكونوا 
يدركون أن نجاح حرب العصابات يتطلب قيادة واحدة وأن 
تقوم العمليات بأرض االحتالل، وهذا لم يحصل مع 

 .الفدائيين

 التي ١٩٧٤اف إلى أنه من نتائج عام وأض
شهدت قرار قمة الرباط بان منظمة التحرير هي الممثل 
الشرعي الوحيد ما تقبل به منظمة التحرير،أن تحولت 
القضية الفلسطينية من قضية قومية أمام عدو قومي يدعى 
ًالصهيونية إلى قضية الفلسطينيين، مشيرا إلى ما قاله 

من القومية العربية وسننتهي من لقد انتهينا «: نتانياهو
 .«القومية الفارسية

ًونوه لقد بعثنا وفدا فلسطينيا أردنيا مشتركا للدول  ً ً ً ّ
في مجلس األمن واحد في لندن واآلخر في فرنسا، وقد 

 .رفض االتحاد السوفياتي استقباله

وأكد أبو عودة أنه حتى نتجنب أن تكون لسيرورة 
لمنظمة أن تبادر وعلينا التراجع محطة جديدة، فإن على ا

نحن العرب وضع منطلق لسيرورة الصعود، وتدشين هذه 
ًالسيرورة يقع على عاتق الفلسطينيين، مضيفا وعليه حتى 
يعملوا بشكل صحيح فإن عليهم أن ينطلقوا من النقد الذاتي 
إلى وضع رؤية جديدة تقوم على استراتيجية جديدة، وعلى 

ّعها أن يوضحوا لشعبهم المراهنين على أوسلو وشركاء صن
 .أين أخطأوا، وما هي فرضياتهم الخاطئة وكيف اكتشفوها

ٕواذا فعلوا ذلك فإن نقدهم الذاتي يكون : وتابع
وعلى . بمثابة التكفير عن أخطائهم وما أدت إليه من تراجع

ٕفلسطينيي حماس وفتح إنهاء االنقسام واال سيسجل التاريخ 
ه ال بد من نشوء قيادة ًأنهم شركاء في الجريمة، مؤكدا أن

جديدة شابة تستفيد من أخطاء القيادة السابقة وأن ال 
تتشكل القيادة من فصائل، وبالتالي ستكون المهمة األولى 
للقيادة الجديدة العمل على تثبيت الشعب الفلسطيني في 

وطنه تحت االحتالل من خالل العمل في الداخل وعلى 
 .مي في الخارجالصعيدين العربي والفلسطيني والعال

وقال أبو عودة إن ميدان الصراع منذ بدأ بين 
الصهيونية والعرب والفلسطينيين كان في فلسطين وجوارها، 
وكانت نتيجة هذا الصراع الفشل وحينما اخترنا أميركا حلبة 

 .للصراع فشلنا كون أميركا هي حامية إسرائيل

ورأى أن الميدان الذي علينا اختياره بهذه الفترة 
الميدان الدولي وبخاصة في الدول الديمقراطية مثل هو 

أوروبا على أمل أن نعيد القضية بعد ذلك ثانية لالمم 
المتحدة لبعث الحياة فيها بعد أن أودى بها الرئيس ترمب، 
وكذلك على القيادة الفلسطينية ان تنشط بإيقاظ فلسطين 
في الوجدان العربي، بمعنى عودة القضية إلطارها الصحيح 

 . وأشار إليه نتانياهو٧٤ذي أنهاه السادات عام ال

وقال أبو عودة بالنظر للواقع الدولي بعد الحرب 
 فإن المجتمع األوروبي وأعني ١٩٩١الباردة في عام 

الدول الديمقراطية، حيث توجد أحزاب وسياسيين يحرصون 
على انتخاب أنفسهم للعودة للحكم وليس حاكم لألبد، 

برالية اليسارية في أوروبا تحولت بعد فالقوى الشابة أو اللي
فشل النموذج االشتراكي السوفياتي إلى التمسك بما يسمى 

 ).الحرية وتقرير المصير والكرامة(القيم العالمية 

، BDSّوفي هذا الصدد، ذكر أبوعودة بحركة الـ 
وهي حركة طالبية شبابية من الفلسطينيين والعرب في 

 عن المآسي الفلسطينية الدول الغربية وجدوا ان الحديث
والظلم اإلسرائيلي يالقي هوى واستجابة من زمالئهم الطالب 

أتكلم عن الجيل «: ومنهم بعض الطالب اليهود، وقال
الشاب، الذين نجحوا لدرجة أن إسرائيل أضافت لسفرائهم 

واليهود  BDS ًفي الخارج موظفا إضافيا مهمته متابعة الـ
 .«الذين ينتمون لهذه الحركة

ي المحصلة، ختم أبوعودة كالمه بالتأكيد على أن ف
قد وضعت لترفض، وحينها سيقول الرئيس «صفقة القرن 

. ٕترمب واسرائيل أن الفلسطينيين هم الذين رفضوا السالم
وهكذا يتوفر إلسرائيل الوقت لمتابعة بناء المستوطنات 
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ٕواسكان المستوطنين في الضفة الغربية، وهي نفس الفكرة 
 أي فكرة منح الوقت للتسلل الناعم لبناء األمر التي نشأت،

 الضفة ١٩٧٤ّالواقع، وهو ما يذكرنا كيف حول قرار الرباط 
 .«الغربية من أرض أردنية محتلة إلى أرض متنازع عليها

 ٢المومني يقترح صفقة 

من جهته، قال وزير اإلعالم األسبق وأستاذ العلوم 
كبير وهو أحد محمد المومني إننا أمام حدث .السياسية د

انتصارات الصهيونية، الذي يجب التعامل معه بطريقة 
 .متوازنة

عبارة «ورأى المومني، أن الصفقة التي أعلنت 
عن تصور ورؤية كما قال عنها ترمب ألحد أطراف النزاع 

ً، مضيفا »وليست صفقة تم التوافق عليها بين طرفي النزاع
لها بالخوض بتفاصيل هذه الرؤية نجد أن مقت«أنه 

األساسي والعميق والذي جعل ال أحد يقبلها هو موضوع 
ٕ اقترب عرفات وايهود باراك من ٢٠٠٠القدس، ففي سنة 

سالم تاريخي وصف في ذلك الوقت بأنهم كانوا على بعد 
شعرة، لكن ما جعل المفاوضات تنهار في ذلك الوقت هو 

 دونما تمثل الحرم ١٤٤موضوع القدس، وبالتحديد الـ 
شريف، بحيث تم التوافق على أن تكون القدس القدسي ال

الشرقية تحت السيادة الفلسطينية والقدس الغربية تحت 
السيادة اإلسرائيلية، أما بالنسبة للمدينة القديمة والتي فيها 

 كان االتفاق على - اليهودي والمسيحي والمسلم-  أحياء ٣
أن السيادة على الحي اإلسالمي والحي المسيحي 

 . والحي اليهودي إلسرائيلللفلسطينيين،

 دونما ١٤٤موضوع الـ «تابع المومني قوله أن 
ما على األرض (من القدس كان العرض اإلسرائيلي يتمثل بـ

وما فوقها تحت السيادة الفلسطينية وما هو في باطن 
والمقصود به الهيكل، ) األرض تحت السيادة اإلسرائيلية

 .افق عرفاتًمضيفا أنه هنا انهارت المفاوضات ولم يو

وأشار إلى أننا اآلن نتحدث عن صفقة القدس 
ًالقديمة، وهي خارج القصة، عازيا ذلك ألسباب منها، أننا 

 .في موسم انتخابي إسرائيلي وأميركي لنتانياهو وترمب

رأى المومني أن الضعف العربي الشديد الذي من 
أبرز مؤشراته نقل السفارة للقدس هو ما جعل إدارة ترمب 

هذه الصفقة األحادية التي تمثل وجهة نظر واحدة، تأتي ب
ًواصفا ردة الفعل العربي لنقل السفارة إلى القدس 

ً، مشيرا إلى ما قاله ديفيد شنكر مسؤول ملف »المهين«بـ
توقعنا أن تقع السماء، فلم (الشرق األوسط بوزارة الخارجية 
 .«)تقع السماء، وووجهنا بالتثاؤب

ًي بنقل السفارة كان مهينا، وقال إن ردة الفعل العرب
كما أن ردة الفعل الحالية ليست على المستوى المطلوب، 
ًمشيرا إلى أننا نتعامل مع إدارة شعبوية، فترمب رئيس 

النوع األول رافضة ومثلها : شعبوي، فكانت ردة الفعل نوعين
الرئيس الفلسطيني، والنوع الثاني ردة الفعل العربي التي 

كون أقوى برفض ما تم تقديمه في كان يمكن للغة أن ت
بيان جامعة الدول العربية والمؤتمر اإلسالمي، حيث كان 
يمكن أن يكون بلغة تخاطب العالم ولكنها تؤكد بوضوح 

 .«على أحادية هذا الطرح

وأضاف المومني أن نتيجة ردة الفعل هذه، رفض 
الفلسطينيون كل شيء، وهذا كالم خطير، فبناء على ذلك 

من طرف ) ٢صفقة (قديم طرح بديل على شكل ال بد من ت
 ٨٠ًالجانب الفلسطيني مدعوما عربيا، فإذا كان ترمب قدم 

صفحة، فيجب على السلطة الوطنية الفلسطينية بخطاب 
صفقة (ً صفحة أيضا تفند ٨٠توزيع خطة من » أبو مازن«
١(». 

وعلى صعيد ذي صلة، أكد المومني أن اللغة التي 
الملك عبد اهللا الثاني كوصي، كانت وردت عن دور األردن و

لغة ضعيفة وغير مقبولة، فترمب لم يقل وصاية، بل قال 
سنتعاون مع ملك األردن من أجل حرية عبادة المسلمين، 
فاللغة مختلفة وهي تقلقني، فهو ال يتكلم عن وصاية 
تاريخية أو عن دور هاشمي تاريخي أو عن أوقاف القدس 

 ١٥٠٠ األردنية ورواتب التي تدار من وزارة األوقاف
 .«موظف تدفعها الحكومة األردنية

 بريزات يدعو إلصالح سياسي فعلي وحقيقي
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وفي مداخلة له رأى المفوض العام للمركز الوطني 
موسى بريزات أن هذه الصفقة . األردني لحقوق اإلنسان د

هي محصلة لواقع أردني فلسطيني عربي دولي، ولذلك يجب 
ٍوى عال وسريعأن يكون الرد على مست ً. 

األردن على وشك الدخول في نطاق «وقال إن 
كيف يمكن أن : ًاإلطار الخطر للحركة الصهيونية، متسائال

نمنع أو نحول دون أن يدخل األردن أو أن يشعر بإطار 
 .«المجال الحيوي للمخطط الصهيوني؟

وأشار بريزات إلى الربط الوظيفي الذي يتم مع 
از، أو التنسيق األمني والتطبيع إسرائيل سواء بموضوع الغ

 .«الشعبي، داعيا قراءته بعمق وموضوعية

على األقل في  -  ال وجود إلتفاق أردني«وقال إنه 
ًعلى أن الصهيونية تشكل خطرا على  -  المجتمع األردني

األردن، رغم أن الصهيونية تخطط الستيعاب األردن وبناء 
 .«المشروع الصهيوني العالمي بالمنطقة

 أن األردن يعاني من إشكالية كيفية تقييم وأكد
مدى الخطر الصهيوني عليه، ومعالجة هذا الخطر الذي يتم 
ًبشكل ناعم، عبر التسلل الناعم لألردن، داعيا إلى وجوب 
الرد عليه ضمن خطوات موضوعية عبر تمكين الجبهة 
الداخلية بكل المعطيات وتحريم الشروخات، بإصالح 

ؤسسات تمثيلية لتقف أمام اآلتي سياسي فعلي وحقيقي بم
 .األميركي والصهيوني

كما أكد بريزات على وجوب تصفية العالقات 
الفلسطينية من الشوائب وهو أمر غير مستحيل،  - األردنية

وأن يكون لنا دور بفرض توجه بطريقة إيجابية على 
الساحة الفلسطينية، بحيث يتم إخراج نهج أوسلو من 

 .الساحة

لى عدم السماح للصهيونية ودعا األردن إ
والمخطط الصهيوني باختراقه كما فعلوا بفلسطين، بحيث 
ًنصل إلى قرار داخلي مفاده أن الصهيونية تشكل خطرا على 
ًاألردن، ويجب علينا حمايته منها، داعيا أيضا إلى وجوب  ً
إيجاد قناعة وجدانية على كل المستويات لهذا التهديد 

يقي لهذا التهديد، ومن هنا الصهيوني، مع التقييم الحق
تنطلق ردود الفعل تجاهنا، ومقابل ذلك معرفة كيفية مواجهة 
ٕهذه الردود واعادة تكييف موقفنا مع الواليات المتحدة 
األميركية وتمكين الشعب األردني ديمقراطيا ليستطيع تقديم 

 .الدعم لصانع القرار ومقاوم الضغوطات

لعربية هي التي ا-وأكد بريزات أن الخالفات العربية
ًأنجحت الحركة الصهيونية، مضيفا أنه إذا أردنا أن يكون 
لنا رد فعل قوي، ال بد من تمكين الجبهة الداخلية، والتطبيع 
ٕبالحد األدنى مع إسرائيل، وايجاد التوافق الوطني األردني 
ٕعلى هذه األمور، واعادة النظر في مشاريع الربط الوظيفي 

 .مع إسرائيل من أساسها

ما أكد على ضرورة العمل على إعادة القضية ك
الفلسطينية للواجهة، وتمكين األردنيين والفلسطينيين نخبويا 
من خالل دعم إقامة النشاطات الفكرية في المجتمع، 
والجامعات، واستهداف الطلبة العرب، إلعادة القضية 
ًالفلسطينية للوجدان العربي، مضيفا أن بداية تحرير 

 .ية األردن من تسلسل الخطر الصهيونيفلسطين تتم بحما

ولفت بريزات إلى الدور األميركي الذي يلعبه بدعم 
تسلل الصهيونية لألردن، فهي لها دور كبير بإفساح 
المجال للتغلغل بالمجتمعات العربية بهذه المنطقة عبر 

نحن هنا ال نغلق «: وسائل منها الثقافية واالقتصادية، وقال
 نحمي مجتمعنا من التغول األبواب، ولكن يجب أن

ً، مضيفا أن الذهاب إلى المجتمع الدولي يتطلب »األميركي
أن ننظر إلى ذاتنا ألن الذي يخلق الخيار الدولي هو الواقع 
ًالقوي، فإن لم يكن واقعك قويا فلن ينظر إليك المجتمع 
ًالدولي كجهة قوية، مؤكدا أننا مستهدفون من هذه القوى 

  .هم وال نعمل لهم وذلك لمصلحة األردنوعلينا أن نتعامل مع

 صفقة الخيال أنكرت المرجعيات: القاضي

من جهته رأى وزير الداخلية األسبق نايف 
ُالقاضي أنه كتب علينا باألردن أن نتحمل وزر القضية 

 سنة ونتحرك ١٠٠الفلسطينية من بداياتها، منذ ما يقارب 
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م فلسطين أو ًمن أجلها، مؤكدا أنه لوال األردن لم يستمر اس
 .اسم القدس، أو يستمر اسم شعب فلسطين على الخريطة

 والتزام األردن ٤٨إنه لوال حرب الـ«: وقال
باالنضمام للضفة الغربية بذلك الوقت أو ما قبلها بعام، 
ًلكانت القضية بعالم النسيان ولم يأت أحد بسيرتها، مشيرا 

ة ًإلى أنه قليال من العرب ساهم بدفع الثمن والتضحي
للقضية الفلسطينية، في حين أننا كأردنيين أكثر الشعوب 
العربية التي سال دمها من أجل القدس وعلى أسوارها وبكل 

 .«مكان في فلسطين وحدودنا مع إسرائيل

ورأى القاضي أننا اليوم أمام مأساة جديدة ألن 
ٕاكبر دولة بالعالم نرى رئيسها وكادره وادارته تقف أمامنا 

و ال يسمع منا وال يفتح آذانه ألي مطلب أو وكأننا أمام عد
ّحق لنا، فالصفقة التي أعلن عنها تعد صفقة الخيال، ألن 
الطرف األساسي بهذه الصفقة غير موجود بتداعيات هذه 
القضية والتي نتحمل تبعاتها بالمستقبل نحن واألجيال 

 .القادمة

وأشار إلى أن االحتفال الذي رأيناه على التلفاز 
مب ونتانياهو الذي كان يصفق له بحرارة لم يكن وقاده تر

ًلدينا علم بتفاصيله، مؤكدا أننا باألردن نقف إلى جانب 
ًإخوتنا الفلسطينيين، الفتا إلى أنهم في هذه الصفقة أغفلوا 
أشياء كثيرة، فقد أغفلوا أي مرجعية لهذه الخطة الخيالية 

ألمم التي قام عليها، وأنكروا القانون الدولي وقرارات ا
المتحدة ومجلس األمن، كما أنكروا اتفاق أوسلو الذي 
أعلنه الفلسطينيون مع اإلسرائيليين وكأنه لم يكن، وكنا 
نسمع من ترمب غزل منقطع النظير إلسرائيل ولوجودها 
وكيفية حمايتها دون أي ذكر لألردن إال بكلمة وردت على 
 لسان ترمب بمدح جاللة الملك تتعلق باألماكن المقدسة

 .المسيحية واإلسالمية في القدس

ّوشدد القاضي على أن حماية المقدسات 
للهاشميين إرث تاريخي، ومعروف للعالم، ومنذ البدايات 
وأخوتنا الفلسطينيون لم يشككوا بهذا، والعرب والمسلمون 
اتفقوا عليه، ونحن مستمرون به، وهذا ما اتفق عليه الوفد 

سرائيليين حول الحدود األردني الذي ساهم بالتفاوض مع اإل
وقبل إدراجه على قائمة األجندة المشتركة أثناء 
ًالمفاوضات، مضيفا أننا امتنعنا عن الحديث عن أي حدود 
تتعلق بين إسرائيل والفلسطينيين وبيننا، خاصة بالمنطقة 
التي أعلن نتانياهو، مناطق غور األردن وشمال البحر 

رائيلية وان تلغى الميت مناطق يجب أن تضم للسيادة اإلس
  .الحدود بين األردن وفلسطين

هناك تجاهال كامال لذكر األردن، فهناك «وقال إن 
ًاتفاقية سالم بيننا وبين إسرائيل، األمر الذي يعد خرقا  ّ
ًواضحا للمعاهدة وتجاهال مقصودا لدور األردن بهذه  ً

 .«القضية وتداعياتها

ت وأكد القاضي أنه إذا تم التوسع في المستوطنا
واالستمرار ببناء مستعمرات جديدة فإنها بنتائجها كلها 
ستؤثر على األردن، ألنهم يهدفون من ذلك إلى نزع 
الفلسطيني من أرضه واإلتيان به لألردن، ويحل محله يهود 
من بقاع العالم، وكأنهم يتعاملون مع ناس جهلة ال يوجد 

اشرة ًلديهم علم بالتاريخ، مستغربا أننا لم نر جملة رفض مب
واحدة قالها مندوب عربي بالجامعة العربية لما حدث، كما 
لم يقل أحد أن هذا ضد المصالح العربية واإلسالمية، ولم 

 .يأت أحد على ذكر المستوطنات

ورأى أن هناك خلال بالموقف العربي تجاه هذا 
الموضوع، وأن الفلسطينيين هم السبب األساسي بهذا 

ا والحرب ضد بعضهم بسبب التفرقة التي يعانون منه
 .البعض

إنني متفائل بالموقف األردني قيادة «: وقال
ًوشعبا، وما يهمنا هو أن نكون معا وأن نلتف خلف القيادة  ً
الهاشمية، وأن ننسق مع الفلسطينيين داعين إياهم لوجوب 
أن يحدث تغيير كبير بأسلوبهم وتصرفهم تجاه هذا 

ٕ، داعيا إلى اجتماع عربي، والى»الموضوع  وحدة ً
ٕفلسطينية، وعربية واسالمية، وهذا كله يجب أن يكرس 
كدعم للفلسطينيين بهذا الظرف الذي نشعر عن بعد أنه 

 .ًسيء جدا
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 أبو راشد يطالب بمراجعة اتفاقية السالم مع اإلسرائيليين

بدوره قال مدير مركز عمان للسالم والتنمية اللواء 
كية تجاهلت المتقاعد منصور أبو راشد إن اإلدارة األمير

األردن بشكل واضح منذ بدء والية ترمب حتى اآلن، وما 
هو ..جعل ترمب واإلدارة اإلسرائيلية يخرجان بهذه الصفقة

 .الضعف العربي الذي نعيشه

ووصف الرئيس األميركي بأنه رجل عشوائي، وال 
ًيوجد عنده عمق تفكير بالكالم الذي يتحدث به، مشيرا إلى 

لى انتخابات رئاسية جديدة، ويبحث أننا أمام رئيس مقبل ع
عن الشعبوية التي تأتي من إرضاء المسيحيين 
المتصهينين بأميركا ومن الجالية اليهودية الموجودة بأميركا 

 .وأوروبا

وقال أبو راشد إن الفلسطينيين لم يعدوا أنفسهم 
ًبتاتا لهذه المبادرة واكتفوا بالتنسيق األمني فقط، الفتا إلى 

يين عندما بنوا الجدار كانوا يعدونه حدود الدولة أن اإلسرائيل
ًبين إسرائيل وفلسطين، مضيفا أنهم تجاوزوا الجدار، 
والجميع يعلم أن األردن هو البلد الوحيد الذي ذهب للمحاكم 
ّالدولية، وبين أن هذا الجدار غير شرعي وأيدته المحكمة 

 .الدولية

ورأى أبو راشد أن ما حدث بواشنطن هدفه 
ل على األصوات باالنتخابات المقبلة، فترمب يسعى الحصو

إلى انتخابات مرحلة جديدة من االنتخابات، ونتانياهو يريد 
: ًأن ينفذ من محاكمته التي تودي به إلى السجن، متسائال

هل المجتمع اإلسرائيلي موافق على الصفقة بصرف النظر 
 .«عن حلمه الصهيوني واليهودي؟

ا بالمجتمع اإلسرائيلي وأشار إلى أن هناك أشخاص
ُالذي يعرف بالديمقراطية والتعايش يتحدثون ويقولون أن 

 ٢٠ًهذه الصفقة ال تؤدي إلى حسن الجوار، فمثال هم بعد 
 سنة قد يكونون أحكموا سيطرتهم على كل فلسطين ٣٠أو 

ًولكنهم ال يعلمون أن العالم العربي يتغير، مثال تونس التي 
 يستطيعون دخولها حتى بالتأشيرة اعتبرت التطبيع خيانة وال

والشباب العربي يرفض أي موضوع له صلة باالستعمار 
 .اإلسرائيلي

بالنسبة لالستعمار اإلسرائيلي في المنطقة وما هو 
الموقف الجديد، فقال أبو راشد إن بيني غانتس المرشح 
اآلخر زار واشنطن واجتمع مع ترمب لكن االجتماع كان 

 المبادرة واشترط أنه إذا نجح فلن ًباهتا، ورفض أن يأخذ
يطبق المبادرة مع أنه صهيوني واستيطاني لكنه يشعر أن 
الحياة بالمستقبل ستتغير، فالعالم العربي سيتغير، وبالتالي 
ًعليهم أن يعملوا سالما عادال وشامال مع الفلسطينيين  ً ً

 .والمنطقة العربية المحيطة بهم

سيكون هناك وبرأي أبو راشد أن غانتس إذا نجح 
بعض التغيير مع الفلسطينيين بتغيير شيء من مبادرة 

 .ترمب

أما بخصوص موضوع القرى في منطقة المثلث، 
ّفقال أبو راشد إن هذا األمر يعد حلم ليبرمان السعيد بما 
ورد باتفاقية ترمب حول منطقة المثلث التي يوجد فيها 

 ألف فلسطيني، هؤالء برقعة صغيرة يستطيعون ٣٥٠
وقال أبو راشد إن الوصاية الهاشمية . م إلى السلطةضمه

ًلألردن ستكون فقط على الحرم القدسي الشريف، الفتا إلى 
ًصرح مؤكدا أن جاللة الملك هو الوصي » أبو مازن»أن 

 .الشرعي على القدس، ولكن هذا الكالم ال يعترف به بالعالم

وبخصوص ضم غور األردن إلسرائيل، أوضح أبو 
ل فترة بسيطة لم يكن هنالك أي تفكير بهذا راشد أنه قب

ًاألمر، مضيفا أنه بعد زيارة مستشار األمن القومي األميركي 
السابق جون بولتون العام الماضي ورئيس مجلس األمن 
القومي الروسي إلى إسرائيل وبقاؤهم أسبوعا، صرح ترمب 
بعدها أن الجوالن ستضمها إسرائيل بعد أن اعترف 

 .ها الجغرافي بالنسبة ألمن إسرائيلبحساسيتها وموقع

وأضاف أننا لو رجعنا لالنتخابات االسرائيلية التي 
لم يستطع نتانياهو خاللها تشكيل الوزارة، أعلن ترمب 
حينها عن ضم الجوالن إلسرائيل وتسليم جثث اإلسرائيليين 

 عاما فأكثر، ليلة ٣٠-٢٠التي كانت بسوريا، قبل 
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 اآلن بوتن يعيد نفس الكرة، قبل ًاالنتخابات، الفتا إلى أنه
اإلعالن عن الصفقة أو بعدها أخلى سبيل اإلسرائيلية 
األميركية المحجوزة وأعطاها هدية ما يصب في صالح 

 .٢٠٢٠نتانياهو في االنتخابات القادمة في آذار

حول عودتنا إلى غور األردن، فنحن «: وتابع قائال
لحدود لم نحدد حدود اآلن باتفاقياتنا التي وقعناها بالنسبة ل

الضفة الغربية كحدود دولية مع األردن وتركناها لمباحثات 
ً، مشيرا إلى أنه عندما »المرحلة النهائية، ليحددها الطرفان

تم بناء جسر الملك حسين تساءل الجميع، من يملك جسر 
الملك حسين من الجهة الغربية، بينما في الجهة الشرقية 

ًقي الجسر معطال خمس عقب المعروف هو األردن، لذلك ب
إلى ترك الجهة الغربية للجسر الرأي بنائه، حتى انتهى 

 .«لتحديدها الحقا

في الصفقة، هذه الحدود اآلن خرق «: وأضاف
اإلسرائيليون بندا مهما من معاهدة السالم، وهو البند 

 .«التاسع المتعلق بالحدود مع األردن

فاقية هل يفكر األردن بإعادة النظر بات: وتساءل
السالم األردنية اإلسرائيلية نتيجة خرق هذا البند وبنود 
أخرى بالصفقة الجديدة، وهل حان الوقت لنا في األردن أن 
ًنعيد التفكير باالتفاقية األردنية اإلسرائيلية، مشيرا إلى أن 
هناك الكثير من المحللين باألردن يعتقدون أن هنالك بعض 

ًاألردن حقه كامال فيها، الفقرات في بعض المواد لم يأخذ 
 .ولذلك طالب أبو راشد بمراجعة االتفاقية وتحصين األردن

وأكد أبو راشد أن أفضل خطوة هي لجوء 
ًالفلسطينيين لألمم المتحدة والمجتمع الدولي، متسائال في 

من يتحمل عبء الالجئين؟، فالجميع يعرف : الوقت نفسه
يين عدا عن أن في االردن ماليين من الالجئين الفلسطين

ًالسوريين والليبيين واليمنيين، فقد أصبح األردن مجمعا  ّ
 .لالجئين

وقال أبو راشد إننا إذا نظرنا إلى الخارطة نجد أن 
ًعيش الفلسطينيين في هذا الكيان الذي سيكون موجودا 
ًصعب جدا، لذلك ال بد لهؤالء الناس أن يفكروا بموضوع 

هبون به، بالتالي ال العيش اليومي، فأين المجال الذي سيذ
يوجد لديهم حل إال أن يتوجهوا نحو الشرق أي لألردن، 
ًمشيرا إلى أن سياسة الجسور المفتوحة متاحة منذ العام 

 لغاية اآلن، حيث يعبر هذا الجسر أكثر من مليون ١٩٦٧
 ألف شخص، وهؤالء الناس يمكن أن يدخلوا ٨٠٠و

ون يحملون ًبسهولة لألردن، كما أن هناك أشخاصا ما يزال
ًجواز سفر أردنيا، وهؤالء يمكن أن يعودوا لألردن بأية 

فما موقف األردن من هذا األمر؟، هل : ًلحظة، متسائال
يغلق الجسور أمامهم، حتى يحافظ على التعداد األكثر 
بغرب النهر؟، أو ال يتحمل هذا العبء الكبير من 
 الفلسطينيين؟، وهل هذا يمكن أن يؤدي ألن يكون األردن

ًوطنا بديال؟ ً. 

وقال إنه بحسب الخارطة المرفقة بصفقة القرن، 
سيكون هناك ثالث نقاط إستراتيجية، واحدة جنوب الخليل 
يتواجد فيها لواء مدرع مجحفل كامل، ونقطة ثانية عند كفر 
مالك في رام اهللا للسيطرة على غور األردن، والثالثة تقع 

ن الشمالي، جهة شمال طوباس التي تشرف على غور األرد
األول من شمال : حيث سنجد في الخارطة طريقين واصلين

فلسطين يصل إلى جسر داميا، والثاني من رام اهللا باتجاه 
جسر الملك حسين، علما أن جسر داميا أغلق من قبل 
إسرائيل، وطالب الملك عبداهللا الثاني نتانياهو بفتح هذا 

بينا أبو الجسر أمام حركة المسافرين والشحن التجاري، م
راشد أنه بحسب الصفقة أعطى اإلسرائيليون للفلسطينيين 

 .بعض األراضي في جنوب غزة

ّوشدد أبو راشد أن على األردن إعادة ترتيب نفسه 
ًداخليا وعربيا بشكل جيد، وأن يستخدم األوراق التي يملكها  ً
كالموقع االستراتيجي وحدوده الغربية الطويلة، وأن يشعر 

ً، مضيفا أن اإلسرائيليين يعرفون أن األردن األميركيون بذلك
مفتاح االستقرار في فلسطين وفي إسرائيل بشكل كبير، 
وبالتالي على الجميع في األردن مسؤولية كبيرة، فعلى 
الجميع أن يتكاتفوا ويظهروا أننا سند قوي للفلسطينيين، 

 .ًفما يحدث في فلسطين سيؤثر مستقبال على األردن
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 ى العمل على وحدة الفلسطينيينأبو جابر يدعو إل

قال وزير الخارجية السابق وأستاذ العلوم 
 لم تنته، فقد ٤٨كامل أبو جابر إن حرب الـ .السياسية د

ًأخذت أشكاال مختلفة عبر التاريخ، مشيرا إلى أن احتفال  ًً
 .٤٨نتانياهو مع ترمب هو بمثابة نكبة ثانية بعد 

وأضاف أن الصراع على فلسطين هو صراع 
تاريخي منذ فجر اإلسالم في القرن السابع والثامن والتاسع 
ّوالعاشر والحروب الصليبية وليس من اليوم، واسرائيل تعد  ٕ

 .ًجزءا من المخطط الغربي للسيطرة على فلسطين

وأشار أبو جابر إلى أننا لم نحكم أنفسنا إطالقا 
منذ أيام الحروب الصليبية، وبعدها هوالكو ومن ثم األتراك، 

 .٦٧د خرج القرار من يد العرب منذ حرب الـ وق

ورأى أن صفقة القرن إلى حد ما أعادت القضية 
لحضن األردن وفلسطين، لذلك الوضع الراهن غير مقبول 
وحان الوقت للتفكير بسياسات أخرى أو بأسلوب آخر، وال 
بد من إحياء األمل بالشعوب، فالميزان العلمي والعسكري 

 .ائيلكان وما زال لصالح إسر

وأكد أبو جابر أننا نعيش بعالم تضع قواعده 
ًاألرض، مضيفا أننا نتكلم من منطلق القانون وهم يتكلمون 
بمنطق القوة، حيث أن كل قرارات هيئة األمم المتحدة نسفها 
ترمب وكأنه ال قيمة لها، فالعام الغربي هو من يصنع 

لى ما العمل؟، وما الذي يتوجب ع: ًويضع القواعد، متسائال
 .األردن أن يفعله

ورأى أنه البد من العمل على وحدة الفلسطينيين 
بشكل جدي وفاعل، ومن ثم وحدة العمل األردني 
والفلسطيني، إذ إن فلسطين لوحدها ضعيفة، ونحن لوحدنا 
ًضعفاء، الفتا إلى أننا إن جمعنا القوتين مع بعضهما نصبح 

 .قوة هائلة ضد إسرائيل

ن اإلسرائيلي متضايق من وقال أبو جابر إن اليمي
األردن، لذلك يجب على األردن اآلن أن يعمل على حكومة 
وحدة وطنية، فهناك دور كبير لكل من فلسطين واألردن من 

 .ناحية األمن واالقتصاد والقدس

معركتنا الحقيقية في تثبيت من تبقى من : الشناق
 الفلسطينيين

ري بدوره، أكد األمين العام للحزب الوطني الدستو
أحمد الشناق أن هذه الصفقة جاءت في مرحلة تحوالت .د

تاريخية بنظام عالمي جديد تنفرد به أحادية القطبية، وبرأيه 
أن قضية الشرعية الدولية والقانون الدولي كان الحديث به 
ًسائدا بزمن ثنائية القطبية وبوجود التوازن الدولي بالموقف 

 مع زوال التوازن الدولي، أما اآلن فقد زال هذا المصطلح
بالموقف الدولي بثنائية القطبية وأصبحت أميركا هي من 

 .تقرر

ورأى أننا أمام شرق أوسط جديد يعاد صياغته، 
فجميع الدول في اإلقليم ليست مشروعا قوميا أو إسالميا، 
فكل الدول بإقليم وهذا ما يجري ترتيبه وفق ما تقرره أحادية 

 .القطبية

 والواقع العربي، قال وحول ما يتعلق باألردن
الشناق إن األردن يعيش جغرافيا مغلقة تعيش على حدوده 

روسيا، أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، : ٕدول عالمية واقليمية
ٕوايران، وتركيا، فاألردن أصبحت حدوده ليست مع دول 
ًعربية شقيقة وانما مع دول عالمية واقليمية، مضيفا أننا  ٕ ٕ

 .ة، فنحن أمة مهزومةغير قابلين لالعتراف بالهزيم

وأضاف أن اإلخوة الفلسطينيين بالخطاب التقليدي 
يريدون دولة جاهزة بحدود دولية وعاصمتها القدس الشرقية 
وتعطيها إسرائيل وأميركا، وهذا حديث خرافة، وبرأيه أن 
الفلسطينيين يتحملون ما وصلنا إليه بالقضية الفلسطينية 

 .عالوة على الهزائم العربية

صفية القضية، قال الشناق إن حماس وحول ت
مصنفة بقائمة اإلرهاب والعالم يرفض اإلرهاب، والخطاب 
التقليدي لحركة فتح أنهم ال يريدون السالم وبالتالي 

 .يقدمون أنفسهم للعالم أنهم ضد السالم

وقال إن المشروع الصهيوني قائم على فكرة 
ت منظمة  وانتهى بدولة، واعترف٤٨االستيطان الذي بدأ بالـ 

التحرير، وليس العرب بهذه الدولة، ومن ثم جاءت الضفة 
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ًالغربية على وقع مشروع االستيطان، مضيفا أن العقل 
الصهيوني ال يقوم على فكرة جغرافية يريد منها دولة، بل 
يقوم على فكرة دولة يهودية وال يمكن أن تقوم إال بيهودا 

 .والسامرة

ة لألسف ورأى الشناق أن القضية الفلسطيني
الشديد يتم تناولها حتى اللحظة وفق الخطاب التقليدي 
ًالعربي، وتحديدا األردني الفلسطيني، في حين أن التحالف 

 .الذي يقود محاولة رسم الخرائط هو تحالف ديني تاريخي

وأضاف أن الحرب العالمية األولى والثانية كانتا 
روبا تحالفا بروتستانتيا أرثوذكسيا ضد الكاثوليك في أو

والعالم، وترمب واإلدارة األميركية ذاهبون لحل تاريخي 
ديني، ونحن نتعامل مع األمر بمعطى سياسي، فلديهم 
اعتقاد ديني إنه إذا كانت فلسطين دولة يهودية، فلعل 
وعسى يدخل اليهود بالديانة المسيحية، وهذا في صميم 
ًالعقيدة الموجودة لديهم، مشيرا إلى أن هذا األمر ليس 

ًتعلقا بترمب الذي جاء وفق عقيدة دينية سياسية عالمية، م
 مليونا في ٦٥فهو يمثل هذه الفئة التي يصل عددها 

أميركا وأوروبا الغربية، وهدفها إعادة صياغة المنطقة 
ًالجغرافية وفق منظور ديني والعراق كان أساسا في ذلك، 

ٕليس خبال وانما شخص منتخب، ويقود ) ترمب(فهو «
 .«ق مؤسسات استراتيجية دينية وسياسيةأميركا وف

وأكد الشناق أن المعركة الحقيقية تتمثل في كيفية 
تثبيت من تبقى من الفلسطينيين على أرض فلسطين، لذلك 
ًيجب على قواعد اللعبة أن تتغير أردنيا وفلسطينيا، وأن ال  ً
ًيخرج الفلسطينيون على أنهم رافضون للسالم، مشيرا إلى 

د بتعريفهما العالمي أصبحتا منظمتين أن حماس والجها
إرهابيتين، وبالتالي فلسطين يحكمها اإلرهاب، وبرأيه أنه 
حتى يبقى هنالك روح للقضية الفلسطينية يجب فصل 

 .المسارين األردني والفلسطيني عن بعضهما البعض

ودعا إلى وجوب أن يكون هناك مسار للمملكة 
عليا المرتبطة األردنية الهاشمية بمصالحها الوطنية ال

بالسيادة الوطنية لمملكة أردنية هاشمية حتى ال تتحول 

ألرض متنازع عليها، فبرأيه أن العقل الصهيوني ما زال 
يفكر أن مشروعه ال يكتمل إال بضفتي النهر، وأن حده 
األدنى أن يكون األردن األرضية التي تحقق األمن الوجودي 

 .إلسرائيل

تشاري الرئيس وأشار الشناق إلى أن كبير مس
األميركي جاريد كوشنير أعلن أنه التقى بمعظم القادة 
والزعماء العرب قبل صياغة الصفقة، األمر الذي يعني أن 
ًهناك موافقات عربية، مضيفا أن المعركة بيننا وبين 
اإلسرائيليين، فنحن ال يوجد عندنا العقل االستراتيجي لنقنع 

ًمؤكدا أنه على يقين المجتمع اإلسرائيلي أن يقبل السالم، 
أنه لو أعلنت منظمة التحرير قبولها للصفقة لرفضها 

 .المجتمع اإلسرائيلي

ورأى أنه ال يمكن تحقيق حماية األردن إال ببعض 
ًالبنود التي جاءت بالصفقة، مضيفا أن أخطر ما يمكن أن 
يطرح تحت أي ذريعة كانت هو إعادة النظر باتفاقية وادي 

 إلسرائيل حدودا شرقية وأوقفت المد عربة، فهي التي جعلت
 .التلمودي للوصول لبغداد كجغرافيا وليس كهيمنة

وأضاف أن هذه الصفقة جعلت إلسرائيل حدودا 
شرقية بالجغرافيا األردنية، وهذا مكسب لألمة العربية، 
فإسرائيل خاصة في هذه المرحلة ال يوجد لديها حدود 

 .لتتوقف عندها

يها رؤية، وهذا ال الصفقة لد«وبحسب الشناق 
يعني أنها أصبحت رؤية ثابتة وملزمة، فهناك العديد من 

 .«النقاط التي يمكن بالتفاوض المباشر أن نغيرها ونبدلها

وحول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، تساءل 
هل الفلسطينيون شعب له هوية أم مجرد تجمعات : الشناق

ا أن تكون ًسكانية؟، مشيرا إلى أن العقل الصهيوني يريده
. تجمعات سكانية، ونحن نريد الدولة تحت مسمى الدولة

 .الدولة يعني الشعب والجغرافيا

لكننا نخرج من إطار القضية «: واستدرك
الفلسطينية إلى إطار قضية الفصائل، فتاريخ القضية 



  
  ٢٦٥ 

الفلسطينية قائم على التنازع الفصائلي وهذا مدخل لنجاح 
 .«الداخل الفلسطينيالحركة الصهيونية على أشقائنا ب

وتابع أن هناك دولة فلسطينية حتى لو بالمسمى، 
إذن فهناك شعب فلسطيني، وهذا إقرار أنه ال بد أن يكون 
له جغرافيا، وبالتالي الصفقة تعطيني مفهوم شعب 

 .فلسطيني

هل يوجد دولة بالعالم بدون : وتساءل الشناق
ية، إذ ال اقتصاد؟، فاالقتصاد عنوان لهوية الدولة الفلسطين

ًيمكن ان تقوم أي دولة بدون اقتصاد، مشيرا إلى أن هناك 
ما يقارب المليون من إخواننا الفلسطينيين يدخلون أرض 
ًإسرائيل ليعملوا فيها، مؤكدا أنه ال يمكن تثبيت الفلسطيني 

 .ببيته إال إذا كان يملك اقتصادا

ورأى أن هذه الصفقة حققت وحدة التراب الوطني 
بشكل دولة بين غزة والضفة الغربية، وعند الفلسطيني 

إعادة الضفة الغربية مع غزة، إذن هناك هوية ترابية وطنية 
ًللشعب الفلسطيني وهذا أمر إيجابي، مضيفا أن المشروع 

 .الصهيوني ال يريد هذا

وأضاف أن مشكلة غزة أن فيها أعلى نسبة ازدحام 
طقة سكاني، عندما تعطي منطقتين لتصنيع تكنولوجي ومن

كما ورد في (زراعية سكنية امتداد الجنوب باتجاه النقب 
، فبرأيه أن هذا تعزيز لمفهوم أن يستقر سكان في )الصفقة

وبرأي . غزة ويكون فيها صناعة وزراعة وتوسيع للرقعة
الشناق أن الصفقة تشير لدور األردن وجاللة الملك بالحرم 
القدسي الشريف، والقدس كعاصمة شرقية للدولة 

فلسطينية، ووقف االستيطان وهذه نقاط إيجابية، غير أن ال
 .ضم األغوار سيكون مشكلة األردن مع إسرائيل

 قضماني يحذر من اإلغراء االقتصادي

وفي مداخلة للكاتب الصحفي والخبير االقتصادي 
أن اإلغراء االقتصادي بوعود المن «عصام قضماني أكد 

ّإننا باألردن تعودنا والسلوى التي حملتها الصفقة ال تغرينا، 
على هذه الوعود كانت وبال، بدليل أن سؤالنا عن ثمار 

 .«السالم عند توقيع اتفاقية وادي عربة لم يتحقق شيء

ًإننا بدأنا نرى أصواتا داخل األردن تروج «وقال 
ًلهذا النوع من المشاريع خصوصا في ظل الظروف 

ًمقبوال، ًاالقتصادية التي تعيشها األردن حتى تصبح واقعا 
 .«لكن هذه الوعود لن يتحقق منها شيء كما تعودنا

 الشوبكي يدعو إلحياء روح القضية الفلسطينية

في حين قال مدير وحدة الدراسات في مركز 
إحياء روح القضية «هادي الشوبكي لضرورة ) الرأي(

الفلسطينية لدى الشباب األردني والعربي وتبني خطاب 
  .«رسمي قوي

 ٦ ص١١/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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صفقة القرن مشروع : "العالمي للوسطية"
  استسالم يجب التصدي له

االردن،  -قال المنتدى العالمي للوسطية  -  عمان
ان صفقة القرن التي أعلنها الرئيس األمريكي هي مشروع 
استسالم يتطلب تنازل الشعب الفلسطيني واألمة العربية 

وقهم المشروعة، والموافقة على واألمة اإلسالمية عن حق
تصفية القضية الفلسطينية، كذلك تتطلب التخلي عن 

  . القرارات التي أسست للشرعية الدولية ذات الشأن

وأكد المنتدى، في بيان أصدره أمس الجمعة، أنه 
ينبغي أن تؤدي هذه الصفقة أو الصفعة التحاد موقف 

عمل على الشعب الفلسطيني بكافة منظماته في رفضها، وال
مقاومتها بكافة الوسائل المشروعة، ووقف كل أشكال 
التنسيق األمني والسياسي مع العدو والتصالح مع رفاق 

  .الدرب والكفاح

ًوأشار الى ان الصفة تتطلب إجماعا عربيا رافضا  ً ً
ًومقاوما لها، واالنتهاء من اعتبار السالم مع إسرائيل خيارا 
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ق األمة اإلسالمية، استراتيجيا فهذه الصفقة تهدر حقو
ًوتتطلب موقفا إسالميا موحدا ً وأعرب المنتدى عن أمله  .ً

بأن تتحد الشعوب المحبة للسالم في آسيا وأفريقيا في 
ٕالتعبير عن معارضتها، واصدار قرار دولي برفضها، ألنها 

  .تتعارض مع كل القرارات الدولية ذات الشأن

الم نقول نعم للس«وأختتم المنتدى بيانه قائال، 
العادل، فال سالم بال عدالة، وال لصفقة االستسالم التي 
سوف تفتح الباب الواسع للمواجهات، وتعزز مواقف الغالة 

  وحركات العنف،

ال عذر ألحد في عدم التعبير عن رفض هذه 
  .«الصفقة، ودعم كافة الوسائل المشروعة إلسقاطها

  ٥ ص١/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

فقة القرن المشؤومة ص: شباب مدينة السلط
 خرق للقانون الدولي ويجب وقفها

  

قال شباب مدينة السلط، إننا في  -  السلط
ّمدينتنا نكرس موقف اآلباء واألجداد وأحرار األمة بالدفاع 
عن فلسطين العربية والمقدسات االسالمية والمسيحية 

  .فيها

وأكد الشباب، في بيان أصدروه أمس الجمعة، 
ًوقوفهم صفا واحدا  خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني ً

الرافض لكافة اشكال صفقة القرن االحادية والتي تبين 
  .االنحياز االمريكي الواضح مع الكيان الصهيوني

ًإننا نؤكد أيضا ثباتنا على الثوابت : وأضافوا
الوطنية ورفض اي مخطط استعماري جديد في المنطقة 

ى وفلسطين على وجه الخصوص ورفض أي تغيير عل
ًالوضع القائم في القدس والمقدسات، نرفض رفضا قاطعا  ً
أن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب األردن؛ 
ففلسطين للفلسطينيين واألردن لألردنيين وان الوصاية 
على القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية هي وصاية 
شرعية تاريخية ال نسمح بالمساس بها تحت اي ظرف 

على حق العودة لالجئين واقامة دولتهم ذات كان، ونؤكد 
السيادة الكاملة وعلى اراضيهم المغتصبة من قبل الكيان 

  .الصهيوني

إننا في السلط حالنا حال «وأكد شباب المدينة، 
ًاالردنيين نعتبر هذه الصفقة المشؤومة خرقا واضحا  ً
للقانون الدولي وانتهاكا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية، 

ندعو الحكومة الى اتخاذ كافة االجراءات واننا 
الدبلوماسية والقانونية والخطوات التصعيدية المناسبة 
والتي تقتضيها المرحلة لردع ودحض ووقف تنفيذ هذه 
الصفقة والعمل على توحيد الموقف الرسمي العربي من 

  .«هذه الصفقة وكسب تأييد رأي المجتمع الدولي

م بيانهم، ودعا شباب مدينة السلط، في ختا
األردنيين الى تمتين الجبهة الداخلية والوقوف مع جاللة 
الملك عبداهللا الثاني المدافع االول عن قضية فلسطين، 

عاش » .وان ندحض الشائعات والمندسين المأجورين
ًاألردن حرا منيعا مدافعا عن قضايا األمة وعاشت  ً ً

 .«فلسطين عربية

  ٥ ص١/٢/٢٠٢٠الدستور 
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ت حاشدة ووقفات احتجاجية تعم المملكة مسيرا
 ًرفضا لـصفقة القرن

عمت  - أنس صويلح -عمان، محافظات 
مسيرات الغضب والوقفات االحتجاجية، التي نظمتها 
فعاليات سياسية، وحزبية ونقابية وشعبية، العاصمة 
عمان والمحافظات بعد صالة الجمعة، رفضا لخطة السالم 

  .«لقرنبصفقة ا«االميركية المسماة 

وحيا المشاركون بالمسيرات والوقفات مواقف 
االردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني الداعمة 
والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه 

  .باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
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ورفع المشاركون في المسيرة صور جاللة الملك 
ل قيادتهم الهاشمية عبداهللا الثاني، مؤكدين التفافهم حو

ومواقفها الثابتة والمشرفة في رفض صفقة القرن والدفاع 
عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات االسالمية 

  .والمسيحية في القدس الشريف

واكدوا ان االردن لن يتخلى بقيادته الهاشمية 
عن دوره الرئيسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية 

  .موقف الثابت للدولة االردنيةاقليميا ودوليا وهو ال

وعبرت المسيرات والوقفات االحتجاجية التي رفع 
المشاركون فيها االعالم االردنية عن الغضب الشعبي 
االردني العارم تجاه خطة الرئيس االميركي دونالد ترمب 
التي جاءت منحازة ومحاذية لالحتالل االسرائيلي ما افقد 

ديتها ودورها كوسيط وراع الواليات المتحدة االميركية حيا
  .لعملية السالم في المنطقة

واكد المشاركون خاللها على عروبة القدس 
المحتلة وتمسكهم بها عاصمة ابدية لدولة فلسطين، 
محيين مواقف جاللة الملك صاحب الوصاية على 
المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس المحتلة 

ا لحل الصراع وتمسكه بقرارات الشرعية الدولية اساس
الفلسطيني االسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة 

  .استنادا لحل الدولتين

فقد شهدت العاصمة عمان مسيرتين حاشدتين 
انطلقتا بعد صالة الجمعة، احداهما من أمام المسجد 
الحسيني، واالخرى بالقرب من السفارة األميركية رفضا 

 جديدة من مسلسل لخطة السالم االميركية باعتبارها حلقة
  .تصفية القضية الفلسطينية

وندد المشاركون في المسيرتين باالنحياز الكامل 
الذي اظهرته االدارة االميركية السرائيل على حساب 
الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة على 

  .ترابه الوطني وعاصمتها القدس

واعتبروا ان الخطة تتجاهل حقوق الفلسطينيين 
ناء االرض الذين لم يكونوا في يوم من االيام اال اب

أصحاب حق شردهم االحتالل وارتكب بحقهم أبشع 
 .الجرائم والمجازر

  ١ ص١/٢/٢٠٢٠الدستور 
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 األمريكية القنصليتين امام احتجاجية وقفة
 "القرن صفقة"بـ تنديدا كندا في والبريطانية

  

 من شخصا ١٥٠ عن يزيد ما شارك - وفا
 وقفة في الفلسطينية، والمؤسسات الجاليات ختلفم

 في والبريطانية االمريكية القنصليتين امام احتجاجية
  ".القرن صفقة "يسمى لما استنكارهم عن تعبيرا كندا،

 الفلسطينية األعالم الوقفة في المشاركون ورفع
" القرن صفقة"لـ والرافضة المنددة الشعارات جانب الى

 تجاوز الى اشارة في" القرن سرقة"بـ ووصفوها األمريكية،
 الحرية في المشروعة الفلسطيني شعبنا حقوق وتصفية

 القدس وعاصمتها المستقلة دولته واقامة واالستقالل
  .الشرقية

 العالم أحرار كافة الوقفة في المشاركون ودعا
 المناهضة االسرائيلية – األمريكية للمؤامرة التصدي الى

 دولة محاسبة والى ره،مصي تقرير في شعبنا لحق
  .الدولي للقانون ومخالفتها جرائمها على االحتالل

  ١/٢/٢٠٢٠وفا 
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لقاء شعبي في كفرنجة يدعم مواقف الملك 
  تجاه القضية الفلسطينية

  

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

عبد اهللا فريحات لتكريم رئيس هيئة االركان المشتركة 
بجهود جاللة  السابق الفريق المتقاعد محمود فريحات

الملك عبد اهللا الثاني تجاه القضية الفلسطينية وموقف 
 ومحاولة األردن الرسمي والشعبي الرافض لصفقة القرن

 والنيل من الشعب الفلسطيني تصفية القضية الفلسطينية
 .وحقوقه المشروعة

فقد هنأ الفريق الفريحات جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني بعيد ميالده داعيا اهللا والحضور أن يحفظ جاللته 

  .وأن يبقى سندا وذخرا للوطن واألمة

وقال أن تربيته وما ورثه عن األبناء واألجداد 
مدرسة العسكرية التي تربى فيها على مدار أربعين وال

يتربى على المبادئ وحب القيادة والوالء  عاما جعلته
،مثمنا الجهود التي ،واالنتماء للوطن وقيادته ومؤسساته

لهيكلة القوات المسلحة واالجهزة األمنية ما  بذلت وتبذل
يجعلها أكثر حرفية وقدرة على مواجهة التحديات بدعم 

 من جاللة القائد األعلى مشيرا إلى أنه وزمالءه واهتمام
يقفون رديفا للقوات المسلحة  من المتقاعدين العسكريين

 داعيا إلى التصدى لمواقع التواصل االجتماعي ،األردنية
التي تحاول النيل من الوطن والتشكيك بانجازاته والرموز 

 .والشخصيات الوطنية

الحضور وحيا النائب السابق عبد اهللا فريحات 
موجها التحية للشعب الفلسطيني ، لتكريم شخصية وطنية

وجهوده لنيل استقالله وحريته والتصدي لكل المخططات 
 مؤكدا أن صفقة القرن هي صفقة ،األمريكية والصهيونية

ٕالعار النها تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية وانهاء 
  مثمنا الجهود التي يقودها جاللة الملك،القضية برمتها

عبد اهللا الثاني والموقف الرسمي األردني والشعبي في 
رفض صفقة القرن وتبعاتها واثارها على القضية 

 .الفلسطينية

الناشط االجتماعي سالمه خطاطبه الى  ودعا
الوقوف خلف القيادة الهاشمية ودعم موقفها الرافض 
لصفقة القرن برمتها وما جاء فيها من بنود إلنهاء 

 الفتا للجهود الرسمية التي تبذل ، االمالقضية الفلسطينية
  .على مختلف الصعد من أجل التصدى الصفقة

ودعا الخطاطبه إلى التصدي لمواقع التواصل 
االجتماعي أن تحاول بث الفرقة وتفتيت نسيج المجتمع 

 .ٕوالنيل من الوطن وانجازاته ورموزه الوطنية

 ١١ ص٣/٢/٢٠٢٠الدستور 
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د صاحـب الوصايـة الهاشميـة مع القائ... معـان
 على القدس والمقدسات

 

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

  .والشبابية

وقال محافظ معان الدكتور محمد الفايز هذه 
نها يوم عيد ميالد قائد الوطن المناسبة األغلى لدينا، إ

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

وأضاف الفايز في كلمته خالل رعايته الحفل 
ات الرسمية والشعبية في المحافظة الذي نظمته الفعالي

مع القائد صاحب الوصاية الهاشمية على « تحت شعار 
مواقف المملكة الثابت من » القدس والمقدسات اإلسالمية

القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد 
الملك المؤسس حتى اليوم، ووقوف جاللة الملك إلى 

راته وما يحقق جانب الشعب الفلسطيني ودعمه لخيا
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ٕآماله وتطلعاته واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع 
  . تحت حل الدولتين١٩٦٧من حزيران عام 

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

صاية الهاشمية للمقدسات اإلسالمية التي تعتبر عن الو
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 حقوقه المشروعة

الوطن قد سطر سجال الفتا الفايز إلى أن قائد 
حافال من االنجازات على الصعد كافة، وال سيما 
المؤشرات االقتصادية اإليجابية التي تحققت بفضل العديد 
من المشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدة على 
تقدم ورقي األردن في مصاف الدول المتقدمة بقيادة 

 ورعاه جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا
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 جاللة 
الملك الذي رفع الراية خفاقة بشموخ وكبرياء وقادة 

ووفاء ويلتف حوله النشامى من أبناء هذا المسيرة بعز 
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 
الدفاع عن قضايا األمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 

ٕئمة على حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية القا
وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن األردن وبحكمة 
قيادته الهاشمية احتل مكانة عربية ودولية أكسبته احترام 

حيث دور جاللة الملك في الدفاع عن قضايا .العالم أجمع

األمة، وجهوده المباركة في الدفاع عن قيم التسامح 
ية والمقدسات اإلسالمية وحقه في الوصاية على واإلنسان

  .القدس والمقدسات

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

ح الشاملة في أبعادها السياسية واالقتصادية اإلصال
وقال النعيمات إننا نشهد في الوطن جوانب . واالجتماعية

مشرقة وطموحة للبناء واإلعمار في اإلنسان والمكان 
وهذا ما كان يتحقق لوال رؤى وتطلعات جاللة الملك 
الداعمة للوطن ومواطنيه وللقوات المسلحة واألجهزة 

  .ناألمنية والمتقاعدي

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، 
والفتات حملت شعارات مؤيدة لمواقف الملك تجاه القضية 

 .٥٨ تهنئة بمناسبة عيد ميالده الـ الفلسطينية وبطاقات
واشتمل االحتفال الذي أقيم على مسرح مركز األمير 
الحسين بن عبداهللا الثاني الثقافي بتنظيم من جمعية 

 -العهد والوالء الخيرية ومديرية شرطة محافظة معان 
الشرطة المجتمعية وهيئة شباب كلنا األردن، وبحضور 

والدوائر الحكومية سط عدد من مدراء األجهزة األمنية 
حضور كثيف من الفعاليات الشعبية والرسمية والشبابية 
في محافظة معان وباديتها على مقطوعات وطنية 
لموسيقات األمن العام وعرض لفيديو يبين اهتمام القيادة 
الهاشمية على مر التاريخ بالقضية الفلسطينية 
والمقدسات في القدس الشريف، وقصائد شعرية تغنت 

لوطن والقائد، كما وقدمت فرقة معان للفنون الشعبية با
  .أغاني وطنية عبرت عن مدى حب الشعب للوطن والقائد
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علماء .. "إسرائيل سرطان تفشى بجسد العالم"
ال تنازل وال تطبيع مع : وأكاديميون كويتيون

  االحتالل
  

يون وصف علماء وأكاديميون كويت –الكويت 
التي أعلنها الرئيس األمريكي دونالد ترمب " صفقة القرن"

  ."صفقة العار"و" صفعة"للسالم في الشرق األوسط بـ

وأكدوا خالل ندوة نظمتها جمعية اإلصالح 
االجتماعي في دولة الكويت، مساء أمس االثنين، تحت 

، على أن ال "فلسطين التاريخ والحاضر والمستقبل"عنوان 
احد من أرض فلسطين وال صلح وال تنازل عن شبر و

  .تطبيع مع االحتالل الصهيوني الغاصب

 أكد عميد كلية الشريعة في جامعة جانبهمن 
عجيل النشمي أن التاريخ لم يشهد منذ . الكويت سابقا د

عهد الرسول في المدينة إلى يومنا هذا ذال للعرب 
والمسلمين مثلما هم فيه اآلن؛ مشتتة أرضهم، منتهبة 

  .هم، موزعة أرزاقهم، يقتل بعضهم بعضاخيرات

أراد اهللا أن يربط ربطا تاريخيا ال يمكن أن : وقال
يقطعه أحد، ولتظل ذكراه قائما ال ينقطع؛ ربط المسجد 
الحرام بالمسجد األقصى؛ فإذا ذكر األقصى ذكر الحرم 

  .المكي

وشدد على عدم جواز التفريط بجزء من أرض 
ي للجهاد فرض عين ّفلسطين، وبين أن الحكم الشرع

على أهل فلسطين ابتداء، لكن إذا عجزوا فالواجب 
  .والمسؤولية تمتد على كل المسلمين

واستذكر النشمي مؤتمرا عقد في األزهر عام 
  . وخرج بأن الصلح غير جائز مع اليهود١٩٥٦

من جهته، وصف خطيب منبر الدفاع عن 
المسجد األقصى الداعية أحمد القطان صفقة القرن 

إن أرض فلسطين وعد اهللا : ، وقال"صفقة العار"بـ
فإذا جاء وعد اآلخرة (بتحريرها ونصرها فوعد بالكتاب 

ليسوؤوا وجوههم وليدخول المسجد كما دخلوه أول مرة 
  ).وليتبروا ما علو تتبيرا

وقال أستاذ التاريخ بجامعة الكويت علي 
خطابي موجه ألهل الخليج فيه شيء من : الكندري

سياسة والمنطق؛ ألن هناك من يتصدر التاريخ وال
المنصات بخطاب تاريخي وسياسي ومنطقي يدعو إلى 

  .تطبيع العالقات مع االحتالل

نحن في الخليج وتحديدا الكويتيين أكثر : وأضاف
 أشهر تم ٧من يفهم معنى االحتالل؛ إذ قاسينا االحتالل 

اجترار المسوغات التاريخية والسياسية بأن األرض جزء 
ان أكبر وغيرها من المسوغات التي رددنا عليها من كي

  .وما زلنا نرد

وأشار إلى أن إحساس الظلم باستالب األرض 
ِ أشهر ولم يعط تقادم ٧والحرية والمقدرات عشنا فيه 

األشهر حق التنازل عن هذه األرض فما بالكم بإحساس 
  ! سنة؟٧٠الظلم لـ 

لكل من ينادي بالتطبيع؛ ال يوجد ضمانات : وقال
لن تتمدد وتتوسع على حساب " إسرائيل"من أن 

  .ً، أمس الجوالن، واليوم القدس، وغدا األردن..جيرانها

ولفت إلى أن هناك حوارا دائرا داخل اليمين 
لماذا : ، متسائال"إسرائيل"المتطرف حول ما هي حدود 

أستغرب من الكالم أنهم قد يتمددون إلى حيث أقف أنا 
الذي " السرطان"حتالل بـووصف الكندري اال!. اليوم؟

  .يتمدد ويتفشى في جسد العالم وال يمكن التعامل معه

دول الخليج يتهددها الكثير من "وأكد أن 
األخطار، وجزء من حمايتها هو وجودها في منظومة 
دولية تحمي تلك الدول، وبالتالي ال يعقل أن نقبل بإسقاط 
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 كان المواثيق وأن يتم وطؤها ببسطار رجل العسكر أيا
  ".لونه وشكله ولغته

الخليجيون مستهدفون من أجل التطبيع، : وقال
ويجب أن نرفض هذا التطبيع بكل ما أوتينا من قوة 

  .ومنطق وبالغة

واستعرض الباحث في الشأن الفلسطيني نور 
  .الدين خضر واقع القدس والمسجد األقصى منذ االحتالل

 احتلت قوات ٥/٦/١٩٦٧بتاريخ : وقال
رقي القدس وهي داخلها بلدة القدس القديمة الصهاينة ش

التي تحوي المقدسات اإلسالمية والمسيحية وعلى رأسها 
المسجد األقصى، وكانت شهوة المحتل تسيل للوصول 

، ولكنهم لم يستطيعوا "جبل الهيكل"إلى ما يسمى بـ
  .الدخول إلى األقصى إال بعد يومين

وأضاف خضر أن األقصى يتعرض للخطر منذ 
ً مشيرا إلى األخطار التي يتعرض لها منذ ذلك ،١٩٦٧

الوقت كالحفريات إليجاد أي أثر يربط اليهود بالفترة التي 
 آالف سنة ٣ُزعموا أنهم وجدوا على أرض فلسطين من 

  .ولبحث أثر للهيكل المزعوم

وأشار إلى أن بعض األبحاث العالمية لعلماء 
 تلك صهاينة وأجانب أكدت عدم وجود أي أثر لليهود في

  .الحقبة المزعومة

كانت "وفيما يتعلق باالقتحامات، بين خضر 
، "جبل الهيكل"شريعة اليهودية بتحريم دخول ما يسمى بـ

ّولكن رأوا أن األمر سيطول فغير رجال الدين عندهم 
الفتاوى، وبدأوا بالبحث عن فرجة زمنية حتى يكونوا داخل 

ناسب المسجد بأقل عدد من المسلمين، وكان الوقت الم
بين الفجر والظهر، وقبل عامين زادوا من عدد ساعات 

  ".االقتحامات بين الظهر إلى العصر

كما بحثوا عن المكان الذي سيكونون : وأضاف
  .فيه لتأدية شعائرهم ومنع المسلمين من دخول المسجد

وأوضح أن طريقة االقتحامات كانت من الجهة 
طواف حول الجنوبية الغربية من باب المغاربة أشبه بال

القبة الصخرة ثم الخروج من باب السلسلة والمغاربة 
  .والوصول للمنطقة الشرقية ألداء شعائرهم التعبدية

وأشار إلى ما يتعرض له باب الرحمة من 
ًانتهاكات من قوات االحتالل، الفتا إلى أن المستوطنين 
يعتدون على المقدسيين المرابطين، ويعقدون قرانهم، 

  .ويؤدون صلواتهم

، أشار "صفقة القرن"وحول خطة ما يعرف بـ
خضر إلى أنها تنص على أن مدينة القدس ال تستحق 
أن تكون مقسمة بين دولتين ووجود جيشين؛ بل أن 

  .تكون غير مقسمة تابعة لالحتالل

وأضاف أن الصفقة تشرعن الجدار العنصري 
 ٦٣ كم مربع شرقي الجدار من أصل ٣.٥الذي يفصل 

، ١٩٦٧الحتالل لحدود القدس عام كم مربع أضافها ا
 كم مربع تكون خارج الجدار، وهذا يعني ٣.٥مبينا أن 

 ألف مقدسي سيتم سلخهم عن القدس، وأن ما ١٤٠أن 
 ألف مقدسي في الجهة الغربية ٢٠٠يزيد على 

سيخيرون إما بالحصول على الجنسية الفلسطينية أو 
الجنسية اإلسرائيلية ومن ال يريد سيبقي في وضعه 

  وما هو الوضع الذي يعيشه المقدسي اآلن؟.. الحالي

ًوألمح خضر إلى أن الخطة تنص أيضا أن 
عاصمة فلسطين المرتقبة ستكون في الناحية الشرقية 
والتي تتضمن مدنا مثل عيزرية، وشعفاط، وأبو ديس 

وتكون عاصمة االحتالل غربي الجدار أي .. وغيرها
مة ضمن هذه بشطريها كمنطقة موحدة، والبلدة القدي

  .العاصمة بمقدساتها، وتكون تحت سيادة االحتالل

وحول مصير المسجد األقصى، ختم خضر 
ًإن صفقة القرن تنص على أن يبقى مفتوحا أمام : بالقول

  .جميع الديانات

  ٤/٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم
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* * * * *  

األردن سيتصدى لكل مشكك بصالبة : الطراونة
األردنيون : بمهرجان النقاباتالطراونة .. موقفه

ًجميعا يقفون خلف الملك دفاعا عن القضية  ً
 الفلسطينية

  

قال رئيس مجلس النواب  -  بترا–عمان 
المهندس عاطف الطراونة إن األردنيين جميعا يقفون 
خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن القضية 

  . واإلسالميةالفلسطينية المركزية لألردن واألمتين العربية

وأضاف الطراونة في كلمة له، اليوم الثالثاء، 
خالل مهرجان خطابي أقامه مجلس النقباء بمقر نقابة 
المقاولين بحضور عدد من نقباء النقابات المهنية ونواب 
وشخصيات وطنية حزبية وشعبية، أن الصفقة تعد 
ًانسحابا أميركيا من كون واشنطن بمثابة وسيط وراع 

  .الم في الشرق األوسطلعملية الس

وأكد أن األردن بقيادة جاللته يقف بصالبة في 
وجه أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، ويصر 
على حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
ًالشريف متصديا لكل محاوالت العبث بهويتها كعاصمة 

  .للرساالت السماوية

ًرسميا وشعبيا وقال الطراونة، أن األردن موحد  ً
في وجه كل الصفقات المصادرة للحق الفلسطيني، 
ويرفض أي مبادرة أو خطة ال تقوم على أساس الشرعية 
الدولية واالعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

  .القدس الشريف

وأشار إلى أن خطة السالم األميركية، جاءت 
 متخمة بالجور والظلم على الحقوق المقدسة وتصادر
حق العودة وتعترف بالقدس عاصمة موحدة إلسرائيل 
وتعد بضم غور األردن وشمال البحر الميت لسيادتها 

وتجيز للمحتل التوسع االستيطاني ما يشكل ضربة 
  .للمصالح األردنية والفلسطينية

وشدد الطراونة على أن األردن سيتصدى لكل 
مشكك بصالبة موقفه، وأنه بعد صمود جاللة الملك في 

اجهة كل الضغوطات والتحديات التي واجهته، سيبقى مو
الهاشميون رمز التصدي والثبات أمام كل محاوالت 
تصفية القضية على حساب المملكة أو على حساب 
ٕالحقوق الفلسطينية، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

  .القدس

بدوره، قال رئيس أساقفة سبسطية للروم 
 حنا، إن صفقة القرن األرثوذكس، المطران عطا اهللا

ٕانتقلت من البيت األبيض إلى مزبلة التاريخ وان ما تم 
ًاإلعالن عنه لن يزيدنا إال صمودا وثباتا وتشبثا بفلسطين  ً

  .وعاصمتها القدس بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية

ووجه حنا، التحية لجاللة الملك عبداهللا الثاني، 
تي تحاك على موقفه الرافض للصفقة والمؤامرات ال

لتصفية القضية الفلسطينية، رغم الضغوطات التي 
مورست عليه والتي لم تزده سوى اإلصرار على رفض 

  .مشاريع تصفية القضية

وقال إن األردن دافع عن فلسطين وقدم الكثير 
لها، وأن جاللته هو صاحب الوصاية على المقدسات 
 ًاإلسالمية والمسيحية في القدس، مبينا أن االحتالل ال
ًيريد صوتا مسيحيا يتحدث عن عدالة القضية 
الفلسطينية، ويريدهم أن يكونوا أقليات في أوطانهم على 

  .الرغم من أنهم مكون أساسي من المجتمع الفلسطيني

وطالب حنا، اتحاد البرلمانيين العرب، باتخاذ 
للمشاريع التي تستهدف " ال"موقف عربي واضح، يقول 

  .تصفية القضية الفلسطينية

يما، دعا رئيس مجلس النقباء، نقيب ف
المحامين، مازن رشيدات، إلى تشكيل جبهة وطنية 
أردنية موحدة، للوقوف بوجه المؤامرة التي تستهدف 
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األردن وفلسطين واألمة العربية، كما دعا الفصائل 
  .الفلسطينية للتوحد في مواجهة الصفقة واالحتالل

ن وأشار رشيدات، إلى أن صفقة القرن واحدة م
سلسلة مؤامرات تحاك منذ سنين طويلة لتصفية القضية 
ًالفلسطينية، مؤكدا أن الواليات المتحدة وفي إعالنها 

العنصري " األبرتهايد"لبنود الصفقة، فإنها تكرس نظام 
  .على الشعب الفلسطيني

  ٣ ص٥/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

نقف خلف القيادة الهاشمية ودعمها : الزعبي
  يةللقضية الفلسطين

 

قال رئيس جامعة  -  ابتسام العطيات-السلط 
البلقاء التطبيقية األستاذ الدكتور عبداهللا سرور الزعبي 
خالل لقائه مجموعة من طلبة الجامعة في مبادرة أطلقها 

إن « وال لصفقة القرن .. .كلنا معك«الطلبة تحت عنوان 
الوعي الطالبي تجاه الحقوق العربية بالقدس، والوصاية 

مية على مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، يؤكد الهاش
دور الوصاية الهاشمية في صون المدينة والتفاف كافة 

خلف القيادة الهاشمية بالتصدي  مكونات شعبنا األردني
لكافة المخططات التي تلحق الضرر بالقدس وأماكنها 
المقدسة، مؤكدا ان القدس عربية تحت الوصاية 

 الفلسطينية أحادي الجانب الهاشمية وان أي حل للقضية
وال يرتكز على القرارات والشرعية الدولية هو مرفوض 

   قطعيا

وأكد الدكتور رئيس الجامعة أهمية تكاتف كافة 
الجهود للوقوف ودعم القيادة الهاشمية في رفضها 
لصفقة القرن وتأكيدا على مواقف الملك الثابتة تجاه 

  .لقدسالقضية الفلسطينية والمقدسات في مدينة ا

وأضاف الدكتور الزعبي ان جامعة البلقاء 
التطبيقية تولي موضوع القدس والمقدسات اإلسالمية جل 

اهتمامها من خالل توعية الطلبة من خالل األنشطة 
العديدة التي تنظمها الجامعة والكليات التابعة للجامعة 
والوقفات دعما للقدس والمقدسات فيها ودعما للوصاية 

، حيث تستغل الجامعة كافة المناسبات الهاشمية عليها
الوطنية في التركيز على القدس والدور الكبير الذي يقوم 
به جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين في الدفاع 
عن القدس وقضايا األمة لتبقى قضية فلسطين القضية 
المحورية في كافة المحافل الدولية، وتضمين هذه 

رأ على هذه المدينة المقدسة الجهود والمستجدات التي تط
والقضية الفلسطينية بشكل عام في مادة التربية الوطنية 
لطلبة الجامعة التي حدثت محتواها لتواكب كل ما يستجد 

وأضاف . على الصعيد المحلي والقضايا المركزية لألمة
ننا عندما نتحدث عن القدس ال نتحدث فقط عن التاريخ 

لقدس ومنذ مسرى الحديث للقدس بل تاريخنا في ا
الرسول عليه السالم والعهدة العمرية ومنبر صالح الدين 
ووعد بلفور والنكسة والنكبة وصوال الى قرار اإلدارة 
األمريكية في نقل السفارة إليها وآخرها إعالن صفقة 

  .القرن

وأشاد الدكتور الزعبي بفكر طلبة البلقاء 
لمبادرة التطبيقية وحسهم الوطني العالي في إطالق هذه ا

التي تهدف الى التوقيع على وثيقة من كافه طلبة 
الجامعة بكافه كلياتها المنتشرة على ارض الوطن 
وأعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية للتعبير عن 
وقوفهم خلف جالله الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين 
المعظم من صفقة القرن ودعم الوصاية الهاشمية على 

لرئيس الجامعة على  الطلبة الشكر  وقدم.المقدسات
دعمه الالمحدود لألفكار ومبادرات الطلبة التي تنطلق من 

  .حسهم الوطني والتفافهم حول القيادة الهاشمية

  ١٠ ص٥/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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نقف خلف القيادة الهاشمية ضد ما : صحفيون
 يسمى صفقة القرن

  

نفذ عشرات الصحفيين اعتصاما أمام  -  عمان
مبنى نقابة الصحفيين أمس، أكدوا في رفضهم الكامل 
لخطة السالم األميركية اإلسرائيلية، ووقوفهم خلف 
قيادتهم الهاشمية وموقفها الثابت الرافض لما يطلق عليه 

  .«صفقة القرن«

كما أكدوا، خالل اعتصامهم الذي جاء تنديدا 
بصفقة القرن، على الثوابت األردنية بضرورة تحقيق 

العادل والشامل وانشاء الدولة الفلسطينية السالم 
  .وعاصمتها القدس الشرقية

وثمن المشاركون الموقف األردني الرافض 
للصفقة، معتبرين الحياد تجاهها خيانة للوطن وللقضية 

  .الفلسطينية

وجدد المعتصمون تأييدهم لمواقف جاللة الملك 
عبداهللا الثاني الرافضة للمساس بالقدس، والتمسك 

اية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية بالوص
  .فيها

  ٦ ص٥/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

تآلف الجمعيات الخيرية لنصرة القدس 
أكد أحقية الوصاية  :)صفقة(وفلسطين يرفض 

 الهاشمية على المقدسات
  

 أصدر تآلف الجمعيات الخيرية لنصرة - عمان 
رن التي القدس وفلسطين بيانا امس رفضا لصفقة الق

أعلنها الرئيس األميركي دونالد ترمب، وأكد فيها إنحيازه 
ًالكامل لالحتالل االسرائيلي، ودمر تماما حل الدولتين 
ومفهوم السالم وتجاهل قرارات االمم المتحدة والقانون 
الدولي، وشريعة حقوق االنسان وحق تقرير المصير، 

ية وهي القواعد والمبادىء التي نتمسك بها لحل القض
  .الفلسطينية حال عادال، على حد تعبير التآلف

وقال البيان ان تآلف جمعيات بيت المقدس، 
خليل الرحمن، عيبال، محافظة نابلس وطولكرم، سلوان، 

  أبناء

جنين، قلقيلية، مجلس عشائر طوباس، يؤكد 
على أن المبادرة األميركية وأية مبادرة أخرى ال تلبي 

طيني تعتبر باطلة الحقوق المشروعة للشعب الفلس
ًومرفوضة جملة وتفصيال، وبناء عليه فإن ما يسمى بـ 

  .بالنسبة لنا قد ولدت ميتة» 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 

مة الدولة الفلسطينية الحق، وان القدس هي عاص
المستقلة األبدية والوصاية الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية هي حق وال يمكن التنازل عنه او 

  .المساس به

  ٨ ص٩/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 أمسية شعرية في إربد.. "القدس في الضمير"
  

نظمت اللجنة الثقافية في  -   أحمد الخطيب- إربد 
الرياضي، مساء أول من أمس، أمسية نادي الحسين 
وقفت في متونها » القدس في الضمير» شعرية بعنوان 

على سلسلة من المفردات التي تحيي صمود األهل في 
فلسطين، إلى جانب قراءة التحوالت التي طرأت على القضية 
المركزية في العالم العربي، أمسية خاض محاورها شعراء 

 الظلم الذي تتعرض له، ّبينوا أهمية الوحدة لمواجهة
ويتعرض له شعبها المقاوم، كما وقفوا في قصائدهم على 

  .ضرورة االلتفاف حول القيادة في مواقفها الثابتة

األمسية التي حضرها جمهور الشعر، شارك في 
محمد حيفاوي الذي عاين جراح القدس، : مفرداتها الشعراء
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ا قدس ي«: وذهب لتصوير المصائب التي تداعى، يقول فيها
كم لي في ربوعك سجدة، يا زهرة ذبلت بغير أوان، يا قدس 
إن القلب فيك متيم، ضيعت بعد ضياعها عنواني، أنا في 
ّخضم الحادثات موله، يا قدس فيك الحب قد أعماني، أنا ما  ّ

  .«بكيت لموت بعض أحبتي، لكن جرح القدس قد أبكاني

تال ذلك قراءة لكرامة شعبان بحثت فيها عن 
 الذين فقدوا دليلهم وتحلقوا حول المواقد وهم يبحثون الرجال

ُما كان لي لما وضعت بسلة «: عن السبب، تقول فيها
التفاح عمري أن يفوح، يا صبح هذا الليل والترحال متسع 
لنا، لفتى يؤسس للحمام بروجه فوق السطوح، يمشي 
ألجلي في الدروب الملهمات، وأخروه، من أي جذع قد برى 

ى نسير مع الغروب، كي نحتفي بلقائنا، كي مجدافه، حت
  .«ًننتهي يختا صغيرا هزه صوت األحبة في القلوب

: ومن جانبه قرأ حسين العمري قصيدة جاء فيها
ٍمن أين أبدأ يا قصيد مقالي، هل من مجيب يا ترى «

، إلى ذلك قرأ حسين الترك قصيدة أوضح فيها أن »لسؤالي
  .«ابعضنا يقتل بعضنا ونأكل لحمنا جهر

ما زلت «: وقرأ عصام األشقر قصيدة يقول فيها
ُأشكو بالدعاء تلعثمي، قد خبت إن خانت حروفي معجمي، 
هذي الحروف لقدسنا خلقت، وما، دنستها بمدائح تخزي 
فمي، فالقدس معراج النبي محمد، ولها سرى، وعال سماك 
ًاألنجم، إني المتيم في هواها فال تلم، نجما تعلق قلبه  ْ

  .«ُبالملهم

: حربي المصري قصيدة قال فيها.من جهته قرأ د
ٍغير أني في غياب القطر أرجو، سجدة للغيم من سمت «

ًيخر، ها أنا ما زلت في شط التجلي، غارفا للشعر من بحر  ّ
ََّيبر، يا ربيع القدس أنواء وبحر، والمراسي طالها خزي 
ًوعهر، والليالي السود أروتنا نقيعا، والقباب الخضر فيها 

ال قعر، أيها الباقون في األقصى سالم، عزت األمجاد م
  .«والباكون كثر

طي حتاملة الذي أدار . وختم القراءات الشعرية د
يا «: اللقاء إلى جانب قراءته الشعرية يقول في قصيدته

ُدمعة القدس عذرا مسنا صمم، الذل أنهكنا والضعف  ّ
 والسقم، والخوف شتتنا في كل زاوية، والخزي تشعله في
جوفنا حمم، صبرا فمعتصم يصحو بداخلنا، نمضي عليها 
ّإذا ما هب معتصم، اهللا أكبر يا دنيا يرددها، أين الرجال 

  .«وأين النخوة الهمم

  ٢٤ ص٩/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

الدولي يختتم " برلمانيون ألجل القدس"مؤتمر 
  أعماله في كوااللمبور

 

قدس مع اختتام أعمال مؤتمر برلمانيون ألجل ال
الذي تحتضن نسخته الثالثة العاصمة الماليزية كوااللمبور، 

 دولة من ٤٠ برلماني دولي من ٣٠٠عبر أكثر من 
مختلف الدول واالنتماءات الفكرية عن دعمهم ومساندتهم 
لموقف الفلسطينيين في رفض صفقة القرن التي أعلنها 

 .الرئيس األمريكي دونالد ترامب

ان الختامي للمؤتمر وقد أكد المؤتمرون في البي
 الذي حضرته نائبة -"الثالث لرابطة برلمانيون ألجل القدس

وان إسماعيل -رئيس الوزراء الماليزية الدكتورة وان عزيزة 
على دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني ورفض أي محاوالت 

 .لالنتقاص من حقوقه المشروعة

ًإن ماليزيا تؤمن إيمانا : "كما قالت وان عزيزة
 بالسالم واألمن الدوليين، لذلك نأسف بوقف محادثات ًراسخا

ألن هذا دليل واضح على " إسرائيل"السالم بين فلسطين و
 ".ًأن الظروف في األراضي المحتلة تتدهور يوما بعد يوم

إن تجاهلنا بالظلم بحق الشعب : "وأضافت
ًالفلسطيني يعني أننا نترك مجاال واسعا الرتكاب الجريمة  ً

 ".ى الطغاة تجاه اآلخريناإلنسانية لد

من جانبه اقترح عضو الهيئة التنفيذية للرابطة 
ناصر عبد اهللا الفضالة خالل فعاليات المؤتمر عدة 

منها تعزيز " اإلسرائيلي"إستراتيجيات إلنهاء االحتالل 
العالقات الدبلوماسية بين البرلمانات الدولية، والمقاطعة 
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تعلن أو تنقل ممثليها االقتصادية ضد الدول والشركات التي 
وعملياتها إلى القدس، وحشد الشارع تحريكه بمظاهرات 

 .واعتصامات ووقفات ألجل القدس

وفي ختام الجلسة األخيرة للمؤتمر اتفقت الرابطة 
مطالبة المجتمع الدولي : على عدة قرارات، من أهمها

والمؤسسات الدولية ودول العالم للتحرك والقيام بواجباتها 
 عليها شرعية حقوق اإلنسان والمواثيق التي نصت

ٕواألعراف الدولية بإنهاء االحتالل وعودة الالجئين واقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني 
وعاصمتها القدس، ومطالبة المنظمات الدولية والحقوقية 
بالعمل على اإلفراج الفوري عن جميع األسرى الفلسطينيين 

االحتالل وأسرى النواب؛ مطالبة الدول اإلسالمية في سجون 
والعربية بتنفيذ التزاماتها المالية نحو صندوق بيت مال 
القدس ومطالبة الدول الداعمة لوكالة الغوث وتشغيل 

بتنفيذ التزاماتها تجاه هذه " األونروا"الالجئين الفلسطينيين 
 .المنظمة

دد كما جرى انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية الج
حيث تم اختيار الشيح حميد األحمر من اليمن رئيسا 
للرابطة مرة أخرى، والدكتور نور الدين نباتي من تركيا، 
وفضلي زون من إندونيسيا، نائبين للرئيس بأغلبية 
األصوات، وعليه فسيقوم الرئيس المنتخب بتشكيل الهيئة 

  .التنفيذية الجديدة

  ١٠/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

طروحات تسوية القضية الفلسطينية على : الفايز

حساب ثوابتنا وثوابت الفلسطينيين لن تمر إال على 

 أجسادنا ودمنا

 مندوبا عن سمو األمير الحسين -   بترا- عمان
بن عبداهللا الثاني ولي العهد، رعى رئيس مجلس االعيان 
فيصل الفايز االحتفال الوطني الذي نظمته الجامعة 

س الثالثاء، بمناسبة عيد ميالد جاللة الملك االردنية، ام
  .عبداهللا الثاني الثامن والخمسين

وقال الفايز في الكلمة التي ألقاها في افتتاح 
في هذه المناسبة العزيزة، ومن الجامعة االردنية، «الحفل 

أوجه رسالة الى شعبنا االردني العظيم، والى االغلبية 
ى بعض االقالم، الصامتة في وطننا، لماذا السكوت عل

التي ال تنفك من العبث بوحدتنا الوطنية، والتي تنشط في 
هذه الظروف الصعبة تواجهنا، ولمصلحة من السكوت 
على انتشار خطاب الكراهية، وتشويه الحقائق بحق 
بلدننا، وبحق مواقف قيادتنا الهاشمية الوطنية والعروبية 

  .«الشجاعة

ض، أعرف أن في نفوس البع«وأضاف الفايز 
أسئلة حائرة تنتظر الجواب، وأعرف أنكم تريدون اجابات 
شفافة وواضحة حولها، لكنني اقول لكم، ان من رأى 
منكم أي خطأ او اعوجاج في المسيرة، فليتق اهللا 
بالوطن، وليقومه بالنصيحة والعمل المخلص، ومن كان 

  .«لديه شك في محبة القائد لشعبنا فليستعذ باهللا

الحتفال بهذه المناسبة جاء وأوضح الفايز أن ا
هذا العام في ظل ظروف استثنائية تعيشها امتنا العربية، 

فالدم العربي استبيح في اكثر من  خلفها الربيع العربي
دولة شقيقة، وبعض هذا الدم ما زال ينزف، ولم يعد 
خافيا على احد، ان هذه الظروف االستثنائية التي 

ختلفة، اقتصادية تعيشها امتنا، فرضت علينا تحديات م
وامنية واجتماعية، فاصبحنا بحاجة الى جهود استثنائية 

  .لتجاوزها

وشدد على أن هذا لن يتحقق اال بااللتفاف خلف 
قيادتنا الهاشمية، وااليمان بان وطننا، وطنا ال نقبل بغيره 
وطننا، وان الربيع الذي يخلف الدمار والقتل والخراب، لن 

ا الذي بناه االجداد واالباء نقبل ان يزهر دما، في بلدن
بعرقهم وجهدهم وتضحياتهم الكبيرة، وان مشاريع سايكس 
بيكو الجديدة التي تحاك المتنا، وطروحات تسوية القضية 
الفلسطينية، على حساب ثوابتنا وثوابت الشعب 
الفلسطيني، لن تمر اال على اجسادنا ودمنا، وهي 
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حرة الصلبة، مشاريع عدمية وفاشلة، ستفشلها ارادتنا ال
وقيادتنا الهاشمية الحكيمة القوية، صاحبة الشرعية 
الدينية والتاريخية، التي لم تساوم يوما على ثوابتنا 
الوطنية، ولم تلطخ يدها بدماء عربي، بل نذرت نفسها 
المتها وقضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية 

  .الفلسطينية

 وقال، ان االردنيين الذين يحتفلون بكل عام،
بمناسبات وطنية عزيزة علينا، شكلت في مسيرة بلدنا 

وحافظت على ثوابتنا الوطنية والقومية ، محطات مضيئة
وان جاللة الملك عبداهللا الثاني استطاع منذ ، واالسالمية

تسلم سلطاته الدستورية، ان يجسد المعاني الحقيقية 
لهذه االحتفاالت، من خالل تحقيقه االنجازات الكبيرة 

 المجاالت والميادين، والتصدي بقوة ومنعة بمختلف
لمختلف محاوالت العبث باستقرارنا ووحدتنا، وتماسك 
نسيجنا االجتماعي، والتصدي لمؤامرات تصفية القضية 

  .الفلسطينية، وقضايا امتنا العادلة

 لالحتفال ،كما ان جاللته اعطى مفهوما جديدا
 بمناسباتنا الوطنية، تمثل ذلك بخطوات اصالحية،
سياسية واقتصادية واجتماعية، لجهة تعزيز الديمقراطية 

العامة، والمشاركة الشعبية، وتكريس نهج  والحريات
  .المساءلة والشفافية، وتعظيم قيم العدالة والمساواة

وأكد أنه يجب ان يكون احتفالنا بمناسبة عيد 
ميالد جاللة مليكنا، عنوانا للعمل وتعظيم قيم الوالء 

فاالت تدفعنا نحو المستقبل بخطى ثابتة، واالنتماء، احت
عنوانها النجاح واالنجاز، والمستقبل المشرق لبلدنا 
، واالجيال القادمة، كما يجب ان يكون محطة نتوقف فيها

ننظر إلى مسيرة من اإلنجازات وما تم تحقيقه، ونعقد 
الستمرار مسيرة العطاء والبناء، وان ، العزم مرة تلو المرة

ولجاللة ، جدد فيها العهد والوالء للوطنيكون مناسبة ن
  .الملك عبداهللا الثاني حامي الوطن وحافظ عزته وكرامته

كما أكد الفايز مخاطبا الشعب االردني والحضور 
ان ملكنا المحبوب القائد عبداهللا الثاني، فاردا لكم حبل : 

الود على الدوام، عالما بانكم خير من يؤمن بالوطن، 
ع والمحبة تدوم، وانا اوجه لكم هذه فعسى الحب ال ينقط

الرسالة، ال اريد منكم استحسانا او تصفيقا، بل اريد ان 
تلتفوا حول وطنكم ومليككم، لنعبر جميعا بسفينة الوطن 

  .«الى بر االمان، في ظل االمواج المتالطمة من حولنا

ودعا االردنيين الى العمل على تمتين جبهتنا 
 الوطنية الجامعة، مشيرا ان الداخلية، وااليمان بهويتنا

ذلك لن يتحقق اال بااللتفاف حول قيادتنا الهاشمية، 
وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الشخصية، 
وتعزيز وحدتنا واالبتعاد عن الجهوية والفئوية واالقليمية 
البغيضة، فال يوجد شيء يمكن أن يهدد أمننا واستقرارنا، 

كما اننا ، داخلية ال سمح اهللاكثر من ضعف جبهتنا ال
بحاجة اليوم اكثر مما مضى، الى اعادة االعتبار لهيبة 
الدولة ومؤسساتها، وفرض القانون على الجميع، والعمل 
على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مفهوم العدالة 

  .االجتماعية

وفي ختام كلمته رفع الفايز أسمى ايات التهاني 
 ان يعز ، ودعا المولى عز وجلوالتبريك لجاللة الملك

ملكه ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وان يحفظ سمو 
االمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي عهده 

وطننا ليبقى آمنا ، وشعبنا االردني،واسرته الكريمة،االمين
  .مستقرا

وتحدث رئيس الجامعة االردنية الدكتور 
ل واالنجاز عبدالكريم القضاة، في كلمته عن مسيرة العم

والعطاء التي شهدها االردن بقيادة جاللة الملك وراعي 
نسير مع جاللته «وقال ،تميزه والساعي الى نهضته

مستشرفين مستقبل مزدهر وآمن مليء باالنجازات وقد 
خط جاللته مسار رحلة هذه البالد بالتحديث والتطوير 
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والتميز والريادة لكل ركن من اركانه فهو الوطن االغلى 
  .«االعز وهو الملك االنسانو

وتحدث القضاة عن مسيرة العمل واالنجاز 
والعطاء التي شهدها االردن وهي خير دليل على نعمة 
القيادة الفذة والحكم الرشيد التي حباها اهللا لهذا الوطن 
في اقليم ومنطقة تعاني منذ عشرات السنين من شح 

اننا شهود على العصر، عصر «بهذه النعمة، مضيفا 
العمل واالنجاز والتفاؤل واالمل والثقة بالحاضر 
والمستقبل الذي دشنه جاللته بمواصلة الليل والنهار في 

لتحسين مستوى معيشة االردنيين  مغرب االرض ومشرقها
  .وتوفير سبل العيش الرغيد لهم

وأكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور 
ة الملك محمد صايل الزيود، أنه وبفضل توجيهات جالل

 فقد ،ورعايته الدائمة ودعمه المتواصل للجامعة األردنية
اضحت منارة للعلم والمعرفة وتتسع وتنمو وتتطور من 
ٕكليات ومبان، وتخصصات علمية وانسانية وتربوية، 
ومشفى تعليمي نخبوي، وكوادر تدريسية تخرجت من 

  .اعرق الجامعات العالمية

الدكتور عبد وافتتح الفايز يرافقه رئيس الجامعة 
الكريم القضاة وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد صايل 
الزيود، ورئيس نادي أبناء الثورة العربية الكبرى الدكتور 
نايف العبدالالت معرض صور لجاللة الملك عبد اهللا 
الثاني نظمه نادي أبناء الثورة العربية الكبرى وتضمن 

ل مجموعة كبيرة من صور جاللة الملك خالل مراح
ًمختلفة من حياته، بدءا من طفولته، إلى شبابه، 

لقاءات والنشاطات األبرز من حياته، وصور بعض 
 .جاللته مع مختلف الشرائح

  ٦ ص١٢/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

يجب اإلسراع : نقابة الصحفيين التونسيين
  بتقديم تشريعات تجرم التطبيع

ّالنقابة الوطنية للصحفيين  أعلنت – تونس
نسيين، أنها بدأت باإلعداد لسلسلة مشاورات ونقاشات، التو

ّلصياغة مدونة سلوك في التعامل اإلعالمي مع قضايا 
 .المقاومة والتطبيع واالحتالل

وأدانت النقابة، في بيان لها اليوم، كل أشكال 
التطبيع مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، ودعت مجلس نواب 

ّتجرم التطبيع بشكل الشعب بالتعجيل إلى تقديم تشريعات 
 .واضح وصريح

مالحظتها االنزالق "وقالت إن بيانها جاء على إثر 
الخطير في المضامين اإلعالمية المتعلقة بموضوع التطبيع 
ًمع الكيان الصهيوني، وتمييعا لمشاركة رياضيين تونسيين 
في محافل إقليمية ودولية إلى جانب رياضيين من الكيان أو 

 عن احتضان تونس بطوالت رياضية ًتبريرا لها ودفاعا
  ".يشارك فيها رياضيون إسرائيليون

  ١١/٢/٢٠٢٠ اإلخبارية ُقدس

* * * * *  

اقتحام جنود االحتالل للحرم : أبو سنينة
  اإلبراهيمي استفزاز لمشاعر المسلمين

الشيخ حفظي أبو  الحرم اإلبراهيمي اعتبر مدير
عداد كبيرة جنود االحتالل والمستوطنين وبأ اقتحام اسنينة

حرم المسجد واستفزازا  للحرم يوم أمس تعديا خطيرا على
 لمشاعر المسلمين الهدف منه تفريغ المنطقة من أهلها

 .والسيطرة التامة عليها

 وقال أبو اسنينة في تصريح صحفي اليوم

، إن الفعاليات واألمسيات التي تقام في الحرم األربعاء
ٕ واسنادا لصمود وبشكل منظم دعما اإلبراهيمي ستتواصل

  .المواطنين من أجل الدفاع عن الحرم وحمايته

  ١٢/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ٢٧٩ 

في "  نتنياهو –ترمب " الفتات تندد بـ صفقة 
  القدس

  

رفع المصلون في المسجد االقصى المبارك امس 
 في -  نتنياهو–الجمعة الفتات رافضة لصفقة ترمب 

سجد القبلي وقبة المتوضئ بين الم" الكاس"صحن 
الصخرة المشرفة بالمسجد االقصى واالعالم واطلقوا 

ودعوا الى شد الرحال " والصفقة"هتافات ضد االحتالل 
الدائم الى المسجد االقصى واقتحمت قوات االحتالل 
الخاصة االقصى عقب خروج المصلين من االقصى 

  .وازالت اليافطة وصادرتها

 ٨ ص١٥/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

صفقة القرن مسرحية : باء من أجل القدسأط
  هزلية مرفوضة

 

عقدت لجنة أطباء من أجل القدس  - عمان
صفقة القرن «االمسية المقدسية الثانية عشرة بعنوان 

تحدث فيها استاذ العالقات الدولية » وأثرها على المنطقة
في الجامعة االردنية الدكتور حسن البراري والكاتب عمر 

  . الدكتور طارق الخطيبالعياصرة وادارها

وفي بداية االمسية، قال نقيب االطباء الدكتور 
علي العبوس ان صفقة القرن مسرحية هزلية مرفوضة 
ولن تمر النها عقدت من طرف واحد وتجاوزت كل حدود 

  .العدل واالحترام المتبادل

إن الصفقة جاءت لتتمم «وقال الدكتور البراري 
لهذا الحد لوال الحروب ما بدأ في أوسلو وما كان لنصل 

المستعرة في المنطقة وثورات الربيع العربي والتي 
  .«استعملتها امريكا لصالحها وصالح وجود اسرائيل

وتطرق لتجاوزات االحتالل وغطرسته وحاولت 
فرض سيطرته على المنطقة بالقوة والتهديد، حتى بات 

نتنياهو يد امريكا التي تبطش بالمنطقة واصبح الطرف 
  . الكلمة لدى الرئيس األمريكي ترمبمسموع

واشار البراري إلى أن األحداث الدائرة في 
المنطقة ساعدت في اضعاف الموقف العربي الرسمي 
وتنمر الجانب الصهيوني والذي يتعامل مع الفلسطينيين 

  .بالغطرسة

من جانبه، تحدث العياصرة عن السياسات 
ت الى الهوان الخاطئة التي تتبعها الدول العربية والتي أد

والضعف العربي، قائال، ان غياب االحزاب القوية وقمع 
الحريات في الوطن العربي من أهم األسباب التي ساعدت 

  .اسرائيل في الوصول إلى ما وصلت اليه

ودار خالل االمسية حوار حول المطلوب الفشال 
الصفقة، حيث أكد المشاركون ضرورة رفع كلفة االحتالل، 

 .ين التاريخية اراضي محتلةواعالن كل فلسط

  ١٥ ص١٥/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

فعاليات فلسطينية تبحث مع القنصل التركي 
  التعاون المشترك في القدس

  

 – األناضول – عبد الرؤوف أرناؤوط –القدس 
بحثت فعاليات فلسطينية، مع القنصل التركي العام في 

 التعاون القدس، السفير أحمد رضا ديمير، الثالثاء، أوجه
  .المشترك في المدينة المحتلة

وأشار ديمير إلى أن تركيا، تولي أهمية كبيرة 
لفلسطين بشكل عام، ومدينة القدس بشكل خاص، وقال 

  ".ذات أهمية كبيرة لتركيا"إن فلسطين 

ولفت السفير التركي في هذا الصدد، إلى مواقف 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والحكومة التركية في 

  .دعم الشعب الفلسطيني

وأبدى ديمير االستعداد لتقديم المساعدة 
ّللفلسطينيين في مدينة القدس، مرحبا بفكرة التعاون ما  ُ



  
  ٢٨٠ 

بين رجال األعمال الفلسطينيين واألتراك في مشاريع 
  .بمدينة القدس

وكان عماد منى، وهو رجل أعمال فلسطيني من 
 القدس، قد استهل اللقاء بالتعبير عن امتنان
الفلسطينيين في القدس، لمواقف تركيا، رئيسا وحكومة 

  .وشعبا، في دعم صمود الفلسطينيين في المدينة

نشكر تركيا رئيسا وحكومة وشعبا، على "وقال 
الوقوف معنا في هذه الظروف الصعبة للغاية، التي تمر 

  ".بها مدينة القدس

القدس تحت ضغط سياسي واقتصادي "وأضاف 
جة السياسات اإلسرائيلية الضاغطة واجتماعي كبير، نتي

في مجاالت البناء واالستثمار والتعليم وغيرها من 
  ".القطاعات في المدينة

رغم ذلك نحن نقف على أرضنا "وأضاف منى 
صامدين ونثمن مواقف كل الدول والشعوب التي تقف 

  ".معنا، وعلى رأسها تركيا

ومن جهته، فقد لفت رجل األعمال أسامه صالح 
ساهمة التركية في تعزيز صمود الفلسطينيين في إلى الم

  ".السياحة اإلسالمية"القدس، من خالل 

وأشار صالح في هذا الصدد إلى قدوم عشرات 
إنهم يقيمون في "آالف السياح األتراك إلى القدس، وقال 

الفنادق الفلسطينية في المدينة، وينعشون المدينة من 
  ". المحاصرةالشراء من المحال التجارية في المدينة

وتحدث رجل األعمال مازن سبيتاني، عن أوجه 
التعاون المشترك ما بين رجال األعمال الفلسطينيين في 

  .مدينة القدس واألتراك

واتفقت الفعاليات الفلسطينية مع السفير التركي، 
على استمرار التواصل لتعزيز التعاون بين فلسطين 

  .وتركيا

  ١١/٢/٢٠٢٠ األناضولوكالة 

* * * * *  

  جمعية ديوان الرواشدة ترفض صفقة القرن
 

اصدرت جمعية ديوان الرواشدة في  –عمان  
عمان بيانا رفضت فيه ما يسمى بصفقة القرن، مؤكدا 
وقوفها خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني بالءاته الثالث 

  .دفاعا عن المقدسات االسالمة والمسيحية

  :تاليا نص البيان

واشدة في عمان تداعيات تابعت جمعية ديوان الر
ما يسمى صفقة القرن التي اعلن عنها الرئيس االمريكي 

 –دونالد ترامب والتي جاءت اثر تفاهمات امريكية 
اسرائيلية والتي تنتقص من الحقوق الوطنية المشروعة 

  .للشعب الفلسطيني

ان ابناء عشيرة الرواشدة على امتداد االرض 
او تفاهمات تلغي االردنية يؤكدون رفضهم الي صفقة 

حقوق الشعب الفلسطينية الوطنية المشروعة وفي 
مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمترابطة 
جغرافيا وعاصمتها القدس وحق العودة والتعويض 
لالجئين الفلسطينيين الذين شردوا عن منازلهم وارضهم 

  .في فلسطين المحتلة

ة نؤكد وقوفنا خلف اننا في جميعة ديوان الرواشد
الموقف االردني الرافض للصفقة او اية حلول احادية 
الجانب تنتقص من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني 
والذي عبر عنه جاللة الملك عبداهللا الثاني بالءاته 

   الثالثة المعروفة

واننا في هذه المناسبة لندعو جماهير شعبنا 
ة انواع الفعاليات العربي في االردن وفلسطين القامة كاف

الرافضة للصفقة وبكل الوسائل السلمية المشروعة حتى 
اسقاط هذا الفصل من التآمر على الشعب الفلسطيني 
مثلما سقطت من قبل كل المشاريع التصفوية للقضية 
الفلسطينية او حلها على حساب االردن كما يخطط 



  
  ٢٨١ 

اليمين الصهيوني ومن خلفهم االدارة االمريكية 
  .المتصهينة

عاشت فلسطين حرة  عاش االردن حرا عزيزا
  عربية

  ٧ ص١٧/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

قبيلة بني حسن تجدد التفافها حول القيادة 
 الهاشمية ورفض صفقة القرن

 

جدد أبناء قبيلة بني حسن عهدهم  -الزرقاء
بالتفافهم حول قيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني ورفض 

" صفقة القرن"ريكية للسالم والتي أطلق عليها الخطة األم
  .وذلك خالل اجتماعهم في منطقة العالوك مساء أمس

أصدروه وأكد أبناء القبيلة خالل بيانهم الذي 
رفضهم القاطع لمضامين هذه الصفقة ،عقب االجتماع

التي لها انعكاسات على المصالح الوطنية األردنية العليا، 
معلنين وقوفهم المطلق مع القيادة الهاشمية التي تضطلع 
بدور ريادي ومحوري خالل مختلف المراحل التاريخية 

  .على األمة العربية

 بني حسن قدموا وبينوا في البيان ان أبناء قبيلة
الشهداء والتضحيات الجسام للدفاع عن ثرى القدس 
الشريف وكل شبر من أرض فلسطين األبية وما زالوا 
على العهد ماضون على درب اآلباء واألجداد في الدفاع 
عن بيت المقدس، ونذروا أرواحهم لحماية اردن الحشد 
 والرباط وقدموا نماذج البطولة والفداء لحماية الوطن من

  .كل إرهابي أو طامع مأجور

وأشاروا إلى ان بنود ما يسمى بصفقة القرن تعد 
ًجريمة بحق الشعب الفلسطيني، وتمثل اعتداء صارخا  ً
على األمتين العربية واإلسالمية، اذ أنها انقالب على 
االتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني وتجاوزا على 

ية والمسيحية الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالم

في القدس الشريف وتهديدا ألمن األردن واستقراره، كما 
ان الصفقة مخالفة لجميع القرارات الصادرة عن مجلس 

وخصوصا قرارات األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة 
  .٣٣٨، و٢٤٢، و١٩٤

وأشاروا الى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية 
حدود الرابع المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على 

، والتأكيد على الحل الشامل ١٩٦٧من حزيران عام 
والعادل الذي ينصف أبناء الشعب الفلسطيني لتحقيق 
حقوقهم المشروعة والحفاظ على الهوية الوطنية األردنية 
ٕورفض المساس بها بأي شكل من األشكال وايمانهم 

لرائد العميق بحكمة وعقالنية القيادة الهاشمية ودورها ا
  .حماية المصالح الوطنيةفي 

ودعوا إلى أهمية توحيد الرؤية األردنية 
ًوالفلسطينية والوقوف صفا واحدا في مواجهة االحتالل  ً
والخطر الصهيوني، والتمسك بحق العودة ورفض كل 
مشاريع التوطين، وكذلك تبني موقف عربي موحد ورؤية 
عربية واحدة، ومشروع سياسي عربي يحظى بالتوافق، 

تحالفات مع الدول التي تربطنا بها عالقات وبناء 
ومصالح مشتركة من مختلف دول العالم لتشكيل قوة ردع 
وتصدي وصمود أمام الغطرسة الصهيونية المدعومة من 

  .الواليات المتحدة األمريكية وقوى استعمارية عالمية

  ٧ ص١٧/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 األردني الوطني المؤتمر فعاليات اختتام
 "القرن صفقة "لرفض لسطينيالف

  

ِ اختتمت في مخيم العودة – وفا - عمان  ِ
لالجئين بمحافظة الزرقاء األردنية، مساء اليوم االثنين، 
فعاليات المؤتمر الوطني األردني الفلسطيني لرفض 

  ."صفقة القرن"



  
  ٢٨٢ 

وأكد المشاركون في المؤتمر، أن اإلعالن 
تكمال شطب األميركي عن الصفقة يمثل عدوانا جديدا الس

حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته األكثر عدالة 
  .في الواقع اإلنساني اليوم

وشددوا على أن حق العودة مقدس ال يمكن 
التنازل عنه، ودعوا الشعوب العربية إلى توحيد الصف 
ودعم الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ذات 

  .السيادة الكاملة وعاصمتها القدس

َلمتحدثون على ضرورة االلتفاف خلف كما شدد ا ِ ِ
القيادة الفلسطينية التي عملت على فضح ممارسات 
االحتالل اإلسرائيلي، ودعمت صمود الفلسطينيين في 
ِوطنهم وصون حقوقهم التي كفلتها كافة األعراف  ِ

  .ِوالمواثيق الدولية

ويأتي هذا المؤتمر في إطار التحرك الشعبي 
ية مشاريع تصفوية للقضية األردني الواسع الرافض أل

الفلسطينية، حيث عمت كافة مناطق المملكة فعاليات 
  ".صفقة القرن"شعبية ورسمية منددة بـ

  ١٧/٢/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني رفضا 
  إفريقيالصفقة القرن في جنوب 

 

ب  من أمام برلمان جنو– معا –كيب تاون 
إفريقيا تحضيرا الفتتاح دورته السنوية والتي سيلقي فيها 
رئيس جنوب إفريقيا خطاب األمة، نظمت مجموعة من 
األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وقفة 
تضامنية مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني 
رافضين لصفقة القرن المخالفة للقانون الدولي وقرارات 

، معتبرين انها تجسيد واضح لنظام الفصل األمم المتحدة
  .العنصري الذي عانوا منه طويال

وقد أكدت جميع األطراف المشاركة على إدانة 
هذه الصفقة األمريكية التي تمثل وجهة النظر اإلسرائيلية 
العنصرية وتخدم مصالحهم العامة في منطقة الشرق 

 .األوسط

ة كما أشارت الجماهير المشاركة إلى أن مقاوم
الجهود األمريكية الرامية إلى حشر الفلسطينيين في 
جيوب صغيرة، هو واجب أخالقي ووطني ألن حرية شعب 
جنوب إفريقيا لن تكتمل إال بحرية الشعب الفلسطيني كما 

من جانبها، شكرت  .قال الزعيم الراحل نيلسون مانديال
سفيرة دولة فلسطين الجماهير المحتشدة تضامنا مع 

يني وأدت على عمق العالقة بين الشعبين، الشعب الفلسط
خاصة وان الشعور اإلنساني الجمعي لجنوب إفريقيا يعي 
تماما المعنى الحقيقي لكلمة تمييز عنصري ألنه عايش 
هذه التجربة األليمة والتي تتجسد حاليا في فلسطين من 

 اإلسرائيلية المشتركة للسالم، –خالل الرؤية األمريكية 
سطين ليست للبيع أو المقايضة بأي مؤكدة على ان فل

ثمن، ومشددة على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة 
بالكامل النها ال تنسجم مع قرارات األمم المتحدة 
والمرجعية الدولية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني 

كما  .بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
ة وشعبا على دورهم تقدمت بالشكر لجنوب إفريقيا حكوم

الطليعي والمميز في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية 
العادلة، مشيرة إلي خطاب الرئيس رامبوزا في قمة 
االتحاد اإلفريقي الرافض لخطة الرئيس األمريكي دونالد 

  .ترامب

  ١٧/٢/٢٠٢٠وكالة معا اإلخبارية 

* * * * *  
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الكرك تؤكد رفضها لصفقة القرن لتعارضها مع 
 ق الشعب الفلسطينيح

  

أطلقت اللجنة الشعبية  -  عامر العمرو-الكرك 
لمقاطعة البضائع االسرائيلية في محافظة الكرك وتضم 
فعاليات شعبية وحزبية ونقابية النسخة الثالثة من حملتها 

 لتكون الكرك ٢٠١٧التي بدات مرحلتها االولى منذ العام 
  .خالية من تلك البضائع

يات عديدة بهدف توعية وتتضمن الحملة فعال
التجار بعدم االتجار بالبضائع الصهيونية اضافة لتنبيه 
المواطنين بعدم شراء تلك البضائع واستهالكها باعتبار 

  .هذا شكل من اشكال التطبيع واالنفتاح على هذا العدو

واعلنت اللجنة اطالق الحملة في لقاء عقد 
ليات بمجمع النقابات المهنية في الكرك بمشاركة فعا

شعبية ونقابية وحزبية، واكد متحدثون ضرورة التزام 
الجميع ليس فقط بمقاطعة بضائع العدو بل باالمتناع عن 
كل اشكال التعامل والتطبيع معه وهذا كماقال رجال دين 
اسالمي ومسيحي حضروا اطالق الحملة مخالفة دينية 

  .وشرعية يجدر االبتعاد عنها

ة الكرك رئيس الملتقى الوطني في محافظ
المهندس محمد المعايطة دعا الى تدعيم اليات المقاطعة 
مع العدو بكل الوسائل المتاحة، حالة يؤكد عليها كما قال 
المؤامرة الجارية على فلسطين والتي اعلنها صراحة 

يسمى بصفقة القرن  رئيس الواليات المتحدة االمريكية ما
مواثيق المرفوضة امميا لتعارضها مع كافة القرارات وال

الدولية الصادرة والتي اكدت والتزال حق الشعب العربي 
الفلسطيني المشروع في اقامة دولته المستقلة متكاملة 

  .االركان وعاصمته القدس الشريف

واضاف المعايطة إن دعم الشعب الفلسطيني 
والوقوف الحازم الى جانبه يعزز ثباته على ارض وطنه 

اصب، داعيا المواطنين ويدعم مقاومته الباسلة للعدو الغ
  .الى اليقظة والتاكد من مصدر المنتجات التي يشترونها

واشار مفتي الكرك الشيخ وليد الذنيبات الى 
مسوغات شرعية مسندة بادلة من القران الكريم والسنة 
الشريفة بتحريم التعامل مع العدو الصهيوني الذي يتفنن 

دنيس في التنكيل بالشعب الفلسطين قتال وتشريدا وت
مقدساته االسالمية والمسيحية، بل مصادرة ارضه وتغيير 
هويتها الجباره على ترك وطنه الحل المهاجرين الصهاينة 

  .الجدد من كل انحاء العالم

ولفت راعي طائفة الروم االرثوذكس في بلدة 
 الربه االب فادي هلسا الى ان حقد الصهاينة وجرائمهم ال

 دفينة تستهدف توجه لمعتقد بنفسه بل هي احقاد
المواطن العربي بغض النظر عن دينه او هويته فما 
يمارسه هذا العدو من قتل وتعسف يتهددنا جميعا داخل 
فلسطين وخارجها، واشار االب هلسا اذا كان تدنيس 
الصهاينة للمقدسات االسالمية في مدينة القدس ظاهر 
للعيان فان المقدسات المسيحية في هذه المدينة وعموم 

طين ليست بمامن من ذلك، معتبرا ان اقل واجب فلس
يمكن ان نؤديه حماية لفلسطين وذودا عن ثراها هو 
مقاطعة هذا العدو وعدم االنسياق خلف مايطلق من 

   .دعوات مشبوهة لالنفتاح عليه

واوضح رئيس فرع اتحاد المزارعين االردنيين 
بالكرك عصمت المجالي أن مقاطعة العدو الصهيوني 

ق امر واجب وفي الصميم منها البضائع التي بشكل مطل
تتسرب الى اسواقنا، مشيرا الى الضرر الذي يلحقه ذلك 

نائب رئيس  .بالمزارع االردني ما ينعكس سلبا على عمله
غرفة تجارة الكرك خالد الحباشنة اكد التزام الغرفة بكل 
مايصدر عن الحملة بل وتتبناه بكل امكاناتها المتاحة بما 

فع تجار المحافظة الى االلتزام بقرار مقاطعة يساعد بد
بضائع العدو الصهيوني وعدم السماح بدخولها الى 
متاجرهم، مشيرا الى ان الغرفة ستعتمد برامج للتوعية 
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بهذا الشان تستهدف المواطن والتاجر معا لتبصيرهم 
بمخاطر االنفتاح االقتصادي على العدو بما يعزز صمود 

   .حتلةاشقائنا في فلسطين الم

وقال ممثل فرع نقابة المعملين في الكرك انس 
العضايله إن مقاطعة العدو الصهيوني ضرورة حتمية 
وهذا الشعار بحسبه يندرح ضمن استراتيجيات عمل نقابة 
المعلمين االردنيين، معتبرا ان مقاطعته وعدم التعامل معه 
هو حق مشروع لالمة في دفاعها عن نفسها وهويتها 

لعدو الى طمسها، واكد العضايلة ان الفرع التي يسعى ا
سيعمم على مدارس المحافظة لتبصير طلبتها ومعلميها 
باهمية مقاطعة العدو، كما سيعمم على المدارس لتبني 
فكرة المقاطعة عبر وسائل التواصل المتوفرة في المدارس 
من خالل االذاعات المدرسية والكلمات الصباحية وما 

   .ئل تعليميةتنتجه المدارس من وسا

رئيس فرع نقابة / واوضح منسق الحملة
المهندسين بالكرك المهندس وسام المجالي اليات تنفيذ 
الحملة باعتماد الجوالت الميدانية للتوعية بمخاطر دخول 
بضائع العدو السواق المحافظة، وقال ان اولى هذه 
الجوالت سيبدأ يوم السبت المقبل وفي كافة مناطق الكرك 

ا توزيع منشورات وملصقات وتعليق يافطات في وسيتخلله
اماكن التسوق الرئيسية في المحافظة تبين خطورة 

  .المتاجرة بالبضائع الصهيونية

واضاف المجالي إن اللجنة ستقيم مهرجانات 
خطابية بهدف تعميق الوعي لدى المواطنين بكافة 
شرائحهم بعدم تبادل اية عالقات مع العدو الصهيوني 

ويق بضائعه او في التطبيع معه، وسيتم سواء في تس
ايضا عقد لقاءات متكررة مع التجار والمزارعين لمزيد من 

 .التوعية بخصوص الحالة

  ١٢ ص١٨/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

في رابطة الكتاب تنظم ندوة " فلسطين"لجنة 
  "صفقة القرن"

  

 أقامت لجنة فلسطين في –عمان  - عزيزة علي
، "صفقة القرن"ن أمس، ندوة بعنوان رابطة الكتاب، أول م

تناول المشاركون فيها حيثيات هذه الصفقة وأبعادها 
  .ومخاطرها على المنطقة

أحمد ماضي كل . شارك في الندوة التي أدارها د
عبداهللا نقرش أستاذ العلوم السياسية في الجامعة . د: من

األردنية، عبلة أبو علبة األمين األول لحزب الشعب 
  .وحضرها عدد من المثقفين والكتاب والمهتميناألردني، 

عبداهللا نقرش قراءة معمقة في الفكر . وقدم د
” مبادرة أو رؤية”الصهيوني، وطرحا مهما لما سمي بـ

ترامب للسالم في هذه الصفقة، مشيرا إلى أن تلك الرؤية 
وجدت لصالح الكيان الصهيوني ولحل مشكالته في 

على مسألة أمن المنطقة، وذكر أن الصفقة تركز 
إسرائيل، وتضمن لها هيمنة طويلة األمد على المنطقة، 

  .وسوف ترفضها الشعوب العربية

فيما ركزت األمين العام لحزب الشعب عبلة أبو 
علبة على محتوى الصفقة غير العادل لمصالح 
الفلسطينين واألردنيين، مبينة أنها تخدم مصالح العدو 

  .وكيانه في المنطقة

لبة بعض الحلول لمجابهة صفقة وطرحت أبو ع
القرن وعواقبها الجسيمة، منها التنصل من االتفاقيات 
والمعاهدات مع العدو، ومنها اتفاقية وادي عربة، واتفاقية 

  .استيراد الغاز الصهيوني

ووصف رئيس الرابطة الشاعر سعد الدين 
شاهين صفقة القرن بأنها كابوس ليس مستغربا على 

دوا أن ينفخوا القرون ويفشلوا، فقد الصهاينة الذين اعتا
نفخوا القرون على أسوار أريحا ولكن الجبارين فيها 
ردوهم على أعقابهم مرات ومرات، مشددا على أن هؤالء 
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سوف يتذكرون أن فلسطين فيها قوم جبارون، ويحيط 
  .بها من العرب قوم جبارون لن يطول سباتهم

وقدم شاهين شكره للجنة فلسطين في الرابطة 
مثمنا جهود رئيسها الدكتور رياض ياسين وأعضائها، 
كما شكر شيخ المناضلين ضافي الجمعاني المحتفى به 
على تلبيته دعوة لجنة فلسطين في الرابطة، وقدم له 
درعا تكريمية تقديرا لدوريه الوطني والقومي ومواقفه 
العروبية الصادقة، وقدم الدروع لمدير الندوة والمشاركين 

 .ا للمناضل األكاديمي الدكتور ربحي حلومفيها، ودرع

  ١٤ ص١٨/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

مظهر االحتجاج الجديد عند .. صالة الفجر
  الفلسطينيين

 

طلوع الشمس يتدفق  قبل –  رويترز- نابلس
آالف الفلسطينيين على المسجد الواقع في ساحة النصر 
في نابلس لتزيد أعداد المصلين في صالة الفجر بشدة 

 األعداد المعتادة وذلك لفتح جبهة جديدة في عن
 .احتجاجاتهم ضد إسرائيل والواليات المتحدة

ويتكرر هذا المشهد في مناطق أخرى بالضفة 
الغربية حيث بدأ الناس يخرجون لصالة الفجر بأعداد 
غير مسبوقة منصرفين بذلك عن مواقع االحتجاج 

م المعتادة التي يخاطرون فيها بإلقاء القبض عليه
  .ويحولون مشاعر الغضب إلى تعبير جماعي عن اإليمان

وقال صاحب مطعم يدعى سيف أبو بكر أثناء 
خروج أعداد غفيرة في نابلس من المسجد وتفرقها في 

هذه أكثر الوسائل : "الحارات والساحات المحيطة به
  ".سلمية لتوصيل الرسالة

في سبيل "وترددت شعارات سياسية من بينها 
في الحي القديم في نابلس بعد " تغي رفع اللواءاهللا قمنا نب

  .األذان

آمل أن يكون ذلك شكال جديدا : "وقال أبو بكر
ألننا جربنا االحتجاج ولم … من أسلوب توصيل الرسالة

هذه هي الوسيلة األكثر . يفلح ألننا ال نملك القوة الكافية
  ".أمنا للجميع

كان جانب كبير من رسالة الجماهير في صالة 
جر يوم الجمعة، وهو اليوم الذي يزيد فيه عدد من الف

يخرجون للصالة في المساجد، هو رفض االنحياز 
الواضح إلسرائيل في خطة السالم في الشرق األوسط 

  .التي طرحها الرئيس األمريكي دونالد ترامب

ومنذ اإلعالن عن تلك الخطة لم تشهد الشوارع 
د يذكر ولم يستجب عد. سوى احتجاجات صغيرة منتظمة

لدعوات السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس 
  ".أيام الغضب"لتنظيم احتجاجات 

وبدال من ذلك بدأ كثيرون االستجابة لنداءات 
على فيسبوك وغيره من مواقع التواصل االجتماعي 

" فجر نابلس العظيم"لحضور ما أصبح يعرف باسم 
ون أنها كوسيلة إلظهار الوقوف في وجه ترامب وما ير

تهديدات إسرائيلية للمواقع اإلسالمية المقدسة في القدس 
وقد شهدت هاتان المدينتان زيادة في . ومدينة الخليل

  .أعداد المصلين في األسابيع القليلة الماضية

جاءت الدعوات األولى لزيادة أعداد المصلين 
من حركة فتح التي يتزعمها عباس وتهيمن على منظمة 

  .نيةالتحرير الفلسطي

وتزايدت األعداد بعد أن اكتسبت الحملة تأييدا 
من حركة حماس اإلسالمية صاحبة النفوذ في المساجد 
ال سيما في المدن التي يوجد فيها أنصار كثيرون 

  .للحركة

  فرسان الفجر

قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في 
غزة إن الحملة محاولة لتنبيه الفلسطينيين لخطة ترامب 

  .ط إسرائيل ضم مستوطناتها في الضفة الغربيةوخط
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وفي نابلس حيث تزايدت أعداد المصلين إلى 
 في األسبوع ٢٠٠٠عدة آالف يوم الجمعة من نحو 

السابق، أصر المصلون على أنه ال توجد جماعة بعينها 
وراء الحملة ووصفوها بأنها حركة شعبية تحاول الوقوف 

  .على قدميها

صداء هتافات شائعة غير أن الشوارع رددت أ
لن تهزم أمة قائدها "االستخدام في تجمعات حماس مثل 

  ".محمد

وثمة ما يشير إلى وجود تنظيم وراء هذه الحركة 
من خالل بسط سجاجيد إضافية للصالة وتوفر الطعام 
والماء بكثرة ووجود مشرفين يرتدون سترات فوسفورية 

  .قريبوصورة لمسجد النصر ال" فرسان الفجر"كتب عليها 

وهذه األعداد أقل كثيرا من أعداد المشاركين في 
احتجاجات مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة 

  .عندما بدأت تلك الحملة قبل قرابة أسبوعين

 قتيال فلسطينيا ٢١٥وفي تلك المظاهرات سقط 
وأصيب عدة ألوف بجروح في مواجهات مع القوات 

  .يا إسرائيليا واحداوقتل قناص فلسطيني جند. اإلسرائيلية

وفي نابلس اتسمت التجمعات ألداء صالة الفجر 
  .بالسلمية دون أي عالمة على زيادة الوجود األمني

وقال المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري 
إن الحملة تعكس النهج الحذر الذي تتبعه حركة حماس 
في الضفة الغربية حيث تواجه، على عكس الوضع في 

اإلسرائيلية وقوات السلطة الفلسطينية غزة، القوات 
العازمة على منع حماس من تسخين الشارع الفلسطيني 

  .واإلمساك بزمام األمور

على األرض مش شايفين محاوالت من : "وقال
حماس ألنها حماس في الضفة همشت من قبل قيادة 

هذا هو الموضوع األساسي إضافة إلى القمع من . حماس
لي وضع حماس التنظيمي في ٕالسلطة واسرائيل بالتا
  ".الضفة ليس بحالة جيدة

صالة الفجر التي تقوم بها حماس في : "وأضاف
  ".أضعف اإليمان… الضفة

وسئل متحدث عسكري إسرائيلي والمخابرات 
عما إذا كانت إسرائيل ) شين بيت(الداخلية اإلسرائيلية 

فجر فلم يكن على علم بزيادة أعداد المصلين في صالة ال
  . تعليق فوريلديهما

  ١٩/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

دالل أبو آمنة تطلق ألبومها الغنائي الصوفي 
   في القدس"نور"

 

 بالتزامن مع ختام فعاليات - رويترز - رام اهللا
القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية، تطرح المغنية 
الفلسطينية دالل أبو آمنة هذا األسبوع ألبومها الجديد 

لذي يأخذ طابعا روحانيا خاصا ويضم أغاني من ا) نور(
  .أشعار كبار المتصوفة

وقالت دالل، في مؤتمر صحفي في رام اهللا أول 
إن األلبوم الجديد رحلة موسيقية مع الشعر “من أمس 

الصوفي تتضمن مقطوعات غنائية متواصلة على مدى 
 دقيقة لشعراء صوفيين مثل ابن عربي وجالل الدين ٥٠

  .”عة العدوية والحالج وابن الفارضالرومي وراب

اخترت مقاطع لجالل الدين الرومي “وأضافت 
ألنها مترجمة عن الفارسية إلى العربية وليس لها قافية 

  .”لتكون وصالت بين األغاني األخرى نزوال وصعودا

، وهي ١٩٨٣دالل مواليد مدينة الناصرة العام 
. الفلسطينيٕتهتم بتقديم األغاني الطربية واحياء الفلكلور 

باالشتراك مع مجموعة من ) يا ستي(أسست مشروع 
النساء الفلسطينيات إلحياء أغاني األعراس والحفالت في 

  .األراضي الفلسطينية قديما

وعن فكرة األلبوم، قالت دالل الحاصلة مؤخرا 
إن الفكرة بدأت “على شهادة الدكتوراه في علم األعصاب 
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أغانيه مؤخرا في كندا ٕقبل ثالثة أعوام وانها قدمت بعض 
ُوالواليات المتحدة وفرنسا، لكنه سيطرح اآلن في مدينة 

  .”القدس

وأضافت أن من بين أسباب اختيارها شكل 
ومضمون هذا األلبوم، أن الغناء الصوفي يلقى اليوم 
قبوال كبيرا بالعالم، وهو ما لمسته بنفسها من خالل 

  .العروض التي قدمتها في الغرب

هذا التزاوج الروحاني والصوفي “وتابعت قائلة 
يتطلب عمقا في البحث العلمي في علم الدماغ، وعندما 
دخلت هذا المجال كنت أبحث عن الرابط بين الجسد 

  .”والروح، ومشروع نور هو الروح

واأللبوم الجديد من ألحان كنان أبو عفش الذي 
أجرى مداخلة في المؤتمر الصحفي عبر تطبيق 

 المتحدة قال فيها إن اختيار من الواليات” سكايب“
كلمات أغاني األلبوم ربما استغرق الوقت األطول في 

  .التحضير له ثم جاءت بعد ذلك مرحلة التلحين والتوزيع

وعرضت دالل أبو آمنة، خالل المؤتمر الصحفي 
الذي عقد في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، 

قصا تسجيال مصورا إلحدى مقطوعات األلبوم تضمنت ر
  .صوفيا

سيكون جمهور العرض في الحضرة “وقالت 
الصوفية، العرض الصوفي ال يكتمل المشهد فيه إال إذا 
كان الجمهور جزءا من العرض، إضافة إلى معرض 

وحي األلبوم للوحات فنية للفنانة سيسيل كاحلي من 
  .”وكذلك رقص صوفي

  ١٢ ص١٩/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

صفقة "ابت من موقف األردن الث: الرفاعي
 أبرز وحدة األردنيين والتفافهم حول "القرن

  القيادة
 

 أكد رئيس الوزراء األسبق سمير –عمان 
الرفاعي ان الموقف األردني الثابت والواضح والصلب 
بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني من صفقة القرن، أبرز 
وحدة األردنيين وقوتهم والتفافهم الواثق حول قيادتهم 

ساتهم؛ وهو الموقف الجدير كذلك، بدعم عربي ومؤس
  .إسالمي، موحد وقوي

وتساءل حول اآللية التي ستتعامل فيها األمة 
العربية، مع صفقة القرن، في ظل ما سبق، مقترحا في 

 العربية، –رده إنهاء االنقسامات واالختالفات العربية 
 الفلسطينية، والتعامل بشكل منهجي علمي –والفلسطينية 

  .التحدي، واالستفادة من تجارب من حولنا من الدولمع 

ثقافته : الحوار“جاء ذلك في ندوة بعنوان 
استضافته فيها جماعة عمان لحوارات ” وأخالقياته

المستقبل بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة 
  .األردنية

وأكد الرفاعي أن الحوار المتحضر من تبادل 
 التحديات واتخاذ المواقف لآلراء والمعلومات لمجابهة

الجماعية، شكل جزءا من بنية األردنيين ثقافيا وسياسيا 
واجتماعيا، واستندوا إليه تاريخيا في الوصول إلى رؤى 

  .وتوافقات تثري المسيرة وتمنع الصدام

وأوضح أن الدولة األردنية، لم تتفاجأ بثورة 
ّاالتصال التكنولوجي، وانما سعت لنشر التكنولوجيا  ٕ

حديثة، وتمكين الشباب والشابات من أدواتها؛ حتى ال
أصبح شباب األردن في مقدمة شباب الوطن العربي ومن 

  .المميزين عالميا في مجاالت تكنولوجيا االتصال

وكشف الرفاعي عن أن هذه النهضة، أنتجت 
نقلة كبيرة وغير تقليدية في شكل الحوار، فحولته من 
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لى حوار واسع، اتصال مباشر بين أطراف معلومة، إ
مباشر وغير مباشر، الفتا إلى أنه بالرغم من إيجابيات 

  .تلك النقلة، إال أنها لم تخل من السلبيات

وأبدى أسفه لما آلت إليه بعض الحاالت اآلخذة 
باالزدياد التي أضحى من خاللها التنمر نهجا جماعيا 
منسقا، فامتألت وسائل التواصل االجتماعي بحمالت 

ي مخالف، أو كل شخص يحاول أن يطرح تستهدف كل رأ
رأيا ال ترضى عنه عصب المتنمرين، لتنهال عليه الشتائم 
ُحتى يصمت ويستنكف؛ فيخسر الوطن تنوعه، والمجتمع  ُ
تسامحه، والحوار روحه، واألخطر من ذلك كله، ضياع 

   .ًالحقيقة وسط سيول التنمر تلك التي تجعل الباطل حقا

الحتكام للعقل وشدد الرفاعي على ضرورة ا
والمنطق والحوار الواعي والمنتج، الذي يشكل تعريف 

   .المصطلحات، واالبتعاد عن التعميم، أحد أهم أركانه

ٍعندما نناقش اليوم، حصيلة قرن كامل “وتابع  َ
ُمن العمل والتضحيات، نكتشف أن اإلنجاز الرئيس، الذي 
 َتحقق كان بناء الدولة والمؤسسات، وقد خسرنا أغلبها،

، لما شهدته ”الربيع العربي” مع انطالق ما يسمى بـ
بعض الدول العربية، من دمار شامل، طال مؤسساتها 
وشبابها ومواردها، واستنزفها في حروب وانقسامات، 
ُبلغت ذروتها بظهور تنظيمات متطرفة، عاثت في األرض 

   .”قتال وتدميرا تحت اسم اإلسالم، واإلسالم منها براء

يس الجامعة األردنية الدكتور عبد بدوره، قال رئ
الكريم القضاة إن التعاطي بإيجابية مع التحديات التي 
تواجهنا اليوم يتطلب إعطاء مساحة للحوار ونشر رسائل 
السالم، والتضامن اإلنساني، مشيرا إلى أهمية إعداد 
الفرد لهذه المهمة من خالل تفعيل المواطنة ودعم 

   .كةالمجتمع المدني وتعزيز المشار

من جانبه، أكد رئيس جماعة عمان لحوارات 
المستقبل، بالل التل، أن مجتمعنا استسلم لالنطباع 
المبني على اإلشاعة والكيد والنظرة السوداوية التي فتكت 

بالكثير من الحقائق لتاريخ رجاالت الوطن، وبتاريخ 
الوطن وشعبه، مستعرضا لحاالت عاشها بلدنا وغابت بها 

 الحوار ومن ثم قاعدة فتبينوا التي تجعلنا الحقيقة لغياب
  .ٕننصاع للحق وان خالف هوانا

  ٤ ص٢٠/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 تؤكد للعالم "العودة، حقي وقراري"حملة : الفايز
 بأن قضية فلسطين ستبقى قضيتنا األولى

 

 رعى رئيس مجلس األعيان فيصل -عمان 
ي العودة، حق«الفايز في مجلس النواب، امس حملة 

التي اطلقها مركز العودة الفلسطيني، ولجنة » وقراري
  .فلسطين النيابية

وحملة العودة، هي مبادرة تطوعية شعبية، 
إليصال صوت الفلسطينيين المؤكد على حق الالجئين 
بالعودة والتعويض، وذلك عبر توقيع عريضة تقنية 

  .مليونية، يتم تقديمها الى االمم المتحدة

ملة تؤكد للعالم اجمع، بأن إن الح: وقال الفايز
قضية فلسطين ستبقى قضيتنا االولى، وان حق عودة 
كافة الالجئين الى وطنهم وتعويضهم، هو حق ثابت ال 

  .يمكن التفريط فيه، وحق كفلته قرارات الشرعية الدولية

واكد تضامن االردن األبدي مع الشعب 
ية، الفلسطيني التوأم، مستذكرا دور االردن بقيادته الهاشم

دفاعا عن فلسطين وقضية شعبها، وهي في مقدمة 
اجندته السياسية وسلم اولوياته، وكما يؤكد جاللة الملك 
باستمرار، بانه لن يتخلى عن ثوابته الوطنية، فالءات 
جاللته واضحة للجميع، ال للوطن البديل، فاألردن هو 
االردن، وفلسطين هي فلسطين، وال للتوطين، فال بد من 

  .ة الالجئين الفلسطينيين الى وطنهم وتعويضهمعودة كاف

وشدد على ان القدس ومقدساتها االسالمية 
والمسيحية خط احمر، فهذه مواقفنا التي لم تكن يوما، 
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نابعة من حسابات الربح والخسارة، بل هي مواقف تمثل 
ضمير كل اردني واردنية، وهي ثابت اردنيا هاشميا 

 العهد، شركاء للشعب مقدسا، كما سنبقى في االردن على
الفلسطيني في نضاله، من اجل استعادة حقوقه ووطنه 

في حماية المقدسات،  المغتصب، وسنواصل مسيرتنا
والتصدي لكل محاوالت العبث بهوية القدس، او تغير 

  .الوضع القانوني والتاريخي فيها

وقال رئيس مجلس النواب باإلنابة الدكتور نصار 
َ يواصل طريقه نحو تعرية القيسي، إن مجلس النواب،

المحتل في جميع المحافل الدولية، الفتا الى ان اجتماع 
االتحاد البرلماني العربي االخير في عمان، وتأكيده رفض 
أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، تجسيد 
حقيقي لتناغم الموقفين الرسمي والشعبي، وتأكيد على 

 على سلم أجندة نجاح عمان في إعادة الصدارة لفلسطين
  .وأولويات القرار العربي

أننا مطالبون في أقطارنا العربية «وأشار الى 
واإلسالمية،على المستويين الرسمي والشعبي، بالصالبة 
والثبات والتمسك بالحقوق الشرعية والتاريخية للشعب 
الفلسطيني، بعد أن انطوت صفقة القرن على خروقات 

، منحازة للباطل على واضحة لقرارات الشرعية الدولية
  .أصحاب األرض والحق والتاريخ

ولفت الى موقف األردن على جبهة الحق 
والثبات خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني، مجددين العهد 
بأن نقف خلف قائدنا الوصي على المقدسات اإلسالمية 

ما نستمد ) الءاته الثالث(والمسيحية في القدس، ولنا في 
ٌالقدس خط أحمر، وال للوطن البديل، به العزم والثبات، ف

وال للتوطين، مبينا ان الرسائل الملكية التي استبقت 
َصفقة القرن، لها دالالتها، وهي تبعث باستشراف لما 
يحيط بالقضية الفلسطينية من أخطار، ونحن من 

واشار رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المحامي .خلفه
 والتعويض لالجئين يحيى السعود، إلى أن حق العودة

َالفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
، هو حق فردي وجماعي، إنساني وسياسي، ال ١٩٤رقم 

  .يقبل التفويض

وقال، إن انكار إعالن صفقة القرن لهذا الحق 
خطر كبير على القضية الفلسطينية وعلى األردن الذي ال 

 التخلي عن القدس يقبل الوطن البديل وال التوطين وال
الشريف كما أكد جاللة الملك عبد اهللا الثاني أكثر من 

ودعا .مرة، ويعرف جاللته أن شعبه يقف معه في ذلك
الى التوقيع على العريضة ليتم تسليمها لألمم المتحدة 
بواسطة شريكها في الحملة مركز العودة الفلسطيني 

، )تحدةالمنظمة ذات العضوية االستشارية في األمم الم(
حتى نضع العالم أمام مسؤولياته واألمم المتحدة أمام 

   .االلتزام بقراراتها

بدوره، شدد رئيس مجلس النقباء مازن ارشيدات 
على اهمية مواجهة خطة السالم األمريكية المعروفة 
بصفقة القرن، وسعيها للتنازل عن حق العودة 

  .«بترا«.والتعويض، داعيا الى عدم التطبيع مع العدو

  ٢١/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ًمهرجان حاشد في مخيم الزرقاء دعما لمواقف 
  الملك الرافضة لصفقة القرن

  

" كلنا الملك"نظم تجمع شباب  – بترا –الزرقاء 
ًمهرجانا حاشدا في مخيم ًتأييدا ودعما ومساندة  الزرقاء ً ً ً

للمواقف العروبية واإلسالمية التي اتخذها 
عبد اهللا الثاني في رفضه لصفقة القرن  الملك جاللة

بإقامة ومطالبه المستمرة بحقوق الشعب الفلسطيني 
 .دولته على تراب فلسطين

شباب كلنا "وقال المتحدث باسم تجمع هيئة 
عماد الطيراوي، إن الهيئة تشكلت في ظل الظروف " الملك

الوطنية واإلقليمية والدولية الراهنة، إننا نحيي مواقف 
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القيادة الهاشمية بالدفاع عن القبلة األولى للمسلمين 
 األردنيين حول ومسرى النبي الكريم، مؤكدا التفاف

قيادتهم في رفض التوطين وأي تغيير في معالم القدس 
   .الشريف

وأكد رئيس بلدية الزرقاء رئيس تيار زرقاء 
نظيفة بأيدي نظيفة المهندس عماد المومني ان رؤية 
الملك تحظى باحترام في المحافل الدولية نتيجة السياسات 

ر الداعمة لسالم عادل وشامل يضمن حق تقرير المصي
للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وذات السيادة 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧على حدود الرابع من حزيران 
  .الشريف

الدكتور  الزرقاء ولفت رئيس لجنة خدمات مخيم
طيف الشربيني، الى ان األصوات األردنية عبد الل

والعروبية الشريفة تتعالى رافضة للخطة األميركية للسالم، 
غير آبهة للمؤامرات ورافضة ألي تسويات مذلة، مؤكدين 

   .أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية

 الزرقاء من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة
اشميين تعرضوا لمؤامرات أحمد عليمات ان اله الدكتور

ومكائد على مر التاريخ كما تعرضت فلسطين المحتلة، 
ًداعيا الى دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة 

   .االحتالل

عبد اهللا  الملك وأوضح ان الموقف مع جاللة
الثاني عقائدي شرعي ديني باعتباره صاحب الوصاية 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس المحتلة، وهي وصاية تلقى التأييد من كل مسلم 
وعربي حر، منبها الى أهمية اليقظة والحذر من الفتن 

  .التي تعتبر إحدى أساليب الصهاينة

ح وأكد رئيس نادي الزرقاء المهندس صال
يتابعون مساعي جاللة  الزرقاء الغويري أن أبناء محافظة

الملك عبد اهللا الثاني الرامية الستقرار الوطن رغم 
   .الصعوبات السياسية واالقتصادية التي تواجه األردن

دث أشرف أبو سمرة خالل كلمته باسم نادي وتح
ان الخطة األميركية تهدف لتصفية  الزرقاء العودة في

القضية الفلسطينية وعدم االعتراف بحقوق الشعب 
دة وضم غور األردن، الفلسطيني ومصادرة حق العو

مشيرا إلى أن الخطة مرفوضة باعتبارها تهديدا للمصالح 
   .األردنية والفلسطينية على حد سواء

ولفت الى ان الءات الملك الثالثة التي ترفض 
التوطين والوطن البديل وأي تغيير في معالم القدس هي 
ثوابت لألردنيين والفلسطينيين وشرفاء العرب الذين 

ة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يدعمون إقام
  . وعاصمتها القدس الشريف١٩٦٧حزيران عام 

  ٤ ص٢٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

العمل اإلسالمي في جرش يؤكد رفضه لصفقة 
 القرن

  

نظم حزب جبهة العمل    -  حسني العتوم- جرش 
اإلسالمي محاضرة بمقر الحزب في جرش امس االول 

 ومستقبل االردن والقضية صفقة القرن«بعنوان 
  .تحدث فيها النائب سعود ابو محفوظ« الفلسطينية 

وبين المحاضر ان الهدف من هذه الصفقة هو 
تصفية القضية الفلسطينية ضمن مخطط صهيوني 
وتصفية قضية القدس والالجئين والتهام الجغرافيا 

  .الفلسطينية في الضفة الغربية

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

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

في خندق مؤكدا أن الشعبين األردني والفلسطيني  بنود،
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واحد ضد هذه المؤامرة التي تستهدف األردن وفلسطين، 
وسيسقطون هذه الصفقة التي ستتحطم على صخرة 
الصمود الشعبي ومقاومتهم للمشروع الصهيوني 
فالشعوب العربية واإلسالمية ستلفظ أعداءها ومن يتواطأ 
معهم وكل من يحاول المساس بثوابت األمة وفي 

ية، مثلما نجحت من قبل في مقدمتها القضية الفلسطين
إسقاط مؤامرات أعداء االمة ومخططاتهم، وأن هذه 
المؤامرة لن تغير من الحقيقية التاريخية لهوية فلسطين 
العربية واإلسالمية وأنها أرض وقف إسالمي ال يملك أحد 

  .«حق التنازل عن ذرة تراب منها

اهمية تمتين الجبهة الداخلية والوقوف  ودعا الى
ًحدا للتصدي بكل قوة لهذه المؤامرة والتوافق على ًصفا وا

رؤية وطنية تشارك فيها كافة القوى السياسية لمواجهة 
  .هذه الصفقة

وكان رئيس فرع الحزب في جرش الدكتور رامي 
العياصرة اكد أن الصراع مع أعداء اإلسالم مستمر وأن 
القضية الفلسطينية قضية اردنية بامتياز ولن نفرط بذرة 

فيها والقدس هي آية في كتاب اهللا ولن نتخلى عنها تراب 
 .ما حيينا

  ١٣ ص٢٤/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

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

 

دعا متحدثون في محاضرة بمنتدى  –ّعمان 
الفكر العربي الى االلتفاف حول موقف القيادة األردنية 
الهاشمية في مواجهة صفقة القرن والتي تجلت في تعبير 

 الثاني الواضح، من خالل تأكيده جاللة الملك عبد اهللا
ال للوطن البديل، وال للتوطين، وال : على الالءات الثالث
  .للتنازل عن القدس

وقال أستاذ الدراسات االستراتيجية والسياسية 
إن » عصام ملكاوي . وعضو منتدى الفكر العربي د

ًتحمل اسما جديدا لمشروع صهيوني » صفقة القرن« ً
 وتم تدشينه بوعد ١٨٩٧ازل سنة قديم بدأ في مؤتمر ب

 وتحقيق خطواته األولى بإنشاء الكيان ١٩١٧بلفور 
، واآلن يتم إكمال هذا المشروع في ١٩٤٨اإلسرائيلي 

، مع اإلشارة إلى أن هذه الصفقة ليست ٢٠٢٠سنة 
جديدة في فحواها، لكنها جديدة في درجة الوضوح الكامل 

ًواضحا ًلحيثياتها، فالمسكوت عنه أصبح معلوما و
  .للجميع

وأشار ملكاوي في المحاضرة التي أدارها الوزير 
محمد .األسبق واألمين العام لمنتدى الفكر العربي د

أبوحمور، إلى ما وصف به أحد الخبراء صفقة القرن 
ًبأنها أول خطة تقدم بذريعة السالم حال أسوأ من األمر 

يلي الواقع، الفتا إلى ما عبر عنه رئيس الوزراء اإلسرائ
سنة » مكان تحت الشمس«بنيامين نتانياهو في كتابه 

، »الترانسفير«، بأن األردن احتياطي للتهجير ١٩٩٦
ورفض قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، والنظر 
إلى الضفة الغربية على أنها مساحة الستيعاب اليهود 
وتأمين مصادر المياه وكبعد جغرافي بين النهر والبحر 

ة السكانية إلسرائيل في تل ؟ديدات عن الكثاُيبعد الته
أبيب، واعتبار الفلسطينيين في الضفة الغربية أقلية في 
منطقة خاضعة لسلطة الدولة اليهودية، وال يحق لهذه 
األقلية المطالبة بدولة فلسطينية حيث يعيشون، وكذلك 
اعتبار القدس مدينة موحدة وعاصمة إلسرائيل، وضم 

سماح لالجئين بالعودة، وسيطرة غور األردن، وعدم ال
 ١٩٦٧إسرائيل على المعابر، واعتبر نتانياهو حدود 

  .حدود حرب وليست حدود سالم وال يمكن العودة إليها

ّوبين ملكاوي، أنه حسب صفقة القرن لن يكون 
لألردن حدود مع فلسطين ولكن مع إسرائيل فقط، التي 

دخول ستدير المعابر الحدودية وتشرف عليها لمراقبة 
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ًالفلسطينيين وخروجهم، كما تعد الصفقة األردن معبرا 
ًرئيسيا للسياحة الدينية، وتعمل على إفراغ مضمون 
الوصاية الهاشمية على المقدسات بتطبيق التقسيم 
الزماني والمكاني على األماكن المقدسة، عدا أن األكثر 

  .خطورة هو ضم غور األردن إلسرائيل

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

بي، ًرفض الصفقة جملة وتفصيال على المستوى الشع
واالنحياز للنظام األردني في الرفض ودعم كل توجهاته 
ًومساندته، وتحمل تبعات ذلك، داعيا إلى المصالحة 
الفلسطينية الفلسطينية وانتهاج استراتيجية نضالية 
مشتركة، ودعم مقاومة فرض الصفقة كحق تكفله 

  .القوانين الدولية

من جانبه، أكد الدكتور أبوحمور، أهمية 
ل موقف القيادة األردنية الهاشمية في االلتفاف حو

إن كل حل غير عادل «مواجهة ترتيبات الصفقة، قائال 
ًوغير شامل سيكون مضرا بالمصالح األردنية كما يضر 

وشدد على ضرورة توحيد الموقف العربي  .«بالفلسطينيين
في رفض الحلول التي ال تستجيب لحقوق الشعب 

 المستقلة الفلسطيني المشروعة في إنشاء دولته
وعاصمتها القدس الشرقية، وتفنيد الحجج التي يتخذها 
أرباب الصفقة لتمرير مشروعهم أمام العالم بالوسائل 
الدبلوماسية والقانونية، وشرح األخطار المترتبة على هذا 
المشروع كونها تهدد مستقبل المنطقة والعالم عبر نسفها 

  .لالتفاقيات والجهود السلمية والسلم الدولي

  ٢ ص٢٥/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

النقابات المهنية تقود الزخم الشعبي ضد 
 صفقة القرن

 

تقود النقابات المهنية  - طارق الحميدي-كتب 
حراكا شعبيا رافضا لصفقة القرن لدعم الموقف األردني 
الرسمي الرافض للصفقة، وحولت مجالس النقابات 

رافضة المجمع الى قبلة لعقد الندوات والفعاليات ال
  .للصفقة

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

  .القرن بالتشارك مع عدد من الفعاليات واألحزاب الوطنية

لخالفات التي تعصف بين عدد من ورغم ا
النقابات والتي سببتها اختالف التيارات السياسية 
واإليديولوجية، إال أن النقابيين يقفون في خندق واحد في 
مواجهة صفقة القرن، وهو ما أظهرته تصريحات نقيب 
األطباء ورئيس مجلس النقباء السابق الدكتور علي 

جاهل الخالفات العبوس الذي شدد على ضرورة نسيان وت
  .«الوطن بخطر«عندما يكون 

إن على الجميع أن يتركوا «وقال العبوس 
خالفاتهم جانبا، الن األوضاع اإلقليمية صعبة ولها 

، مبينا ان نسيان الخالفات شيء »تداعيات على الوطن
طبيعي عندما يحتاج الوطن وتحتاج األمة البنائها في 

 جميع األردنيين الدفاع عن قضية فلسطين، مشيرا إلى أن
  .يقفون خلف قيادتهم في رفض االحتالل

رئيس مجلس النقابات المهنية نقيب المحامين 
نرفض صفقة القرن وال نرى في أي  :مازن إرشيدات، قال

من بنودها صفقة سالم، كما أننا نقف صفا واحدا في 
مواجهة ما تتضمنه الصفقة من مآالت خطيرة على 

  .«األردن والقضية الفلسطينية
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اللجنة العليا التي أعلنت عنها النقابات لم تبدأ 
زخمها في العمل إال أنها تضم كافة النقابات المهنية 
وعددا من األحزاب والشخصيات وتعمل بطريقة العمل 
الجبهوي بين النقابات واألحزاب والنواب لمواجهة الصفقة 

وتقود النقابات هذا الحراك بعد عودتها للمشهد .شعبيا
سنوات األخيرة وتقدمها الصفوف الشعبية في عدد خالل ال

  .الضريبة السابق من القضايا الوطنية على رأسها قانون

وشهدت أروقة وقاعات المجمع سلسلة 
اجتماعات وفعاليات حزبية ونقابية قبل وبعد إعالن 
الرئيس األميركي دونالد ترمب عن صفقة القرن المزعومة 

رت النقابات المهنية وأصد.والتي تراها النقابات باطلة
مواقف واضحة تحث الجميع للوقوف خلف القيادة 
الهاشمية في رفضها لهذه المخططات والتمسك بالوحدة 
الوطنية القادرة على الوقوف أمام كل المؤامرات، والتاكيد 
على الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

  .والمسيحية

ذه وأخذت النقابات تحشد على األرض لرفض ه
االتفاقية بكافة الطرق السلمية والمشروعة من خالل 
إقامة الفعاليات الجماهيرية، إلظهار حجم قوة وتأييد 
الشارع للموقف الرسمي الذي أعلنه جاللة الملك برفض 

  .الصفقة

  ٢ ص٢٥/٢/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

األردن لم يشارك بمفاوضات السالم : العناني
  ًبدال عن الفلسطينيين

  

 نظمت جماعة عمان لحوارات -ّعساف ليث ال
تناقضات صفقة القرن « المستقبل حلقة نقاشية بعنوان 

امس الثالثاء في  »مع معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية
مقر الجماعة في عمان، وقدم ورقة العمل الرئيسية نائب 
رئيس الوزراء األسبق الدكتور جواد العناني، في إطار 

عم موقف جاللة الملك عبداهللا حشد الجهد الوطني لد
  .الثاني، من ما يسمى بصفقة القرن

وقال العناني ان األردن عندما دخل معاهدة 
كان مشاركا بمفاوضات جماعية وليست ثنائية،  السالم

بموجب  وذهب الى المفاوضات كجزء من الدول العربية
 وقرار ٢٤٢شرعية واضحة وهي التي يمثلها قرار رقم 

ًلى القانون الدولي، مؤكدا ان األردن لم  بإإلضافة ا٣٣٨
يشارك في مفاوضات السالم كبديل عن الفلسطينيين بل 
لضمان حقوق األردن بقضايا قد تؤثر على األردن بشكل 

  .مباشر في عملية التفاوض الفلسطيني االسرائيلي

وأضاف انه كان يجب التنسيق بين الطرفين 
الحدود حتى ال تؤذى المصالح األساسية لألردن ك

والالجئين والقدس والمياه المشتركة والتبادل التجاري عبر 
الحدود باإلضافة لسيادة الدولة الفلسطينية وتبيان حقوق 

  .الشعب الفلسطيني

وأكد ان الجانب االسرائيلي خالف روح االتفاق 
وعملية السالم بجميع جوانبها لذلك نحن نرفض مفهوم 

  .ضم األراضي وال يمكن ان نقبل به

شدد العناني على وجوب وقوف المواطن و
االردني خلف القيادة الهاشمية وأن ال يجعل الوضع 
االقتصادي الراهن سببا في تجاهل التحدي السياسي 
األمني لألردن وان يكون اولوية للمواطن االردني، داعيا 

  .الى التماسك والتضامن والصمود أمام تلك التحديات

ئب السابق من جهته قال عضو الجماعه النا
محمد ابو هديب ان موقف االردنيين ثابت من رفض ما 
يسمى بصفقة القرن مؤكدا التفافم حول القيادة الهاشمية 
ووصايتها على المقدسات االسالمية والمسيحية في 

  .القدس

واضاف ابو هديب ان جماعة عمان لحوارات 
المستقبل اعلنت رفضها للصفقة مؤكدة انها ستستمر في 
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العمل على التوعية من اهدافها االستيطانية تعريتها و
 .المرفوضة

  ٦ ص٢٦/٢/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 "صفقة القرن"مشاريع : "الملتقى الوطني"
  تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

 أكد الملتقى الوطني للقوى واألحزاب -عمان 
والشخصيات القومية واليسارية أن خطة السالم األميركية 

استكمال لحلقات الوعد المشؤوم الذي “هي ” صفقة القرن“
ينكر الحقوق الوطنية والقومية الفلسطينية والعربية واقامة 

  .وطن قومي لليهود على ارض فلسطين

وأشار الملتقى في بيان، الى أن صفقة القرن 
بشقيها االقتصادي والسياسي تستهدف شطب الحقوق 

قه في الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها ح
العودة إلى وطنه ودياره وحقه في تقرير مصيره بنفسه، عدا 

إلحاق األردن بمشروع اسرائيل الكبرى وتسخير “عن 
   .”امكانياته في خدمة اهدافه التوسعية

وكان الملتقى عقد اجتماعا في مجمع النقابات 
وتسعى  .المهنية مؤخرا لمناقشة تداعيات صفقة القرن

الهيمنة الكاملة على ثروات “الصفقة بحسب البيان الى 
الوطن العربي وموقعه االستراتيجي ومقدراته ودوره 

، مشيرا الى أن الحلف االميركي ”الحضاري واالنساني
ّالصهيوني يسعى إلى فرض وقائع نوعية جديدة على 

االرض بقوة االحتالل والنفوذ السياسي للواليات المتحدة 
  .االميركية

عة التي سبقت وأوضح أن التطورات المتسار
االعالن عن الشق السياسي لصفقة القرن تؤكد أن 
المشروع المطروح ليس من اجل التفاوض على بنوده 
ومضامينه بل من اجل اإلذعان له والتوقيع عليه تحت 
سطوة األمر الواقع بغض النظر عن المخاطر االستراتيجية 
المترتبة على المصالح الوطنية والقومية الفلسطينية 

  .دنية والعربيةواالر

وفيما يتعلق بالمشاريع االستثمارية المطروحة في 
 مليار دوالر أشار الملتقى ٥٠الصفقة والتي تبلغ قيمتها 

الى أن نصف هذه المشاريع استثمارات ربحية، تهدف 
ًاساسا إلى تصفية القضية الفلسطينية، وموزعة على 
فلسطين واالردن ولبنان ومصر إلنشاء البنية التحتية 
لتوطين الالجئين، وربط االقتصاد العربي مع الكيان 

  .الصهيوني

 مليار ٧.٣٦٥وأضاف، ان نصيب االردن من هذه الصفقة 
قروض ومشاريع استثمارية ربحية في البنية % ٥٥دوالر، 

 مليار دوالر موزعة ٣.٣١٦منح بقيمة % ٤٥التحتية، و
على عشرة اعوام، إلنشاء بنية تحتية تساعد في تغلغل 

يان الصهيوني في الوطن العربي، الفتا الى أن من شأن الك
  .هذه المشاريع إغراق البالد بمزيد من الدين العام

  ٧ ص٢٧/٢/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  א/�א�א�

اليهودية في القدس " المستوطنات"المستعمرات 
  ًالمحتلة يؤرخ للمدينة إداريا

المستعمرات » -  عبدالحميد الهمشري-عمان 
اليهودية والبؤر االستيطانية في القدس » تالمستوطنا«

ًكتاب جديد صدر حديثا من إعداد وبحث « المحتلة 

الكاتب بالشأن الفلسطيني األستاذ علي نجم الدين، ومن 
المملكة / عمان/ منشورات اللجنة الملكية لشؤون القدس

 ١٥٥٢، ايداع رقم »٥٦« األردنية الهاشمية 
  .نية لدى دائرة المكتبة الوط٣/٢٠١٩/
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الكاتب متخصص في الفكر الصهيوني والتاريخ 
اليهودي، وهو محلل سياسي، عمل في صحف القدس 
الفلسطينية والنهار والحياة الجديدة والصباح التونسية، 
وشغل منصب مدير دائرة الصحافة واإلعالم في وزارة 
العمل الفلسطينية، من إنجازاته الموسوعة الفلسطينية 

ستوطنات الصهيونية في فلسطين، الميسرة، موسوعة الم
عمود النار ولهيب السيف، شيفرة المشكالت والظواهر 
االجتماعية في المجتمع الفلسطيني ومجتمعات المشرق 

أهمية التربية : العربي، إلى جانب أبحاث ومقاالت حول
المفتوحة والتعلم عن بعد في المجتمع الفلسطيني 

 المثقفة في ، أسباب ودوافع الجرائم في الطبقة٢٠٠٧
، ٢٠٠٨المجتمع الفلسطيني، نشرت في صحيفة القدس 

ٕإنتاج واخراج حلقات من برنامج مواجهة لتلفزيون القدس 
التربوي بالتعاون مع محطة بي بي سي البريطانية 

٢٠٠٠ -١٩٩٩.  

المستعمرات اليهودية «وكتابه األخير هذا، 
يتكون من مقدمة بقلم » والبؤر االستيطانية في القدس

ين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان، أم
ومن مقدمة تمهيدية وفصول أربعة من إعداد الباحث، 
حيث استسقى معلوماتها من مصادر عربية وفلسطينية 
وأجنبية وعبرية، هذا إلى جانب ما تزخر قريحته من 
معلومات عاصر أحداثها كونه وسط الزحام، ففي مقدمته 

لهدف من االستيطان في منحاه التمهيدية أكد أن ا
ًالصهيوني وحقيقته مادي بحت، مبينا أن ادعاء اليهود 
بوجود تاريخ قديم لهم في فلسطين عامة وفي القدس 

  .خاصة هو دافع وادعاء مزيف وكاذب

ولدى استعراضه، نجد ان فصول الكتاب األربعة 
تشمل التاريخ اإلداري لمدينة القدس عبر المراحل 

ختلفة وقضائها والقرارات الدولية الصادرة التاريخية الم
بشأن االستيطان الصهيوني وكذلك رصد المستوطنات 
ٕالصهيونية وابراز خطورتها وأهمية دورها في خنق وعزل 

اإلسالمي والمسيحي « القدس عن محيطها العربي 
  .ًالفلسطيني مدعوما بالخرائط التوضيحية

في في الفصل األول تناول التقسيمات اإلدارية 
ًفلسطين قديما وحتى الدولة العثمانية التي تحولت فيها 
األجناد إلى نيابات حيث قسمت فلسطين لثالث نيابات 

  .صفد والقدس وغزة

  .فتناول نيابة القدس وقراها بتفصيل مختصر

« اإلسرائيلي«وفي الثاني تناول أنماط االستيطان 
: وتطوره في القدس والتي تمثلت في خمسة أنماط 

تس، الموشاف، واليشوف، الناحل، والكتل الكيبو
   .االستيطانية

وفي الثالث تناول الحديث عن اإلجراءات 
الداعمة لالستيطان في القدس والتي « اإلسرائيلية«

تنوعت لتشمل التشريعات واألعمال التهويدية المباشرة 
الضم، تهويد المرافق والخدمات : وهي على النحو التالي
زل وفرض الحصار، القضاء على العامة، اإلغالق والع

النشاط االقتصادي العربي، طمس الثقافة الوطنية وتهويد 
التعليم، االعتداء على المناطق الدينية اإلسالمية 
والمسيحية، هدم المنازل، إصدار القوانين حيث هناك 

ً قانونا جرى إصدارها تسهل عليهم االستيالء ١٦نحو 
: صة في القدس كـعلى األراضي الفلسطينية المحتلة خا

، قانون «إسرائيل«قانون ضم القدس، القدس عاصمة لـ 
، قانون أمالك ١٩٦٧المحافظة على األماكن المقدسة 

، قانون مراقبة المدارس لسنة ١٩٥٠الغائبين لعام 
اطنة والعودة لسنة و، قانون االستمالك، قانون الم١٩٦٩
 وغيرها ٢٠١٨، قانون القومية لسنة ١٩٥٢ – ١٩٥٠
لقوانين التي كلها تعمل على تهويد المدينة من ا

  .المقدسة

وبخصوص الفصل الرابع واألخير فإنه يتناول 
أحزمة المستوطنات اليهودية في القدس والتي قسمها 

حزام المستوطنات من جهة الغرب والجنوب وعددها : إلى
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 مستوطنة، وحزام المستوطنات من جهة الشمال ٥٧
ما يعني أن القدس ، . مستوطنة٣٣والشرق وعددها 

 . مستوطنة٩٠محاطة من جميع الجهات بـ 

  ١٣ ص٣/٢/٢٠٢٠الدستور 
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مؤسسة القدس الدولية في فلسطين تصدر 
تقريرها الشهري حول انتهاكات االحتالل في 

  القدس
 

أصدرت مؤسسة القدس الدولية، فرع فلسطين، 
، )٢٠٢٠ يناير ٣١ يناير حتى ١من (تقريرها الشهري 

انتهاكات االحتالل في مدينة القدس حول انتهاكات حول 
 .االحتالل وأذرعه المختلفة للقدس وقطاعاتها المختلفة

 مستوطن ١٥٠٠وأوضح التقرير أن أكثر من 
يهودي اقتحموا المسجد األقصى المبارك بحراسة شرطة 

 .يهودا غليك، والمتطرف أوري آرئييل"االحتالل من بينهم 

ّ عمال االحتالل العمل كما استأنفت مجموعة من ُ
سور (في الحائط الجنوبي للمسجد األقصى المبارك 

بمنطقة القصور األموية، بزعم ترميم ) المدرسة الختنية
الحائط الخاص بالمسجد األقصى المبارك، لتحقيق المزيد 
من التدخل في المسجد األقصى، من خالل التدخل في 

 .العمارة

ع خطيب في الوقت نفسه، واصل االحتالل من
 ٧٤(المسجد األقصى المبارك الشيخ إسماعيل نواهضه 

من الدخول إلى مدينة القدس ومن الوصول إلى ) عاما
 .المسجد األقصى المبارك

وكشف التقرير أن االحتالل اعتقل خالل الفترة 
 ٧: (ً فلسطينيا من القدس بينهم١٣٠المذكورة أكثر من 

 ).ً قاصرا٢١ أطفال، و٤سيدات، و

 ٧رير، هدم االحتالل أكثر من وحسب التق
 منازل ٤منشآت سكنية وزراعية ومحال تجارية، منها 

ُأجبر أصحابها على هدمها بأيديهم، بحجة البناء دون 
ترخيص في بلدة جبل المكبر وبلدة سلوان، العيسوية 
ّووادي الحمص، وحارة باب السلسلة، في ما سلم 

لعيسوية،  إخطارات هدم ألهالي ا٥االحتالل ما يزيد عن 
 بناية ومنزل في ٥٠إضافة إلى تصوير ما يزيد عن 
 .البلدة، وتصوير الحارات ومداخلها

وأشار تقرير القدس الدولية إلى أن أكثر من 
ً فلسطينيا مهددون بالترحيل جراء قرارات االحتالل ٧٢٠
ً منزال في بطن الهوى وسط سلوان بالقدس ١١٢بهدم 

 .المحتلة

ًل قرارا بإخالء بنايتين كما أصدرت محكمة االحتال
لعائلة ناصر الرجبي وعائلة دويك في حي بطن الهوى 

" جمعية عطيرت كوهنيم"ببلدة سلوان، لصالح 
 .االستيطانية

ّمن جهة ثانية، بين التقرير أن االحتالل أبعد 
ً مواطنا عن مدينة القدس والمسجد األقصى، ٦٠أكثر من 

 بينهم رئيس  أشهر، ومن٦لمدد تراوحت بين أسبوع إلى 
الهيئة اإلسالمية العليا في القدس خطيب المسجد 

صبري وعدد من  األقصى المبارك؛ الشيخ عكرمة
 .الصحفيين

وتطرق التقرير إلى انتهاكات االحتالل واعتدائه 
الوعد "على التعليم في القدس، ومنها منع مدرستي 

في مدينة القدس من افتتاح الفصل " الفرسان"و" الصادق
 الثاني، بحجة عدم حصولهما على تراخيص، الدراسي

ٕواغالق مدرسة عبد اهللا بن الحسين الثانوية للبنات في 
 .حي الشيخ جراح، ونقل طلبتها إلى مدارس أخرى

وأشار التقرير إلى اعتداءات عصابات 
على المقدسات، ومنها إقدام مجموعات من  المستوطنين

 في المستوطنين على إحراق أجزاء من مسجد البدرية
بيت صفافا، وخط شعارات معادية للفلسطينيين 

 .والمسلمين على جدرانه
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ولفت التقرير إلى تشققات وانهيارات أرضية 
في باب السلسلة داخل " النيرسات"واسعة في حوش 

القدس القديمة، نتيجة لحفريات االحتالل أسفل المنطقة 
عائلة ) ٢٦(لشق أنفاق في المنطقة، ويسكن الحي نحو 

حال تجارية، جميعهم مهددون باإلخالء من قبل م) ٣(و
  .بلدية االحتالل

  ٤/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 تحت شعار ً بريدياًسلطنة عمان تطلق طابعا
  "القدس عاصمة فلسطين"

 

ُ أطلق بريد عمان طابعا تذكاريا جديدا –وكاالت 
، دعما من سلطنة "القدس عاصمة فلسطين"يحمل شعار 

 .ضية الفلسطينيةُعمان للق

وقالت وكالة األنباء العمانية، اليوم األحد، يأتي 
ًإجالال "، "القدس عاصمة فلسطين"إطالق طابع البريد 

ًوتقديرا ألحد المدن األكثر قدسية في العالم العربي 
، ويحمل الطابع صورة لقبة الصخرة التي تعد "واإلسالمي

البلدة القديمة أحد أهم المعالم المعمارية اإلسالمية في 
 .للقدس

وذكرت صحيفة الشبيبة العمانية، أن هذه 
الخطوة جاءت بهدف التأكيد على دعم العالم العربي 
للقضية الفلسطينية ضمن التعاون المشترك مع اللجنة 
العربية الدائمة للبريد التي تم تأسيسها بواسطة جامعة 

 .م١٩٥٤الدول العربية في عام 

مل صورة لقبة الصخرة ويتوفر الطابع اآلن ويح
المشرفة التي تعد أحد أهم المعالم المعمارية اإلسالمية 
في البلدة القديمة للقدس، كما يتزين الطابع بعلم دولة 

 .فلسطين وحمامتي السالم بلونهما األبيض

ًوتعليقا على ذلك، قال عبد الملك البلوشي، 
ُتعد عمان في طليعة : "ُالرئيس التنفيذي لبريد عمان ُ

دول الداعمة للقضية الفلسطينية، وجاء إطالقنا لهذا ال
الطابع الجديد لكي يصور جمال وروعة قبة الصخرة 
بتصميمها المعماري المبهر ولكي يكون بمثابة رسالة 
موحدة للعالم أجمع نؤكد من خاللها أن القدس عاصمة 

 ".فلسطين

نأمل أن يحظى هذا الطابع بقبول : "وأضاف
ث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس جميع المهتمين باإلر

وأن يكون بمثابة رسالة سالم للعالم أجمع نعبر من 
خالله عن تمنياتنا القلبية بمستقبل أفضل سمته الحرية 

 "للشعب الفلسطيني الشقيق

جدير بالذكر، أن الخطة التي طرحها الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، لتسوية الصراع بين 

سطيني واإلسرائيلي تستثني مدينة القدس الجانبين الفل
الشرقية المحتلة من أراضي الشعب الفلسطيني، وتقترح 
بدال من ذلك إقامة عاصمة لفلسطين في إحدى القرى 

  .الفلسطينية القريبة من القدس

  ٩/٢/٢٠٢٠اليوم السابع 

* * * * *  

القدس في وعي األجيال "صدور كتاب 
  للدكتور راشد عيسى" الصاعدة

  

ًصدر حديثا عن مركز دراسات القدس  - نعما
القدس في وعي األجيال الصاعدة : في عمان كتاب

لبن  للدكتور راشد عيسى، وقد كتب الدكتور زياد أبو
يأتي مشروع : مدير عام المركز تقديم للكتاب، جاء فيه

من خالل مسابقة  )القدس في وعي األجيال الصاعدة(
ً عاما، وقد قام ٢٥القصيرة لطالب المدارس خالل  القصة

الباحث الدكتور راشد عيسى بدراسة القصص القصيرة 
من بيئة واحدة ومن المدارس  لمسابقة طالب المدارس،

ّنفسها، دراسة أدبية ثقافية اجتماعية نضالية، وبين كيف 
تطور مفهوم الطالب لمدينة القدس المحتلة، ووعيهم 
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خالل ربع قرن من النضال البطولي ألهل المدينة 
  .المقدسة

 جمعية يوم القدس/ لمركز دراسات القدس سبق
مسابقة سنوية لطالب المدارس في  ّفي عمان أن نظم

المملكة األردنية الهاشمية في كتابة القصة القصيرة 
ًخالل خمسة وعشرين عاما، وقد تقدم عدد من طالب 

البيئة الواحدة  ّالمدارس نفسها للمسابقة، ضمن مكونات
ٕسابقة، فبرزت مواهب وامكانات الطالب للفوز بجوائز الم

بشكل الفت للنظر، وقد عبرت تلك القصص القصيرة عن 
وعيهم وتفاعلهم مع القدس ومعاناة أهلها، ومن أجل ذلك 
ّشكل المركز لجنة تحكيم من أساتذة متخصصين في النقد 
واألدب، وقد استطاعت اللجنة أن تحدد أسماء الفائزين، 

ويحضره جمهور  ًفل يقام سنويا،لهم الجوائز في ح وتقدم
كبير من الطلبة والمعلمين والمعلمات وأهالي الطلبة 

  .وشخصيات ثقافية

يهدف هذا المشروع إلى دراسة قصص الطالب 
الذين استطاعوا أن يعبروا من خالل كتاباتهم عن المدينة 

من أحياء وأمكنة ومعالم تاريخية ) القدس(المقدسة 
لشعب الفلسطيني، وقد صوروا ودينية وثقافية ونضاالت ا

في قصصهم القصيرة معاناة أهل القدس تحت االحتالل 
الصهيوني، بأسلوب أدبي رشيق، يرقى للكتابة اإلبداعية، 
ويشجعهم على التواصل مع قضيتهم الفلسطينية، وسعت 

 تتبع تطور الدراسة التي قام بها الدكتور راشد عيسى إلى
 قرن، وما آلت إليه الوعي عند هؤالء الطالب خالل ربع

األمور من تغيرات سياسية واجتماعية ونضالية في تلك 
الحقبة، وكيف تطور عقل الطفل في معالجة القضية 
 الفلسطينية، كما كشفت الدراسة عن األساليب الجمالية
التي وظفها الكتاب األطفال في إنجاز نصوصهم التي 

ة ًتشتبك مع مأساة القضية الفلسطينية وتحديدا مدين
القدس العربية، فأبانت مالمح الوعي المعرفي والوجداني 
لدى األجيال الواعدة عبر سنوات امتدت إلى خمسة 

 .ًوعشرين عاما

 ٢٣ ص٢٦/٢/٢٠٢٠ الدستور
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�2�  

ُعن شهيد القدس الملك المؤسس ِ 
  

 حيدر محمود

ّرسالة إلى سيدنا في ظل التحديات الكبار» ّ ّ»  

ِأبا الحسين«ّسيدي، يا  ُ، وان كنت»ُ ْ ٕ  

ََأنا عودها، وناي غناها َ ُ  

ْالقوافي تغضي حياء، أمام الـ َ ً ُ  

ّقائد الخالد الذي جالها َ ِ ِ  

ُهو الشاعر الذي ال يجارىَف ُ ّ َ ُ  

ُوهو الفارس الذي ال يماهى ُ  

ُوهو العالم الجليل، حكيم ُُ ِ َ َُ  

ُالزمن الصعب، والشهيد فداها  ِ ْ ّ ِ   

َوفدى قدسنا التي ما سقاها ِ ْ ُ ِ  

ََأحد، من دمائه، ما سقاها ِ ِ ِ ٌ َ  

َوَأبوه أبو الملوك، الذي ما زال ِ ُ ُ  

َيعلي األذان في    «أقصاها«ُ

ْمن حوله، بمآقيهمّوالنشامى،  ِ ِِ ْ َ  

َيضيؤون صبحها ُْ   َومساها.. ُ

ُتعرف  ِ ْ ُالقبة الشريفة«َ ُّ ُ «َمن صان  

ِعلى شح ما لديه     َ بهاها–ُ

َوالمحاريب، والمنابر، من كحل  َ ْ َ ُ ِ ُ 

ّومن حناها.. َأهدابها َ ْ َ َ! 

ٌهو فرض َُْ ٌال منة.. َ ّ   ُودعاها.. ِ
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ٌمستجاب ْ   !َولن يخيب رجاها.. ُ

ُولها الوعد ْ ِأن نظل على العهد: َ ْ َ  َ َ ْ  

َفعجل يا رب يوم لقاها   َْ َ!  

ْسيدي، صاحب الوصاية، َأيقظ ِ َ ّ  

َُأمة قد جنت عليها يداها َ ً ّ!  

واستباحت من نفسها، كل ما لم ُ ِ ْ َ ْ  

ِيستبحه منها أَلد عداها  َ ُ ْ َِ ْ َ!  

ٌنازف غربها، وفي الشرق نار ِ  ُ َ ٌ  

ِنكتوي كلنا بلفح لظاها ْ َ ِ  ُ َ ْ َ!!  

ًدجى مطبق عليها شماالوال ٌ ِ ْ ُ   

ُوالريح تغشى ذراها.. ًوجنوبا ْ َ ُ ّ  

َِأطلق  َالصرخة العظيمة«ْ َ ْ  «فيها  

علها علها    !!َعساها.. َعساها.. َ

  ١٦ ص٣/٢/٢٠٢٠الرأي 
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