
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  لشؤون القدساللجنة الملكية 
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  أخبار وواقع القدس
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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
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https://www.rcja.org.jo  

 

 



 
١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
٢

  المحتوى

  االردن والقدس
  

  ٤  الوصاية الهاشمية على المسجد االقصى مسؤولية تاريخية ودينية: ابو البصل •

  ٤  موقف الملك من القضية الفلسطينية وخاصة القدس واضح وجريء ومشرف: المصري •

  ٦  ضد االحتالل بكافة السبل المتاحة" بالتحشيد"مستمرون : السعود  •

  شؤون سياسية
  

  ٧  لدينا رؤى مشتركة مع ايطاليا حول السالم ومستقبل القدس: جاللته لـ ماتاريال •

  ٨  أمير قطر يدعم الوصاية الهاشمية على القدس •

وزير الخارجية األمريكي يرفض تحديد موقف واشنطن من ضم الضفة والدولة  •
  ٨  الفلسطينية

  لحكومة إسرائيلية يمينية لن يغير من موقف األردن الرافضالتجديد  •

  ١٠  والمس بحقوق الشعب الفلسطيني" صفقة القرن" لـ       

  

  اعتداءات
  

  ١٢   أطفال٤االحتالل يعتقل شابين من القدس ويفرض الحبس المنزلي على  •

  ١٢  ُ ويلصق إخطارات هدم لمنازل"العيسوية"االحتالل يقتحم : القدس •

  

  قدسيةشؤون م
  

  ١٣  ٢٠١٩اختيار مدينة القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية  •

  ١٣  االحتالل يدفع بالشباب المقدسي نحو االنحراف: مؤتمرون •

  

  
  
  



 
٣

  فعاليات
  

  ١٤  محاضرة تعاين النقوش التاريخية العربية في المتحف اإلسالمي بالمسجد األقصى •

  ١٥  ألول مرة رفع العلم الفلسطيني بمجلس مدينة أميركية •

  ١٧  االحتالل مع التطبيع ورفض المقدسيين لدعم تدعو الدولية القدس مؤسسة •

  ١٨  الهاشميون هم االوصياء الشرعيون والحقيقيون على المقدسات: فعاليات الكرك •

  ٢٠  مسيرة حاشدة في جرش دعما لمواقف الملك تجاه القدس •

 تجاه القدس مسيرة حاشدة في البقعة وعين الباشا تؤكد دعمها للمواقف الملكية •
  ٢٠  وفلسطين

  ٢٢  صمودا إلى المقدسيين تزيد لن القدس في الظالمة االحتالل سياسات :حنا المطران •

  

  آراء
   

  ٢٣  !فلسطين حاضرة وباقية •

  

  آراء عربية
  

  ٢٤  !؟..في فلسطين المحتلة" األبارتهايد"من يقود  •

  

  اخبار باالنجليزية
  

Jordan, Italy share hope for Jerusalem to unify all peoples — King 
Italian president says Kingdom deserves increasing solidarity from world, 
EU  ٢٦  

Archbishop reaffirms need for Hashemite Custodianship  ٢٨  

Israeli settlers perform rituals at Bab al-Rahma in al-Aqsa mosque in Jerusalem  ٢٨  

  

  

  

  



 
٤

  ردن والقدساال

 الوصاية الهاشمية على المسجد االقصى مسؤولية تاريخية ودينية: ابو البصل

  

اكد وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية الدكتور عبد الناصر ابو البصل، أن الوصاية 
بعاء، وأضاف خالل رعايته االحتفال اليوم االر. الهاشمية على المسجد االقصى مسؤولية تاريخية ودينية

في جامعة آل البيت، بمناسبة ذكرى االسراء والمعراج، ان احتفالية هذا اليوم تأتي لتعريف الطلبة 
بالوصاية الهاشمية على المسجد االقصى والمقدسات اإلسالمية، وهي رسالة عالمية وعربية واردنية، الفتا 

سيقفون مع جاللة الملك في الدفاع الى ان االردنيين لن يفرطوا بالمسجد االقصى والمقدسات اإلسالمية و
وأكد ابو البصل، ان المسجد االقصى حق للمسلمين وحدهم، وال . والتصدي لكل من يحاول المساس بها

يقبل التقسيم او التفاوض او التشاور، مؤكدا ان اإلسراء والمعراج من أعظم حوادث السيرة النبوية الشريفة 
ّسلمين وقرآنهم الذي يتلى تعبدا هللا والتي مهدت للهجرة ولقيام الدولة التي لها مكانتها الكبرى في عقيدة الم ً ُ

واشار الى انه يتوجب ان يتطلع العالم اإلسالمي ومجتمعنا وطلبة الجامعات على . الحضارية ومؤسساتها
. الوصاية الهاشمية، وأن يكون للجامعات دور في المنهجية الحقيقية لتوعية الطلبة بثقافتنا وحضارتنا

ولفت رئيس الجامعة الدكتور عدنان العتوم، الى أهمية االحتفال بذكرى االسراء والمعراج التي تؤكد 
الوصاية الهاشمية التاريخية والدينية على المسجد االقصى والمقدسات اإلسالمية، والوقوف صفا واحدا 

  ).بترا. (خلف القيادة الهاشمية

  ٥ ص١١/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  لك من القضية الفلسطينية وخاصة القدس واضح وجريء ومشرفموقف الم: المصري

 

قال رئيس الوزراء األسبق طاهر المصري إن موقف جاللة الملك عبداهللا  -  رامي عصفور–السلط 
الثاني من القضية الفلسطينية، وخاصة القدس واضح وجريء ومشرف، وهو رسالة للعالم بأن موقف 

لسطينية وهو دور مهم وكبير ومحوري، وان الوصاية الهاشمية على االردن لم ولن يتغير من القضية الف
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس ال خالف عليها فالعالم كله يعترف بدور الهاشميين وحقهم في 

التي أقامها نادي » خط أحمر.. القدس«جاء ذلك خالل ندوة .هذه الوصاية وأولهم الشعب الفلسطيني
 مخيم البقعة بمشاركة رئيس التحرير المسؤول لجريدة الدستور مصطفى الرياالت، يرموك البقعة في

وأضاف المصري، ان االردن  .وحضور فعاليات رسمية وشعبية ووجهاء في لواء عين الباشا ومخيم البقعة
اوال، : بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني نجح في التعامل مع ثالثة عوامل متداخلة مع بعضها وتتمثل في

الية برئاسة ترامب النها ال حوحة من قبل اإلدارة األمريكية النحن في المملكة نرفض كل الحلول المطر
تحقق العدل وال تعيد الحقوق للشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، وثانيا، ان االردن يحتاج إلى إسناد 



 
٥

وحده ال يستطيع ذلك، وثالثا عربي واسالمي في الوقوف ضد ما يحاك للقضية الفلسطينية والقدس فهو 
انه ال حل للقضية دون االردن، وهذه النقاط الثالث أوجدت وضعا من اصعب ما يمكن و نمر به للمرة 

وأشار المصري إلى أن جاللة الملك يقوم بدور كبير، وما صرح به مؤخرا في أكثر من لقاء يعبر .األولى
 في هذه المعركة التي يخوضها وهذا يعبر عن عن مدى صعوبة موقف االردن، والمواطنون مع جاللته

ّمدى خوفهم من الضغوطات على االردن، والتي يمكن أال تمكنه من القيام بدوره كما يجب، مشيرا إلى أن 
واكد اننا .االردن واقف موقفا جريئا قد يعرضه لمزيد من الضغوطات وهو موقف وطني مقدر من الجميع

، وان يلتقي الحكومة دعم هذا التماسك وتقويته متماسكا، وان على علينا أن نبقى يدا واحدة ومجتمعا
الملك والشعب في خندق واحد حتى ال يستطيع أحد اختراقه، وان األخطار التي يمكن أن يتعرض لها 

وشدد المصري على ان .االردن تتطلب منا جميعا أن نبقي هذا السد منيعا وان نكون صفا واحدا لمواجهتها
مية ال خالف عليها من قبل الجميع وان الشعب الفلسطيني مع حق الهاشميين في الوصاية الوصاية الهاش

على القدس، وان ما يقال من معلومات حول وجود جهات عربية تحاول تغيير هذه الوصاية من جهات 
 عربية إلى جهات عربية أخرى، اعتقد من وجهة نظري انه ال يوجد شيء من هذا القبيل والدليل على ذلك

واعتبر .التأكيد في اللقاءات الدولية والعربية على الوصاية الهاشمية وآخرها القمة العربية في تونس
المصري ان الوضع في المنطقة يكتسب أهمية أكثر من السابق الن الوضع السياسي خطير وأصبح ما 

صفية للقضية يراد لنا واضح وعلني في بالد الشام وفي فلسطين بالتحديد، والذي يحدث ليس فقط ت
الفلسطينية بل هو يشكل خطرا علينا نحن في االردن، وان النوايا اإلسرائيلية الواضحة والمكشوفة بدعم من 
اإلدارة األمريكية التي كسرت خالل سنتين ما بني في األمم المتحدة والشريعة الدولية طوال سنين عديدة، 

وأشار إلى اننا يجب أن ننظر األمر في .ياهووكل ذلك من أجل أن تساعد إسرائيل ورئيس وزرائها نتن
 سنوات إلى ما وصلنا إليه اليوم من تقدم ١١٠سياقه التاريخي من المؤتمر الصهيوني األول قبل 

المشروع الصهيوني وخاصة ما حدث مؤخرا في االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل وضم الجوالن 
تاط من تنفيذ باقي المشروع الصهيوني القادم، فهم بموجب السوري لها، لذلك علينا أن نعمل وأن نح

قانون يهودية الدولة الذي أقرأه يريدون أن يكون الفلسطيني مواطنا بل من السكان وما يترتب على ذلك 
من جانبه، قال رئيس التحرير المسؤول لجريدة الدستور مصطفى .خطر على األمن الوطني األردني

في لقائه مع القيادات العسكرية مؤخرا وحديثه وهو بالزي العسكري عن المشككين الرياالت ان جاللة الملك 
الملكية الثالثية » كال«بمواقف االردن جاء ليؤكد أن هؤالء ال يستطيعون التأثير على الشعب األردني، وان 

تقدم قطعت قول كل خطيب فيما يخص الموقف األردني من القضية الفلسطينية والقدس والذي هو موقف م
على كل المواقف العربية واإلسالمية، مقابل صمت مريب حول ما يتم تداوله في ما يسمى صفقة 

  >>...القرن



 
٦

وشدد الرياالت على ان المطلوب منا حاليا لمواجهة األوضاع التي نمر بها اوال الثقة .. >>
، وتمتين جبهتنا الوطنية بالموقف السياسي للدولة األردنية الذي يعبر عنه جاللة الملك عبداهللا الثاني

الداخلية وتماسكنا وتعزيز هويتنا التي تدافع عن فلسطين واألردن وعدم السماح للمشككين في اختراق 
  .وحدة صفنا

وتحدث كل من الحاج احمد عبداهللا المحسيري والناشط عدنان االسمر عن معركة الكرامة ... >>
لة والفداء، وعن االهتمام والرعاية الهاشمية التي تحظى التي سطر بها الجيش العربي األردني مالحم البطو

  .بها المخيمات وخاصة مخيم البقعة من مكارم ملكية لتحسين المعيشة والخدمات المقدمة

وفي نهاية الندوة، التي أدارها الزميل شبلي الشطرات، جرى حوار موسع بين المشاركين في الندوة 
 .والحضور

  ٤ ص١١/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  ضد االحتالل بكافة السبل المتاحة" بالتحشيد"مستمرون : لسعود ا

 

التقت لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود، بدار المجلس اليوم  -  الرأي–عمان   
ودعا السعود لتوحيد الجهود وصوال الى .االربعاء، رئيس ائتالف شباب فلسطين في رام اهللا محمد عريقات

، "القدس توحدنا" الوطنية بين الفصائل الفلسطينية كافة، ولتكن المرحلة القادمة بعنوان تحقيق المصالحة
مشيرا الى ان الضغوطات التي تتعرض لها االردن وفلسطين تحتاج الى توحيد الصفوف، وبذل الجهود 

التقسيم لمواجهة المؤامرات والتحديات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، وان المستفيد الوحيد من هذا 
واضاف ان لجنة فلسطين مستمرة بالتحشيد ضد االحتالل بكافة السبل المتاحة، .هو االحتالل اإلسرائيلي

وسيكون هناك برامج مكثفة من الفعاليات بهدف ارسال رسائل صريحة للعالم اجمع بأن القدس والمقدسات 
بدوره ثمن عريقات جهود .يهاخط احمر لألردنيين؛ انطالقا من حق الوصاية التاريخية للهاشميين عل

ًاالردن قيادة وشعبا في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات والنهج الذي تنتهجه لجنة فلسطين  ً
وطالب بإعطاء القضية الفلسطينية . النيابية التي تتبع خطى قائد البالد جاللة الملك عبد اهللا الثاني

عربية واإلسالمية والسيما في ظل ما يحاك ضد الدولة والقدس والمقدسات اولوية على اجندة الدول ال
وبين عريقات ان ائتالف شباب فلسطين يضم عددا من اللجان المعنية بدور الشباب، وهو .الفلسطينية

بصدد عقد أول مؤتمر شبابي في فلسطين برعاية الرئيس محمود عباس، بعد شهر رمضان المبارك يشارك 
  .فيه عدد من الشباب في العالم

 ٤ص/١١/٤/٢٠١٩الرأي 

***  



 
٧

  شؤون سياسية

  لدينا رؤى مشتركة مع ايطاليا حول السالم ومستقبل القدس: جاللته لـ ماتاريال

  

ركزت مباحثات جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال، في  -  بترا-عمان
ٕردن وايطاليا في المجاالت السياسية قصر الحسينية اليوم األربعاء، على فرص توسيع التعاون بين األ

 .واالقتصادية واالستثمارية والطاقة والسياحة

وتناولت المباحثات آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين 
 .البلدين حيال مختلف القضايا، بما يسهم في تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط والعالم

وأكد جاللة الملك والرئيس ماتاريال، خالل مباحثات ثنائية حضرتها جاللة الملكة رانيا ... >>
العبداهللا وسمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، وابنة الرئيس اإليطالي السيدة لورا ماتاريال، 

  .شتى الميادينمتانة عالقات الصداقة بين البلدين والحرص على توسيع التعاون المشترك في 

أثمن دعم بالدكم التاريخي لألردن في مواجهة التحديات المختلفة، فأنتم " وتابع جاللته .. >>
شريك اقتصادي حيوي وشريك في التصدي للتحديات في اإلقليم وتحقيق األمن واالستقرار في منطقة 

 ونحن نقدر دور بالدكم .ولدينا رؤى مشتركة حول عملية السالم ومستقبل القدس. حوض البحر المتوسط
 ."القيادي في سبيل تحقيق االستقرار في منطقتنا

نحن نتشارك في رأي ثابت حول القدس واألمل بأن تكون مدينة سالم توحد "وقال جاللته ... >>
ونحن مستمرون بالتطلع لدور . وهذا موقف مهم في مواجهة التحديات في مستقبل المنطقة. الجميع

 ."حكيم المنطق والتركيز على ما يجمع الناس، ال ما يفرقهمإيطاليا المؤثر في ت

شكرا لكم "من جانبه، قال الرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال، خالل المباحثات الموسعة، ... >>
جاللة الملك على هذا الترحيب الحار، وكان لي الشرف الكبير أن استضيفكم وجاللة الملكة في قصر 

  ."كيرينالي قبل ثالث سنوات

وخالل المباحثات التي تناولت عملية السالم، أكد جاللة الملك ضرورة تكثيف الجهود ... >>
إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية 

لته أهمية دور  وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا جال١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
 .االتحاد األوروبي بهذا الخصوص

وشدد جاللته على أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، مؤكدا ... >>
أن األردن مستمر بتأدية دوره في حماية ورعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، 

 . المقدساتانطالقا من الوصاية الهاشمية على هذه



 
٨

من جهته، قال الرئيس اإليطالي إن األردن واالتحاد األوروبي يتشاركان بموقف واحد تجاه ... >>
عملية السالم وحل الدولتين، مؤكدا دعم بالده للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

 >>...مدينة القدس

  ٢ص/١١/٤/٢٠١٩الرأي 

*** 

   الهاشمية على القدسأمير قطر يدعم الوصاية

 

نقل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اليوم األربعاء في رسالة شفوية تحيات جاللة 
الملك عبداهللا الثاني، الى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، عبر فيها جاللته عن 

رئيس االتحاد /قطر، رئيس مجلس النوابواستقبل أمير .اطيب األمنيات لسموه وللشعب القطري الشقيق
 لالتحاد البرلماني الدولي والتي استضافتها العاصمة القطرية ١٤٠البرلماني العربي في ختام أعمال الدورة 

الدوحة، حيث يشارك الطراونة على رأس وفد برلماني أردني يضم سبعة نواب وعضوين في مجلس 
ًتكاتف الجهود العربية دعما للقضية الفلسطينية، مؤكدا تقدير وخالل اللقاء أكد أمير قطر أهمية .األعيان ً

من جهته أكد الطراونة أن .ودعم بالده للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
ًالقضية الفلسطينية أمام مفترق طرق ومفصل هام في مسارها، وهو ما يتطلب توحيد الجهود، مشيرا إلى 

وأكد .نين في بناء جسور التعاون والحشد من أجل دعم القضية الفلسطينية في مختلف المحافلدور البرلما
ًأننا في األردن نقف خلف جاللة الملك موحدين في دفاعه عن القضية الفلسطينية وحماية القدس انطالقا 

  .من الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

  ١١/٤/٢٠١٩المقر 

***  

  وزير الخارجية األمريكي 

 يرفض تحديد موقف واشنطن من ضم الضفة والدولة الفلسطينية

 رفض وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، أمس األربعاء، القول ما إذا كانت - واشنطن 
الواليات المتحدة ستعارض ضما محتمال من جانب إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، كما رفض 

  .أن يؤكد دعم واشنطن إلنشاء دولة فلسطينية

وفي جلسة استماع أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ، رفض بومبيو اإلجابة على سؤال 
ضم إسرائيل بشكل «السناتور الديموقراطي كريس فان هولين، عما إذا كانت إدارة دونالد ترامب ستعارض 

مبيو أيضا تأكيد الدعم األميركي لحل قائم على ورفض بو. »أحادي لكل الضفة الغربية أو لجزء منها



 
٩

في النهاية، سيقرر «وقال بومبيو . أساس الدولتين كانت اإلدارات األميركية السابقة دافعت عنه
  .اإلسرائيليون والفلسطينيون كيف سيجدون حال لذلك

ت وأضاف أن مستشاري الرئيس األميركي دونالد ترامب، صهره جاريد كوشنر وجيسون غرينبال
وتابع . »لتسوية مشكلة مستمرة منذ عقود ولم تتمكن اإلدارات السابقة من حلها«سيقدمان قريبا اقتراحا 

، من دون أن يعطي »في وقت ليس ببعيد«ً، مضيفا أن هذه الخطة سيتم الكشف عنها »سترون مقترحنا«
يدة التي تسمح نأمل أن تكون هناك بعض األفكار المختلفة والفر«وأضاف . مزيدا من التفاصيل

  .لإلسرائيليين والفلسطينيين بالتوصل إلى حل للصراع

ورأى السناتور الديموقراطي عن وزالية ميريالند فان هولن، أن ضم كل الضفة الغربية أو جزء 
ّيعني أنه ال اتفاق مع الفلسطينيين، وسيقوض أي جهد إليجاد حل سياسي قائم على أساس «منها 

 .الدولتين

و، إلى عدم مقارنة الوضع حول االعتراف األمريكي بتبعية الجوالن إلسرائيل بوضع كما دعا بومبي
لقد حصلت . إن الحالتين مختلفتان بشكل تام«وقال بومبيو خالل الجلسة . انضمام القرم إلى روسيا

واحتلت هذه ! إنها كانت تدافع عن نفسها. إسرائيل على مرتفعات الجوالن بسبب تعرضها للهجمات
وقررت . أما روسيا فبالعكس فلم تكن في موقع المدافع عن نفسه! ي لمواصلة الدفاع عن نفسهااألراض

  .روسيا في لحظة مالئمة االستيالء على األرض من الشعب الذي لم يمثل أي خطر بالنسبة لها

من جانبه أعلن السيناتور الديمقراطي، ديك دوربين، الذي وجه السؤال بهذا الخصوص إلى 
. ن األراضي التي تم االستيالء عليها نتيجة األعمال الحربية، تعد وفق القانون الدولي محتلةبومبيو، أ

وردا على ذلك أضاف بومبيو أنه ال ينوي مناقشة تفاصيل ذلك في هذه الجلسة، مقترحا على السيناتور 
 .الدوليالجاهزين للتركيز على هذا الجزء من القانون ) الوزير(بحث هذا الموضوع مع مساعديه 

ٕواذا كان هذا صحيحا فال يجب أن تدفعوا مقابل . اللحظة الثانية هي مسألة السياسة«: وتابع
ٕالعدوان، واذا كنتم تشنون هجوما وتفقدون أراضيكم نتيجة هجومكم وتعيدونها بسبب فشلكم فإنه نظام 

 األمريكي يعني أن أن هذا المنطق«: وهنا علق السيناتور دوربين على كالم بومبيو هذا قائال. »سيء
يمكننا أن نطرح عشرات من األمثلة، «: ورد بومبيو. »!الواليات المتحدة يمكن أن تطالب بأراضي العراق

  )وكاالت. (»لكنك سألتني التعليق على الوضعين حول الجوالن والقرم

  ٢٠ ص١١/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

 

  

  



 
١٠

  ن الرافضالتجديد لحكومة إسرائيلية يمينية لن يغير من موقف األرد

  والمس بحقوق الشعب الفلسطيني" صفقة القرن" لـ 

  

ّ أكد محللون سياسيون، على أن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، والتي -  عمان - محمد الكيالي
أفضت إلى فوز اليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن تغير من موقف 

  .المفترضةاألردن تجاه صفقة القرن 

، على أن جاللة الملك أكد ألكثر من مرة أمام األردنيين طالغد"وشددوا، في أحاديث منفصلة مع 
  .والعالم، أن فلسطين ستبقى فلسطين، وأنه ال تنازل عن القدس واألرض الفلسطينية إلسرائيل

ن إسرائيل، حيث ، بين األردن وبي”توترا وفتورا كبيرا وعميقا“وتوقعوا أن تحمل المرحلة المقبلة 
أشاروا إلى أن القيادة الفلسطينية، هي التي عليها أن تبقى صامدة في وجه الضغوط، األمر الذي يشكل 

  .دعما قويا للموقف األردني الرافض لصفقة القرن

 "الليكود"يشار إلى نتائج االنتخابات اإلسرائيلية التي جرت اول من امس، أظهرت تساوي حزبي 
 ٣٥ الوسطي بزعامة بيني غانتس حيث حصل كل منهما على "أزرق أبيض"نياهو، واليميني بزعامة نت

أزرق " اليسار بزعامة –لكن النتائج بينت تفوق كتلة اليمين بزعامة الليكود على كتلة الوسط . مقعدا
 مقعدا حيث يظهر لآلن أن نتنياهو هو األقدر على تشكيل حكومة جديدة بالتحالف ٥٥-٦٥ بواقع "أبيض
  .تلة اليمينمع ك

كامل أبو جابر، أن السنوات العشر األخيرة، . وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الخارجية األسبق، د
  .أثبتت وجود أطراف إقليمية تتآمر على فلسطين وقضيتها، فيما ظهرت أطراف أخرى تقف على الحياد

س دفاعا مستميتا على وبين أبو جابر، أن األردن، حاليا، هو الدولة العربية الوحيدة، التي تمار
  .أرض فلسطين والقدس والمقدسات المسيحية واإلسالمية فيها

ولفت إلى أن هناك أمال، ألن األمة العربية تعثرت في وقت سابق أكثر من مرة، إال أنها كانت تعود 
ل مجددا وتقف على أرجلها، مشيرا إلى أن األمة تمر بأسوأ فترة في تاريخ العرب منذ ظهور اإلسالم قب

  . عام١٥٠٠نحو 

أن يحافظ على صمود الفلسطينيين في أرضهم، ألنه لم يبق لدى "وشدد على أن على األردن 
  ".العرب أي شيء للدفاع عن القدس إال في تثبيت الفلسطينيين داخل فلسطين

 اإلسرائيلية، –هل يمكن لألردن أن يقف وحيدا في وجه العنترة األميركية ": وتساءل أبو جابر
سيبقى على مواقفه التي شدد عليها "، مؤكدا أن األردن " العربية واإلقليمية األخرى تقف متفرجة؟والدول

  ".جاللة الملك، بأنه ال للتوطين وال للوطن البديل وال للقدس عاصمة إلسرائيل

بدوره، قال رئيس جمعية العلوم السياسية، الدكتور محمد مصالحة، إن العوامل المؤثرة في إدارة 
 اإلسرائيلي ومساره، عديدة، أولها االنتخابات اإلسرائيلية، وذلك بعد أن وصل إلى سدة –ع العربي الصرا



 
١١

رئاسة الوزراء، كل من حزب الليكود ممثال برئيسه بنيامين نتنياهو، واألحزاب اليمينية المتطرفة مدعومة 
  .بأحزاب صغيرة يقودها جنراالت عسكريون

ًئيلي، يعد عامال مهما آخر، حيث برزت ميوله القوية نحو وأضاف مصالحة، أن المجتمع اإلسرا ً
اليمين المتطرف، وأن الطبقة الحاكمة في إسرائيل على مدى السنوات الماضية، تخيفه عملية السالم 

  .بوجود حماس وحزب اهللا وغيرها

إال أن الكاتب والباحث السياسي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، عريب ... >>
رنتاوي، كان أكثر تشاؤما، حيث اعتبر أنه ال يوجد بين األردن ونتنياهو وائتالف اليمين المتطرف ال

اإلسرائيلي، أي كيمياء من أي نوع، وأن القيادة اليمينية اإلسرائيلية ال تحتفظ بأي ود أو احترام للحقوق 
اية الهاشمية على والمصالح األردنية، سواء التي نصت عليها معاهدة وادي عربة كما في الوص

المقدسات، أو تلك المندرجة في ملفات الوضع النهائي للقضية الفلسطينية من القدس والالجئين والحدود 
وأضاف الرنتاوي، أن األردن لديه مصالح واشتباك عميق مع كل ملف من هذه الملفات، .والمياه وغيرها

 المملكة ستكون أمام نفس االئتالف الذي حكم لكن حكومة إسرائيل ال تقيم وزنا لهذا األمر، ولذلك، فإن"
وتوقع الرنتاوي أن تشهد العالقة األردنية اإلسرائيلية، ".إسرائيل خالل السنوات الماضية وربما أكثر تطرفا

في السنوات المقبلة، المزيد من موجات متالحقة من التوتر والتأزم والفتور، سواء على خلفية العالقات 
ٕية االنهيار المتسارع لحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الثنائية او على خلف

ويرى الرنتاوي أن على األردن، أن يتهيأ لألسوأ خالل الفترة المقبلة، خاصة وأن المملكة لديها .الشرقية
كومة وأوضح أن االختبار األهم للح.استحقاقات مقبلة قد تشكل بداية االشتباك مع الكيان الصهيوني

األردنية، هو حول مستقبل القضية الفلسطينية، حيث بدأ االئتالف الحاكم في إسرائيل قبل االنتخابات 
هذا األمر هو ساحة اشتباك مهمة "وأثنائها، بالحديث حول ضم الضفة الغربية ومساحات واسعة أخرى، و

ة القرن، وظهره مكشوف، خاصة األردن، يقود المواجهة ضد صفق"وبين الرنتاوي أن ".ٕبين األردن واسرائيل
  ".ّوأن التهديد األكبر الذي يتم توجيهه لألردن، يأتي من قبل الحليف األكبر لعمان، وهي واشنطن

  هل سيتمكن األردن من المقامرة بعالقاته مع الواليات المتحدة ويتخذ موقفا أشد ": وقال... >>

دولة االحتالل، وقد ال تكون ألربع مقبل على سنوات توتر ومواجهة مع "وشدد على أن األردن 
ٕسنوات قادمة فقط، وانما ستطول، ألن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة، تعكس نمطا في اتجاهات 
تطور المجتمع االسرائيلي، الذي أصبح ينجرف نحو التطرف الديني وأن االستيطان التوراتي اإليديولوجي 

  ".ياسي في إسرائيلأصبح يحتل مكانة كبيرة في التكوين الس

  ٢ ص١١/٤/٢٠١٩الغد 

***  

  



 
١٢

  اعتداءات

   أطفال٤االحتالل يعتقل شابين من القدس ويفرض الحبس المنزلي على 

 
قوات االحتالل، ظهر اليوم األربعاء، الشاب رامي نجيب من شارع  اعتقلت – نت الرسالة – القدس

لدة القديمة بالقدس المحتلة، والشاب يوسـف الواد بعد مشادة كالمية مع مجندة على أحد الحواجز داخل الب
 .الحواش بعد دهم منزله في القدس القديمة

من جهة ثانية، أفاد المحامي المقدسي محمد محمود أن سلطات االحتالل قررت اإلفراج عن أربعـة 
بس ًأطفال من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، كانت اعتقلتهم فجرا، لكنها اشترطت علـيهم الحـ

  .المنزلي لمدة خمسة أيام وكفالة طرف ثالث

 ١٥(، وجهــاد جــواد أبــو رمــوز )ً عامــا١٣(خــضر محمــد عــودة : وشــمل القــرار األطفــال المقدســيين
  .) عاما١٤(، ومحمد جواد أبو رموز )ً عاما١٤(، وسلطان سرحان )ًعاما

  ١٠/٤/٢٠١٩الرسالة نت 

*** 

  ارات هدم لمنازلُ ويلصق إخط"العيسوية"االحتالل يقتحم : القدس

 
طــواقم تابعــة لبلديــة االحــتالل فــي القــدس، تحرســها قــوة عــسكرية، اليــوم  اقتحمــت – الطليعــة نيــوز

  األربعاء، بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة،

  .إدارية لعدد من منازل المواطنين بحجة البناء دون ترخيص هدم إخطاراتوشرعت بإلصاق 

بلــدة رائــد أبــو ريالــة أن قــوات االحــتالل اقتحمــت البلــدة فيمــا ونقــل عــن عــضو لجنــة المتابعــة فــي ال
ًفــضال عــن توزيــع اســتدعاءات ألصــحاب منــازل أخــرى لمراجعــة بلديــة   هــدم،إخطــاراتعلقــت طــواقم البلديــة 

  .القدس االحتاللية بخصوص منازلها

  ١٠/٤/٢٠١٩ الطليعة نيوز

*** 

  

  

  

  

  



 
١٣

  شؤون مقدسية

  ٢٠١٩سالمية اختيار مدينة القدس عاصمة للثقافة اإل

 
الـسيد إيهــاب بسيـسو، وزيـر الثقافـة الفلــسطيني، اليـوم، عـن اختيـار مدينــة  أعلـن – قنـا – رام اهللا

  .٢٠١٩القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية للعام 

للثقافـــة  وأوضــح بسيــسو، خـــالل مــؤتمر صـــحفي، أن مدينــة القـــدس اســتلهمت دورهـــا كعاصــمة
  .٢٠١٨مؤتمرهم الذي عقد في عام  راء الثقافة العرب عبر، بناء على قرار وز٢٠١٩اإلسالمية للعام 

علـى مجابهتهـا،  وضعنا هذا اإلعالن أمام تحديات أهمها سياسـية، لكننـا مـا زلنـا قـادرين: "وأضاف
من حيث اإلمكانات وحرية العمل، كما أن  وبما أن القدس تحت االحتالل اإلسرائيلي، فإن التخطيط سيختلف

  ".بسياسات االحتالل مويلي مرتبطهناك تحديات ذات طابع ت

جـزء مـن الفعاليـات  وأكد أن البرنامج الثقافي سيكون على كامل الجغرافيا الفلـسطينية، كمـا سـيكون
  .موجودا في أسابيع الثقافة في الدول العربية

  ٨/٤/٢٠١٩العرب القطرية 

*** 

  االحتالل يدفع بالشباب المقدسي نحو االنحراف: مؤتمرون

  

مشاركون في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجنة البرامج التعليمية الموجهة دعا ال -عمان 
للطلبة العرب في األراضي العربية المحتلة األجهزة التربوية واالعالمية العربية لتكثيف جهودها المشتركة 

  .ية والجامعيةلكشف االثار المدمرة لجدار الفصل العنصري على العملية التربوية بكل مستوياتها المدرس

كما دعوا في ختام مداوالتهم في دائرة الشؤون الفلسطينية الى تسليط األضواء على االنتهاكات 
االسرائيلية المتواصلة في األراضي المحتلة عبر تكثيف النشاطات المدرسية الثقافية بما في ذلك المسابقات 

لفلسطيني وابراز دور المقاومة الوطنية والندوات والمؤتمرات وتخصيص يوم دراسي للتضامن مع الطالب ا
  .الفلسطينية والعربية في مناهضة االحتالل االسرائيلي ومخططاته االجرامية

وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رئيس الدورة المهندس وجيه عزايزة ان المشاركين أكدوا 
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتعزيز حق الالجئين والنازحين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم وفقا ل

وتطوير البرامج والدراسات التي تدعم هذا الحق المشروع كما طالبوا الدول العربية بابراز موضوع االسرى 
  . الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل في وسائل االعالم العربية وبخاصة االعالم التربوي

ن المشاركين الذين مثلوا األردن وسورية ومصر وفلسطين وأضاف لوكالة األنباء األردنيــة أ
والجامعة العربية اضافة الى اتحادات االذاعات العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم طالبوا 
المنظمات الدولية المعنية وبخاصة اليونيسيف االستمرار في فضح االنتهاكات االسرائيلية لحقوق الطفل 
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فلسطين والجوالن استنادا الى الوثائق واالتفاقيات الدولية ودعم مستلزمات التعليم للطلبة الذين العربي في 
  .اليستطيعون الوصول الى مدارسهم

وناشدوا المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للطلبة العرب في االراضي العربية المحتلة وضمان 
وكالة الغوث الدولية األونروا في تقديم خدماتها التعليمية سير العملية التربوية والتأكيد على استمرار 

  .للطلبة الفلسطينيين في مناطق عملياتها

على إلى أن المشاركين أكدوا  وفيما يتعلق بسير البرامج االذاعية والتلفزيونية الموجهة أشار
 للقدس البطال االدعاءات  وانتاج البرامج الموجهة الخاصة باظهار األهمية الدينية والتاريخيةضرورة اعداد

الفلسطينية بجدار واالجراءات االسرائيلية التي ترمي لتهويد المدينة المقدسة وعزلها عن باقي المناطق 
 .الفصل العنصري

  ١١/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  فعاليات

  محاضرة تعاين النقوش التاريخية العربية في المتحف اإلسالمي بالمسجد األقصى

 

دى الفكر العربي، مساء يوم أمس األول، الباحث واألكاديمي األميركي  استضاف منت-ّعمان 
روبرت شيك، في محاضرة ألقاها باللغة العربية تناولت النقوش العربية . المتخصص في التاريخ واآلثار د

محمد هاشم . التاريخية في المتحف اإلسالمي في المسجد األقصى، وعقب على المحاضرة المؤرخ د
محمد أبو حمور، الذي أشار في كلمته التقديمية . اللقاء األمين العام لمنتدى الفكر العربي دغوشه، وأدار 

شيك يعتبر من كبار العلماء الذين ساهموا في إبراز جانب مهم من الحقائق الموضوعية . إلى أن د
ُن بناتها األوائل واالستنتاجات العلمية المتعلقة بالحقوق العربية التاريخية في القدس منذ عهد اليبوسيي

  .م. ق٣٠٠٠

إن النقوش األثرية من أهم المصادر التاريخية، وتؤكد النقوش العربية : أبوحمور. وقال د
المحفوظة في المتحف اإلسالمي في بيت المقدس عروبة المدينة وهويتها وحقوق العرب والمسلمين فيها 

لتراث والحضارة، وتغيير معالمها، وتهويد المدينة إزاء المحاوالت اإلسرائيلية المستمرة في تشويه التاريخ وا
  .وشرعنة االستيطان وطمس حقوق أهلها العرب المسلمين والمسيحيين على السواء

وقدم عالم اآلثار الدكتور روبرت شيك محاضرته موثقة بالصور عن النقوش العربية التاريخية في  
ا شرح تفصيلي ألهمية هذه النقوش في كتابة تاريخ المتحف اإلسالمي في المسجد األقصى المبارك، تخلله

القدس، واستعرض كذلك مجموعة غير منشورة من النقوش التاريخية العربية والتي ما زالت غير مكتشفة 
وذكر الدكتور شيك أن عدد . ترجع إلى الفترات األموية والعباسية والفاطمية واأليوبية والمملوكية والعثمانية
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ً نقشا تاريخيا ١٢٢ٍتاريخية التي يحتفظ بها المتحف اإلسالمي في المسجد األقصى هو النقوش الحجرية ال ً
  .ما زال عدد كبير منها غير معروف

ُويعد الدكتور شيك أحد أبرز الباحثين واألكاديميين العالميين عن تاريخ القدس، حيث عمل على 
ً ونشر عددا كبيرا من الدراسات الت١٩٩٤دراسة القدس منذ سنة  وثيقية العالمية عن القدس في الفترات ً

  .اإلسالمية والفترة البيزنطية

ًكما رحب المؤرخ الدكتور محمد هاشم غوشه بالحضور من المهتمين واألكاديميين منوها أن هذه  ّ
المحاضرة هي األولى التي يعقدها مركز الحسن بن طالل لدراسات القدس بالتعاون مع منتدى الفكر 

ه على المحاضرة تحدث الدكتور غوشه عن أهمية النقوش الحجرية والخشبية التاريخية وفي تعقيب. العربي
في دراسة تاريخ القدس ودور األكاديميين الغربيين بشكل خاص في االهتمام بهذا النمط من الدراسات 

 .التوثيقية المعتمدة على النقوش كأساس لمعرفة تاريخ المدينة المقدسة

  ٣٨ ص١١/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

 ألول مرة رفع العلم الفلسطيني بمجلس مدينة أميركية
  

طالب الجامعة في مدينة سان هوزيه بوالية كاليفورنيـا  نظم – كاليفورنيا – صبري مروة – الجزيرة
نيـسان /فعالية لرفع العلم الفلسطيني ألول مرة عند مجلس المدينة، فيما أعلن الخامس من أبريـل األميركية

  .الثقافي األميركي الفلسطيني، في خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني اليوم ٢٠١٩عام 

ّقدم المراسم جوني خميس عضو المجلس الذي أشاد بجهـود الطـالب قبـل أن يتحـدث عبـد الـرحمن 
ّالمعاري الطالب بكلية الهندسة وعضو مؤسس لطالب من أجل العدالة في فلسطين ّ.  

ــوطني األمي ــم وبــدأت المراســم بعــزف النــشيد ال ــاء رفــع العل ــوطني الفلــسطيني أثن ركــي ثــم النــشيد ال
  .الفلسطيني الذي صنع بيد فلسطينيين من رام اهللا وتم إرساله لهذه المناسبة، كما قال المعاري

كنـا الجئـين فلـسطينيين فـي لبنـان ومـا أتـى بنـا إلـى هـذه الـبالد هـو : "وخطب خميس فـي الحـضور
فـنحن نعـرف طريـق . يد أن تتحـول بلـدنا هنـا إلـى نفـس المـصيرال نر. الهروب من التفرقة بناء على الدين

  ".ّالفرقة ونعرف أن نتيجته الحروب

انتقلت إلى الواليات المتحدة . ولدت في بيروت بلبنان ألب وأم فلسطينيين: " خميس للجزيرةوأوضح
إثنـائي، في سـن صـغير، وحينمـا أردت أن أدخـل الـسباق االنتخـابي للمدينـة، خـشيت علـي والـدتي وحاولـت 

  ".ّلكنها اآلن تفتخر بي، وسأكمل المسيرة بدخول سباق مجلس الشيوخ كمرشح عن الوالية

لقــد كــان : "وبــسؤاله عمــا إذا واجــه صــعوبات كــأميركي فلــسطيني فــي ســباقه الــسياسي األول، قــال
ًسباقا صعبا حيث تم اتهامي بمعاداة السامية وبالتعـصب وأن هـدفي تطبيـق قـانون الـشريعة اإلسـال مية فـي ً

  ".المدينة
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 اليــوم الثقــافي األميركــي الفلــسطيني وســلم الطــالب ٢٠١٩وأعلــن خمــيس يــوم الخــامس مــن إبريــل 
ّلوحة موقعة بهذا التضامن الرمزي، كما أثنى على أعضاء مجلس المدينة الذين حضروا المناسبة وتعـاونوا 

ًوبسؤال عن توقيت الحدث وعما إن كان متصال بالتـصعيد األخيـر فـ.معه رفـع العلـم : "ّي غـزة أجـاب المعـاريّ
ًاليوم خطط لـه منـذ فتـرة وهـو وان كـان منفـصال إال أن أهـل القـدس سـمعوا بـه وسـيعطيهم دفعـة فـي جمعـة  ٕ
ّالغضب وفي وسط ما يعانونه، أن علم بالدهم يرفع في النـصف اآلخـر مـن الكـرة األرضـية وفـي العديـد مـن 

ّهم يريدون محو هويـة الجـوالن : "أضاف الطالب يونس بركاتو".الدول، فنحن ال ننسى هويتنا مهما ابتعدنا
ّالــسورية والقــدس والــضفة ولكــن هــذا لــن يحــدث، ففلــسطين جــزء منــا وهــي لنــا حــق وقــضية عدالــة ووطــن 

  ."ٕوانسانية

وتقول بوال روشيل، وهي ناشطة أميركيـة مـن بـين غيـر العـرب الـذين حـضروا الفعاليـة، إنهـا بـدأت 
االحتالل والقمـع ال "ّطينية منذ عشر سنوات، وهي قضية حقوق إنسان، مضيفة أن االهتمام بالقضية الفلس

ّإنهـا امـرأة : "وبـسؤالها عـن رأيهـا فـي تـصريحات إلهـان عمـر بـشأن اللـوبي الـصهيوني، قالـت".يسكت عليـه
  ".شجاعة تتحدث بالحقيقة وتتمتع بتأييدي

م بـل إن الجامعـة بـسان هوزيـه لم يقتصر عمل طالب من أجل العدالـة فـي فلـسطين علـى رفـع العلـ
التـي تعمـل علـى إنهـاء الـدعم الـدولي لقمـع إسـرائيل " بي دي أس"كانت أول جامعة تنضم لحركة المقاطعة 

للــشعب الفلــسطيني والــضغط علــى إســرائيل لالمتثــال للقــانون الدولي،وهــذه الحركــة الــسلمية التــي تأخــذ فــي 
 الكـــونغرس ينقـــسمون بـــشأنها، بـــدأت تـــزعج الـــشركات ّاالنتـــشار بالجامعـــات األميركيـــة والتـــي بـــدأ أعـــضاء

المتربحة من االحتالل اإلسرائيلي مثل شركة اللوادر كاتـاربيالر التـي تـستخدم فـي هـدم منـازل الفلـسطينيين 
فالحركــة تجعــل الجامعــة ال . وبنــاء مــستوطنات المحتلــين، وشــركة إتــش بــي للحاســوب وموتــورولال وغيــرهم

وعــن مــدى تــأثير مقاطعــة الجامعــات، يقــول . مــع المــستفيدين مــن االحــتاللتتعاقــد أو حتــى تفــسخ التعاقــد
ًالمقاطعـة تعطينـا شــيئا نقـوم بـه اليــوم بـدال مـن النظــر إلـى الماضـي واستحــضار مـا فعلـه صــالح : "المعـاري ً

ّالدين وقول يا ليت من جهته يعتبر الطالب يونس بركات أن حركة المقاطعة تستحضر ما حدث في جنوب ."ّ
 والذي انتهى بانتهاء االحـتالل، مـضيفا أن الحركـة لـم تلفـت االنتبـاه فـي البدايـة، لكـن انتـشارها فـي أفريقيا

منظمـة طـالب مـن أجـل العدالـة فـي فلـسطين لهـا .جعلتهم يتنبهون لها ّجامعات مختلفة أدى لخسائر مادية
  .ّتقالليةفروع في عدة جامعات وقد يتعاونون في تنفيذ فكرة ما لكن عادة كل فرع يعمل باس

  ١٠/٤/٢٠١٩ الجزيرة

*** 
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  االحتالل مع التطبيع ورفض المقدسيين لدعم تدعو الدولية القدس مؤسسة

 
 فـي اإلسـرائيلية الغطرسـة وجـه فـي المقدسـيين دعـم إلـى بيـروت فـي الدوليـة القدس مؤسسة دعت

 إدارة لمجلـس اجتمـاع ختـام فـي ذلـك جـاء.اإلسـرائيلي االحـتالل مـع التطبيـع ورفـض المحتلة، القدس مدينة
 رئـيس نائـب وحضور األحمر، اهللا عبد بن حميد المجلس رئيس برئاسة بيروت في الدولية القدس مؤسسة
 أســعد :اإلدارة مجلــس وأعــضاء حــدرج، حــسن اإلدارة مجلــس رئــيس ونائــب مــرهج، بــشارة األمنــاء مجلــس

 مــرزوق، أبــو موســى شور،بــ معــن العــدلوني، أكــرم محمــد البــشير، علــي ضــو، أنطــوان األبــاتي هرمــوش،
 ومــصلياته أجزائــه بجميــع المبــارك المــسجد األقــصى فــي األمــة ّحــق علــى المجتمعــون وأكــد.حمــود وياســين
 حـصري حـق ألنـه ،"اإلسـرائيلي" االحـتالل مـع التقاسـم أو الـشراكة يقبل ال األقصى وأن ومساجده، وساحاته

 للسيادة ويخضع األقصى، من يتجزأ ال جزء هو يالذ الرحمة باب مصلى فيه بما واإلسالمية، العربية لألمة
 ترمــب لقــرار رفــضهم المجتمعــون أكــد كمــا.عليــه الــسيطرة أو إدارتــه فــي لالحــتالل حــق ال حيــث اإلســالمية؛

 غيـره أو لترمـب يمكـن ال عربيـة سـورية أرض الجـوالن أن علـى ّمـشددين العربية، بالجوالن المتعلق األخير
 عربيـة كانـت فـالجوالن ومقدسـاتها، أرضـها فـي األمـة حق تخلع أن مؤسسات أو حكومات أو أشخاص من

ــذلك، وســتبقى ــدس، هــي كمــا ك ــون وتــدارس.مــسيحية إســالمية عربيــة وســتبقى كانــت الق  بــرامج المجتمع
 علـى والموافقـة ،٢٠١٩ لعام المؤسسة خطة واعتماد المقدسيين، وصمود القدس لدعم وأعمالها المؤسسة

  .٢٠١٩ سبتمبر أيلول شهر في سسةالمؤ أمناء مجلس مؤتمر عقد

 الكبـرى العودة مسيرات سيما ال حقوقه لنيل النضال في الفلسطيني الشعب حق على أكد كما.. >>
 قــضيته علــى والحفــاظ حقوقــه انتــزاع علــى الفلــسطيني الــشعب إصــرار جــددت والتــي الحــدودي الــسياج عنــد

  .ووطنه وأرضه

 والحفــاظ انتــصارهم وتمكــين المقدســيين ٕواســناد دعــم إلــى الهاشــمية األردنيــة المملكــة ودعــت.. >>
 وحيـت.ومـضمونه قوتـه مـن االنتـصار هـذا تفريـغ ًجاهـدا يحـاول الـذي "اإلسرائيلي" االحتالل خبث من عليه

 فـال" المنطقـة، علـى الـدخيل اإلسـرائيلي االحـتالل مع للتطبيع الرافضة والعالمية واإلسالمية العربية المواقف
 لمـن يمكـن فـال وأوطانهـا، ومقـدراتها باألمـة يعبـث الـذي االحـتالل هـذا بـزوال إال طقتنـامن فـي واستقرار أمن

 العربيـــة أمتنـــا فـــي حـــر أي مـــع ًمحايـــدا ًطرفـــا حتـــى أو ًحليفـــا أو ًصـــديقا يكـــون أن فلـــسطين أرض ســـرق
 بوصــلة بتغييــر القبــول يمكــن وال وشــعوبنا، ألمتنــا الوحيــد العــدو اإلســرائيلي االحــتالل ســيبقى واإلســالمية،

  ".واإلسالمية العربية الدول من غيرها أو إيران نحو العداء

 ١٠/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
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  الهاشميون هم االوصياء الشرعيون والحقيقيون على المقدسات: فعاليات الكرك

 

أشاد ابناء محافظة الكرك وشيوخ ووجهاء ونواب واعيان  - عامر العمرو- صالح الفرايه - الكرك 
فظة بما انجزه جاللة الملك عبداهللا الثاني خالل عشرون عاما من جلوسه على العرش ومواقفه المحا

المشرفة تجاه القضية المركزية فلسطين المحتلة والقدس الشريف والمقدسات االسالمية والمسيحية فيها 
القمة العربية التي حيث أن جاللة الملك هو المدافع عنها في كافة المحافل الدولية وكان آخرها خطابه في 

 .عقدت في تونس

 قفطان المجالي

وقال وزير الداخلية االسبق قفطان المجالي ان جاللة الملك عبداهللا الثاني حفظه اهللا ومن على 
كافة المنابر الدولية يدافع عن الحق الفلسطيني حتى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لما 

لدينية لدى كافة المسلمين والمسيحيين من أهمية مصرحا جاللته ان للقدس واالقصى واالماكن ا
الهاشميين لن يتخلوا عن واجبهم تجاه القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية دفاعا ورعاية يزيده في 

وأضاف المجالي ان مواقف الهاشميين عبر التاريخ واضحة تجاه . ذلك شعبه األردني الوفي األصيل
ية وجاللة الملك مستمر في اكمال المسيرة حيث يتابعه باستمرار ومنذ توليه سلطاته القضية الفلسطين

الدستورية وكان آخرها القمة العربية في تونس فمواقف جاللة الملك يشهد لها القاصي والداني حيث أن 
 .فلسطين والمقدسات االسالمية والمسيحية دائما في فكر جاللة الملك عبداهللا الثاني حفظه اهللا

 حماد المعايطة

وأشار العين حماد المعايطة الى أن جاللة الملك دائما هو الداعم والمساند للقضية الفلسطينية 
وفي مختلف االوقات وعلى جميع االصعدة وذلك من خالل كافة المنابر الدولية وكان اخرها مؤتمر القمة 

هاشميين للقضية الفلسطينية في تونس، حيث أطلق جاللة الملك رسالة لكل المشككين في موقف ال
والوصاية على المقدسات االسالمية والمسيحية، حيث ان مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني دائما هي 
مثار اعتزاز وفخر لكل األردنيين ونحن دائما مع جاللة الملك في كافة المواقف تجاه القضية الفلسطينية 

  .والمقدسات في القدس الشريف

 ونةعوض اخليف الطرا

وبين الشيخ عوض اخليف الطراونة رئيس بلدية مؤاب السابق، ان ابناء االردن ومن كافة 
المحافظات يقفون خلف جاللته في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن المقدسات في القدس الشريف، 

ين حيث ان جاللة الملك هو الوصي الشرعي على هذه المقدسات االسالمية والمسيحية وان قضية فلسط
دائما هي على اولويات لقاءات جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين في الداخل وفي الخارج، الفتا الى 
ان ابناء الوطن يعتزون بقيادتهم الهاشمية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين حفظه حيث 

لفلسطينية وان الهاشميين هم خاطب جاللة الملك أمام العالم كله ان قضيتنا المركزية هي القضية ا



 
١٩

االوصياء على المقدسات ولن يتخلوا عن هذه الوصاية رغم الضعوطات التي يتعرض لها األردن، حيث أن 
الوصاية الهاشمية على المقدسات ستبقى هاشمية لما لها من أهمية عربية واسالمية وان القيادة 

علي قائد الثورة العربية الكبرى دعم كافة الهاشمية اخذت على عاتقها ومنذ عهد الشريف الحسين بن 
قضايا األمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونحن كوجهاء وشيوخ عشائر نلتف حول قيادتنا 

  .الهاشمية وفي كافة الظروف

 ظافر الصرايره

وقال رئيس جامعة مؤتة الدكتور ظافر الصرايره الى ان األردن قام بدعم ومساندة القضية 
سطينية في مختلف مراحلها وذلك من منطلق ايماننا بقيادتنا الهاشمية الصادقة لما تقوم به من جهود الفل

كبيرة تجاه القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية وان جاللة الملك عبداهللا الثاني يؤكد دوما على 
لمسيحية مبينا ان الوصاية الثواتب الوطنية األردنية تجاه االشقاء في فلسطين والمقدسات االسالمية وا

الهاشمية على المقدسات هي حق تاريخي منذ فجر التاريخ والتي حددت الحقوق المدنية في القدس 
والمقدسات، الفتا الى ان االردنيين من شتى االصول والمنابت يحيون مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 

ي خطابه في القمة العربية في تونس على الموقف الراسخة تجاه القدس والمقدسات والذي اعاد التأكيد ف
 .االردني الراسخ اننا في خندق العروبة ومواقفه المشرفه لألمة والدفاع عن قضاياه

 فواز حامد االصفر

وقال الشيخ فواز حامد االصفر شيخ مشايخ بني عطية ان جاللة الملك رغم شغله الشاغل في 
رأسها قضية فلسطين والقدس حيث يعتبر الهاشميين هم االوصياء كافة القضايا العربية واالسالمية وعلى 

على االماكن المقدسة االسالمية والمسيحية في القدس، مشيدا بجهود جاللة الملك في الدفاع عن القدس 
والمقدسات االسالمية حيث يعتبر جاللة الملك عبداهللا الثاني هو الوصي الشرعي على هذه المقدسات 

 كابر، ونحن كشيوخ عشائر نقف خلف جاللته في كافة القضايا المحلية والعربية وورث ذلك كابر عن
 .واالسالمية والدولية واهمها قضية فلسطين والوصاية الشرعية للهاشميين في القدس الشريف

 سالم سلهب التميمي

وثمن أمين سر غرفة تجارة الكرك رجل األعمال الحاج سالم سلهب التميمي موقف جاللة الملك 
ومنذ توليه سلطاته الدستور تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 
الشريف والوصاية الهاشمية على هذه المقدسات حيث اننا كابناء محافظة الكرك وابناء االردن بشكل عام 

حية ونحن دائما نعتبر جاللته هو الوصي االمين على المقدسات في القدس سواء االسالمية او المسي
. نقول لجاللته سر ونحن من ورائك شعبك االوفياء المخلصين للعرش الهاشمي ولتراب االردن الطهور

وقال سلهب ان مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية هي 
 .منابرالعنوان األبرز في كافة لقاءات جاللة الملك وخطاباته على كافة ال
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  صخر الحباشنه

وأكد الشيخ صخر الحباشنه على ان القضية الفلسطينية والمقدسات االسالمية والمسيحية دائما 
في فكر جاللة الملك وان الوصاية الهاشمية على المقدسات حق ال يساوم فيه أحد مهما بلغت قوته وان 

ف األردنيون والفلسطينيون خلف جاللة تلك الوصاية الشريفة محل تأييد من كافة ابناء األردن حيث يلت
 .الملك وكافة الشرفاء في عالمنا العربي واالسالمي والعالم أجمع

  ٥ ص١١/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

 مسيرة حاشدة في جرش دعما لمواقف الملك تجاه القدس

 

ة اكدت فاعليات شعبية وشبابية وحزبية اليوم األربعاء في مسيرة جماهيرية حاشد - بترا–السبيل 
ابشر بالفزعة سيدنا فمواقفكم رايات عز للوطن واالمة "التفاف االردنيين حول القيادة الهاشمية بلسان واحد 

وجاءت المسيرة تأييدا ودعما لمواقف الملك عبداهللا ."وقضيتنا المركزية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
، وشارك فيها محافظ جرش مأمون الثاني تجاه القدس واالقصى والمقدسات والوصاية الهاشمية عليها

وعلت هتافات المشاركين .اللوزي ووجهاء واعيان المحافظة وفاعليات من مخيمي سوف وجرش والكشافة
كما شارك في المسيرة التي انطلقت من امام قوس .دعما وتأييدا لمواقف الملك تجاه القدس والمقدسات

 الى ميدان دوار القيروان الهيئات الشعبية النصر بمنطقة باب عمان مخترقة شارع وصفي التل وصوال
والجمعيات واالتحادات وفاعليات مجتمعية وأكاديمية وطالبية ومتقاعدون عسكريون رفعوا خاللها الفتات 
تؤكد الموقف الملكي الشجاع والجريء تجاه القدس وعروبتها وتعزيز الوحدة الوطنية وااللتفاف حول 

  .القيادة الهاشمية

 ١١/٤/٢٠١٩السبيل 

***  

 مسيرة حاشدة في البقعة وعين الباشا تؤكد دعمها للمواقف الملكية تجاه القدس وفلسطين
  

هتف اآلالف من مواطني لواء عين الباشا وابناء مخيم البقعة امس  - خالد الخواجا-عين الباشا 
واعلن المشاركون .«وذلك امام نادي يرموك البقعة«نحن معك «و» ابشر يا ابو حسين«بصوت واحد 

لقضية الفلسطينية وضد التوطين وان تأييدهم المطلق والوقوف يدا واحدة ضد اي مؤامرة تحاك ضد ا
وقال رئيس نادي اليرموك خالد جعارة ان الوحدة الوطنية في االردن هي في اعلى .القدس عاصمة فلسطين

تماسكها ووحدتها ضد ما يحاك ضد القضية الفلسطينية وما يتعرض له االردن من ضغوط ومؤامرات 
فنحن ابناء المخيم » ابشر ياسيدنا«بصوت واحد واضاف جعارة . وصفقات تقودها دول من اجل اسرائيل
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وابناء عين الباشا كلهم تدافعوا متمسكين بمبادئهم خلف قيادتهم الهاشمية في هذه الظروف الصعبة التي 
  .نتعرض لها من اجل القبول والموافقة على حلول لن يرضاها الشعبان الفلسطيني واالردني

واالردن وللمساجين وسالم لكل عربي واردني استشهد وقال جعارة نزجي سالمنا لشهداء فلسطين 
على ارض فلسطين وعلى اسوار القدس واليمكن ان ننسى شهداء االردن الذين باعوا محاصيلهم وارضهم 

  .من اجل شراء البندقية لتحرير القدس

  .واننا نقول لجاللة الملك اننا معكم وكلنا معكم ونقسم بشجر الزيتون اننا سنبقى معك

انبه قال رئيس بلدية عين الباشا جمال الفاعوري ان ابناء اللواء متماسكون متكاتفون ومن ج
ولهذا الشعب كل التقدير واالحترام ونرفع اسمى آيات الوالء والتاييد » معاك يا ابو حسين«بكلمة واحدة 

  .لجاللة الملك لنقول له سر يا جاللة الملك فنحن وراءك

ام لندافع عن الحق والدفاع عن فلسطين وان االردن فيها قبور وبين الفاعوري اننا من اهل الش
  .الشهداء والصحابة وهم يدافعون عن القضايا االسالمية والعربية

وبين الفاعوري اننا نقول لكم اهللا يا اهل القدس بالرغم من كل الضغوط والمكائد للنيل من 
مية على المقدسات االسالمية والمسيحية هي مقدساتنا اال ان جاللة الملك قد اعلنها بان الوصاية الهاش

  .للهاشميين وال للتوطين وال للوطن البديل

اما الشيخ عيسى عايش من ابناء مخيم البقعة فقال نحن شعبك يا سيدي نقف خلفك وهذا يوم 
واضاف نحن شعبك على . الوفاء ويوم االنتماء ويوم التضامن والتوحد والرجولة للوقوف خلف جاللة الملك

ُقين بان هذا الوطن يحاصر ويتعرض للضغوط ولكنك ياسيدي لن تقبل هذه المؤامرات والتي ستتكسر، ي
وانت صاحب الوالية الهاشمية وانت قائدنا ومعك في اي حل للقضية الفلسطينية وعلى العالم ان يعرف ان 

  .وحدتنا الوطنية لن تثنيها اي مشكلة فاننا نعاهدك بأننا خلفك ومعك وسندك القوي

من جانبها القت عضو لجان محافظة البلقاء الدكتورة ابتسام الدسيت كلمة قالت فيها اننا لن 
نسمح الي اجندات تشكك في مواقف االردن وجاللة الملك ونحن نقولها ان االردن خط احمر والقدس خط 

  .احمر

يكون هناك واضافت ان ابناء لواء عين الباشا هم شعب واحد واالردن شعب واحد وال نقبل ان 
  .شعبان بعد ان امتزج دم الشهداء األردنيين والفلسطينيين على ثرى فلسطين

  .من جانبها عرضت رئيسة منتدى بلدية عين الباشا كتابا عن غزة

  ٤ص/١١/٤/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  صمودا إلى المقدسيين تزيد لن القدس في الظالمة االحتالل سياسات :حنا المطران

 
 يرافقـه اليـوم األرثـوذكس للـروم سبـسطية أسـاقفة رئـيس حنـا اهللا عطـا المطـران قام – طنالو دنيا – اهللا رام

 أهـالي مـع تـضامنا وذلـك القـدس فـي جـراح الـشيخ حـي في تضامنية بجولة المسيحي الدين رجال من عدد
  .منها عدد لهدم ويخطط المنازل من عدد على باالستيالء يقوم الذي االحتالل لسياسة ورفضا الحي

 لهـذا اليـوم زيارتنـا بـأن اإلعـالم وسـائل مـن عدد أمام وذلك الجولة نهاية في ألقاها كلمة في  لوقا
 قبــل مــن المــستهدفين شــعبنا وأبنــاء أخوتنــا مــع والتعــاطف التــضامن عــن اإلعــراب إلــى تهــدف إنمــا الحــي

 واحـدة وأسـرة واحـدة ةعائلـ نحن الواحد الفلسطيني للشعب كأبناء بأننا التأكيد نود أننا كما االحتالل سلطات
  .كله الجسد تألم األعضاء احد تألم ما ٕواذا

 مدينة في االحتالل لسياسات رفضنا مؤكدين ومسيحييها القدس كنائس باسم التضامن رسالة ننقل
 التـي التعـديات عـن ناهيك وهناك هنا االستيطانية البؤر فيها تنتشر التي القديمة البلدة في وخاصة القدس
  .واإلسالمية المسيحية وأوقافنا مقدساتنا تطال

 مـن لعـدد اسـتهدافا هنالـك ان حيث الظالمة االحتاللية للسياسات يتعرض جراح الشيخ حي هو وها
 هـذه سـتؤدي حيـث إنسانية كارثة إلى سيؤدي مما منها عدد لهدم االحتاللية السلطات تخطط حيث المنازل

  .السماء وتلتحف األرض شتفتر وان العراء في األسر بعض تعيش ان إلى السياسة

 تلتفـت ان بضرورة اإلنسان حقوق عن المدافعة العالمية والهيئات الحقوقية المؤسسات نطالب إننا
 والهويـة المقدسـات تطال انها كما والبشر الحجر تطال خطيرة انتهاكات من القدس مدينة في يحدث ماإلى 

  .المقدسة لمدينتنا الفلسطينية العربية

 وصــامدين بمــدينتنا متمــسكين ومــسلمين مــسيحيين واحــدا شــعبا ســنبقى إننــا لحــيا هــذا ومــن نؤكــد
 وهـذه قدسـنا هي القدس فهذه ، العالم من المقدسة البقعة هذه ثرى من تراب حبة لكل انتماءنا في وثابتين

 وثباتـا صـمودا إال تزيـدنا لـن الغاشـمة االحـتالل وسياسـات وطننـا هـو الـوطن وهـذا مقدساتنا هي المقدسات
  .قضيتنا عدالة عن ودفاعنا لوطننا وانتماءا

  ٩/٤/٢٠١٩ الوطن دنيا

*** 
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  آراء

 !فلسطين حاضرة وباقية

 محمد يونس العبادي

ً خطابا ١٩٨٦ تشرين الثاني عام ٢٠وصفت صحيفة الشرق األوسط في عددها الصادر في 
الحكم، إذ كان مضى على ٍبأنه أطول خطاب يلقيه منذ تسلم ) طيب اهللا ثراه(للملك الحسين بن طالل 

 .ًعاما) ٣٦(تسلمه الحكم 

وجاء وصف الصحيفة لخطاب الملك الحسين الذي أعلن فيه انتهاء التنسيق مع قيادة منظمة 
م، يشهد إرهاصات قرار فك اإلرتباط، وأعلن في الخطاب توقف ١٩٨٦التحرير الفلسطينية، حيث كان العام 

  .التنسيق مع قيادة المنظمة

م، ١٩٨٨ٍقد الثمانينات من حياة األردن، قرارات أهمها على اإلطالق قرار فك اإلرتباط ولقد شهد ع
مع الضفة الغربية إثر إعالن ياسر عرفات دولة فلسطين، حيث كان هذا القرار محطة أخرى هامة من 

 .محطات العالقة األردنية الفلسطينية

ًقها وأكثرها وضوحا وصراحة هي ما ًولكن، المطالع لخطابات الحسين يجد دوما ان أطولها وأعم
على ايضاح موقف األردن وتأكيده في كل ) طيب اهللا ثراه(ًكان يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذ كان حريصا 

 .مناسبة

م، نقرأ ما ١٩٦٦وذلك في عجلون عام ) طيب اهللا ثراه(وبالعودة إلى خطاب آخر، من خطاباته 
ية، هي قضيتنا األولى واألخطر واالهم، النها بالنسبة لنا، قضية ونحن نؤمن أن القضية الفلسطين: " يقوله

بقاء أو فناء وهي التحدي الكبير الذي نجابه في هذه المنطقة قبل سوانا، ولذا فكل ما .. حياة أو موت 
  ."صنعناه ونصنعه في هذا البلد هو لفلسطين ومن أجل فلسطين

جهة تسويات كبرى، وبتثبيت الحق العربي في فالحسين آمن بصالبة وقوة الحق والشرعية في موا
 .ًفلسطين مؤمنا بأن هذا الجهد استمرار لمبادئ الثورة العربية الكبرى التي كان قائدها أول ضحايا فلسطين

ً حريصا أن تبقى قضية فلسطين بعيدة عن المزايدات والمساومات - والى اليوم–وكان األردن 
ًأن هذا البلد بحكم مسؤولياته والخطر الماحق قد وضع دائما ) آنذاك(واالستغالل، إذ أكد الحسين 

المصلحة العربية العليا فوق مصالحه ودافع عنها بإصرار وتعرض لألذى في سبيلها وبهدف صيانة 
  .مصالح العرب ووجودهم

ًوعلى هذا النهج ولليوم، يسير األردن واثقا بقيادة الملك عبداهللا الثاني، حامال حراب السياسة  ً
الديبلوماسية وعمق القوة األردنية في مواجهة التسويات وبصراحة ووضوح جلي في سبيل فلسطين و

 .ومقدساتها
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ومع ما تشهده المنطقة من تموجات صعود اليمين المتطرف وتسريباته المتعلقة بتسوية أو صفقة 
 .اتفإن األردن مثل وسيبقى رأس الحربة القادر على مواجهة هذه المخطط) سمها ما شئت(

ًومسلحين بالشرعية والحق والعزيمة والتاريخ والمستقبل أيضا، فإن دورنا االلتفاف حول راية 
ٍالوطن وقائده لتجاوز منعطف هام من تاريخ القضية الفلسطينية واإلقليم ٍ. 

  ٩/٤/٢٠١٩عمون 

*** 

  آراء عربية

  !؟..في فلسطين المحتلة" األبارتهايد"من يقود 
  

 عالء الدين أبو زينة

، أو "يسار" و"يمين"يتنافس في انتخابات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة في أي وقت لم 
فمن حيث المبدأ، كل الذين يتنافسون على السلطة في الكيان محتلون، . "معسكر سالم" و"معسكر حرب"

ح وأي برامج يتسابقون عليها إنما تختلف فقط في اقترا. أقاموا وجودهم على حساب أصحاب األرض
  .ٕكيفيات االحتفاظ بوطن الفلسطينيين المغتصب واحباط تطلعاتهم وكسر إرادتهم

 الذي مثله ذات يوم حزب العمل في الكيان، كان الفائزان هما اإلرهابيان "اليسار"عندما فاز 
فقد تمكنا من عرض .  الذي قدماه أسوأ من الحرب المباشرة"السالم"وكان . شمعون بيريز واسحاق رابين

 للعالم كأنبياء سالم، على أساس مشروع أفضى بالضبط إلى الكارثة التي – وبالتالي كيانهما –ما نفسيه
ًأوال، أخرجا العرب الرسميين من الصراع بالمعاهدات، وكسبا اعترافها بشرعية االحتالل، . نحن فيها اآلن

تي أنتجت ما نحن فيه ال” أوسلو“ًوثانيا، صنعا . وعمقا التناقض بين تخطيط األنظمة وآمال شعوبها
، وشوهت الثوابت الوطنية الفلسطينية ”إسرائيل“اليوم، والتي انتزعت اعتراف قادة الفلسطينيين بشرعية 

  .المحقة، وأحبطت آليات النضال الفلسطيني

كل الوقت، قبل أوسلو وبعدها، لم يتغير السياق األوسع الذي حاول البعض عزل تفاصيله 
. كما بعدها” السلطة“ًكانت فلسطين وظلت كلها محتلة عمليا، قبل : ن التوصيفاتوتجميلها بما يشاؤون م

 العسكري بالزي –ولمن يشك، ثمة صورة لجنود الكيان وهم يقيدون أيدي عناصر من الشرطة الفلسطينية 
ًالتي طبعت زورا على ” دولة فلسطين“ظهورهم بشرائط بالستيكية، في مشهد يختصر كذبة   وراء– ُ

  .وسات وجوازات السفرالمر

كل المتنافسين على انتخابات الكيان اليوم يسوقون أنفسهم على أساس برامج االستيطان والضم، 
ال فلسطينيون مقاومون مؤثرون، وال : ومناهج الوحشية ضد الفلسطينيين، ألنه ال يوجد ما يعطل برامجهم

 الحقيقة، كما في مسألة ضم الجوالن وفي. ملتزم بقانون أو ضمير” مجتمع دولي“عرب مهتمون، وال 
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ًالمحتل الذي اعترفت به مؤسسة اإلمبريالية األميركية مؤخرا، فإن المسألة فنية أكثر من كونها واقعية 
  .ًعندما تكون األراضي محتلة فعال وليس ثمة ما يهدد هذا االحتالل

حيب بالكيان وتطالب ًمع أن أصواتا عربية رسمية سفحت ما تبقى من خجل وأصبحت تجاهر بالتر
 فإن أي -على حساب أمان الفلسطينيين–بتطبيعه ومنحه الشعور باألمان في وطن الفلسطينيين المحتل 

ال يمكن لشيء أن يطبع الكيان في منطقة : كبداية. وجهات يسلكها الكيان لن تجلب له األمان والخلود ُ
. ًقبوال بما هو ألي صاحب ضمير في العالم كلهوال شيء سيجعله م. أقحم نفسه عليها بالقوة وما هو منها

ًويكفي سماع هتافات جماهير كرة القدم مثال، من المغرب والجزائر إلى أيرلندا واسكتلندا، لمعرفة النظرة 
  .الشعبية إلى الكيان وما تعنيه فلسطين

ت برامج كما أكد –ّواألهم، ما يالحظه عشاق الكيان قبل مناوئيه، من أن كل الطرق تقود اآلن 
وقد بدأ الكيان هذه المسيرة بإنهاء أي فرص لقيام دولة . األبارتايد بوجهه السافر  إلى– نتنياهو ومنافسوه

فلسطينية على أي جزء من فلسطين التاريخية، وأتبعه بسن القوانين العنصرية وعلى رأسها قانون 
” الداخل“ير المتوقفة ضد فلسطينيي القومية، والتي تمنح الصبغة القانونية فقط للممارسات العنصرية غ

  .والوحشية ضد البقية في الضفة وغزة

 مليون فلسطيني على أرضهم، في الضفة وغزة ٦.٤٨الواقع في فلسطين المحتلة اليوم هو وجود 
. وداخل الخط األخضر، حسب إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في نهاية العام الماضي

 مليون يهودي في فلسطين عشية العام ٦.٥” دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية“وفي المقابل، أحصت 
معدل النمو السكاني للمقيمين في األراضي “وحسب أرقام الجهاز المركزي الفلسطيني، فإن . ٢٠١٨

 في ١.٧، مقابل معدل نمو سكاني لليهود بواقع ٢٠١٨ في المائة للعام ٢.٥الفلسطينية بلغ نحو 
القنبلة “وتعني هذه األرقام حتمية تجاوز أصحاب األرض للغزاة في األعداد، فيما يسمى . ”المائة

  .”الديمغرافية

 المعلن أو غيره، يعيش الفلسطينيون في فلسطين المحتلة كلها واقع الفصل "الضم" سواء بـ
رات أخرى، ليس ومع تالشي أي خيا. العنصري بكل عناصره، والذي يتأثر به بقية الفلسطينيين في المنافي

أمام كل الفلسطينيين سوى إسقاط ما تبقى من أوهام، والشروع في التخطيط المنهجي والتحشيد لخوض 
النضال الطويل والشاق ضد النظام العنصري الفاشي في فلسطين، في اتجاه تفكيك هيمنة الغرباء على 

 .المصير الفلسطيني

 ١٢ ص١١/٤/٢٠١٩الغد  

***  
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  اخبار باالنجليزية
  

Jordan, Italy share hope for Jerusalem to unify all peoples — King 
Italian president says Kingdom deserves increasing solidarity from world, EU 

 
By JT - Apr 11,2019 - AMMAN — His Majesty King Abdullah’s talks with Italian President 
Sergio Mattarella at Al Husseiniya Palace on Wednesday focused on opportunities to expand 
political, economic, investment, energy and tourism cooperation. 
Talks covered the latest regional developments and the importance of maintaining coordination, 
in pursuit of peace and stability in the Middle East and the world, a Royal Court statement said. 
At bilateral talks attended by Her Majesty Queen Rania, HRH Crown Prince Hussein and Italy’s 
First Lady Laura Mattarella, King Abdullah and President Mattarella affirmed the strong ties of 
friendship between the two countries and keenness to expand cooperation. 
In remarks at the expanded talks, attended by the Crown Prince and senior officials on the two 
sides, His Majesty welcomed Mattarella, noting the strong historical relationship between the 
two countries, and expressing appreciation for Italy’s support to Jordan, according to the 
statement. 
Italy is a vital economic partner for Jordan, the King said, “but also what binds us together is the 
challenges of the region, looking at the security and stability of the Mediterranean Basin”. 
His Majesty said Jordan and Italy share “strong views on the hope for Jerusalem being a city that 
unifies all peoples”, describing this as “a very important statement as we move to the future with 
the challenges that we face in the region”. 
The King also commended “Italy’s voice of reason and strength in being able to bring people 
together”. 
For his part, the Italian president thanked the King for the warm welcome and recalled Their 
Majesties’ visit to the Quirinal Palace in Italy three years ago. 
“I believe that Jordan truly deserves increasing solidarity from the international community and 
from the EU, in fact, given the significant humanitarian efforts it is putting forth,” the Italian 
president said, noting Jordan’s efforts in hosting refugees, the statement added. 
“Allow me to express my admiration for how welcoming Jordan has been towards refugees — 
the Syrian refugees more recently, but also with the Palestinian and Iraqi refugees in the past, 
and from other parts of the region as well,” President Mattarella added, recounting his visit on 
Tuesday to the Zaatari refugee camp. 
“I wish to reiterate, Your Majesty, the fact that the role of the Hashemite Kingdom of Jordan is 
essential in striving towards peace and coexistence on the religious and cultural sphere. It is an 
example not just for the Middle East, but for the entire globe,” the Italian president said. 
“The symbolic, yet important, award you received in Assisi a few days ago, Your Majesty, the 
Lamp of Peace, testifies to the important role you play,” he added. 
“I believe we share a number of common goals and views, such as the ones relating to the 
Mediterranean region. We strive towards peace, we wish for further cooperation and for 
economic and social development,” President Mattarella said, according to the Royal Court. 
“This can only be achieved through dialogue, and that is exactly the attitude that you, Your 
Majesty, and your country, Jordan, have always had,” he noted. 
President Mattarella highlighted the strong cooperation between Jordan and Italy, pointing to 
opportunities to increase it in terms of security and cultural ties. 
“Italy wishes to continue supporting Jordan’s efforts. In fact, in 2019, we intend to maintain the 
same contribution levels that we had in 2018,” he added, noting plans for eight loans worth 85 
million euros for Jordan, especially for education. 
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This support is a testament to “our solidarity towards Jordan, something that I believe all 
countries should share,” the president said. 
“I was also pleased, Your Majesty, to hear about a further 3 million euros in grants that Italy will 
be using to support Jordan — one with the goal of supporting the UN Women project in Zaatari 
camp; another one which will support the World Health Organisation on the issue of mental 
health,” Mattarella added. 
Talks covered the peace process, with the King calling for stepping up efforts to end the 
Palestinian-Israeli conflict on the basis of the two-state solution, leading to the establishment of 
an independent Palestinian state along the June 4, 1967, lines with East Jerusalem as its capital, 
the statement said. 
His Majesty stressed the European Union’s important role in this regard. 
He also noted the need to preserve the legal and historical status quo in Jerusalem, stressing that 
Jordan will persist in undertaking its role in safeguarding Islamic and Christian holy sites, in line 
with the Hashemite Custodianship. 
President Mattarella said the European Union and Jordan share the same position on the peace 
process and the two-state solution, stressing Italy’s support for the Hashemite Custodianship of 
Islamic and Christian holy sites in Jerusalem. 
Discussing economic cooperation, the president expressed Italy’s interest in increasing the 
number of tourists to Jordan and encouraging meetings between the private sectors of the two 
countries, citing plans for such a meeting this month and another one in October to discuss 
potential partnerships, according to the statement. 
Mattarella also noted the important investment opportunities in Jordan as a gateway into regional 
and global markets, adding that Italy seeks to make Jordan a gateway for Italian companies into 
the region. 
Discussions also covered efforts to reach political solutions to crises in the region, as well as 
regional and global efforts to counter terrorism within a holistic approach. 
His Majesty hosted a luncheon in honour of the president and the accompanying delegation, the 
statement added. 
Earlier, the president and the first lady had been accorded an official welcoming ceremony at Al 
Husseiniya Palace. 
Meanwhile, Minister of Foreign Affairs and Expatriates Ayman Safadi and his Italian 
counterpart Enzo Moavero Milanesi held a separate meeting to discuss means of implementing 
the outcomes of His Majesty and Mattarella’s talks, the Jordan News Agency, Petra, reported. 
The two ministers agreed to set in motion necessary plans to implement the decisions made 
during the talks, through a series of meetings to be held over the coming weeks.  
Furthermore, a memorandum for political coordination between the two countries’ foreign 
ministries was signed on the sidelines of the ministers’ meeting by Secretary General of the 
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates Zeid Lozi and Italian Ambassador to Jordan Fabio 
Cassese. 
Additionally, the ministers looked into the latest regional developments and the coordination 
efforts to resolve the issues facing the region, towards the common goal of establishing peace 
and stability.  
Safadi and his Italian counterpart stressed that the Jordanian-Italian summit affirms the two 
country’s keenness to develop ties between them, according to Petra. 
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Archbishop reaffirms need for Hashemite Custodianship 
 

By Raed Omari - Archbishop of the Greek Orthodox Church in Jordan Christoforos Attallah and 
an accompanying delegation meet with The Jordan Times Editor-in-Chief Samir Barhoum and 
Al Rai journalists on Wednesday (JT photo) 
AMMAN — Archbishop of the Greek Orthodox Church in Jordan Christoforos Attallah on 
Wednesday said that Hashemite Custodianship over Jerusalem’s holy sites guaranteed a 
continued Christian presence in the occupied city. 
During a meeting with journalists from The Jordan Times and Al Rai, Attallah said that 
Hashemite Custodianship over Jerusalem’s Islamic and Christian holy sites was a continuation of 
the Pact of Omar signed in 638AD by the Caliph Omar Ibn Al Khattab and the Patriarch of 
Jerusalem Sophronius. 
“We have legitimacy to speak on behalf of the Christians of the Mashreq [Levant], and our 
legitimacy granted us the right to ask His Majesty King Abdullah to be the custodian of 
Jerusalem’s Christian sites.” 
The archbishop said that Hashemite Custodianship over Jerusalem’s holy sites was a 
continuation of the culture of coexistence between Muslims and Christians which was 
institutionalised by the Pact of Omar some 1,400 years ago. 
Attallah also said that there have always been attempts by the Israeli occupation to change 
Jerusalem’s Arab identity and empty it of its Christian inhabitants, adding that the number of 
Christians in the Holy City has decreased from 30,000 to around 5,000 as a result of these “de-
Arabisation and de-Christianisation” measures. 
“This scheming aims at transforming the conflict to be between Jewish Zionists and Muslims,” 
Attallah said. 
He added that Christians in Jerusalem and elsewhere were not against any single religion, and 
that “we believe, as the King believes, that Jerusalem is for Christians, Muslims and Jews”. 
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Israeli settlers perform rituals at Bab al-Rahma in al-Aqsa mosque in Jerusalem 
  
JERUSALEM, Wednesday, April 10, 2019 (WAFA) – Israeli settlers stormed al-Aqsa mosque 
compound through Bab al-Magharbeh Gate, one of the gates leading to the mosque, under the 
heavy protection of Israeli forces and performed Talmudic rituals there, said WAFA 
correspondent. 
Around 87 Israeli settlers stormed the mosque and performed Talmudic rituals at Bab al-Rahmeh 
(Golden Gate), an area inside Al-Aqsa Mosque compound in Jerusalem’s Old City. 
Settlers and intelligence forces carried out provocative tours at the mosque before leaving 
through the Bab al-Silsilah (Chain Gate). 

T.R. 
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