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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
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٢

  المحتوى

  االردن والقدس

  ٣  نقدر رعاية الملك لمقدسات القدس الشريف ومنها الكنيسة السريانية: بطريرك انطاكية  •

  ٣  التحام شعبي مع القيادة خلف فلسطين والقدس والوصاية الهاشمية: الرزاز •

  ٤  ل القدس باألردنإطالق برامج توعوية حو •

  ٤  اتفاقية توأمة بين تجارة عمان والتجارية الصناعية العربية بالقدس •

  شؤون سياسية

  ٥  للقدس السفارة نقل على سأعمل :يؤكد البرازيلي الرئيس •

  اعتداءات

  ٦  اإلسرائيلية االنتخابات عشية عسكرية ثكنة إلى القدس ّيحول االحتالل •

  ٦  لى طفل وتعتقله في باب العامودقوات االحتالل تعتدي ع: القدس •

  ٦  مستوطن اقتحموا األقصى منذ الصباح ١٤٠ •

  شؤون مقدسية

  ٧  بالقدس الهوائي القطار مشروع على باعتراضات للنظر جلسة يعقد االحتالل •

  ٨  الجاري الشهر منتصف منازلها من إخالئها هواجس تعيش مقدسية عائالت •

  فعاليات
  ٩  ًتأييدا لمواقف الملك والوصاية الهاشمية على المقدساتوقفة في جامعة الشرق األوسط  •

  ٩   باليرموك لدعم مواقف الملك نصرة للقدس والقضيـة الفلسطينيـة"كلنا معك"مسيرة  •

  ١١  ًلو كنت فلسطينيا عرض مسرحي بمناسبة يوم األرض لفرقة أحفاد •

  ١٢  رسائل دعم للقدس بأحرف األردنيين •

  آراء عربية

  ١٤   ال يرتجف من غدالشعب الفلسطيني •

  ١٥  نجوع وال نركع.. صفقة القرن •
  

  

  



 
٣

  االردن والقدس

  نقدر رعاية الملك لمقدسات القدس الشريف ومنها الكنيسة السريانية: بطريرك انطاكية 
  

 

 استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني، امس الثالثاء، قداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني -عمان 
ر المشرق، الرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم أجمع، والوفد بطريرك أنطاكية وسائ

 .المرافق له

وخالل اللقاء، الذي حضره سمو األمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جاللة الملك للشؤون 
من نسيج الدينية والثقافية، والمبعوث الشخصي لجاللته، أكد جاللة الملك أن المسيحيين جزء ال يتجزأ 

وشدد جاللته على أن األردن .العالم العربي، وأن األردن سيواصل جهوده في الدفاع عن ممتلكات الكنائس
مستمر بتأدية دوره التاريخي في حماية ورعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، من 

إغناطيوس أفرام الثاني، عن بدوره، أعرب قداسة مار .منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات
 .تقديره لرعاية جاللة الملك للمقدسات بالقدس الشريف، والتي تشمل الكنيسة السريانية

  .)بترا. (وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته

  ١ ص١٠/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  سطين والقدس والوصاية الهاشميةالتحام شعبي مع القيادة خلف فل: الرزاز
  

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان جاللة الملك عبداهللا الثاني، وجه  -  الرأي- عمان 
  .الحكومة للتركيز على الشباب واشراكهم في خطط التنمية وتدعيم فرص التشغيل لهم

 ان العملية نية رياديه خالل زيارته مجمع االعمال بعمان ولقائه ممثلي شركات اردواكد... >>
بدات ونحتاج الشراك الناس في هذه العملية وانخراط المواطنين بالمواطنة الفاعلة التي وجه بها جاللة 
الملك وعلى صعيد القضايا الخارجية اكد رئيس الوزراء انه ليس هناك ما هو اكثر وضوحا فيما يتعلق 

ية والشعب االردني وهناك التحام للشعب مع القيادة بموقف االردن من صفقة القرن ممثال بالقيادة الهاشم
تجاه القضية الفلسطينية والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات وحق الفلسطينيين في قيام دولتهم 
على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وان ثوابتنا الوطنية لن تسمح لالخرين في زعزعة هذه 

وال تراجع عنه واالرقام التي يتم الحديث عنها ال تعنينا اطالقا مؤكدا ان هذا وقال هذا موقف معلن .الصورة
الموقف هو االساس الذي نبني عليه كل مواقفنا ويجب ان ال نسمح الحد التشكيك بموقفنا من هذا 

  .الموضوع مضيفا لم نترك الباب مواربا بل هو مغلق ومفتاحه بيد جاللة الملك والشعب االردني

  ٣ص/١٠/٤/٢٠١٩الرأي 

***  



 
٤

 إطالق برامج توعوية حول القدس باألردن
 

أن وزارة الثقافة، بصدد عقد حزمة من  وزير الشباب والثقافة محمد أبو رمان  كشف- خبرني 
البرامج الثقافية التي من شأنها تعزيز الدور التوعوي لدى المواطنين تجاه قضية القدس والمقدسات من 

 .مية واضحةخالل رسالة سياسية ثقافية إعال

وأضاف ان الوزارة وضعت تصورا لتخصيص أسبوع للقدس خالل شهر رمضان الفضيل في المركز 
من ناحيته، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية .الثقافي بعمان باإلضافة لعدد من المحافظات في المملكة

تفافه حول قيادته الهاشمية ان األردن يؤكد اليوم عبر مواقفه الشعبية والرسمية ال: المحامي يحيى السعود
الحكيمة والسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية 

وأضاف، خالل اجتماع اللجنة اليوم الثالثاء بحضور وزير الشباب والثقافة .والمسيحية في القدس الشريف
لقاءاتها وزياراتها الى تحقيق التوصيات والمخرجات الصادرة محمد أبو رمان ان اللجنة تسعى جاهدة خالل 

وتابع .االعالم والقدس، التي حققت بمخرجاتها نجاحا بكافة المقاييس: ًعن الندوة التي أقيمت أخيرا بعنوان
السعود ان من أبرز توصيات الندوة، تخصيص يوم مقدسي في كافة الجامعات األردنية واألندية الرياضية 

 الهاشمية التاريخية على المقدسات الثقافية والجمعيات في المملكة لتعزيز أهمية دور الوصاية والمراكز
اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، وتأكيد الدور الهاشمي المتقدم تجاه القضية 

 بدورهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة تحقيق األثر المستدام في نفوس جميع المشاركين بهذه.الفلسطينية
الندوات، وان يكون الهدف األول واألسمى هو القدس والمقدسات وحمايتها من كافة اشكال التهويد، 

يعبر فيه عن كل المعاني والمضامين التي " كال"داعين إلى أهمية ان يكون هناك ملتقى شبابي بعنوان 
لتي القاها خالل تنسجم مع توجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني التي جاءت بشكل واضح في كلمته ا

  .زيارته لمدينة الزرقاء

  ١٠/٤/٢٠١٩خبرني 

*** 

  اتفاقية توأمة بين تجارة عمان والتجارية الصناعية العربية بالقدس
 

وقعت غرفة تجارة عمان والغرفة التجارية الصناعية العربية بمدينة القدس امس،  - الرأي-عمان 
دية بين األردن وفلسطين، ودعم صمود المقدسيين على اتفاقية توأمة لتعزيز العالقات التجارية واالقتصا

وتهدف االتفاقية التي وقعها رئيس غرفة تجارة عمان خليل .أرضهم بوجه ممارسات االحتالل اإلسرائيلي
الحاج توفيق، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس كمال عبيدات، إلى تشجيع وتطوير 

  .التجارة واالقتصاد واالستثمار بين البلدينوتيسير التعاون في مجاالت 



 
٥

وبموجب االتفاقية تخصص غرفة تجارة عمان مقرا للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، 
ّلممارسة أعمالها والنهوض باالقتصاد الوطني الفلسطيني، وتخصيص جناح للصناعات المقدسية ضمن 

  .وي تجارة عمان اقامته بمقرهاالمعرض الدائم للمنتجات الفلسطينية الذي تن

كما تهدف االتفاقية إلى إرساء وسائل اتصال فاعلة بين اعضاء الطرفين بهدف التواصل 
والنهوض بالتبادل التجاري واالستثماري والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة في البلدين، وتبادل 

 المتاحة لدى الجانبين، وتبادل زيارات وفود المعلومات التجارية وقوانين االستثمار والمزايا والتسهيالت
األعمال والبعثات التجارية، وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال األعمال في البلدين، للتعريف وترويج 

  .المنتجات الوطنية وفرص الشراكة واالستثمار

 المتاحة لغرفة وتهدف االتفاقية الى تقديم الدعم اللوجستي من اماكن وقاعات في ضوء االمكانات
تجارة عمان، التاحة الفرصة الجراء اللقاءات والندوات وورشات العمل لتحقيق المصلحة المشتركة 

  .للغرفتين

كما تنص على تشجيع أعضاء الطرفين ورجال األعمال على المشاركة في المعارض الدولية 
يات االقتصادية المتوفرة بهدف والمتخصصة التي تقام في البلدين، وتبادل النشرات واإلحصائيات والمعط

  .التعريف بالتطور االقتصادي في البلدين وفرص األعمال واالستثمار

وتسعى االتفاقية التي حضر توقيعها اعضاء مجلسي االدارة للغرفتين، لالستفادة من البرامج 
دة األعمال بما التدريبية وورشات العمل التي تعقدها أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب والتطوير وريا

  .يخدم مصلحة البلدين

  ٢٩ص/١٠/٤/٢٠١٩الرأي 

*** 

  شؤون سياسية

  للقدس السفارة نقل على سأعمل :يؤكد البرازيلي الرئيس
 

 إلـى أبيـب تل من بالده سفارة نقل بشأن موقفه يغير لم أنه ،بولسونارو جاير البرازيلي الرئيس أكد
 .المحتلة القدس مدينة

 الــسفارة، نقــل أجــل مــن قريبــا ســيعمل أنــه برازيليــة إلذاعــة تــصريحات فــي ،البرازيلــي الــرئيس وذكــر
 .الشأن بهذا االنتخابية حملته إبان أطلقه الذي وعده سينفذ أنه إلى ًمنوها

  .السفارة نقل باتجاه أولى خطوة هي القدس في تمثيلي مكتب فتح أن إلى بولسونارو، وأشار

 ٩/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  



 
٦

  اعتداءات

  اإلسرائيلية االنتخابات عشية عسكرية ثكنة إلى القدس ّيحول االحتالل

 
 وما العسكرية وحداتها عناصر من بالمزيد الثالثاء، اليوم االحتالل، سلطات دفعت – وفا – القدس

 فــي االســتيطانية والبــؤر القديمــة، البلــدة ومحــيط المحتلــة، القــدس مدينــة إلــى الحــدود حــرس بقــوات يــسمى
 .المدينة

 المتــاريس ونــصب وخيالــة، ومحمولــة راجلــة وشــرطية عــسكرية دوريــات تــسيير التعزيــزات وشــملت
 من القريبة والمناطق القديمة البلدة بوابات وعلى المدينة وطرقات شوارع من العديد في العسكرية والحواجز

" الكنيـست" الحـتاللا لبرلمـان االنتخابـات بـدء مـع ًتزامنـا االسـتعدادات هـذه وتأتي.القدس غربي التماس خط
 لهـــذه اســـتعداداتها انتهـــاء الماضـــية، الليلـــة أعلنـــت االحـــتالل أجهـــزة أن ًعلمـــا اليـــوم، صـــباح بـــدأت التـــي

 محافظـات مـن الفلـسطينيين دخـول علـى شـامل أمنـي طـوق وبفـرض معـزز بـشكل قواتهـا بنـشر االنتخابات
  .غزة قطاع مع المعابر ٕواغالق ،٤٨ عام وأراضي للقدس الغربية الضفة

  ١٠/٤/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  

  قوات االحتالل تعتدي على طفل وتعتقله في باب العامود: القدس
  

 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، طفال بعد االعتداء - وفا٢٠١٩-٤-١٠القدس 
 .عليه بالضرب، في محيط باب العامود بمدينة القدس المحتلة

  . االحتالل حولته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسةوأفاد مراسلنا، بأن قوات

  ١٠/٤/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  مستوطن اقتحموا األقصى منذ الصباح ١٤٠

 
 األقـصى مستوطن منذ صباح اليوم باحات المسجد ١٤٠ اقتحم – اآلن فلسطين – القدس المحتلة

 .جموعات يهوديةتطبيقا لدعوات من منظمات وم

ــام شــرطة وجــيش  وبحــسب المــصادر المحليــة فقــد مهــدت قــوات االحــتالل لعمليــة االقتحــام بعــد قي
االحـتالل ومخابراتـه بفـتح بـاب المغاربـة وسـط انتـشار مكثـف للقـوات الخاصـة فـي سـاحات المـسجد تمهيــدا 

  .القتحامات المتطرفين اليهود

  ٩/٤/٢٠١٩فلسطين اآلن 

***  



 
٧

  شؤون مقدسية

  بالقدس الهوائي القطار مشروع على باعتراضات للنظر جلسة يعقد لاالحتال

 
 اسـتماع" جلـسة األربعـاء، غـد يـوم القـدس فـي "والبنـاء للتنظـيم القطريـة اللجنـة" بــ تـسمى ما تعقد
 في ،"التلفريك" الهوائي القطار مشروع على "القدس في القديمة البلدة وتجار سلوان بلدة أهالي العتراضات

 .القديمة لدةالب محيط

 خالل "التلفريك/الهوائي القطار" مشروع على المقدمة االعتراضات لكافة المذكورة اللجنة وستستمع
 .القادمين باألسبوعين حددت أيام أربعة

 ان – االعتراضات مقدم – ارشيد سامي المحامي عن اليوم سلوان/حلوة وادي معلومات مركز ونقل
 اإلجــراءات إلنهــاء "اإلســرائيلية" الــسلطات مــن التــسريع علــى دليــل هــو االعتراضــات لــسماع جلــسات تعيــين

 اعتراضـا الجاري الشهر مطلع قدم كان ارشيد سامي المحامي أن ًعلما المشروع، على للمصادقة التنظيمية
 باسـم القديمـة، القـدس محـيط فـي لتنفيـذه مخططاتـه علـى المـصادقة والمزمـع الهـوائي القطار مشروع على

 مـن المـشروع يمـر التي المنازل سكان من وخاصة األقصى المسجد جنوب سلوان بلدة من السكان عشرات
 لتنفيـذ أراضـيهم أو منـازلهم مـصادرة االحـتالل سـلطات تنـوي والتـي والمنـازل األراضي أصحاب ومن فوقها،

 .المشروع

ــدة مــن التجــار عــشرات باســم االعتراضــات كــذلك ارشــيد المحــامي وقــدم  سيمــ حيــث القديمــة، البل
 .التجارية بالحركة الهوائي القطار مشروع

 الخـاص الهيكلـي المـشروع" مـن اشـتق "الهـوائي القطار" مشروع أن ارشيد سامي المحامي وأضاف
 وفـي سـنوات، عـشر حـوالي قبـل عليه بالعمل "اإلسرائيلية" السلطات بدأت والذي ،"القديمة بالقدس المحيط
 القديمــة البلــدة محــيط فــي الهــوائي القطــار مــشروع "لقــدسا تطــوير ســلطة" وأعلنــت أطلقــت الماضــي العــام

ــسياحة المواصــالت ووزارتــي القــدس بلديــة مــع بالــشراكة  هــذا بــأن االحــتالل يعتبــر حيــث ،"اإلســرائيلية" وال
 ".القديمة البلدة إلى السياح ونقل للمواصالت الوطنية القومية المشاريع ضمن" يدخل المشروع

 القديمـة البلـدة علـى الـسيطرة أحكـام هـو للمـشروع األساسـي الهدف ان ارشيد سامي المحامي وأكد
 وكـذلك حلـوة، وادي منطقـة فـي البيوت ببعض المس ينوي انه المشروع مخاطر ومن ومحيطها،  ومعالمها

  ".ومسيحية إسالمية دينية لمؤسسات ملكيات إلى إضافة سلوان في للمواطنين الخاصة بالملكيات يمس

  ٩/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  

  



 
٨

  الجاري الشهر منتصف منازلها من إخالئها هواجس تعيش مقدسية عائالت

 
 ومخـاوف هـواجس األقـصى، المـسجد جنـوب سـلوان ببلـدة ياصـول واد حي من عائالت أربع تعيش

 هـذه منـازل بهـدم القاضـي القدس وسط المركزية احتالل محكمة قرار بعد االستقرار، وعدم القلق من وحالة
 .الجاري الشهر منتصف التنفيذ حيز سيدخل والذي ،العائالت

 سـنوات منـذ يحـاولون بالبلـدة ياصول واد حي أهالي أن سلوان /حلوة وادي معلومات مركز وأوضح
 فـي الـسكنية الـضائقة ضـوء علـى المختـصة للجهـات للبنـاء مخططـات وقـدموا الـسكنية، منـشآتهم ترخيص
 يقـضي قـرارا المركزيـة المحكمـة أصـدرت ومـؤخرا البلديـة، مـن بـالرفض قوبلـت طلباتهم ذلك أن إال المنطقة،

 .الحي في منازل ٤ بهدم

 ياصـول واد حي لجنة في وعضو /سلوان وعقارات أراضي عن الدفاع لجنة عضو عن المركز ونقل
 منـذ قائمـة وهـي ،"وكاشـور والقـاق، برقـان،" لعـائالت تعـود بالهدم المهددة المنازل أن قوله الشويكي خالد
 ألـف ١٠٠ تجـاوزت حيـث ،"تـرخيص دون البنـاء" وغرامـات مخالفـات عائلة كل على وفرضت ،٢٠٠٠ عام

 .منزل كل عن شيكل

 المنـازل تـرخيص الماضـية الـسنوات مـدار علـى حاولـت المـذكورة العـائالت أن" إلـى الـشويكي ولفت
 قـرارا مـؤخرا يـةالمركز المحكمـة أصـدرت حتـى مـرة، كـل فـي الـرد هو الرفض ولألسف المختصة الجهات من

 ."الجاري الشهر من عشر الرابع في التنفيذ حيز وسيدخل المنازل بهدم

 فيهـا يمنـع "خضراء أرض" انها على تصنف المنطقة أن ّتدعي االحتالل بلدية أن الشويكي وأوضح
 شــهرا ١٢- أشــهر ٥ بــين مــا العــائالت إمهــال تــم الماضــية الــسنوات خــالل للبلديــة توجهنــا وبعــد البنــاء،

 بحاجــة "البنــاء بهــا يــسمح منطقــة" الــى األرض وتحويــل التــرخيص إجــراءات أن علمــا منــشآتهم، رخيصلتــ
 .سنوات ٤ من ألكثر

 ومنذ ،٢٠٠٢ عام منذ للمنطقة تنظيم مخططات قدموا ياصول واد حي أهالي ان الشويكي وأضاف
  .المقدمة اتالمخطط على للموافقة المختلفة والمحاكم البلدية في صراعا يخوضون الوقت ذلك

 ٩/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  
  
  
  
  
  



 
٩

  فعاليات
  ًوقفة في جامعة الشرق األوسط تأييدا لمواقف الملك والوصاية الهاشمية على المقدسات

 

 نظمت جامعة الشرق األوسط، وقفة تأييد ووالء لجاللة الملك عبد اهللا الثاني بمناسبة - عمان
ف جاللته تجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف ذكرى االسراء والمعراج، ودعما لمواق

  .والوصاية الهاشمية عليها

وشارك في الوقفة رئيس الجامعة األستاذ الدكتور محمد الحيلة ونائب رئيس الجامعة االستاذ 
  .الدكتور محمود الوادي وعدد من عمداء الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة

ًوتضمنت الوقفة عددا من الكلمات والقصائد الوطنية القاها الطلبة تغنوا فيها بحب القدس 
والقى عميد شؤون .وفلسطين ومعبرين عن تاييدهم لمواقف الملك والوصاية الهاشمية على المقدسات

 الطلبة الدكتور سليم شريف كلمة عبر فيها عن سعادته بمواقف جاللة الملك من القضايا العربية
واإلسالمية بشكل عام والقضية الفلسطينية والقدس الشريف بشكل خاص، والتي كان آخرها ما أدلى به 
ُجاللته في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في تونس حينما أصر على موقفه بعدم التنازل عن حق 

وعي اإلستراتيجي وكان المؤتمر الدولي الثاني لل.الهاشميين والشعب األردني في الوصاية على المقدسات
والحوكمة، والذي عقد مؤخرا في جامعة الشرق االوسط، بعث برسالة تأييد لجاللة الملك عبداهللا الثاني 
للمواقف التي يتخذها بشأن مدينة القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، والوصاية الهاشمية عليها، 

دور الذي يقوم به لتحقيق األمن والسالم وخاصة الحرم القدسي الشريف والمسجد األقصى المبارك، وال
وأشار المؤتمر الذي شارك فيه باحثون من جامعات أردنية وعربية وأجنبية إلى أن جاللة .اإلقليمي والدولي

الملك يمثل رمزا للتعايش والسالم والوئام العالمي، ومدافعا قويا عن اإلسالم والقضايا العربية العادلة، وعن 
 .ولية، ومناديا إلى التضامن العربي في مواجهة التحدياتقرارات الشرعية الد

  ٧ ص١٠/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

   باليرموك لدعم مواقف الملك نصرة للقدس والقضيـة الفلسطينيـة"كلنا معك"مسيرة 
 

قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي إن جاللة الملك عبداهللا  -  حازم الصياحين-إربد 
ُسين ال يأل جهدا في خدمة القضايا العربية واإلسالمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، الثاني ابن الح

التي نظمتها » كلنا معك«وأشار في كلمته التي ألقاها خالل المسيرة الحاشدة .وجوهرها عروبة القدس
لهاشميين الجامعة لدعم وتأييد مواقف جاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للقدس، إلى أن ا

تاريخيا هم أصحاب الرفادة والسدانة والسقاية قدرهم التشرف بخدمة العرب والمسلمين، الفتا إلى أن ما 



 
١٠

ًيقوم به جاللة الملك عبد اهللا الثاني ما هو إال امتدادا أصيال لرسالة اآلباء واألجداد في الدفاع عن قضايا 
  .األمة ومسرى جده األعظم محمد سيد الخلق والمرسلين

وقال كفافي إن جالل الملك يهب لنجدة القدس التي ترزح تحت احتالل غاشم وتئن تحت براثنه، 
فاالحتالل يحاول التالعب بهوية القدس ويغير مالمح عروبتها ويفرض واقعا استعماريا، يحرف الواقع 

ى والمقدسات ويزور الحقائق، مشيرا إلى أن صاحب الوصاية الهاشمية وخادم القبلة األولى وناصر األقص
ال يترك مناسبة هنا أو هناك إال ويتحرك للحفاظ على عروبة القدس وحماية المقدسات من العبث أو 

 أعلنها جاللته وبجرأة األحرار الشرفاء أن األردن وقيادته وشعبه سيبقى على الدوام خط  التغيير، فقد
تاريخي مع القدس وعروبتها، كما وأكد الدفاع األول عن المقدسات، وسيبقى الهاشميون ملتزمون بالعهد ال

جاللته أن كل الضغوطات المتراكمة لن تثنيه عن دوره ورسالة آبائه وأجداده في رعاية وحماية عروبة 
  .القدس

ولفت إلى أن األردنيين وأحرار األمتين العربية واإلسالمية، مطالبين بااللتفاف حول القيادة 
ًالهاشمية ونصرة مواقف جاللته واسناد الحراك الملكي الهاشمي شعبيا واعالميا وقانونيا لتبقى راية العز،  ٕ ٕ

هذه الحشود الغفيرة التي والفخر، والمجد، خفاقة عالية تحت ظل القيادة الهاشمية المظفرة، مؤكدا أن 
ّاجتمعت اليوم خير شاهد على إطالق صرخة أردنية مدوية من أقصى الشمال ومن رحاب اليرموك العز 

إبشر بالفزعة التي تليق بجرأة موقفكم، ورسالتكم التاريخية : والفخر بأننا معك يا سيدي، كلنا معك، وقال
  .في الوصاية على المقدسات

ن الطلبة الدكتورة أمل نصير كلمة قالت فيها إن جامعة اليرموك لم تغب بدورها ألقت عميدة شؤو
ًعن المشهد األردني منذ تأسست قبل أكثر من أربعين عاما لتكون مصنعا للقادة وللرجال والسيدات  ً
المنتمين بصادق الحب والوالء آلل البيت األطهار الذين يقف في طليعتهم اليوم قائدنا المفدى جاللة الملك 

بد اهللا الثاني، حيث جاء تنظيم هذه المسيرة الحاشدة لنقول لسيد البالد بوركت جهودك وبوركت مواقفك ع
النبيلة الصلبة تجاه القدس والمقدسات، مشيرة إلى أن هذا الموقف من الهاشميين ليس بجديد، فهم خيرة 

ّما بكت ثكلى، يشدون أزرهم ّالخيرة من أبناء هذه األمة، الذين كلما أنت القدس وكلما صرخت غزة، وكل
  .ويبثون في نفوسهم الطمأنينة واألمان بأن ال خوف عليهم وأن قدسهم هي عاصمة فلسطين ال محالة

ّ، الذي تمثل في شقين »رمز السالم» وأشارت إلى مدى اهتمام ورعاية جاللة الملك لمدينة القدس
يد الهوية اإلسالمية العربية لهذه المدينة اثنين، أولهما استغالل المناسبات اإلسالمية والدولية لتأك

المقدسة، وثانيهما ابتكار األسباب العملية أو الممارسة التطبيقية التي تؤكد حق األمة العربية بل 
اإلسالمية قيادات وشعوب في خدمة هذه المدينة وقضيتها، الفتة إلى أن جاللته قد حمل القدس في 

ؤرقه وما انفك يدعو القيادات العالمية واإلسالمية لحشد التأييد ضميره وقلبه وبقيت وما زالت هاجسا ي
  .ُومقاومة أية محاوالت أو ممارسات أو إجراءات تعسفية يراد بها تغيير معالم هذه المدينة



 
١١

وأضافت نصير إلى أنه وبالرغم من قسوة الهجمات والممارسات اإلسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى 
إال أن الموقف الهاشمي بقيادة جاللة الملك والمتمثل بجهود جاللته في تأكيد تهويد القدس ومقدساتها، 

الوصاية الهاشمية والرعاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في هذه المدينة، قد أحاط هذه المقدسات 
ًبسور وحصن منيع حماها من الضياع والطمس والزوال، مؤكدة ان جاللته هو األكثر وعيا وعلما بت شعبات ً

القضية الفلسطينية وهو يدرك أن متطلبات السالم الحقيقي الجاد يتطلب صناعة وحرفية ودبلوماسية عالية 
  .قوامها الرعاية الدولية والعزيمة نحو ضرورة إيجاد الحل الذي يرضي جميع األطراف

م اإلدارية وخالل الفعاليات انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مبنى كليتي اإلعالم واالقتصاد والعلو
وصوال إلى مبنى األمير حسين بن عبداهللا الثاني رافقتهم موسيقات قوات الدرك، وهتافات المشاركين دعما 

  .وتأييدا لمواقف جاللة الملك تجاه القدس والمقدسات

وشارك في فعاليات المسيرة نواب رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئتين االكاديمية واإلدارية، وعدد من 
اليات العسكرية واألمنية والمجتمعية، ومدراء الدوائر الرسمية في اربد، وحشد كبير من طلبة ممثلي الفع

 .الجامعة

  ٧ ص١٠/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  ًلو كنت فلسطينيا عرض مسرحي بمناسبة يوم األرض لفرقة أحفاد
 

مة بمناسبة ذكرى يوم األرض عرضت فرقة أحفاد المسرحية وعلى مسرح أسا - حسام عطية-عمان
  .ٕللكاتب ممدوح عدوان واخراج كاشف سميح» ًلو كنت فلسطينيا«المشيني في جبل اللويبدة مسرحية 

ورصدت المسرحية حالة الوضع الفلسطيني القائم وما يدور من مؤامرات، و بيان بطوالت المرأة  
 التي ما زال الفلسطينية على مر العصور، و تسليط الضوء على الحياة الفلسطينية والعادات والتقاليد

ٕالشعب الفلسطيني يتمسك بها رغم االحتالل، وابعاده عن أرضه، كما يسلط الضوء على حياة الفلسطينيين 
في مخيمات اللجوء بحلوها ومرها، وتسليط الضوء على الجريمة الصهيونية األولى باحتالل فلسطين 

د بوجوده الوطني، والذي يعيش وتشريد شعبها، فإن الشعب الفلسطيني الشعب الوحيد في العالم المهد
نصفه داخل الوطن الفلسطيني الخاضع لالحتالل والنصف اآلخر يعيش مجبرا خارج الوطن، ليس هذا 

سياسية، منفصلة عن بعضها ) كيانات(فحسب، بل إن نصفه الذي يعيش داخل فلسطين موزع بين ثالث 
  >>...ومتعادية أو متخاصمة، ونصفه اآلخر موزع بين كل دول العالم

  ٣١ ص١٠/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  



 
١٢

  رسائل دعم للقدس بأحرف األردنيين
 

فلسطين والقدس الطاهرة ان عيوننا لتدمع شوقا لرؤياك، وأفئدتنا تحترق  -  أمينة عوض-  عمان
على وضعك الراهن، فواهللا لو أتيحت لنا الفرصة للشهادة على أراضيك المقدسة لن نتوانى لحظة عن 

فتلك .ذاك أهلنا، ومالنا، وأبناءنا، هذه هو لسان حال كل اردني بل وعربي شريفالجهاد ولو كلفنا 
المسافات التي تبعدنا، لئيمة؛ ألنها ال تدرك حجم القهر الذي يعتصر قلب كل عربي حر غيور على أرضه، 

في ولكننا على ثقة تامة بأن القدس، واألقصى، وكل شبر .ومقدساته، ودماء إخوانه التي تراق كل لحظة
فلسطين والقدس لن يكون ملكا لمغتصب، فصك حق العودة حفر به أن القدس العاصمة األبدية لفلسطين، 

تاليا ننسج عبارات الشوق، والصمود من .وأنها ملك العرب وكل حر عربي مناضل سيحتفل بعرس التحرير
و الرب قال عالء أب.شباب اردني احب دعم صمود اهلنا في فلسطين والقدس من خالل صفحات دروب

بينما أن جالس انظر الى عتمة الليل، بينما البدر كان ينير لي رؤياي، رؤياي .. الى رياحين األقصى»:
، األرض المباركة التي دنسها أعداء !، انها أفق فلسطين والقدس!في األفق، األفق البعيد، وأي أفق؟

نيرة الساطعة بألوان الزمن الطاهر القديم الدين، الطاهرة التي دخلها شراذم البشر، دخلوا الى رحابها الم
هل : الجميل، الى أيام سيدنا الحبيب المصطفى عليه أفضل الصالة والسالم، عندما رأيت البدر فقلت له

ترى إخوانك المناضلين في األقصى الشريف، الذين يدفعون الغالي والنفيس لحماية مجمع األنبياء 
لذين ضحوا بفالذات أكبادهم، وتجد عزاءهم كأنه عرس كبير، والمرسلين على ثرى فلسطين والقدس، وا
انهم أبطالنا المخفيون، حماة أقصانا الشريف بأجسادهم . يشيعون به أحباءهم الى مثواهم األخير

. المكشوفة، ويمسك أطفالهم الحجارة سالحهم ويقفون أمام دبابتهم النجسة فيقذفونها، وتنسفهم نسفا
والقدس أننا ان لم نكن معكم بأجسادنا، فنحن معكم بأرواحنا، ودعائنا، وكيدنا اعلموا أهلنا في فلسطين 

هذا ما قيل عنه أضعف االيمان أن نذكرهم بكل ركعة، وذكر، . بالحق لن يموت، ونحن معكم أينها حللتم
األردن »:مصطفى الدعجة قال.ودعاء ال ينفد، ولقاؤنا حتما سيكون بعد جالء كل صهيوني مستوطن جبان

 فلسطين هما وطن واحد منذ آالف السنين، فالوطن ليس سؤاال تجيب عنه وتمضي؛ انه حياتك، وقضيتك ـ
معا، الشوق الى الموت لتعيد الحق واألرض، فالوطن ليس أرضا فحسب بل حقا وأرضا؛ فاألرض 

حرة، فيا أهلنا في الشتات نحن سندكم لنعيد فلسطين والقدس . اغتصبوها والحق لنا فيها الى يوم الدين
ّغزة انتفضي ردي بالسيف البتار فالنصر حليف األحرار، ثوري كلهيب النار كالموج اذا شئتي، فكما يردد 

عبد اهللا أبو علي .ّصهيون تمادى في وطني فقتل وتدمير وحصار، وارتقبي النصر القريب فوعد ربي جبار
الد، لطالما وجدنا فيك جماال وطهارة يا فلسطين أنت التي يهون ألجلك كل شيء ألفديك يا أم الب» :قال 

. وتقديسا يستحق أن يفدى بالدم ال بالكالم، ستظلين جرحي األعمق، ووجعي األكبر، فأنت جرح كل األحرار
ال تبكي وال تحزني بدم الشهداء ستحررين باذن اهللا؛ فأنت جبل من الصمود ال يهان، سيأتي يوم ينطق به 

ل على مقدساتك، فأنت كما عهدناك ال تبيعين أرضك ألنك فخر هذه الحق، ويقتلع من أرضك كل من تطاو



 
١٣

لحروفها قبل ترابها كل » :قتادة الزغول قال.األمة، فنكباتك حتما ستزول بعرس تحريرك عاجال غير آجل
طينها مسك : سرقت مني روحي وأسرتني، والطاء: المستني، والسين: فتنت بها، والالم: الحب فالفاء

فطلب . نجمة بذاتها أفخر أنها أضاءتني: ّيا لقدر جعلها مقيدة فآلمتني، والنون: والياءرائحته أغرتني، 
دعائي وأمنياتي بأن . مني أن أدعمها بكالمي لكني بكل قواي لها، ثم اني وبكل أردنيتي أحبها ولها أنتمي

 اجتمعت حتى تزين أسوار قلبي ستة حروف ما ان: دياال زهدي قالت .ّتحرر بل تطهر من دنس األنجاس
؟ وهل يعلو على !أراها فلسطين وهل بها شيء يقارن. انتصرت على كل ما هو مألوف، وغير مألوف

ّهي أم أنجبتني فعشقت أن أكون بارة ألنال شرف رضاها، !. قداسة اسمها اسم، أو على غرامها غرام؟
 الشهادة، والنضال بين ّوطن أحببته دون سكناه، فكان لزاما علي أن أنسج حبي كدعم لكل من نال شرف

لكل من رحل شهيدا مدافعا عن ثراك الطاهر أرفع له . قداسة أراضيها، فلها روحي وليس هناك بديل
القبعة، ولكل من زال يقاوم أقدم دعائي ليكون تحريرك على يديه الشريفتين، واني ألكره عمري ان لم يختم 

على : شروق الهرش قالت . أن أعود فأقبل قبابهابشهادة على ترابها، واني ألحب عمري ان شاء لي القدر
ّهذه األرض ما يستحق الحياة قالها درويش الى شعب أرض الثبات والصمود، الى األرض التي ابتل ترابها 
بدم الشهداء، ارتوت من مدامعها األمهات تفوح في هواك رائحة أغصان الزيتون، ويتدفق في صدور 

لى هذه األرض خلقت أجيال من قوة وطين فبين التراب ينام شهيد حر ، ع»اهللا أكبر« أبنائك صوت الحق 
ترتسم على أرضك خطوات الشهداء . هنيئا، وخلف قضبانك أسير صابر، فاثبتي ان نصرك قادم يا أمي

هالة .فمنكم الثبات، ومنا الدعاء نحن أبناء الضفتين، وان طال صبرنا على المغتصب فان الحرية وعد حق
زيزتي فلسطين لك ولشعبك العظيم بعض الكلمات تنسجها األحرف، فهي ما نستطيع أن ع: درويش قالت 

نعبر به عن حرارة غضبنا، ودماء شهدائنا، نقول لك أرضنا؛ ألن األردن وفلسطين لم ولن تتشعب الى 
اك أوجه رسالتي الى اليتيم، والى أم الشهيد، والى ذ. دولتين؛ فكالنا من أصول شامخة بل أخوة لبعضنا 

البيت الحزين منذ عقود، هنيئا لكل شهيد على أرض سميت منذ بداية عهدها أرض السالم واألمان 
والحرية، هنيئا لك أم الشهيد؛ فهذا قضاء اهللا لتكوني زهرة في بستان رائحته مثل المسك والبخور لتشيعي 

هذا رضوان من اهللا جثمان طفلك، وتخوضي معارك في مقلتيك وتكوني أثر الصمود، ال تبكي يا أمي ف
شهادة أبنائك، فانها أعلى مراتب في الجنة، فتحياتنا لصبرك وصمودك، فأنا ابنة األردن ولكني أشعر بكل 
ظروفك، ويداي بدعائي ستكون بجوار روحك، ودموعي تفيض بذات شعورك، فأنت هزمت جيش صهيون 

بناء األردن من شتى المنابت واألصول ستبقى فلسطين القضية األولى تجاه أ» :معاذ الباشا قال. »الحقير
  .مهما أحاطت بنا الظروف القاسية؛ موقفنا حازم وقوي تجاه القدس، والوصاية الهاشمية

  ٣٠ ص١٠/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 آراء عربية

 الشعب الفلسطيني ال يرتجف من غد

 كمال زكارنة

اجزم ان معنويات الشعب الفلسطيني تحت االحتالل لم تتغير اليوم ولم تتراجع، بل انها اعلى بكثير 
من االمس، بغض النظر عن النتائج التي ستفرزها االنتخابات االسرائيلية، ومن سيفوز هل المجرم نتنياهو 

س فهما رصاصتان من ظرف واحد، وان الشعب الصامد في ارضه ال يترقب نتائج تلك ام القاتل غانت
االنتخابات لمعرفة من الفائز بها استعدادا للتعامل معه، وانما استعدادا لمواجهة ما هو آت والتعامل مع 

من مرحلة جديدة تحمل معطيات وابعاد وسياسات وممارسات ومشاريع جديدة، لكنها لن تزعزع ولن تحط 
عضد الفلسطيني وارتباطه بأرضه ووطنه، واكبر دليل على ذلك، ان سلطات االحتالل الصهيوني تجبر 
المواطن الفلسطيني على هدم منزله بيده ويهدمه هو وابناؤه، لكنهم يتشبثون بالمكان وال يغادرونه، 

بح ركاما، على خالف وينغرسون فيه مثل جذور شجر الزيتون مشكلين االعمدة الحقيقية لبنائهم الذي اص
 . بيوت اآلخرين التي اعمدتها من االسمنت والحجارة

اعترافات وقرارات ترامب لم تغير في الواقع شيئا، من الناحيتين السياسية والقانونية ولم تضف 
شيئا جديدا، فاالحتالل قائم ومستمر في فلسطين والجوالن، ومقاومته واجبة والعمل على انهائه واجب، 

قرن ليست مبررا وال تشكل عذرا الحد، وال سببا للنكوص والتراجع عن مواصلة النضال بكافة وصفقة ال
اشكاله ضد المحتل، وقرارات الشرعية الدولية ما تزال كما هي ونصوصها وبنودها لم تتغير، وقبل مجيء 

 وما الذي تغير، ترامب للسلطة في الواليات المتحدة، كيف كانت االوضاع وكيف كانت المواقف االسرائيلية
غير كشف الغطاء بالكامل عن االنحياز االمريكي المطلق والكامل الى جانب االحتالل االسرائيلي، واظهار 
الوجه االمريكي المعادي لالمة العربية على حقيقته، والذي يحرص على استغاللها ونهب ثرواتها 

 .ومقدراتها

ت عليه ظروف واوضاع اصعب واقسى ّال احد يخاف على الشعب الفلسطيني وصموده، فقد مر
بكثير مما ينتظره ويتوقعه البعض في قادم االيام، تصدى لها وواجهها وانتصر عليها الن الصمود والبقاء 
انتصار مؤزر، يبقي االمل بهزيمة االحتالل قائما وواردا في اي وقت، لكن هذا ال يعفي االمتين العربية 

ولياتهم تجاه فلسطين والقدس والمقدسات االسالمية والمسيحية، واالسالمية والمجتمع الدولي من مسؤ
 .وحرية الشعوب والعدالة االنسانية

صناديق االقتراع االسرائيلية سواء حملت نتنياهو او غانيتس الى رئاسة الحكومة االسرائيلية 
سالحه حتى اللحظة ّالجديدة، فان ذلك لن يزيد االوضاع الى سخونة وتعقيدا، الن كالهما سن اسنانه وعبأ 

االخيرة مهددا االرض الفلسطينية بالضم والسيادة والشعب الفلسطيني بالضرب بيد من حديد، لكن اسنانهم 
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ستسقط بحجارة اطفال فلسطين وسالحهم سيرتد الى صدورهم، والشعب الفلسطيني سيظل الخنجر 
  .المغروس في قلب كيانهم الغاصب والغريب

فلسطين، وحزبا العمل والليكود يتناوبان على الحكم ويتبادالن تداول منذ زرع الكيان المحتل في 
السلطة، وكل واحد منهما كان يأتي بأسوأ من الذي سبقه حتى اليوم، الن االستراتيجية الصهيونية تقوم 

 .على اغتصاب االرض الفلسطينية واجتثاث الشعب الفلسطيني منها

  ١٧ ص١٠/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  جوع وال نركعن.. صفقة القرن
  

  جهاد المنسي

الحقيقة الواضحة أن هناك ما يشبه الصمت العربي على ما يعرف بصفقة القرن، وأن األردن 
  .إضافة إلى السلطة الفلسطينية وحدهما من يملك صوتا عاليا ضد الصفقة

والحقيقة أيضا أن رفض صفقة القرن من قبل دول عربية ال يتم التعبير عنه إال من خالل 
  .نه في بيانات القمم العربية، وكفى اهللا المؤمنين شر القتالتضمي

صفقة القرن وفق ما يتسرب من معلومات حولها تضمنت الكثير من المتغيرات الجغرافية 
والسياسية، ابرزها وأهمها وفق التسريبات إذا صدقت، هو استعداد دول عربية لتمويلها، وهذا يعني موافقة 

  .قال من قبلها في العلن عن رفضهاتلك الدول عليها رغم ما ي

صحف عالمية وصهيونية نشرت خالل األيام الماضية الكثير حول الصفقة، وكل وكاالت االنباء 
والصحف التي تنشر بنود الصفقة تجمع على أن األردن والملك عبد اهللا يرفضان الصفقة وما يتعلق فيها 

مسك وبقوة بالوالية على المقدسات االسالمية بالجانب األردني، كما انهم يشيرون إلى أن الملك مت
  . والمسيحية في القدس والمسجد االقصى، والملك يرفض حتى الخوض في أي نقاش حول الموضوع

معالم صفقة القرن التي يتحدث عنها الرئيس االميركي دونالد ترامب تصب كلها في صالح الكيان 
رة ترامب تضغط من منطلق الخاوات وعصابات إدا. الصهيوني، وليس في صالح العرب والفلسطينيين

  .المافيا على دول عربية غنية إلجبارها على تمويل الصفقة ودفع األموال التي تؤمن السير بها

المقبل، بيد أن اإلدارة ) مايو( المعلومات المتسربة أن ترامب سيعلن عن صفقته في منتصف أيار
ن أن أي موافقات عربية او إقليمية عليها دون موافقة األميركية والكيان الصهيوني من خلفه ال يعرفو

األردنيين والفلسطينيين لن تمكن صفقتهم من التحقق على ارض الواقع، وأن الحق الذي يحاول ترامب 
طمسه وهو حق الشعب الفلسطيني في ارضه والعودة الى تلك األرض ال يمكن أن يموت مهما طالت 

  .السنون وارتفع منسوب الضغط
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 فإننا كأردنيين لن نقبل أبدا أن نجعل الضغط االقتصادي الذي يمارسه البعض علينا سببا في ًايضا
  .الموافقة على وجود الكيان الصهيوني في ارض ليست له، اذ تجوع الحرة وال تأكل بثدييها

ُاألردنيون والفلسطينيون يقفون وحدهم ، يعلون الصوت رفضا لما يعرف بصفقة القرن، لسان 
قول من أوهم سيد البيت األبيض أن األموال يمكن ان تشتري البشر، ومن أوهم بعض العرب ان حالهم ي

القضية الفلسطينية لدينا مجرد درس تعبير نكتبه في المدارس، ومن أوهمهم ان هناك بيننا من يقبل ان 
مر أردنيتان يساوم على سيادته على ارضه او يقنعنا، ألننا لن نتنازل عن شبر منها، فالباقورة والغ

  .وفلسطين عربية واالقصى والقيامة تحت وصاية هاشمية أردنية ال حياد فيهما او مساومة

ال فرق كبيرا ان كان السيد ترامب سيعلن عن صفقته بذكرى النكبة في أيار، فأي صفقة تتطلب 
وتفصيال، ونعلن انه إيجابا وقبوال ونحن نعلنها اليوم وغدا وبعد ألف عام أننا نرفض ما يقدمه ترامب جملة 

  .ليس من حقه مهما كانت قوته أن يقرر منفردا مصير دول العالم وحق شعوبها

ٕمن عمان والسلط والكرك واربد والمفرق ومأدبا واربد سنبقى نقول إن القدس عربية، وفلسطين  ٕ
الفلسطينية ٕألهلها الفلسطينيين ليس ألحد غيرهم، وان األردنيين بكل أجناسهم وتالوينهم ستبقى القضية 

  .لهم خطا أحمر ال مساومة حولها

ونقول لترامب إنه مهما اسودت الظروف فإننا في األردن نجوع ولكننا ال نحيد عن مواقفنا، وان كل 
 . الضغوط لن تكون سببا في التخلي عن قيمنا ومواقفنا

 ١٤ ص١٠/٤/٢٠١٩لغد ا

***  
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