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  ٤  ع هذه الظروفيعنها رغم جم
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  االردن والقدس

  لقدس أساس محور السياسة األردنية ابقيت القضية الفلسطينية و: كنعان

  ع هذه الظروفيلم تغب عنها رغم جم
  

 علـى سـتندتا بثوابت حكمه دعائم الثاني عبداهللا الملك جاللة بقيادة ردناأل ّرسخ – المجالي حيدر
 مــن بــه يعــصف مــا ظــل فــيردن األ واســتقرار أمــن عــززت والخارجيــة، الداخليــة الــسياسة فــي شــمولي فكــر

 نـأت توازنـات، علـى اشـتملت التـي السياسية بحنكته العالم إعجاب جاللته نال وقد وعالمية؛ إقليمية أحداث
 ....اإلقليم يشهدها التي الدامية الصراعات عن بالدولة

   واعية مدركة للمسؤولياتقيادة: كنعان

 بقيــادة يحظــىردن األ أن كنعــان، عبــداهللا الــدكتور لقــدسا الملكيــة لــشؤون اللجنــة عــام أمــين وقــال
 والتـي عاتقهـا علـى الواقعة العالمية يةنسانواإل والقومية الوطنية المسؤوليات لحجم ومدركة واعية سياسية
 التاريخيـة بالجـذور تتـصل مهمـة مقومـات علـى يقتـهحق فـي يستند السياسي النهج هذا اقتدار، بكل تؤديها
 اهللا صـلى محمـد الرسـول نـسل مـن انحدارها عن الناتجة والدينية الروحية واألبعاد ية،ردناأل للقيادة العميقة

 التـاريخ فتـرات امتـداد علـى للهاشـميين القومية والثوابت المواقف من زاخر موروث إلى إضافة وسلم، عليه
  .الدبلوماسي

 قيادتــه، بهــا تتمتــع التــي الرفيعــة والــسمعة الدوليــة المحافــل فــيردن لــأل المميــزة المكانــة إن :وقــال
 ولعــل العــالم، فــي المتنفــذة القــوى مــن الكثيــر مــع إســتراتيجية توازنــات خلــق فــي ســاهمت عوامــل جميعهــا
 جــائزة لمثــ عالميــة جــوائز علــى وحــصوله األمريكــي الكــونجرس فــي الثــاني اهللا عبــد الملــك جاللــة خطابــات
 اسـتثمرت وقـد العـالم، لـدى واحترامهـا قبولهـا ودرجـة القيـادة هـذه مكانة على ًدليال جميعها ًمؤخرا، تمبلتون

  .القدس وجوهرها فلسطين المركزية األمة قضية عن الدفاع بغية قومية مصالح في المكانة هذه

 أكـد الدوليـة، الـضغوط رغم عسكرية وحروب لنزاعات االنجرار من حمته التيردن األ سياسة وحول
 العالم تدعو التي والمضامين المحاور من العديد بطرح عهده ّستهلا الثاني اهللا عبد الملك جاللة أن كنعان
 المتطلعة األجيال لحياة ًمناسبا والعالمي اإلقليمي المناخ ليكون السالم، غايتها ودبلوماسية ثقافة تبنيإلى 

 فرصــتنا( جاللتــه كتــاب ومــضمون عنــوان إلــى تنبهنــا لــو وربمــا تــرام،واالح الوئــام علــى قائمــة كريمــة لحيــاة
 بمـا الدوليـة والعالقـات المـستقبل ويستـشرف يعـي أنـه لعرفنـا ،)الخطر وقت في السالم نحو السعي :األخيرة

 الدبلوماسـي األمـل يبـث أنـه غيـر الـسلمية العمليـة تعيـشه الـذي والوقـت الظـروف خطورة مالحظته ذلك في
  .وعالمي إقليمي سالم دستور فخر بكل نسميه أن يمكن ما وحكمة بجدية ويطرح

 هــذه تجــاوز مــن للحكومــات المــستمرة وتوجيهاتــه قيادتــه بحكمــة اســتطاعردن األ أن إلــى وأشــار
ــذين الــشهداء مــن كوكبــةردن األ فيهــا قــدم مكلفــة كانــت المواجهــة فــاتورة بــأن ًعلمــا الــصعوبات،  قــدموا ال
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 والجهـود التـضحيات بفـضل انقـشعت التـي اآلثمـة الظالمية اإلرهاب حالة جهةموا سبيل في للوطن أرواحهم
 دوره بـسبب عاليـة ماليـة وديـون تكـاليف إلـى إضـافة واقتـدار؛ بمهنيـة تعمـل التـي وأجهزتنا لقيادتنا األمنية

 لـم يـةردناأل الـسياسة ومحـور أسـاس والقـدس الفلـسطينية القـضية بقيـت حـين في ،األشقاء تجاه ينساناإل
  .الظروف هذه جميع رغم عنها غبت

 الـشاملة يـةردناأل الدبلوماسـية خلـف ًواحـدا ًصـفا تقف واألهلية الرسمية للجهات القول يمكن :وقال
 الـسياسي القـرار صـاحبة والـدول والمنظمـات الهيئـات على للضغط الثاني اهللا عبد الملك جاللة يقودها التي

 ودعوتهـا بعنجهية، تمارسها التي واالنتهاكات االعتداءات نع التوقف على إسرائيل إرغام اجل من العالمي
 القاضــي الــدولتين، حــل أســاس علــى الــسالم صــناعة فــي واإلســراع الدوليــة الــشرعية بقــرارات االلتــزام ًأيــضا

  ....الشرقية القدس وعاصمتها الفلسطينية بالدولة االعتراف

 )ملحق الرأي (١٩ صفحة ٣٠/١/٢٠١٩الرأي 

***  

ًاألردنية بقيادة الملك أبقت األردن صانع السالم عربيا ودوليالدبلوماسية ا ً  
 

الدبلوماسية األردنيـة علـى الثوابـت الهاشـمية األردنيـة، التـي  حافظت – عبد الهادي نيفين – كتبت
عززها جاللة الملك بكافة األحداث اإلقليمية والدولية، فكانت ترتكز على مبادئ واضـحة مبنيـة علـى الحـوار 

السياسية وعدم التدخل بالشأن الـداخلي ألي دولـة، لتتـرك بـصمات مـضاءة حـول مختلـف الملفـات والحلول 
ومن أبرزها القـضية الفلـسطينية، التـي سـاهم األردن بقيـادة جاللتـه بجعلهـا القـضية المركزيـة فـي المنطقـة 

  .والعالم

وماسـية األردنيـة، حرص جاللة الملك عبد اهللا منـذ توليـه سـلطاته الدسـتورية، علـى أن تكـون الدبل
أيقونة في صنع السالم، بالعالم، فكانت جوالته وسفراته كافة، وخطاباته محليا ودوليا، تطوي دوما وصفات 
آمنة للخروج من كافة أزمات المنطقة والعالم، وفي تطبيقها، يمكن الخروج بالعالم من عنق زجاجة أحـداث 

ّخلقت أزمات سلبية أخرت من خطى التقدم لغد آمن آ   .الف األميالّ

ّفقد منح جاللة الملك القضية الفلسطينية أولوية بكافة جوالته، وخطاباته، وجعلها حاضرة بكل قـوة 
 أوبكافــة المحافــل الدوليــة، فــضال عــن جعلهــا أولويــة علــى أجنــدة جاللتــه محليــا، فلــم تبتعــد عــن أي لقــاء 

ية الهاشـمية بحمايـة المقدسـات فـي  لجهود جاللته فـي الـسعي لتعزيـز الوصـاإضافةخطاب لجاللته محليا، 
القدس الشريف، فكان لجهوده األثر األكبر في حماية القدس والمسجد األقصى، والوقـوف أمـام االنتهاكـات 
اإلسرائيلية، سدا منيعا أوقف من خالله عشرات الخطط اإلسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة، واالعتداء على 

  .المقدسات

األردن، الكثيــر مــن اإلجــراءات التــي مــن شــأنها مــنح الفلــسطينيين حقهــم كمــا كــان لجاللــة الملــك و
بــدولتهم، بعيــدا عــن نهــج الكــالم، حيــث عمــل األردن وفــي أكثــر مــن مــرة علــى إجبــار إســرائيل فــتح المجــال 
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للمـصلين أن يـؤدوا صـالتهم وتحديـدا يـوم الجمعـة فـي المـسجد األقـصى، وكـان هـذا اإلصـرار، يقابـل قــرارات 
  .منعهم من الصالةإسرائيلية ب

ــضية  ــة وق ــا أولوي ــى كونه ــك عل ــة المل ــدة جالل ــى أجن ــسطينية عل ــضية الفل ــصر حــضور الق ــم يقت ول
مركزية، إنما تجاوز ذلك بأن جعلها جاللته أساسا لحل قضايا المنطقة وحلها وفقا للشرعية الدوليـة سـيقود 

انـب أن جاللتـه يحـرص دومـا علـى للكثير من اإليجابيات التي تـنعكس علـى المنطقـة والعـالم بأسـره، إلـى ج
 وصوال لنهج واضح لحل هذه أتباعهاوضع قاطرة السالم على مسارها الصحيح بتحديد الخطوات التي يجب 

  .القضية

القضية الفلسطينية حالة خاصة على أجندة جاللة الملـك، أصـر جاللتـه علـى حـضورها علـى مـدى 
ا، ولكـن إصـرار جاللتـه علـى جعلهـا القـضية األولـى سنين غابت بها عن مـرأى واهتمـام العـالم عربيـا ودوليـ

أبقاها في مقدمة الحـدث اإلقليمـي والعـالمي رغـم تعـدد قـضايا المنطقـة وأزماتهـا التـي طغـت خـالل الـسنوات 
  .األخيرة على تفاصيل المرحلة

وطالما أكد جاللتـه أن الحـل العـادل والـشامل للقـضية الفلـسطينية، الـذي يـستند إلـى حـل الـدولتين، 
ّ الـصراع الفلـسطيني اإلسـرائيلي وسـيحقق الـسالم للجميـع، وهـو الحـل الـذي ٕوانهـاءمبادرة السالم العربيـة، و

ــيس فقــط  ــع ول ــان للجمي ــسالم، أمــن ســيحقق األم ــاحثين عــن ال ــسطينييســيقود ألمــن الب ــا للعــالم نللفل  إنم
  ....بأسره

  )ملحق الدستور (٥ صفحة ٣٠/١/٢٠١٩الدستور 

***  

  ً يقف مدافعا عن قضايا األمتين العربية واالسالمية األردن بقيادة الملك

  وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس
  

يحتفل األردنيون اليوم األربعاء، بالعيد السابع والخمسين  – عمان - بترا-مازن النعيمي... >>
 عليه وسلم، واالبن لميالد جاللة الملك عبداهللا الثاني، الحفيد الحادي واألربعين لسيدنا محمد، صلى اهللا

  .األكبر للمغفور له بإذن اهللا جاللة الملك الحسين بن طالل، طيب اهللا ثراه، وسمو األميرة منى الحسين

كرس جاللة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، 
 وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفق حل الدولتين

 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي جهود ترافقت مع ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .دعم ملكي متواصل لألشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهما العادلة على ترابهم الوطني
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ًويبذل جاللته جهودا كبيرة باعتباره وصيا وحاميا وراعيا ل ً ً لمقدسات اإلسالمية والمسيحية في ً
القدس الشريف، للحفاظ على عروبتها وهويتها العربية ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، ودعم وتثبيت 

  .سكانها، مسلمين ومسيحيين، وتعزيز وجودهم في مدينتهم

يحي في ويؤكد جاللة الملك في مختلف اللقاءات والمحافل الدولية، أن إنكار الحق اإلسالمي والمس
القدس سيعزز العنف، وان ما يشهده العالم العربي والعالم، من انتشار العنف والتطرف، هو نتيجة لغياب 
ٕحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من ظلم واحباط، إلى جانب تشديد جاللته على 

  .طيني اإلسرائيليأن منطقتنا ال يمكن أن تنعم بالسالم الشامل، إال بحل للصراع الفلس

وتحمل لقاءات جاللته المتواصلة مع العديد من رجال الدين والقيادات اإلسالمية والمسيحية في 
ًالقدس، تأكيدا واضحا على دعمه لصمود كنائس األرض المقدسة، إذ يشدد جاللته دوما على أن حق  ً ً

  >>... بحمايتهالمسلمين والمسيحيين في القدس أبدي وخالد، وأن األردن سيواصل دوره

  ٦ص/٣٠/١/٢٠١٩الغد 

***  

 القدس في خطاب األحزاب السياسية األردنية
  

 قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك األستاذ نظام - )بترا( كانون الثاني ٢٩عمان 
بركات، ان القضية الفلسطينية والقدس شكلتا محورا أساسيا في خطاب األحزاب األردنية، مشيرا الى أن 
معظم األحزاب السياسية األردنية التي نشأت في الخمسينات، كانت فكرتها قائمة على تبني القضية 

الذي بثه التلفزيون " عين على القدس"وأشار بركات في حديث لبرنامج .الفلسطينية كقضية مصير وطني
ة عودة الحياة ّاألردني مساء أمس االثنين، الى فترة ما بعد الخمسينات حين حلت األحزاب، ثم مرحل

البرلمانية، وصدور قانون األحزاب في بداية التسعينات، حيث أصبحت األحزاب علنية وتعمل في إطار 
النظام السياسي، ولكن شهدت هذه الفترة الكثير من التحوالت المتعلقة في توجهات هذه األحزاب التي باتت 

أن هذا التحول ناتج عن قانون األحزاب ولفت بركات الى .ّتركز على الهم الوطني والقضايا الداخلية
األردنية واشتراطاته لتشكيل األحزاب، مشيرا الى أنه ال بد من التمييز بين التيارات الحزبية التي ربطت 
القضية الفلسطينية ببرامجها بشكل متباين حسب توجهاتها الفكرية، وما بين موقف القيادة األردنية 

عظم األحزاب متوافقة مع موقف الدولة األردنية فيما يتعلق بالقدس والحكومات المتعاقبة، حيث بقيت م
، ارحيل الغرايبة، ان قضية القدس هي )زمزم(وقال أمين عام حزب المؤتمر الوطني .والقضية الفلسطينية

جوهر ولب القضية الفلسطينية التي تمثل القضية المركزية لألمة العربية واإلسالمية، معربا عن اعتقاده 
بالنسبة لألردن تشكل قضية جوهرية من القضايا الداخلية، وأن األحزاب السياسية التي هي جزء من أنها 

وأشار الى أن .الدولة األردنية، تقف بقوة مع الدولة األردنية في حماية هذا الملف وحفظه والدفاع عنه
لسياسي لجميع األحزاب، خطاب القدس والقضية الفلسطينية هو الخطاب األكثر بروزا وتأثيرا في الخطاب ا
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بما فيها حزب المؤتمر الوطني، مؤكدا أن دور األحزاب سوف يبقى فاعال في التوعية ألجيال الشباب 
وللمجتمع األردني، حتى يكون الموقف األردني موقفا متكامال وشامال، رسميا وشعبيا في مواجهة الهجمة 

زب األردن أقوى، رلى الحروب، أن القدس بدورها ذكرت أمين عام ح.الصهيونية على القدس وفلسطين
واحد من الثوابت االستراتيجية بالنسبة للنظام األساسي وبرنامج حزب أردن أقوى، منذ تأسيسه وهو يعتبر 
القضية الفلسطينية ثابتا من الثوابت الوطنية األردنية، مثلها مثل أي شأن أردني آخر، ألننا نعتبر قيام 

ة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس الشريف، هي مصلحة وطنية لكال الدولة الفلسطينية المستقل
من جانبه أشار أمين عام الحزب الشيوعي األردني فرح اطميزو، الى أن .الشعبين الشقيقين ولكال الدولتين

الحزب في برامجه السياسية يشخص المخاطر الكبيرة جدا للحركة الصهيونية على القدس والمقدسات، 
ن االسرائيليين يوظفون الدين لتحقيق األهداف االستراتيجية للحركة الصهيونية، وخير دليل على خاصة أ

  )بترا (.ذلك قانون الدولة اليهودية الذي تم اقراره أخيرا

  ٣٠/١/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

*** 

  شؤون سياسية

  السفير الكويتي في حوار مع الدستور

  ية حيال القضية الفلسطينية فخورون وكلنا ثقة بالجهود الملك

  وبأهمية الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات
  

  نيفين عبد الهادي: أجرت الحوار

يختار سفير دولة الكويت لدى األردن عزيز رحيم الديحاني من اللغة عمقها، ومن الكلمات ... >>
ّقة المميزة وصفا دقيقا، يحكي جوهر ألقها، عند حديثه عن العالقات األردنية الكويتية، ليمنح هذه العال

ّحقيقتها التي وصلت ألعلى درجات التنسيق والتطابق والوحدة، لما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن 
السفير الكويتي  .سمو الشيخ صباح األحمد الجابر المبارك الصباح، وأخيه جاللة الملك عبد اهللا الثاني

كويتية األردنية، يقول أنها تجاوزت أعلى درجات التنسيق لدى األردن، في وصفه وتقييمه للعالقات ال
ّ، لتشكل نموذجا يحتذى في مثالية العالقات العربية »ّالمربع الذهبي«والترابط، ونحن اليوم نضعها في 

العربية، وحالة مختلفة بإيجابية عالية ألي عالقات تربط األشقاء بعضهم ببعض، في تشابه يجمعهما في 
الديحاني في حوار شامل مع .صيل التي يراها السفير أساسية بحياة البلدين والشعبينالكثير من التفا

ّعال به صوت حبه لألردن، الذي يتولى به منصب سفير لبالده منذ قرابة الخمسة » الدستور«جريدة 
 أشهر، تحدث عن عدد كبير من القضايا ذات اإلهتمام المشترك، رافضا الدخول بحجم المساعدات المالية
ّالكويتية لألردن في تحمل عبء الالجئين السوريين أو غيرهم، إليمانه بأن هذا األمر واجب وطني للكويت 
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ّوفي الشأن السياسي، عبر السفير .على األردن، وحرية الحديث بهذا األمر للجانب األردني وليس الكويتي
ية، وبأهمية الوصاية الهاشمية الكويتي عن فخر وثقة بالده بجهود جاللة الملك حيال القضية الفلسطين

على المقدسات، في حماية المقدسات من أي انتهاكات، مبينا أن الكويت اآلن بحكم عضويته بمجلس 
األمن، وسيترأس مجلس األمن خالل شباط القادم، سيكون هناك الكثير من التنسيق بشأن القضية 

ت، ونحن نتفق دائما مع التحرك والتوجه الفلسطينية فهي قضية أساسية وجوهرية بالنسبة لنا في الكوي
  .ّاألردني ونساند كل تحرك يقوم به األردن بقيادة جاللة الملك من أجلها

  نفخر بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

ما هو موقفكم من الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف، وكيف يدعم : الدستور
نحن ثقتنا كبيرة بجاللة الملك وباألردن، : الديحاني.ة جاللة الملك بهذا الشأن؟الكويت جهود األردن بقياد

ونفتخر بهذه المواقف، وبهذه الوصاية الهاشمية على المقدسات، ونؤمن بأهميتها ودورها الكبير في 
   .>>..حماية المقدسات من أي انتهاكات

  ٩ص/٣٠/١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  للقدس السفارة نقل بالده نية ينفي البرازيلي الرئيس نائب
 

 فــي الفلــسطيني الــسفير ،البرازيلــي الــرئيس نائــب مــوراو هــاملتون بلــغ – ســما – المحتلــة القــدس
 .المقبلة الفترة في المحتلة القدس إلى أبيب تل من السفارة نقل تفكر ال بالده ان الزبن، إبراهيم البرازيل

 علـى عربيـة ضـغوط ظـل فـي تأتي التصريحات تلك فان الخبر اوردت التي العبرية المواقع وبحسب
 التـي الحـالل اللحـوم ًتحديـدا نقلـت، حال في المشتركة التجارة بوقف تهديد وسط السفارة، نقل لمنع البرازيل

  .ٕواسالمية عربية دول تستوردها

  ٢٩/١/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

*** 

  مليار دوالر١,٢ تطلق نداءين لجمع "االونروا"

أطلق المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق  أي الر–عمان    
 مليار دوالر من أجل تمويل خدمات الوكالة ١,٢بيير كرينبول أمس، نداء طلب فيه مبلغ ) األونروا(األدنى 

 فلسطين في  مليون الجئ من٥,٤الحيوية الرئيسة والمساعدات اإلنسانية المنقذة لألرواح لما مجموعه 
وهذا المبلغ هو المطلوب من أجل المحافظة على مستوى عمليات األونروا كما كانت في . الشرق األوسط

 إن ندائي موجه لكافة شركائنا بالعمل على استدامة مستويات التمويل ": وقال المفوض العام.٢٠١٨عام 
  . .٢٠١٨التي تم تحقيقها فرديا وجماعيا عام 
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 مليون دوالر لمواصلة خدماتها الرئيسة ٧٥٠لمطلوب، تحتاج الوكالة إلى ومن إجمالي المبلغ ا
التي تشمل التعليم والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية 

 مليون دوالر من أجل تقديم المساعدة اإلنسانية ١٣٨وتحتاج الوكالة إلى .٢٠٣٠المستدامة وأجندة 
، إلى جانب )غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية(راضي الفلسطينية المحتلة الطارئة في األ

في سوريا ومن أجل الجئي ( مليون دوالر من أجل دعم نداء الطوارئ لألزمة اإلقليمية السورية ٢٧٧
  .)فلسطين من سوريا في لبنان واألردن

  ٢ص/٣٠/١/٢٠١٩الرأي 

***  

  ا المسيحية واإلسالمية في القدس مستهدفة ومستباحةمقدساتنا وأوقافن: المطران حنا
  

 في القدس المطران عطـا اهللا حنـا، األرثوذكس سبسطية للروم أساقفةرئيس  وجه – سما – رام اهللا
االتحــادات البرلمانيــة واإلقليميــة الدوليــة حــول مــا يخطــط لمدينــة  إلــى اليــوم الثالثــاء، نــداء ورســالة عاجلــة

 مدارس االونروا العاملة في المدينة المقدسة وتداعيات هذا القرار علـى حيـاة القدس، خاصة مسألة تصفية
 .المقدسيين الفلسطينيين

بـشكل مباشـر إليقـاف "وطالب المطـران فـي رسـالته بتـدخل االتحـادات البرلمانيـة واإلقليميـة الدوليـة 
سات االحتالل العنصرية  مدارس االونروا في القدس، والتصدي لسياإغالق إلى المشروع االحتاللي الهادف

في المدينة المقدسة والتي تستهدف شعبنا الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه، وال يستثنى من ذلـك أحـد علـى 
  ".اإلطالق

تتركــوا شــعبنا واحــدا : "، وقــالإنقــاذهوناشــد هــذه الهيئــات بــضرورة التحــرك الــسريع إلنقــاذ مــا يمكــن 
ـــ ـــوا مدين ـــه وال تترك ـــه وظالمي ـــه وقاهري ـــارع جالدي ـــآمرين عليهـــا يق ـــدة تواجـــه مـــصيرها والمت ـــدس وحي ة الق

مقدسـاتنا وأوقافنـا : "وقال المطران حنـا، فـي رسـالته".والمخططين لتصفية ما تبقى فيها من وجود فلسطيني
المسيحية واإلسالمية في خطر شديد ومؤسساتنا الوطنية مـستهدفة والمنـاهج الفلـسطينية يـراد تغييرهـا فـي 

تحركـوا مـن ... ضـيوف والـى أقليـة فـي مـدينتنا إلـى م مـدينتنا المقدسـة وتحويلنـامدارسنا، ويراد طمس معـال
 يوما بعد يوم واالحتالل يسعى إلغراقنا في سياساته أيدينا؛ فالقدس تضيع من األوانأجل القدس قبل فوات 

مـا لـى  إولفـت".االستيطانية وممارساته العدوانية غير المسبوقة والتي تزداد حـدة وبـشكل مـستمر ومتواصـل
ّيخطط لمدينة القدس وخاصـة مـا يبيـت للمـسجد   ولألوقـاف المـسيحية التـي يـتم اسـتهدافها بطـرق األقـصىُ

  .مختلفة ومتنوعة

  ٢٩/١/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

***  
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  مطالبة برلمانات العالم بمنع تصفية مؤسسات األونروا بالقدس
 

 مؤســسات وكالــة غــوث وتــشغيل المجلــس الــوطني الفلــسطيني مــن عواقــب تــصفية حــذر –الجزيــرة 
الالجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة، مطالبا االتحادات البرلمانية في العالم برفض هذا القرار والحفـاظ 

 .على وكالة الغوث

جاء ذلك في رسائل متطابقـة أرسـلها رئـيس المجلـس الـوطني الفلـسطيني سـليم الزعنـون إلـى عـدد 
ية واآلسيوية واألفريقية والعربية واإلسالمية والدولية، وعلى رأسـها االتحـاد من االتحادات البرلمانية األوروب

البرلماني الدولي والبرلمان األوروبي، يطلعهم فيها على خطط االحتالل اإلسرائيلي لتصفية مدارس األونـروا 
  .العاملة في مدينة القدس

ت علـى األهـداف والمخـاطر ووفق بيان وصل الجزيرة نت نـسخة منـه، أطلـع الزعنـون تلـك االتحـادا
المترتبة على تنفيذ توصيات مجلس األمن القومي اإلسرائيلي التي تبنى خاللها خطة رئيس بلدية االحـتالل 

، إغالق مـدارس وكالـة األونـروا ٢٠١٨تشرين األول /السابق في القدس نير بركات التي أعلنها في أكتوبر
ودعا رئيس المجلس فـي رسـائله إلـى رفـض .س اإلسرائيليةفي القدس واستبدالها بمدارس تابعة لبلدية القد

المساس بوكالة األونروا، واإلصرار على المحافظة على اسـتمرار رسـالتها، والـربط الـدائم بـين إنهـاء عملهـا 
وطالــب بتطــوير حملــة عالميــة . القاضــي بــالعودة والتعــويض طبقــا لقــرار تأسيــسها١٩٤وبــين تنفيــذ القــرار 

الحــتالل إنهــاء واليــة األونــروا ومؤســساتها التعليميــة والــصحية وغيرهــا فــي القــدس للتنديــد بقــرار دولــة ا
ــة األونــروا وتطــوير مــداخيلها، مــن خــالل تحفيــز .المحتلــة كمــا دعــا الزعنــون إلــى الحفــاظ علــى عمــل وكال

لـة باعتبار أن المجتمع الدولي يتحمل المـسؤولية الكام"المساهمات الدولية والمساهمات العربية وتشجيعها 
وحـث الـدول المانحـة والممولـة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة لـدعم ".عن مأساة ونكبة الـشعب الفلـسطيني

وأشــار إلــى أن لوكالــة الغــوث خمــس مــدارس فــي .ميزانيــة األونــروا وتلبيــة احتياجــات الالجئــين الفلــسطينيين
ئيـسي فـي المدينـة ومراكـز القدس؛ في شعفاط وصور باهر وسـلوان وواد الجـوز، إضـافة إلـى مركـز طبـي ر

عدد الالجئين الفلـسطينيين المـسجلين لـدى األونـروا فـي القـدس يـصل  وبين أن. الخدمات المعنية باألطفال
إلى مئة ألف، موضحا أن الـسلطات اإلسـرائيلية تمنـع منـذ سـنوات تحـديث وبنـاء غـرف إضـافية أو مـدارس 

  .للطلبة الفلسطينيين

يني في رسائله من أن هذه الخطوات تأتي في سياق محاوالت وحذر رئيس المجلس الوطني الفلسط
ــسطينية،  ــة الفل ــاهج التعليمي ــد المن ــسطينيين، وتهوي ــين الفل ــروا وقــضية الالجئ ــة االحــتالل تــصفية األون دول
والسيطرة على المباني التي تـستعمل كمـدارس مـن أجـل تهويـدها، فـي إطـار عمليـة التهويـد الكبـرى لمدينـة 

  .القدس المحتلة

  ٢٨/١/٢٠١٩ جزيرةلا

***  
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  اعتداءات

  المحتلة القدس مدينة في منازل عدة يقتحم االحتالل

 
 القـدس وسـط العيـسوية بلـدة فـي ريالة أبو سامر الشاب منزل أمس، ليلة االحتالل، قوات اقتحمت

 والوحـدات المخـابرات مـن عناصـر أن البلـدة فـي المتابعـة لجنـة وذكرت.محتوياته وخربت وفتشته، المحتلة،
 وخرابـا، ًفـسادا فيـه وعـاثوا بدقـة، وفتـشوه ريالـة، أبـو حـي فـي سامر منزل داهموا االحتالل وجنود الخاصة
 وهطـول البـاردة األجـواء رغـم تفتيـشه، خـالل المنزل من الخروج على وأوالده المنزل صاحب زوجة وأجبرت
 المنــزل تفتــيش خــالل مــرافقتهم ســامر المنــزل صــاحب منعــت االحــتالل قــوات أن اللجنــة وأضــافت.األمطــار
 أمــامهم للمثــول اســتدعاء ريالــة أبــو ســامر المقدســي االحــتالل مخــابرات ســلمت فيمــا محتوياتــه، وتخريــب
 فـي األطـرش شـعبان المـواطن منـزل أمـس االحـتالل قوات اقتحمت ذاته، السياق في.الثالثاء اليوم للتحقيق
 مـن وانـسحبت اسـتفزازية، وبـصورة بدقـة وفتـشته المحتلـة، القـدس شـرق شمال عناتا ببلدة السالم ضاحية

 أبو حي اليوم، االحتالل، قوات اقتحمت ذلك، إلى.محتوياته وبعثرة المنزل تفتيش بعد الفاصل، الجدار بوابة
 أصــحاب وأجبــرت الحــي، فــي وانتــشرت المركبــات، ّوفتــشت المــسجد األقــصى، جنــوب ســلوان بلــدة فــي تايــة

  .المواطنين مركبات تفتيش اللخ محالهم، إغالق على التجارية المحالت

  ٢٩/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
 

 "األقصى" بمحيط "تلفريك"االحتالل يقرر إقامة 
 صادقت قوات االحتالل امس، على إقامة قطار هوائي –القدس المحتلة  -برهوم جرايسي 

ط المسجد ، ويحط في احدى محطاته في محي١٩٤٨، ينطلق من القدس المحتلة منذ العام "تلفريك"
رغم تحذيرات خبراء إسرائيليين من خطورة هذا المشروع على المدينة وآثارها، وكشف . األقصى المبارك

 في حكومة االحتالل قد صادقت في األيام األخيرة، "لجنة البنى التحتية الوطنية"النقاب عن أن ما يسمى بـ 
  ."تلفريك"على إقامة قطار هوائي 

يربط محطة ) تلفريك(قرت قبل اقل من عامين، مشروع قطار هوائي وكانت حكومة االحتالل قد أ
وهذا المشروع .  ألف مستوطن إلى الحائط١٣٠القطارات في القدس بحائط البراق، بهدف تسهيل وصول 

تم عرضه على شركات عالمية لتنفيذه، وكانت شركة فرنسية قد اعلنت انسحابها في العام الماضي من 
ويجري الحديث عن مسار قطار هوائي، .١٩٦٧راقه للمنطقة المحتلة منذ العام هذا المشروع، بسبب اخت

يخترق القدس المحتلة، ويحط في احدى محطاته عند حائط البراق، بمحاذاة المسجد األقصى المبارك، لما 
 ١,٤ عربة ويمتد طوله ٧٣وحسب ما ينشر فإنه يحمل ما يقارب . فيه من تشويه لمنظر المكان التاريخي



 
١٣

 دقائق، كما ٥ساعة، وتستمر الجولة / كيلو متر٢١و متر، ويسير تلقائيا وباستمرار وبسرعة تصل كيل
  . آالف مستوطن في الساعة٣ عمود اسمنت، كما يمكن له أن يحمل لغاية ١٥سيتم بناء 

وتبين من عرض الكتروني أعدته بلدية االحتالل، أن التلفريك سينطلق من القدس المحتلة منذ 
، وستكون محطته التالية عند باب االسباط، القريب من ساحة حائط البراق، والمحطتان ١٩٤٨العام 

وتزعم بلدية االحتالل أن المشروع يهدف الى التخفيف من مشكلة  .التاليتان ستكونان عند جبل الزيتون
ولكن . نطقةحركة السير ووصول السياح الى البلدة القديمة ويقلل جدا تلوث الهواء من المواصالت في الم

  . مليون دوالر٦٠وتقدر كلفته بما يقارب . ألسباب مختلفة ال تنجح البلدية في دفع المشروع الى االمام

وقال المهندس . وكان مهندسون إسرائيليون كبار قد حذروا حكومتهم، من مشروع القطار الهوائي
 من ناحية تشغيلية وبسبب موشيه سافديا من كبار المخططين في اسرائيل، يقول إن الخطة خاطئة حتى

وحسب اقواله ليس هناك سابقة ألن مدينة . تأثيرها على المنظر الطبيعي والحفاظ على البلدة القديمة ايضا
   .قديمة مثل القدس تنشئ مشروعا كهذا في قلب منطقتها التاريخية

 ال توجد حسب معرفتي، وبعد البحث في الموضوع،“وقال في رسالة وجهها الى سلطات االحتالل، 
أي مدينة تاريخية في العالم سمحت بإقامة شبكة قطارات معلقة في منطقة الحوض المقابل لمنطقة تراثها 

شبكة القطارات المعلقة التي تكاد تالمس اسوار البلدة القديمة وطريق يحلق فوق "، واضاف "التاريخي
كما يقول سفاديا ايضا ."اد دوليالوادي التاريخي ومناطق حساسة، التي بدون شك ستثير معارضة وانتق

وفي المسار االخير للخط . خطوط القطار المعلق تمر فوق عدد من المناطق التاريخية الحساسة“إن 
وهو . ”يحلق على ارتفاع منخفض فوق حي سكني بصورة ستشكل مكرهة ضوضائية ومس بالخصوصية

دوها للمشروع منحازة وال تعبر عن شكل ايضا يتهم القائمين على المشروع بأن الصور التوضيحية التي أع
وفي الجانب  .حسب اقواله العربات في الرسوم التوضيحية اصغر من التي ستقام في الواقع. العربات

إن المشروع يضم ” وفا“الفلسطيني، فقد قال خبير الخرائط في بيت الشرق المغلق خليل التفكجي، لوكالة 
ة في منطقة المحطة العثمانية للقطارات وتنتهي في باب المغاربة عدة مراحل، أولها تبدأ من القدس الغربي

كمحطة أولى وتنتهي في جبل الزيتون فباب االسباط، للربط بين ثالث عناصر رئيسية للسيطرة على ما 
تحت األرض بمعنى األنفاق والسيطرة على ما فوق األرض باالستيطان والسيطرة على الفضاء بمعنى أن 

لغربية هي عاصمة إلسرائيل دون الفلسطينيين، والخطة ستعمق السيطرة اإلسرائيلية على القدس الشرقية وا
  .المدينة

ودعا التفكجي المواطنين الفلسطينيين لالعتراض على هذه الخطة التي تستهدف وجودهم 
ة ومستقبلهم، رغم التأكيد أن من ينفذ الخطة ومن يدعمها هم قضاة مستوطنون، وأن المحاكم اإلسرائيلي

واضح أن ”وقال محافظ القدس عدنان غيث إن هذا المشروع تهويدي، و.لن تقف إلى جانب المقدسيين
حكومة االحتالل ماضية في اإلمعان في سياسة تهويد وأسرلة المدينة المقدسة وتغيير معالم وتاريخ وآثار 



 
١٤

اآلن على من سيخدم الوجه الحقيقي المشرق والعمراني اإلسالمي للقدس، كما انها في سباق انتخابي 
وقال مفتي القدس .”المجتمع اإلسرائيلي واللوبي الصهيوني على حساب شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة

إقامة القطار الهوائي، بمساره المشار إليه، هو انتهاك “والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إن 
العصور األولى التي يمر فوقها، بما فيها لحرمة األراضي الوقفية المملوكة لألوقاف اإلسالمية منذ 

خطورة بالغة لهذا القطار، في حال مر فوق "ً، مشددا على وجود ”المقابر، وبالتالي فإنه اعتداء يجب وقفه
هذه اإلجراءات تهويدية تصب في "وأضاف أن مثل ."المسجد األقصى، أو حتى على أسواره وبالقرب منه

ا غريب تماما عن هذه المدينة الحضارية، فهو يأتي من الطور إلى باب خانة تهويد المدينة المقدسة، وهذ
  .”االسباط القريب تماما من المسجد األقصى وهو مس بمقدسات المدينة وحق شعبنا وأبناء القدس

  ١ص/٣٠/١/٢٠١٩الغد 

*** 

  شؤون مقدسية

  المبارك األقصى المسجد في "ماجستير" رسالة أول مناقشة

 
 الماجـستير رسـالة ،االثنـين أمـس عمـرو، رضـوان األقـصى المـسجد اتمخطوطـ مركـز مـدير عرض

 .نوعه من األول هو حدث في األقصى، المسجد داخل به الخاصة

 األشـرفية المدرسـة محـراب فـي ،"األقـصى المـسجد وحراسـة أمن"عنوان تحمل التي رسالته ونوقشت
 .جابر أبو ٕوابراهيم النتشة، سفيو .ود بكيرات، ناجح .د من تألفت تحكيم لجنة بحضور المسجد، غرب

 عـشرات وتـصوير وفهرسة وفرز جمع في سنوات، ست استغرق الدراسة  إعداد فإن عمرو وحسب
 فــي الماجــستير درجــة لمتطلبــات ًاســتكماال القــدس؛ أوقــاف ٕوادارة الحراســة قــسم أرشــيف فــي الوثــائق آالف

 .القدس جامعة من القدس دراسات

 قــسم بتــاريخ عرفــت حيــث ،٢٠٠٠و ١٩٤٨ عــامي بــين مــسجدال وحراســة أمــن الدراســة وتــضمنت
ُخلــصت كمــا .فيــه االحــتالل شــرطة وتــدخالت الحراســة،  علــى أساســي بــشكل المــسجد حراســة اعتمــاد إلــى َ
 .وتطويره العنصر هذا تنمية وضرورة البشري، العنصر

 لـىع ١٩٦٧ عـام للمـسجد احتاللهـا بعـد عملت االحتالل شرطة إن عرضه في عمرو رضوان وقال
 بـرامج أن إلـى ونـوه تمركزهـا، وأمـاكن صـالحياتها علـى اعتـدت أن بعد األردنية للشرطة كبديل نفسها فرض

 والقــانوني الــسياسي الغطــاء تعزيــز ضــرورة إلــى منبهــا الــضعف، بعــض شــابها الــسابق فــي الحــراس تــدريب
 .والمراقبة االتصال وسائل أحدث واعتماد الحراسة لقسم



 
١٥

 عــدد زيــادة ضــرورة علــى مؤكــدا حــراس األقــصى، بحــق االحــتالل تانتهاكــا إلــى عمــرو وتطــرق
 ،"الستاتـسكو" القـائم الوضـع نظـام واحتـرام ممارسـاته عـن للكـف االحـتالل علـى الـضغط وتضاعف الحراس،
 .المرابطين أعداد زيادة خالل من الشعبية الحراسة تعزيز إلى باإلضافة

 .وفرعيـة رئيـسية عنـاوين ١٠٥ داخلهـا صـفحة، ١٩٠ نحـو فـي فـصول ثالثة من الدراسة وتتكون
 وتـصوير األقـصى المـسجد ألحـوال التاريخيـة الـسجالت مـن سـجال ٢٠١ وفهرسـة جمـع تـم إعـدادها وخالل

 العــام الملــف أرشــيف مــن وثيقــة ١٠٦,٠٠٠ مــن أكثــر وتــصوير فهرســة تــم كمــا منهــا، صــفحة ٤٥,٦٠٠
 .اإلسالمية لألوقاف

 إضـافة قبـل، مـن تنـشر لـم أصـلية مـصادر إلى وتستند ا،مجاله في نوعها من األولى الدراسة وتعد
  .والعبرية واإلنجليزية العربية باللغة آخر ًمرجعا ٤٥ من أكثر إلى

  ٢٩/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  مفتو المحافظات يدينون االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى المبارك
  

 خطيــب – الفلــسطينية والــديار للقــدس لعــاما المفتــي – حــسين محمــد أدان – الــوطن دنيــا – اهللا رام
 قطعــان بهــا يقــوم التــي المتكــررة واالنتهاكــات االقتحامــات المحافظــات ومفتــو – المبــارك األقــصى المــسجد

 يهـودا( المتطـرف الحاخـام اقتحـام آخرهـا كـان والتي المبارك، األقصى المسجد ضد والمتطرفين المستوطنين
 وبحمايــة االقتحــام هــذا أن ســماحته وأضــاف بزواجــه، لالحتفــاء تــهوأروق المبــارك األقــصى للمــسجد )غليــك

 هـذه أن ًمبينا عواقبها، االحتالل سلطات تتحمل دينية حرب إلى برمتها المنطقة يدفع إنما االحتالل سلطات
ــات  الــسدنة يبقــون ســوف الفلــسطينيين أن علــى التأكيــد مــع مــسلم، مليــار ٢ يقــارب مــا تتحــدى االنتهاك

  .اعتداءاته في االحتالل أوغل مهما لمسجدا لهذا والحراس

 فـي الـدوليين المـراقبين مهمـة إنهـاء االحتالل سلطات قرار المحافظات ومفتو أدان آخر؛ جانب من
 باالتفاقــات تعتــرف ال التــي وعنــصريتها االحــتالل ســلطات غطرســة للجــم الدوليــة الهيئــات مطــالبين الخليــل،
 األخيرة اآلونة في ارتقوا الذين الغالي، وطننا شهداء لذوي العزاء ونوالمفت سماحته وقدم الدولية، والقوانين

 القـدير العلـي اهللا سائلين جأشهم، ورباطة األسرى ثبات على وأثنوا ورفح، وعرابة وقطنة والمغير سلواد في
  .خالصهم ويحسن سراحهم يطلق أن

 كفــاءة ورفــع اإلفتــاء، دار عمــل آليــات لبحــث المحافظــات لمفتــي ًاجتماعــا تــرأس خــالل ذلــك جــاء 
  .الغالي ووطننا الحنيف ديننا خدمة فيه لما به والنهوض عملها، تطوير وسبل موظفيها،

  ٢٩/١/٢٠١٩ دنيا الوطن

*** 
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  خبير قانوني يحذر من خطورة الوضع في المسجد األقصى

 
 قـصىاأل حذر الخبير القانوني بالشأن المقدسي المحامي خالد زبارقة من خطورة الوضـع بالمـسجد

ًالمبــارك، مــشددا علــى   المــسجد األقــصى أن ممارســات االحــتالل والمــستوطنين تنــذر بوضــع خطيــر علــى"ّ

 ".وقدسيته

للجـم االنفـالت التـي  ودعا زبارقة، في بيان له اليوم، الجهات التي تعنـى بالمـسجد األقـصى للتحـرك
 .تقوم به قوات االحتالل بالمسجد، ومالحقة المصلين

المسجد األقصى، ويفعلون فيـه مـا  اقتحام هم يريدون. تهج سياسة تكميم األفواهاالحتالل ين: "وقال
 ".يشاؤون دون اعتراض من أي إنسان على سياستهم وممارساتهم

الذين يقتحموا المسجد مـن  المستوطنين المسعور يريد أن يحمي هذا االنفالت اإلسرائيلي: "وأضاف
  ".عتراض بالكالم من جهة أخرىجهة، ومنع كل من يعترض عليهم حتى لو كان اال

  ٢٩/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  تقارير

 المخطط اإلسرائيلي يهدف إلى تغيير المشهد التاريخي للقدس: التفكجي لـ الرأي
  

على » لجنة البنى التحتية اإلسرائيلية«صادقت ما تسمى بـ  -  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
 بالبلدة القديمة في القدس المحتلة الذي يربط جبل الزيتون بساحة »التلفريك«مخطط القطار الهوائي 

 .ًالبراق مرورا بأسوار المسجد األقصى المبارك والبلدة القديمة

سلطة تطوير «وبادرتا لهذا المشروع االستيطاني التهويدي وزارة السياحة اإلسرائيلية وما تسمى بـ 
 . مليون شيكل٢٠٠ورصدت له ميزانية أولية بقيمة الذي صادقت عليه الحكومة اإلسرائيلية » القدس

بان ) الرأي(وعقب مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي ل
هذا المخطط جزء من مخطط ينفذ على ثالثة مراحل، المرحلة االولى وهي السيطرة على ما هو تحت 

ًر الحفر تحضيرا الفتتاحها وفق الرواية اإلسرائيلية التي تعود األرض وهي االنفاق، التي ما زالت في طو
 .حسب زعمهم. عام٣٠٠٠ل

ًثانيا ان ما يجري فوق األرض من استيطان وبؤر استيطانية، وهدم منازل » :وقال التفكجي 
ًواالستيالء على منازل أخرى يأتي ضمن سياسة فرض االمر الواقع على األرض، ثالثا وهي مرحلة 

 على الفضاء، بمعنى تغيير المشهد التاريخي لمدينة القدس العربية اإلسالمية، وبذلك يتعمق السيطرة
 االستيطان والتهويد في المدينة بكافة ارجاءها محققه رؤيتها اإلسرائيلية، بان القدس غير قابلة للتقسيم

». 
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لعثمانية القديمة ان هذا المشروع في مرحلته االولى تبدء في محطة القطار ا» :وأضاف التفكجي 
ًالمروحة الهوائية، ثم يسير باتجاه باب النبي داود في المنطق الحرام سابقا / الثوري/ في القدس الغربية

ومنها الى باب المغاربة كمرحلة أولى، ثم يتجه منها الى جبل الزيتون وبعدها الى اباب االسباط كمرحلة 
 .ثانية

قة قومية تم المصادقة عليها خلف الكنيسة الجثمانية انه إذا اضفنا ما أعلن عنه كحدي» :وتابع
وما تم المصادقة عليه إقامة مركز للزوار ومحطة للشرطة اإلسرائيلية في ) وفق االنصاري(على أراضي 

 دونما من أراضي سلوان لصالح هذا المشروع، هذا يعني ان الجانب ١،٥رأس العامود، بعد مصادرة 
ي عملية التكثيف والتهويد والتفتيت لمنطقة سلوان، ضمن المخطط العام اإلسرائيلي وضع كل المخططات ف

 .٢٠٢٠للقدس عام 

ان » :وعن انعكاسات هذا المشروع على البلدة القديمة والمسجد األقصى المبارك قال التفكجي 
هذه المشروع يمس بمدينة القدس واسوارها المدرجة ضم قائمة اليونسكو للحفاظ على التراث العالمي 
والقدس واسوارها ومسجدها المبارك ضمن هذه القائمة، فعملية بناء القطار الخفيف والطائر الذي سيصل 
بين القدس الغربية وحائط البرق يمس ويغير من الواقع الواجب الحفاظ علية بناء على تعليمات اليونسكو 

 .التي تقوم سلطات االحتالل بتجاهلها والضرب بها عرض الحائط

دقة على المخطط بعد تدشين الحدائق التوراتية بالقصور األموية، وتدشين شبكة وتأتي المصا
األنفاق بساحة البراق لتمتد تحت القدس القديمة وعين سلوان، والمصادقة على مخطط إلقامة متنزه في 

ي جبل الزيتون المطل على القدس القديمة، كما تم في هذه المرحلة التحضير للمشروع السياحي االستيطان
 .«النزول على حبل«أو ما يعرف بـ » أوميغا«

ويضاف ذلك إلى مخطط إقامة متنزه في جبل الزيتون، يربط بين موقعين استيطانيين لليهود في 
داخل الطور بمدينة القدس، إذ يقتضي إقامته االستيالء على أراض فلسطينية خاصة، وفي المرحلة 

 .«ية للتخطيطاللجنة اللوائ«القادمة سيتم عرض المخطط على 

ان أي اجراء » ):الرأي(العليا الشيخ الدكتور عكرمة صبري ل بدوره قال رئيس الهيئة اإلسالمية
يقوم به االحتالل في مدينة القدس يصب في مخطط تهويد المدينة ويعطيها الطابع اليهودي الذي يطمس 

 .ًقرنا١٥المعالم العربية واإلسالمية التي هي قائمة منذ ما يزيد عن 

ان تنفيذ هذا المشروع هو انتهاك فاضح لحرمة المسجد األقصى المبارك » :وأضاف الشيخ عكرمة
واعتداء على األراضي الوقفية اإلسالمية، ونحن نرفض هذه المشاريع التهويدية ونعتبرها باطلة ألنها تغير 

لية وقائمة اليونيسكو التي من الواقع القائم والواجب الحفاظ عليه في مدينة القدس بناء على القرارات الدو
اكدت ان مدينة القدس واسوارها ومسجدها المقدسة من التراث العالمي الذي يجب الحفاظ عليه وعدم 
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ولفت الى ان اليونسكو تعتبر ان أي اجراء يقوم به . ٕالقيام باي اجراء من شأنه المس بعروبته واسالميته
 .ًاالحتالل في القدس يعتبر باطال

 هذا القطار االستيطاني التهويدي تؤثر على فضاء المسجد األقصى المبارك وأوضح ان خطوط
ًوفي ذات الوقت تستغل أراضي األوقاف هوائيا وتستولي على جزء منها إلقامة القواعد واالعمدة التي 
ستحمل هذا القطار التهويدي بإدارة جمعية استيطانية معروف بعنصريتها واستهدافها األوقاف والعقارات 

 .االستيطانية» العاد«فلسطينية في القدس وهي جمعية ال

ان هذا المشروع ) الرأي(من جانبه قال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ل
 .يأتي في سياق الحمل التهويدية للمدينة المقدسة والمحاولة لتغيير الطابع اإلسالمي والحضاري

مباشر على المسجد األقصى المبارك لقربه من اسوار وأضاف انه مشروع مرفوض ويعتبر اعتداء 
المسجد األقصى وألنه مساس بالشرعية الدولية، إذا ان كل القوانين الدولية ال تجيز للسلطات المحتلة 

 .اجراء أي تغيير في األراضي التي تحتلها

عيات انه مشروع استعراضي استيطاني ضمن المشاريع التي تنفذها الجم» :وأوضح مفتي القدس
االستيطانية الطامعة بأرضنا ومقدساتنا، وهذه المشاريع تعتدي على مدينة القدس ومقدساتها وقاطنيها، 

 .وهو ضمن االستيطان غير الشرعي في مدينة القدس المحتلة

ودعا الشيخ حسين المجتمع العربي واإلسالمي والدولي الى الوقوف في وجه كل هذه االجراءات 
ًف المدينة المقدسة حضارتا وتاريخا وتستهدف تغير طابعة العربي اإلسالمي التهويدية التي تستهد ً

  .ًمؤكدا ان هذا الصمت على انتهاكات االحتالل غير مقبول. األصيل

  ٨ص/٣٠/١/٢٠١٩الرأي 

*** 

  من التوسع العمراني"بيت لحم" االستيطاني يحرم "٢إي "

رض ومقاومة االستيطان التابع كشف تقرير صدر مؤخرا عن المكتب الوطني للدفاع عن األ
تخابية للكنيست لمنظمة التحرير، تفاصيل الخطة التي تعتزم حكومة االحتالل في سياق معركتها االن

» مستوطنة إفرات«اإلسرائيلي، طرحها والتي تقضي بتوسع وبناء المزيد من الوحدات االستيطانية قرب 
 وحدة على أراضي خربة النحلة جنوب المدينة، في المشروع ٢٥٠٠جنوب بيت لحم، والتي تقدر بنحو 

  .)٢إي (الذي أطلق عليه اسم 

ولة لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم، التي إن هذا المشروع هو محا: وأضاف التقرير
ّتوسيعها بالفعل من المنطقة الشمالية، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة » هار حوما«تمنع مستوطنة 

ًشماال وجنوبا ً.  
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مزرعة «اإلسرائيلية تسمح للمستوطنين بإنشاء » اإلدارة المدنية«ّوبين التقرير أن ما تسمى 
خلة، إضافة إلى نشر إخطارات على موقعها اإللكتروني تؤكد أنها تعتزم التخطيط لبناء مئات في ال» زراعية

  .ً دونما من األراضي في المنطقة١١٨٢ّالوحدات السكنية على 

، من أراضي المواطنين في الخربة، ٢٠٠٩ دونم، في العام ١٧٠٠وكان جيش االحتالل قد صادر 
  .االستيطاني» ش عتصيونغو«ويسعى من خاللها إلى توسيع تجمع 

، بحسب التقرير، من خالل مصادرة األراضي والتعامل معها »اإلسرائيلية«وتهدف السلطات 
إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة للشروع في إجراءات الحصول على موافقة » أراضي دولة«باعتبارها 

  . وحدة سكنية فيها٢٥٠٠الحكومة لبناء 

ع يأتي في إطار مساعي نتنياهو لكسب أصوات اليمين اإلسرائيلي، وأوضح التقرير أن هذا المشرو
شرق القدس، الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة  E1 ً، تشبيها بمخططE2 حيث يوصف بأنه مخطط

ً، وصوال إلى البحر الميت، ما »معاليه أدوميم«عن الضفة الغربية المحتلة، عبر ربط القدس بمستوطنة 
  .ًضفة الغربية وعزل القدس تماما عن محيطها الفلسطينييعني تقطيع أوصال ال

 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل ٢٥٠٠وأظهر التقرير أنه في حال تم بناء 
» عيليت«: المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية، هي

) شرق القدس(» معاليه أدوميم»و) لقدس وغرب بيت لحمجنوب ا(» بيتار عيليت»و) جنوب القدس(
  .على أراضي محافظة ومدينة سلفيت جنوب نابلس» أرئيل»و

بلدية «ّوبين التقرير أنه في محيط القدس تعد وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية بالتعاون مع 
االستيطانية، حيث نشرت » كيكار كيدم« وحدة سكنية جديدة منطقة ٤٥٩مخططات لبناء » معاليه أدوميم

، الذي من المقرر بناء »كيكار كيدم«الوزارة، في منتصف كانون األول، مناقصة لتطوير موقع البناء في 
ٕ وحدة سكنية فيه، وتطالب الوزارة بعروض لتنفيذ أعمال ترابية وتعبيد شوارع واقامة جدران استنادية ٤٥٩

نون الثاني الجاري لتقديم العروض، وفور ذلك سيبدأ ومد شبكات تحت األرض، وحدد تاريخ العاشر من كا
  .العمل في الموقع

وأفاد التقرير بأنه في الوقت نفسه أودعت ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء اإلسرائيلية 
 غرفة فندقية ومنطقة تجارية وصناعية، وموقف ٣٠٠ٕ وحدة استيطانية جديدة واقامة ٥٢٥٠ًمخططا لبناء 

  .ى تلة لبن القائمة على الخط األخضر شمال قرية الولجة في القدس المحتلةسيارات عل

المقرر إقامته في » مشروع سفديه«ويأتي هذا المخطط ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم 
  .منطقة األحراش على حدود القدس الشرقية مع الغربية

الفاصل بين األراضي الخط األخضر «ويندرج هذا المخطط ضمن مخطط شامل يهدف إلى مسح 
ً، واخفاء معالمه نهائيا بواسطة البناء االستيطاني ١٩٦٧ واألراضي المحتلة عام ١٩٤٨المحتلة عام  ٕ
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عبر توسيع ) القدس الكبرى(عليه للحيلولة دون التفكير بالعودة إليه، وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى 
ًحدود المدينة شرقا وغربا وتغيير معالمها ومداخلها وتط ، وضم »ويقها بجدران وآالف الوحدات االستيطانيةً

ضمن مخطط أكبر يهدف » القدس الكبرى«٪ من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع ١٥ما يزيد على 
   .«للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة» ج«إلى ضم مساحات واسعة من مناطق 

  "االيام الفلسطينية"

  ١٧ص/٣/١/٢٠١٩الدستور 

***  

 والحريديين اليمين ألحزاب تصوت بالقدس العظمى بيةالغال
  

 كتلـة لحـصلت المقبلـة، الكنيـست انتخابات في صوتوا فقط اليهود القدس سكان أن لو – ٤٨ عرب
 فــي مقعــدا ١٢٠ أصــل مــن مقعــدا ٩٧ علــى الحاليــة، الحكومــة تــشكل التــي الحريــديين، – اليمــين أحــزاب

 نــشرته تقريــر بحــسب العــرب، للمــواطنين تمثيــل أي دون ومــن األصــوات، مــن %٨٠ حــوالي أي الكنيــست،
 .الثالثاء اليوم، "أحرونوت يديعوت" صحيفة

 ويتبـين .حريـديون أو يمينيـون العظمـى بغالبيتهم القدس في اليهود السكان أن على التقرير ويؤكد
 فـي عـدامق ٣١ علـى سيحـصل الليكـود حـزب كـان القريبـة، الكنيـست انتخابـات فـي لوحـدهم صـوتوا لو أنهم

 لليهـود الحريـدي شـاس حزب ثم مقعدا، ٢٦ على األشكنازية الحريدية "هتوراة يهدوت" كتلة تليه الكنيست،
 رئـيس برئاسـة "ياحـد" وحزب مقاعد، ١٠ على "اليهودي البيت" وكتلة مقعدا، ١٥ على بحصوله الشرقيين

 .مقاعد ٦ على "كوالنو" وحزب مقاعد، ٩ على يشاي إيلي السابق شاس حزب

 بينمـا مقعـدا، ١٣ علـى وسيحـصل الوسـط أحـزاب أكبـر سـيكون العمـل حـزب فـإن التقريـر، وبحسب
 في الحسم نسبة المشتركة القائمة تتجاوز وال .مقاعد ٥ على وميرتس "عتيد ييس" حزبي من كل سيحصل

 .االنتخابات في يشاركون ال القدس في الفلسطينيين وأن خاصة الحالة، هذه

 العام انتخابات ففي .يسار – الوسط قوة وتراجع والحريين اليمين أحزاب قوة ةزياد المعطيات وتبين
 أحــزاب حــصلت األســبق، القـدس بلديــة رئــيس أولمـرت، إيهــود برئاســة كــديما حـزب فيهــا فــاز التـي ،٢٠٠٦
 – اليمــين حــصل بينمــا القــدس، فــي اليهــود أصــوات مــن %٣٠ علــى كــديما وبــضمنهم يــسار – الوســط

 ..%٦٤ على الحريديين

 النــاخبين أصــوات مــن %٢١ علـى ٢٠١٣ العــام انتخابــات فــي يـسار الوســط أحــزاب كتلــة وحـصلت
 علـى يـسار - الوسـط حصل ،2015 عام التالية، االنتخابات وفي %.٧٤ على الحريديون – اليمين وكتلة

 .%٧٢.٨ على الحريديين – واليمين %٢٢.٦

 بنـسبة ازداد الفلـسطينيين، المقدسـيين المعطيـات وتـشمل القـدس، سـكان عدد بأن المعطيات وتفيد
 .فلــسطيني ألــف ٤٠٠ قرابــة بيــنهم آالف، 905 اليــوم عــددهم ويبلــغ األخيــرة، الخمــس الــسنوات فــي %١١
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 القـدس أن ورغـم .القطـري المتوسـط مـن أدنى وهو شيكل ٧١١٩ هو القدس في األجور متوسط فإن كذلك
 متوســطة شــقة ثمــن ويبلــغ ارتفعــت، الــسكن أســعار أن إال اإلســرائيلية، للمقــاييس وفقــا فقيــرة، مدينــة تعتبــر
 النـسبة بينمـا األوالد، كثيـرة عـائالت تعتبـر القـدس فـي العائالت من %٢٩ فإن كذلك .شيكل مليون ١.٨٥

  ..%١٧.٤ هي إسرائيل في القطرية

  ٢٩/١/٢٠١٩ – ٤٨موقع عرب 

*** 

  آراء عربية

  الرعاية الهاشمية لمخيمات الالجئين الفلسطينيين
 

 مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية/ المهندس رفيق خرفان : لم بق

يزهو الوطن بكل معاني الحب والوالء والوفاء والعرفـان فـي عيـد مـيالد قائـد المـسيرة وحـادي الركـب 
 حــضرة صــاحب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــد اهللا الثــاني ابــن الحــسين المعظــم حفظــه اهللا نــسانالملــك اإل

 .ية الماجدةسالم الغالي وامتنا العربية واإلردن األورعاه، لخير وطننا

 لمناسبة نستذكر فيها االنجازات العظيمة التي تحققت في عهده الميمون في كافـة الميـادين، ٕوانها
ً راية خفاقة فـي سـماء المجـد، ونموذجـا ردن األأصبح والتطوير التي يقودها جاللته بحيث اإلصالحومسيرة  ً

  . واالستقرارمان واألاألمن عليه أضفت الحرية والديمقراطية التي يحتذى بما يتمتع به من

لقـد أولــى جاللـة الملــك عبــد اهللا الثـاني ابــن الحـسين حفظــه اهللا القــضية الفلـسطينية أعلــى درجــات 
مختلـف  إلـى  التي حملها جاللتهوالمعاناة والجرح األلمالعناية والرعاية واالهتمام، وظلت فلسطين وقضيتها 

يـة الهاشـمية العربيـة األصـيلة كـان ومـا زال جاللـة الملـك ردنية، ومن هذه الرؤية األقليمالدولية واإلالمنابر 
ًعبداهللا الثاني هو الرائد والمبادر دوما في الذود والـدفاع عـن فلـسطين وقـضيتها فـي كافـة المحافـل الدوليـة 

ًيـــة، ســـعيا وعمـــال الســـتعادة األشـــقاء الفلـــسطينيين حقـــوقهم الوقليمواإل ـــة ً ٕطنيـــة المـــشروعة، واقامـــة الدول
 وبقيادة جاللته وانطالقا من الوصاية الهاشمية ردنالفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يواصل األ

ية والمسيحية في القدس، بالتصدي لالنتهاكات واالعتداءات التي تقوم بها سـلطات سالمعلى المقدسات اإل
ًية ســعيا لتهويــدها وفــرض ســيادتها عليهــا، و تحظــى ســالمبيــة اإلاالحــتالل اإلســرائيلي لطمــس هويتهــا العر

يــة بقيــادة جاللــة الملــك، والتمــسك بحقــوقهم ردنقـضية الالجئــين الفلــسطينيين بأهميــة عليــا فــي الــسياسة األ
وطـــنهم وديـــارهم  إلـــى ية والقانونيـــة التـــي أقرتهـــا المواثيـــق الدوليـــة ذات الـــصلة والمتمثلـــة بـــالعودةنـــساناإل

  .ن األضرار والمعاناة التي لحقت بهموتعويضهم ع

للقيـام بمهامهـا وواجباتهـا تجـاه ) االونـروا(دعم جاللته المتواصل لوكالة الغوث الدوليـة  إلى إضافة
الرعايـة واالهتمـام  إلـى إضـافة، هـذا ردنالالجئين الفلـسطينيين فـي كافـة منـاطق عمليـات الوكالـة ومنهـا األ
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تـشرة فـي المملكـة، حيـث حظيـت هـذه المخيمـات بالعديـد مـن المبـادرات  المن١٣ المخيمـات الــبأبناءالملكي 
   .والمكارم الملكية التي شملت كافة المخيمات

 بقيـادة حـضرة ردنونحن نتفيأ ظالل هذه المناسبة الغالية نستذكر االنجازات الكبيرة التـي حققهـا األ
الميـادين وعلـى كافـة المـستويات مـن صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثـاني ابـن الحـسين المعظـم فـي كافـة 

ي، الذي هو محـط الرعايـة واالهتمـام الملكـي، حيـث يؤكـد جاللتـه علـى الـدوام بـأن ردن األنساناجل رفعة اإل
 هـذا أبنـاءيـين؛ فقـد أولـى جاللتـه كـل االهتمـام والرعايـة لكافـة ردن هي تأمين حياة أفضل لجميع األاألولوية

، وقــد كــان للمخيمــات حيــز مهــم مــن هــذا االهتمــام األساســيةمتطلبــاتهم البلـد الطــاهر وتلمــس احتياجــاتهم و
  .والرعاية الملكية السامية

 الطلبـة أبنـاءهوشملت مكارم الهاشميين كافة مخيمات الالجئين في المملكة، نذكر منهـا مـا يخـص 
ود مقعدا ومنها ما يخـص فقـراء المخيمـات مـن خـالل توزيـع طـر) ٣٥٠(في الجامعات الرسمية بتخصيص 

مراكـــز التأهيـــل المجتمعـــي لـــذوي  إلـــى باإلضـــافةالخيــر ومنهـــا مـــا تخـــص قطـــاع الـــشباب بإنـــشاء مالعــب 
 مراكـز تنمويـة شـاملة، وهنـاك الكثيـر إنشاءاالحتياجات الخاصة، ومنها ما يخص مجتمع المخيم من خالل 

  . المخيماتأبناء الكبير والمباشر في رفع مستوى معيشة األثروالتي كان لها 

طار لقاءات جاللته التواصلية مع أبناء وبنات الوطن، التقى جاللة الملك عبداهللا الثاني، فـي وفي إ
 وجهـاء وممثلـي الفعاليـات الـشعبية فـي مخيمـات ٧/١١/٢٠١٨الديوان الملكي الهاشمي األربعاء الموافـق 

هـي القـضية األولـى الالجئين الفلسطينيين، حيث أكد جاللة الملك فـي هـذا اللقـاء بـأن القـضية الفلـسطينية 
الجميع يعرف موقفنا، وهو معروف ولن يتغير، وهذا واجـب «، فموقفنا تجاهها ثابت وال يتغير، وقال ردنلأل

   .»وشرف

وعلى اثر لقاء جاللة الملك بالفعاليات الشعبية في المخيمات قام رئيس الـديوان الملكـي الهاشـمي، 
ــك، ي ــة المل ــادرات جالل ــذ مب ــة تنفي ــة متابع ــيس لجن ــة فــي مخيمــات رئ ــة ميداني وســف حــسن العيــسوي بجول

ًالالجئــين الفلــسطينيين الثالثــة عــشر فــي المملكــة تنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة الــسامية للتواصــل مــع أبنائهــا 
  والوقوف على احتياجاتهم،

حيث تم الموافقـة علـى تخـصيص ثالثـة ماليـين ونـصف المليـون دينـار للمـشاريع التـي سـتقام فـي 
 إلـى باإلضـافة رياضية ومراكز تأهيل مجتمعي ومراكز للمـرأة أنديةالعام الحالي تنوعت بين المخيمات خالل 

  . العفيفة في المخيماتلألسرتأهيل مساكن 

ــد مــن الخــدمات و تنفيــذ إضــافة ــديم العدي ــسطينية مــن خــالل تق ــرة الــشؤون الفل ــه دائ ــا تقــوم ب  لم
جئين الفلسطينيين خاصة فـي المخيمـات الثالثـة المشاريع الخدمية التي من شأنها التخفيف من معاناة الال

 المعيـشية مثـل، خـدمات البنـى التحتيـة مـن طـرق وممـرات وتـصريف األوضـاععشر في المملكـة وتحـسين 
 هــذه الخــدمات إدامــة، حيــث تقــوم الــدائرة ومــن خــالل لجــان خــدمات المخيمــات بــشكل متواصــل أمطــارميــاه 
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 واإلسـكان العامـة األشـغال كـوزارة األخـرىمع مؤسسات الدولة  المتاحة وبالتعاون المستمر اإلمكاناتضمن 
المـشاريع التـي تنفـذ مـن قبـل جهـات  إلـى إضـافةة عمان الكبرى والبلديات المجـاورة لهـذه المخيمـات، أمانو

  .دولية مانحة في كافة المخيمات

نــا ردنالء أل فــي زرع االنتمــاء والــوواآلبــاء األجــدادوبهــذه المناســبة نجــدد العهــد بالــسير علــى نهــج 
 الحديث الذي يجاهد فـي سـبيله جاللـة الملـك المفـدى؛ ردن بنيانه وبناء األٕواعالءالغالي وقيادته الهاشمية 

 والمخيمـات والبـوادي واألريـاففمن حق القائد علينا في هذا الوطن المعطاء على امتداد ربوعـه فـي المـدن 
ــدا واحــدة وبكــل عــزم  ــاء األٕوارادةًوان نعمــل ي ــة نمــوذجاأل ردن لبن ــة والتنمي ــذي يــنعم كــل مواطنيــه بالعدال  ال

ــه ردنواالزدهــار، األ ــاز العواصــف ومواجهــة التحــديات مهمــا بلغــت حــدتها بحكمــة قيادت ــى اجتي ــادر عل  الق
  . السياسي واالقتصادياإلصالحالهاشمية والتفاف شعبه حول الرؤى الملكية لمسيرة 

لهاشـمية الملـك عبـداهللا الثـاني ابـن الحـسين كل عام والوطن وقائد الـوطن حـضرة صـاحب الجاللـة ا
اهللا ان يحفـظ جاللتـه بعـين رعايتـه فـي حلـه وترحالـه لتتعـزز مـسيرة  إلـى  خير، رافعـين اكـف الـضراعةبألف

  . والتطوير والنماء في وطننا الغالي في ظل قيادته الحكيمةاإلصالح

 )ملحق الدستور (٦ صفحة ٣٠/١/٢٠١٩الدستور 
 

***  

  الشعبعيد.. يد الملكع
 فواز الخريشا

 ١٩٦٢/ ١/ ٣٠ولد الملك الهاشمي عبد اهللا الثاني ابن الحسين أعزه اهللا في عمان بتاريخ 
 ١٩٩٩/ ٢/ ٧ً وأصبح ملكا بتاريخ ١٩٩٣/ ٦/ ٧د اهللا بتاريخ واقترن جاللته بجاللة الملكة رانيا العب

 أبناء سمو ولي العهد األمين األمير الحسين وسمو األمير هاشم وسمو األميرة إيمان وسمو ٤ولجاللته 
  .األميرة سلمى حفظهم اهللا

لفوالذ ٕوقومي المنبت والنشأة وانساني الرسالة والنزعة أنه كا.. عربي الهوى.. أنه سيد بني هاشم
ًصالبة وكالنسيم لينا ومرحا ) كسير(رسالته الهاشمية اإلنسانية هي أن يبعث الحياة إلى كل قلب .. ً

عوامل التواصل واللقاء (ًوجاللته يغلب دائما ) يائسة(واألمل إلى كل روح ) مظلمة(والضوء كل نفس 
القدير المحترف والسياسي العربي إنه الملك اإلنسان والقائد العسكري ).. االفتراق(على عوامل ) والحوار

الخبير المحنك فمكارمه الهاشمية اإلنسانية ال تعد وال تحصى ولعلنا نذكر مكرمته الهاشمية اإلنسانية 
عندما استجاب للمستنجدتين العربيتين الماجدتين رغد ورنا صدام حسين وأوالدهما التسعة ألسباب إنسانية 

 والسماح إلى السيدات األردنيات المتزوجات بأزواج غير األردنيين )رفاق األمس(سامية عندما تنكر لهما 
ٕباإلقامة مع أزاوجهن وأطفالهن في األردن بكل كرامة وأمان وانسانية وكذلك مكرمته اإلنسانية ببناء مساكن 

ه ها ًلجميع المواطنين المعوزين في العديد من القرى النائية بدال من بيوت الصفيح الغابرة وتوجيهات جاللت
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هي قوافل الخير الهاشمية لجميع محافظات المملكة باإلضافة إلى قوافل الخير ومستشفيات الميدان في 
  .غزة هاشم

وقد رسخ جاللته في األردن مبدأ التآخي والتعايش االسالمي والمسيحي والعيش المشترك وقبول 
الم فقد تسلم جاللته جائزة السالم ًاآلخر والوئام الديني وتقديرا لمواقف جاللته الراسخة في ترسيخ الس

العالمية في مدينة نيويورك ) تمبلتون(ًفي ألمانيا وتسلم جاللته منذ شهرين تقريبا جائزة ) ويستفاليا(
/ ١١/ ٩بتاريخ ) رسالة عمان(ًاألميركية تقديرا لمواقف جاللته بالوئام الديني ولجاللته الفضل بإصدار 

م الحنيف ونبذ العنف واإلرهاب وقبول اآلخر ولجاللته الفضل  والتي توضح حقيقة سمو اإلسال٢٠٠٤
وللقدس والمقدسات اإلسالمية مكانة . بالدفاع المستميت عن سمو مكانة اإلسالم والديانات اإللهية

الصدارة عند جاللته حيث تكرم جاللته ببناء المئذنة الخامسة للمسجد األقصى المبارك وتركيب السجاد 
ٕبة الصخرة المشرفة واعادة إعمار منبر صالح الدين األيوبي وانشاء صندوق يعنى الجديد في مسجد ق ٕ

بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف وجاللته صاحب الوصاية الهاشمية في القدس 
  .الشريف

 

ًويكفينا فخرا واعتزازا زيارة جاللته الناجحة والمثمرة منذ أيام للعراق الشقيق مي عبد اهللا الثاني الملك الهاش. ً
.. وهو رمز القيادة الحكيمة المتزنة والحكم العادل.. هو افتخار األردن العربي الهاشمي ورمزه وعزته

انه صاحب التفكير . ينطوي قلبه على عزة تقهر الخطوب وأمل يصرع الزمان وعزيمة ال تعرف الهزيمة
لألردن ) هبة اهللا(إنه .. واخلد من التاريخإنه أكبر من الزمن .. النير الوضاء والعقل الحصيف الراجح

قمة ) نجم(وبدون تزلف وبدون مبالغة فقد أجمع المحللون العرب واألجانب بأن جاللته كان .. المناضل
الجيش العربي فهي محط اهتمام ورعاية /أما القوات المسلحة الباسلة) اسطنبول اإلسالمية وأبرز قادتها(

ًة ومحترفة عالميا وذاع صيتها دوليا وأصبحت مطلبا دوليا القائد األعلى حيث أصبحت قدير َ ً إلشراكها ) ملحا(ً
  .في قوات حفظ السالم الدولية مع األمم المتحدة السامية منفردين بذلك عن جميع جيوش دول المنطقة

والشعب األردني الوفي يعتز ويفتخر بأن المحليين األجانب والعرب قد أجمعوا بان الملك عبد اهللا 
لمعاناة شعوب ) التشخيص المتوازن(في ) الوحيد(ثاني ابن الحسين هو الزعيم العربي المسلم البارع ال

قبل ) النتائج(لكسب ) جميع األطراف(الواقعية التي تحترمها ) الملحة(المنطقة والعالم ووضع الحلول 
  .ضياع الوقت

  .عيد ميالد سعيد وحمى اهللا الوطن وقائد الوطن

  ١٠ص/٣٠/١/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 ١١الوصية الـ 

  عميرة هاس - هآرتس

بالطبع . ليهود الذين يحافظون على الوصايا اطالق النار في يوم السبت المقدسهل مسموح ل
ومن المفضل أيضا اطالق النار على الظهر والقتل المتعمد، عندما يتعلق . ١١فهذه هي الوصية الـ . نعم

   ."قم بسرقة ارضهم كي تعيش في فيال"االمر بشخص عربي يشوش وصية 

المتهمون بالقتل جاءوا من احدى البؤر االستيطانية . رية المغيرهكذا تم قتل حمدي النعسان من ق
من المهم معرفة كيف ستبرر الشرطة في هذه المرة . التي ولدتها مستوطنة شيلو في العشرين سنة االخيرة

أو كيف ستشرح المدعية العامة تغيير التهمة من القتل المتعمد إلى . عدم عثورها على المتهم بالقتل
  .د ذلك إلى دوس على أزهار بريةالقتل، وبع

في شهر ايلول وشهر تشرين الثاني اشتكى المحامي الياس خوري لدى المستشار القضائي 
العسكري في يهودا والسامرة بأن مستوطني شيلو يطردون بتهديد السالح سكان قرية قريوت من اراضيهم، 

. طنين في شيلو ليسوا من مسؤوليتهالمستشار القضائي قال له إن المستو. ويسيطرون عليها بعد ذلك
مع ذلك المستشار القضائي العسكري تجول . والشرطة من ناحيتها لم تكن مستعدة للتحقيق في هذا االمر

في الموقع وتولد لديه االنطباع بأنه توجد فالحة في اراض واسعة تتجاوز المنطقة التي خصصت 
  .للمستوطنة

وهو احد االمثلة التي طرحتها . ١٩٨١ضية، بل في العام هذا االمر لم يكن في نهاية السنة الما
، ١٩٨٢يهوديت كيرف التي كانت في حينه نائبة المستشار القضائي للحكومة، في تقرير لها في ايار 
لذلك، . حول عجز المؤسسة ازاء اعمال عنف الجنود والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

لتعامل مع القتل المتعمد في المغير كبرق اصابنا فجأة، وعدم القيام دعكم من الهراء، توقفوا عن ا
عجز متعمد “بعد اربعين سنة يمكن القول دون تردد .  وكأن ذلك أمر شاذ–بالتحقيق الفوري الضروري 

  .سمح لعنف المستوطنين بالتوسع واظهار شجاعة اكبر

إسرائيل، المؤسسات التي توطن المستوطنون هم مجرد أداة، محبوبة وغالية، في أيدي حكومات 
االرض التي يصعب سلبها من خالل قوانين إسرائيل، . الدولة، المقاولون، من يحبون النبيذ وجبن االغنام

 يسلبونها من خالل النار المقدسة والعنيفة واألالعيب –التي هي فخر انتاج افضل القانونيين لدينا 
وهو لم يهتم بذلك ألنه . لجمهور اإلسرائيلي منذ اربعين سنةكل الحقائق كانت موجودة امام ا. للمستوطنين

لو كان الجمهور يعنى باالمر لكان آالف، وليس . يستمتع منه أو سيستمتع إلى األبد من ثمار العنف
، للدفاع عن االراضي التي يسلبها رجال "مقاتلون من اجل السالم" و"تعايش"العشرات، سينضمون إلى 

  .الكاوبوي
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 انضم عدد منهم لقطف الزيتون االول في قرية ٢٠١١، في "مقاتلون من أجل السالم"بالمناسبة،
مجهولون . جالود، في قطعة ارض منع عنف المستوطنين بمساعدة الجيش خالل عقد وصولهم اليها

جاءوا من بؤرة إيش كوديش االستيطانية بمرافقة الجنود وهاجموا من يقطفون ) بالتأكيد مجهولين(
ضا إسرائيلية النشطاء لم تنجح في أن تؤدي إلى العثور على المشبوهين، هذا ناهيك عن أي. الزيتون

   .تقديمهم للمحاكمة

والمغير . قرية قريوت هي الحدود الشمالية الغربية لعدد من القرى الفلسطينية في شمال رام اهللا
ل والوديان يسر الناظر مشهد طبيعي مرتب من الجبال والسهول والتال. قائمة في جنوب شرق هذه القرى

   .من خالل المحاصيل وكروم الزيتون واالشجار المثمرة، ومراعي ومناطق استجمام

اجتهاد االدارة المدنية وعنف المستوطنين وأوامر منطقة عسكرية مغلقة امام الفلسطينيين حولت 
د الحمر، التي لم الفضاء إسرائيلي وفي داخله محميات للهنو: ”غوش شيلو“هذه المنطقة الجميلة إلى 

   .ننجح في التخلص منها

حرق (هدف العنف في الوقت الحالي، سواء االوامر التي تنفذها االدارة المدنية أو المستوطنين 
تجميع الهنود الحمر بقدر المستطاع في : ، عفوا المجهولين، هو هدف واحد)وقطع االشجار باالساس

فليعمل الفلسطينيون في البناء في . ما تبقى منهمالمنطقة المبنية الخاصة لهم وأن يتم أخذ كل 
  .المستوطنات، ألن زيتهم غير مربح

  ١٦ص/٣٠/١/٢٠١٩الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية

Jordan celebrates King’s 57th birthday 
 
By JT - Jan 29,2019  
celebrates His Majesty King Abdullah’s 57th birthday today. 
On the occasion,  His Majesty on Tuesday received cables from several heads of states and local 
officials, a Royal Court statement said. 
In the cables, they expressed their best wishes and sincere congratulations for the King on the 
occasion and wished the Jordanian people further progress and prosperity.  
Born in Amman on January 30, 1962, King Abdullah is the eldest son of His Majesty the late 
King Hussein and HRH Princess Muna.  
A Royal Decree was issued on January 24, 1999 naming him Crown Prince. He assumed his 
constitutional powers as King on February 7, 1999, upon the passing away of His Majesty the 
late King Hussein. 
The King began his primary education at the Islamic Educational College in Amman, and later 
attended St. Edmund’s School in Surrey, England. For his secondary education, he attended 
Eaglebrook School and Deerfield Academy in the US. 
King Abdullah joined the Royal Military Academy at Sandhurst in the United Kingdom in 1980, 
and was commissioned as a second lieutenant in 1981.  
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He joined the Jordan Armed Forces-Arab Army in 1982, moving up the ranks in the military to 
become commander of the Royal Jordanian Special Forces and Special Operations.  
He also served with the Royal Jordanian Air Force Anti-Tank Wing where he received his wings 
as well as his qualification as a Cobra attack pilot. 
In 1987, the King joined the Foreign Service faculty of Georgetown University in Washington, 
DC, and completed an advanced research and study programme in international affairs along 
with a Master’s programme in Foreign Service affairs. 
The King rejoined the military in 1989 and continued to be promoted, becoming commander of 
the Royal Jordanian Special Forces and Special Operations in 1994 with the rank of brigadier 
general. 
In 1996, the King restructured the Special Forces to comprise selected units, and was promoted 
to the rank of major general in 1998. 
King Abdullah married Her Majesty Queen Rania on June 10, 1993, and they have four children: 
Their Royal Highnesses Crown Prince Hussein, Princess Iman, Princess Salma and Prince 
Hashem. 
Since his accession to the Throne in 1999, King Abdullah has focused on enhancing the 
capabilities of citizens, enriching the concept of respect and dignity of citizens, ensuring the 
sovereignty of the law, realising equality and justice and equal opportunities for citizens, in 
addition to focusing on pushing the development process forward and highlighting the effective 
role of Jordan at the international level. 
Over the past year, the King has continued to focus on enhancing citizens’ living conditions and 
improving the economy, launching several initiatives in the economic, political and educational 
fields. 
Last November, His Majesty King Abdullah was the first head of state to be awarded the 
Templeton Prize, the prestigious award granted in appreciation for his exceptional efforts to 
promote interfaith harmony, safeguard Jerusalem’s Islamic and Christian holy sites and protect 
religious freedom. 
Last December, the King directed the government to issue a general pardon to alleviate the 
pressures on citizens. 
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Why African countries are normalising with Israel 
 
Ramzy Baroud 
Forget the hype. Israel’s “security technology” has nothing to do with why some African 
countries are eager to normalise relations with Israel. 
What is it that Israel is able to offer in the technology sector to Chad, Mali and others that the 
United States, the European Union, China, Russia, India, Brazil, South Africa and others cannot? 
The answer is “nil”, and the moment we accept such a truth is the moment we start to truly 
understand why Chad, a Muslim-majority country, has just renewed its diplomatic ties with 
Israel. And, by extension, the same logic applies to Mali, another Muslim-majority country that 
is ready to normalise with Israel. 
Chadian President Idriss Deby was in Israel last November, a trip that was touted as another 
Benjamin Netanyahu-engineered breakthrough by the Israeli government and its allied media. 
In return, Israeli Prime Minister Netanyahu paid Deby a visit to N’djamena, where they agreed to 
resume diplomatic ties. In their joint press conference, Deby spoke of “deals” signed between 
Chad and Israel, but failed to provide more details. 
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Israel may try to present itself as the saviour of Africa, but no matter how comparatively strong 
the Israeli economy is, Tel Aviv will hardly have the keys to solving the woes of Chad, Mali or 
any other country on the African continent. 
Israeli media are actively contributing to the fanfare that has accompanied Netanyahu’s 
“scramble for Africa”, and is now turning its focus to preparations under way for another 
“historic visit”, that of Malian President Soumeylou Boubeye Maiga, to Israel in the “coming 
weeks”. 
Netanyahu is keen to schedule Maiga’s trip just before the April 9 date, when Israelis go to the 
polls to vote in the country’s early general elections. 
Israel’s motives to normalise with Africa are inspired by the same reasoning behind Netanyahu's 
international outreach to South America and other regions in the global South. 
Despite the Trump-Netanyahu love affair at the moment, Israel has no faith in the future of the 
US in the Middle East region. The current Donald Trump administration, as the previous Barack 
Obama administration, has made clear and calculated moves to slowly deploy out of the region 
and “pivot” elsewhere. 
This has alerted Netanyahu to the fact that Israel would have to diversify its alliances, as an 
American veto at the United Nations Security Council is no longer a guarantor to Israel’s 
regional dominance. 
For years, Netanyahu has pursued an alternative course, which has become the only path for 
Israel to escape its international isolation. Unfortunately for Palestinians, Israel’s new strategy, 
of seeking separate alliances with UN General Assembly members seems to be paying dividends. 
Israel now hopes that other countries that have historically stood on the side of Palestinians, 
voting for Palestinian rights as a bloc at the UN, will follow the Chad and Mali examples. 
The struggle between Israel and Arab countries in Africa, according to Dan Avni, a top Israeli 
foreign ministry official during the 1950s and 1960s, is “a fight of life and death for us”. That 
statement was made during a time that the US had not fully and ardently committed to the Israeli 
colonial project, and Israel was in a desperate need to break away from its isolation. 
Following the expansion of the Israeli colonial project in Palestine and other Arab countries after 
the 1967 war, the US unconditional political, economic and military support for Israel has 
addressed many of Israel’s perceived vulnerabilities, empowering it to become the uncontested 
bully of the whole region. At the time, neither Africa mattered, nor did the rest of the 
international community. 
But now, a new great game is changing the rules once more. Not only is the US losing its grip in 
the Middle East and Africa, thanks to the rise of Russian and Chinese influences, respectively, 
Washington is also busy elsewhere, desperate to sustain its dwindling global hegemony for a bit 
longer. 
Although ties between Washington and Tel Aviv are still strong, Israeli leaders are aware of a 
vastly changing political landscape. According to Israeli calculation, the “fight of life and death” 
is drawing near, once again. 
The answer? Enticing poor countries, in Africa and elsewhere, with political support and 
economic promises so that they would deny Palestinians a vote at the UN. 
It is no surprise that the governments of Chad and Mali are struggling, not only economically, 
but also in terms of political legitimacy as well. Torn in the global struggle for dominance 
between the US and China, they feel pressed to make significant choices that could make the 
difference between their survival or demise in future upheavals. 
For these countries, an alliance with Israel is a sure ticket to the Washington political club. Such 
membership could prove significant in terms of economic aid, political validation and, more 
importantly, an immunity against pesky military coups. 
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Considering this, those who are stuck discussing the Israeli “charm offensive” in Africa, based 
on the claim of Israel’s technological advancement and hyped water technology, are missing the 
forest for the trees. 
It is important to note that it is not the road to Tel Aviv that N’Djamena and Bamako are seeking, 
but rather the road to Washington itself. In Africa, as in other parts of the global South, it is often 
the US, not the UN that bestows and denies political legitimacy. For African leaders who enjoy 
no democratic credence, a handshake with Netanyahu could be equivalent to a political life 
insurance. 
So, for now, Israel will continue to walk this fine line, usurping American resources and political 
support as always, while learning how to walk on its own, by developing a foreign policy that it 
hopes will spare it further isolation in the future. 
It is yet to dawn on Israeli leaders that, perhaps, a shortcut to breaking its isolation can be 
achieved through respecting international law, the rights of the Palestinian people and the 
territorial sovereignty of its neighbours. 
Diplomatic ties with Chad and Mali may garner Netanyahu a few more votes next April, but they 
will also contribute to the Israeli illusion that it can be an international darling and an apartheid 
regime, simultaneously. 
Ramzy Baroud is a journalist, author and editor of Palestine Chronicle. His latest book is “The 
Last Earth: A Palestinian Story” (Pluto Press, London, 2018) 
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Israel continues to push for war 
 
Hasan Abu Nimah 
The prospects for a peaceful 2019 do not seem any better than what our region has been 
experiencing for decades. 
No amount of the usual seasonal good wishes for a happy and peaceful new year would make a 
difference while injustice resulting from aggression, lawlessness and occupation remain not only 
unchallenged by the international system but, worse, encouraged and condoned by many world 
powers. 
This is not the first time that I press the point that our region will never enjoy peace and political 
stability as long as the conflict caused by Israel's oppression of the Palestinians remains 
unsolved. 
Last year, Israel marked 70 years since its violent creation on the ashes of Palestinian society. 
Since then, Israel has been in a state of war, not necessarily active, with the Palestinians and 
other Arab neighbours. In 1948, Israel occupied 78 per cent of Palestinian territory, and 
ethnically cleansed more than two-thirds of the Palestinian people from their land. 
In its second major war on its Arab neighbours in 1967, Israel completed the occupation of all of 
Palestine, in addition to huge areas of Egyptian and Syrian territory, expelling hundreds of 
thousands of people from their lands in the process. 
Except for the Egyptian occupied lands that were evacuated as a result of the 1979 peace treaty, 
Israel maintains its iron grip. 
Palestine, including the Holy City of Jerusalem, remains totally occupied. The Gaza Strip was 
evacuated from Israeli occupation soldiers and settlers in 2005, but was placed under a siege that 
imposes brutal deprivation and suffering on two million Palestinians. 
The occupation of Gaza never ended, the territory was simply turned into the biggest and cruelest 
open-air prison ever known. 
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And while some 100,000 Syrians were expelled from the Golan Heights, the territory remains 
under illegal occupation by the Israeli army and tens of thousands of Israeli settlers. 
Although the UN Security Council declared decades ago Israel's annexation of the Golan Heights 
to be illegal, null and void, Israel is currently seeking an American declaration that endorses the 
Israeli claim in the same manner that US President Donald Trump’s administration endorsed the 
illegal Israeli annexation of Jerusalem in December 2017. 
Israel also continues to occupy parts of Lebanon. 
Over the decades, many "peace plans" for ending the conflict were accepted by the official 
Palestinian leadership, and by Arab states and the so-called international community. Though all 
these plans grossly favoured Israel by legitimising its illegal war gains, Israel never seriously 
accepted any of them. 
Clearly, Israel does not want to return any more occupied territory, does not want to recognise 
any Palestinian rights and does not want to end the conflict if that requires any change in the 
status quo. 
With more than 6 million Palestinians in the diaspora and about the same number under cruel 
and oppressive occupation, or second-class citizenship status, what prospect is there for "peace" 
to be built on such a foundation of aggression and injustice? 
Of course, none. 
Israel hoped, and still does, that with military superiority, superpower support, bullying and 
buying time, it may get away with its conquests. 
That does not seem to be working. With the passing of time the resolve of the Palestinians as 
well as some of the other Arab countries to recover their rights and lands seem to be hardening 
rather than abating. 
Israel's military superiority is losing its effectiveness in the face of resistance tactics. True, some 
regional governments are embracing Israel, and the US, the European Union, Canada and other 
powers are more than ever in the pro-Israel, anti-Palestinian camp. However, international 
support for Israel can hardly be taken for granted indefinitely amid growing global awareness 
that Israeli aggression, occupation, oppression and intransigence are primarily responsible for 
threatening not only regional, but also world peace, and spreading terrorism and radicalisation at 
a very high cost for everyone. 
Israel poses an even greater danger to the world, as its extreme right-wing government embraces 
and legitimises far-right movements that are gaining power across Europe and undermining 
social peace and democracy. 
Other Israeli methods of distraction have been to destabilise the region around it by igniting 
more regional wars, more sectarian conflicts and more hardships. 
That is why the region has been perpetually unstable, suffering from constant wars that drag 
many world powers into unnecessary destructive adventures for Israel's sake. 
At the moment, Israel is pushing hard for another devastating war with Iran. Israel's leaders, 
along with their political allies in the US and Europe, are trying hard to convince the US to 
remain in Syria, not to fight Daesh, but to combat the Iranian presence there. 
Just as Israel campaigned for the US invasion of Iraq, it is now desperate to ignite another 
regional war with Iran, with American involvement. If Israel succeeds, it will be a calamity. 
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