
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  المحتوى

  االردن والقدس
  

  ٤  القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية لألردن: الصفدي •

واضحة تجاه القضية " التوطين والوطن البديل والقدس " الملك " الءات" " غنيمات •

  ٥  الفلسطينية

  ٥  رار أممي ببطالن إجراءات االحتالل اإلسرائيلي في القدسق: الخارجية األردنية •

  شؤون سياسية
  

  ٧  األردن لن يتخلى عن ثوابته الوطنية الراسخة: الفايز •

  ٨  الوصاية على القدس هاشمية ولن نقايض أو نتنازل: الطراونة  •

  ١٠  الملك أعاد القضية الفلسطينية الى الواجهة: المعايطة •

  ١١  "األونروا" في ستوكهولم لحشد الدعم لـ االردن يشارك باجتماع •

  

  اعتداءات
  

  ١٢  ً مواطنا خالل حملة مداهمات في الضفة والقدس١٣اعتقال  بينهم محافظ القدس •

  ١٢  "ذاتيا"بلدية االحتالل تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها .. القدس  •

  ١٣  "رفاعيةا"ًمحكمة االحتالل العليا تؤيد قرارا بهدم منزل األسير : القدس •

  ١٣  وزير إسرائيلي يقتحم األقصى برفقة عشرات المستوطنين •

  شؤون مقدسية

  ١٤  اختتام مؤتمر لجنة البرامج التعليمية للطلبة العرب في األراضي المحتلة •

  ١٥  "األقصى"أطماع اليهود مستمرة في : الشيخ صبري لـ الرأي •

  ١٦  تشفة التي تؤكد عروبة القدسما زال عدد كبير من النقوش التاريخية غير المك: شيك •

  ١٨  ًبدء تركيب مظالت في باحات األقصى استعدادا الستقبال رمضان المبارك •
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  تقارير

  ١٨  انتصار أردني جديد للقدس بإقرار دولي •

  ٢٠  استيطان وراء استيطان •

  

  فعاليات
  

  ٢١  صرخة الهاشميين لنصرة القدس وفلسطين"ندوة بعنوان  •

  ٢٢   الضروري تعريف األطفال بأهمية القدس ومكانتهامن: السفير الفاهوم •

  ٢٢  مؤتمرون يطالبون بدعم شعبي لموقف الملك لمواجهة صفقة القرن •

  ٢٤   وضد تصفية القضية الفلسطينية"ألقصىا"ـ ً انتصارا ل"جمعة غضب أردنية" •

  
  

  اخبار باالنجليزية
  

Demonstrators rally in support of King’s stance on Jerusalem, 
Palestinian cause  ٢٥  

PA governor of Jerusalem among five Palestinians arrested in 
Jerusalem  ٢٦  
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  االردن والقدس

  القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية لألردن: الصفدي

 

سة النائب نضال الطعاني، التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية خالل االجتماع الذي عقدته برئا 
 .اليوم الخميس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

وقال الطعاني ان هناك تطورات سياسية كبيرة ومتسارعة في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية وملف القدس والملف السوري، موضحا ان اللقاء بهدف االطالع على آخر التطورات 

  .ةالسياسي

واضاف ان اللجنة وانطالقا من الدبلوماسية البرلمانية تقف خلف جاللة الملك في مواقفه الثابتة 
  .من مختلف القضايا وعلى رأسها ملف القدس والقضية الفلسطينية

بدوره، أكد الصفدي، مواقف االردن الثابتة في الملف الفلسطيني والتي يؤكد عليها جاللة الملك 
  . والدولية وآخرها خالل القمة العربية التي عقدت في تونس نهاية الشهر الماضيفي المحافل العربية

واضاف، أن الجميع يسير بنفس االتجاه في ظل توجيهات جاللة الملك لخدمة المصلحة الوطنية 
  .للدولة االردنية

فها إننا جميعا شركاء في جهودنا المستهدفة خدمة مصالحنا الوطنية وثوابتنا التي يعر“: وقال
  .”العالم الذي يحترم المواقف والسياسات األردنية التي يقودها جاللة الملك عبداهللا الثاني

واكد ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية الرئيسية والمركزية بالنسبة للمملكة، مبينا أن 
وأعاد . فلسطينيةاألردن ينسق مع األشقاء واألصدقاء في التعامل مع المستجدات المرتبطة بالقضية ال

أن المملكة ال تعرف ماذا ستقدم الواليات المتحدة في ما يسمى بصفقة القرن، لكن “الصفدي التأكيد على 
ِالعالم كله يعرف ثوابتنا وموقفنا أن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمها 

 وفق قرارات الشرعية ١٩٦٧رابع من حزيران حقه في الحرية والدولة وعاصمتها القدس على خطوط ال
الدولية والمبادرة العربية والموقف العربي الذي أعيد تأكيده في قمة وتونس هو السبيل الوحيد لحل 

  . ”الصراع

  ١٢/٤/٢٠١٩المقر 

***  
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  " التوطين والوطن البديل والقدس " الملك " الءات" " غنيمات

  واضحة تجاه القضية الفلسطينية

أكدت وزيرة الدولة لشؤون االعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أن  -عمان
الملك الثالث حول التوطين والوطن البديل والقدس واضحة، وهي الموقف الوحيد وال تنازل عنه " الءات"

   وأي مفاوضات ال تنسجم مع الثوابت األردنية مرفوضة

ية الصباحية في دار رئاسة الوزراء اليوم الخميس، وشددت خالل لقائها مقدمي البرامج االذاع
على مركزية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها األردن في جميع المحافل الدولية 

  .للتأكيد على ان غياب الحل العادل للقضية لن يجلب األمن واالستقرار للمنطقة

ن تجاه القضية الفلسطينية وهو التوصل إلى حل وأوضحت غنيمات ان موقف األردن واضح ومعل
نهائي على أساس قرارات مجلس األمن الدولي والشرعية الدولية وحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية 

   وعاصمتها القدس الشرقية٦٧مستقلة على حدود الرابع من حزيران 

 سيتم توفيرها خالل من جانب آخر، شرحت غنيمات الخطة التنفيذية للتشغيل وعدد الفرص التي
واكد متحدثون اهمية توحيد استراتيجية اعالمية تراعي المصلحة الوطنية باعتبار ان االعالم . العام الحالي

شريك اساسي في النهضة والعمل على تدعيم منصات االعالم المهني بما يبني الثقة والهوية االعالمية 
  .وينمي المضمون الهادف

  )بترا (-الفكار وتجويد المحتوى االعالمي وصوال الى اعالم مهني هادفواشاروا الى اهمية تنوع ا

 ٢ص/١٢/٤/٢٠١٩الدستور

***  

  قرار أممي ببطالن إجراءات االحتالل اإلسرائيلي في القدس: الخارجية األردنية

 

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية  -  العربي الجديد–ّعمان 
ّأقر، اليوم  )اليونسكو( لقضاة، إن المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةسفيان ا

اإلجراءات  باإلجماع، والمتعلق ببطالن جميع بالقدس علق، القرار المت٢٠٦الخميس، في دورته الـ
سية أردنية مكثفة تمت بالتنسيق الرامية لتغيير طابع القدس وهويتها، وذلك نتيجة لجهود دبلوما اإلسرائيلية

عنية واألمانة العامة، والمجموعتين العربية واإلسالمية، وبقية األطراف الم دولة فلسطين التام والتعاون مع
 .في المنظمة

القرار وملحقاته تؤكد على جميع المكاسب السابقة "وأوضح القضاة، في بيان صحافي اليوم، أن 
بوقف انتهاكاتها  إسرائيل  تطالبالتي تم تحقيقها في ملف القدس في اليونسكو وتثبيتها، كما أنها



 
٦

الحرم القدسي الشريف، وفي / ٕواجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد األقصى المبارك
  ".البلدة القديمة للقدس وأسوارها

تغيير طابع القدس وهويتها، يؤكد القرار وملحقاته على بطالن جميع اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية ل
وضرورة اإلسراع في تعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة، لرصد كل ما يجري فيها ضمن 
ٕاختصاصات المنظمة، وارسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع االنتهاكات التي 

  .السلطات اإلسرائيلية ترتكبها

ً ويشير القرار وملحقاته أيضا إلى الرسائل التي تلقتها المديرة العامة لليونسكو من البعثتين  ُ
هاكات اإلسرائيلية، ومشروع التلفريك األردنية والفلسطينية لدى المنظمة بخصوص موضوع القدس واالنت

  .اإلسرائيلي في البلدة القديمة

ّوبين سفيان القضاة أن مندوب األردن لدى اليونسكو السفير بشر الخصاونة، ألقى كلمة أكد فيها 
أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس، وعلى "على 

كما أشار إلى ". ردنية في الحفاظ على المدينة المقدسة والدفاع عنها أمام االنتهاكات المتواصلةالجهود األ
كلمة المجموعة العربية في اليونسكو ثمنت أهمية الوصاية الهاشمية ودورها في حماية ورعاية "أن 

   ". األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية

 بتسجيل البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة ١٩٨١وأبرز القضاة أن المملكة نجحت عام 
 على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وذلك لحمايتها من انتهاكات ١٩٨٢التراث العالمي، وعام 

  .وممارسات السلطات اإلسرائيلية

ت، في وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قد تبن
، قرارا يرفض سيادة إسرائيل على القدس بوصفها مدينة فلسطينية محتلة، ونددت ٢٠١٧تموز / يوليو

  .بأعمال الحفر التي تقوم بها سلطات االحتالل، والتي يستهدف جانب منها المسجد األقصى

ً قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو وسبعة قرارات للجنة نفسها١٢واعتمد  ر الصادر والقرا. ً
، أعدته األردن وفلسطين، وقدمته المجموعة "بلدة القدس وأسوارها"عن لجنة التراث العالمي بعنوان 

  .العربية

الوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية بوصفها "وطالب القرار السلطات اإلسرائيلية بـ
 االنتهاكات والنصوص القانونية التي ، وأكد بطالن"تدخالت صارخة ضد تراث القدس واألماكن المقدسة

  .الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي لتوحيد القدس كعاصمة إلسرائيل" القانون األساس"بنيت على ما يسمى 

كما ندد بشدة بعمليات االقتحام التي تستهدف المسجد األقصى بوصفه مكان عبادة للمسلمين 
مية األردنية، حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ فقط، وأكد أن إدارة األقصى من حق األوقاف اإلسال

  .١٩٦٧ما قبل االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية والقدس عام 



 
٧

  

، ٢٠١٦تشرين األول /  أكتوبر١٨يوم ) اليونسكو(وتبنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
ود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد األقصى وحائط خالل اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، قرارا ينفي وج

  .البراق، ويعتبرهما تراثا إسالميا خالصا

، وأنه ال عالقة لليهود به، وأن "المقدسات اإلسالمية الخالصة"واعتبر القرار المسجد األقصى من 
  .دية الجانب، ويرفض اإلجراءات اإلسرائيلية األحا"جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى"تلة باب المغاربة 

أيلول / إتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى سبتمبر"وطالب القرار إسرائيل بـ
كما انتقد .، إذ كانت دائرة األوقاف اإلسالمية األردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد٢٠٠٠

ارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات القرار الممارسات اإلسرائيلية في الحرم الشريف، ودعا إلى المس
والمواقع التراثية الثقافية والمؤسسات الثقافية والمراكز اإلعالمية وأماكن العبادة التي دمرت أو تضررت 

  .بسبب الحروب المتتالية في قطاع غزة

  ١٢/٤/٢٠١٩العربي الجديد 

***  

  شؤون سياسية

  راسخةاألردن لن يتخلى عن ثوابته الوطنية ال: الفايز

  

قال رئيس مجلس األعيان، فيصل الفايز، ان االردن لن يتنازل عن  –طية النجادا ع –بترا 
الوصاية الهاشمية، على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، ولن يفرط بحقوقه المتعلقة، بعودة 

ني والتاريخي في الالجئين الفلسطينيين الى وطنهم وتعويضهم، ولن يسمح االردن بتغير الوضع القانو
  . القدس

وأضاف الفايز انه لم يعد خافيا على احد، حجم التحديات والضغوطات التي تواجه امتنا العربية 
واالسالمية، بسبب صراعات المنطقة، وبسبب انتشار قوى االرهاب والتطرف، وما يحاك لهذه االمة، من 

اعباء كبيرة، تتطلب توحيد صفوفها، للتصدي مؤامرات ومشاريع تقسيم جديدة، وهذه التحديات رتبت عليها 
للمؤامرات التي تحاك ضدها، مؤكدا باننا في األردن، استطعنا بفضل حكمة وشجاعة قائدنا، جاللة الملك 
عبداهللا الثاني، ووعي ابناء الوطن، ومنعة اجهزتنا االمنية وقواتنا المسلحة، الحفاظ على بلدنا، وامنها 

  . واستقرارها

 اننا نعلن دعمنا ومساندتنا، لجاللة الملك في الءاته الثالث، والتي اعلنها بقوة اكثر واكد الفايز
وليعلم القاصي ” ال للوطن البديل، ال للتوطين، ال للمس بالوصاية الهاشمية او التفريط بالقدس“من مرة 



 
٨

الردن لن يكون وطنا والداني، بان االردن بقيادة جاللة الملك، لن يتخلى عن ثوابته الوطنية الراسخة، فا
  .بديال لفلسطين، فاالردن هو االردن، وفلسطين هي فلسطين

جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل رعايته المؤتمر االول لملتقى شيوخ عشائر قبيلة بني صخر في 
حضور مسؤولين  باليوم الجمعة، الوطن العربي وتركيا، الذي عقد في منطقة اللبن بالبادية الوسطى،

 األحزاب والقوى السياسية والفعاليات الشعبية، وممثلين عن الفبيلة من العديد من الدول وممثلين عن
  . العربية وتركيا

وأكد البيان الختامي للمؤتمر على الوقوف خلف قيادة جاللة الملك ودعم كافة خطواته في الءاته 
، وان الوالية الهاشمية على "ال للتوطين وال للوطن البديل وال للمس بالوصاية الهاشمية" :الثالث، وهي

  . المقدسات هو امر ال يسمح بالنقاش حوله

والشخصيات والمشاركين والضيوف كلمات عبروا فيها عن دعمهم  والقى عدد من المسؤولين
 .ومساندتهم لمواقف األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني

  ٢ ص١٣/٤/٢٠١٩الغد 

*** 

 اشمية ولن نقايض أو نتنازلالوصاية على القدس ه: الطراونة 

 

رئيس االتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف /  أكد رئيس مجلس النواب-:المدينة نيوز 
الطراونة أن األردن قيادة وشعبا وبرلمانا لن يقايض على القضية الفلسطينية لما تمثله من قضية محورية 

ات التي تمارس على األردن لن تثنيه عن تمس االمتين العربية واإلسالمية، مشددا ان كافة الضغوط
 .مواقفه الثابتة تجاهها

الذي " بال حدود " حديث الطراونة جاء في مقابلة اجرتها معه قناة الجزيرة القطرية خالل برنامج
قدمه جالل شهدا مساء أمس األربعاء حيث جرى تناول مجمل المستجدات اإلقليمية والدولية والمواقف 

من أبرزها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية األردنية تجاهها و
  .في القدس الشريف

وبين الطراونة ان الرسالة األردنية بشأن القضية الفلسطينية كانت واضحة خالل المشاركة 
ة، الفتا الى ان الوفد  لالتحاد البرلماني الدولي في العاصمة القطرية الدوح١٤٠البرلمانية بأعمال الدورة 

  .البرلماني األردني المشارك وضع على عاتقه ان تكون المشاركة بحجم الموضوعات المطروحة

وزاد في رده على الموقف البرلماني األردني من القضية الفلسطينية والقدس خالل اعمال المؤتمر 
تي تم التأكيد عليها خالل  ان موضوع القضية الفلسطينية والقدس كانت الموضوعات الرئيسية ال١٤٠

اعمال المؤتمر، مشيرا بذات الوقت الى انسجام الموقف األردني الذي تم ايضاحه مع مخرجات مؤتمر 



 
٩

" القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين" االتحاد البرلماني العربي الذي استضافه األردن مؤخرا تحت عنوان 
  .بمشاركة كافة الدول العربية األعضاء

" توفير السبل الالزمة التي من شأنها حماية الشعب الفلسطيني" عدم القبول بمقترح وفي رده على
كبند طارئ، بين الطراونة ان فشل المقترح جاء تبعا لتدخل ايادي صهيونية عملت إلفشاله رغم كافة 

  .الجهود التي بذلت، الفتا بهذا الصدد الى انه من الممكن البناء عليه لشيء أكبر مستقبال

اننا :"ده على الموقف البرلماني األردني تجاه القضية الفلسطينية والقدس قال الطراونةوفي ر
استلهمنا موقفنا البرلماني بخصوص القضية الفلسطينية والقدس من جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن 

حتالل الحسين المدافع األول عن القضية مؤكدين بالوقت نفسه اإلصرار على عدم التطبيع مع دولة اال
اإلسرائيلي التي تحتل شعبا وارضا وتمارس العديد من االنتهاكات اليومية ضد مقدساتنا، وان الموقف 

  .األردني تجاه تلك المسألة صلب ويجد مساندة جميع الدول العربية

ان األردن يحمل ملف القضية الفلسطينية والقدس بجدية واضحة وعندما " وأضاف الطراونة 
  >>..".ر تجاهها يقوم جاللة الملك بإعادة الزخم اليهاتتراخى بعض األقطا

وتابع الطراونة اننا كشعوب عربية نرفض التطبيع مع دولة االحتالل مشددا انه يتوجب إعادة 
االلق للقضية الفلسطينية التي تراجعت جراء الظروف التي تحيط المنطقة، معربا بذات الوقت عن تثمينه 

  .ادت عبر مشاركتها تلك الزخم للقضية الفلسطينيةلكافة الدول العربية التي اع

نأمل ان ال يكون هناك تسارع تجاه التطبيع مبينا ان األردن تعرض للعديد من الضغوط بهذا “وقال 
  ".الشأن، فموقفه تجاه التطبيع واضحا

عت ان تلك االتفاقية وق: وفي رده ان األردن كان قد وقع اتفاقية سالم مع إسرائيل قال الطراونة
  .برعاية أمريكية، مبينا ان من تم التوقيع معهم لم يحترموا تلك االتفاقية ما قوى بدوره من الموقف األردني

انه لم يتغير شيء " وقال الطراونة في رده حول ما تحقق من نقل السفارة االمريكية الى القدس 
 الشباب العربي والمسلم ما يساعد على اشعال غضب" وانه من غير المقبول ان تهدي عاصمة للمحتل 

حيال إدارة منحازة للمحتل ما يعظم كذلك التطرف ويغذيه تجاه تلك الممارسات غير المسؤولة الالأخالقية 
  ".وغير المقبولة 

نحن باألردن لن : " وفي رده على جملة من التسريبات بخصوص صفقة القرن قال الطراونة.. >>
ي أمر، حيث نؤمن بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات يثنينا عن ثوابتنا الوطنية التاريخية أ

اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف وانه ال بديل لألردن بهذا الشأن، وان األردن لألردنيين وان 
  .ًفلسطين للفلسطينيين، مؤكدا انه ال مقايضة رغم كل الضغوطات

  ١٢/٤/٢٠١٩المدينة 

***  



 
١٠

 ة الفلسطينية الى الواجهةالملك أعاد القضي: المعايطة

 

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن جاللة الملك   -هال أخبار 
 .عبداهللا الثاني أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة على مختلف المستويات العربية والدولية

علينا كأردنيين أن : "في الوزارةوقال المعايطة خالل لقاءه أعضاء جمعية عون الثقافية اليوم 
نفخر بمواقف جاللته في مختلف القضايا خاصة حمله لمسؤولية القضية الفلسطينية، فبعد غيابها عن 
القمم العربية بسبب انشغال بعض العرب بقضاياهم الداخلية، اعادة جاللته الوهج لها في قمة تونس، 

 ."يازفكانت مقررات القمة تعبير عن مواقف االردن بامت

ان الشعب األردني بعث برسالة واضحة للعرب والمجتمع الدولي وهي ان الوصاية "وقال الوزير 
داعيا الى تمتين الوحدة الوطنية لتجاوز " الهاشمية على المقدسات خط أحمر وال يمكن التفريط بها

 .التحديات

عية، مشيرا الى ان ونقل المعايطة تحيات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى اعضاء الجم
الجمعيات من مؤسسات المجتمع المدني المهمة التي لها دور في بناء الوعي الوطني على مختلف 

 .المستويات

: ودعا المعايطة الى ضرورة االهتمام بقضايا توثيق الدور االردني بالدفاع عن فلسطين، وقال
ة االردنية الهاشمية ستحتفل بمؤية يجب توثيق الذاكرة الوطنية في كل المجاالت، خاصة ان المملك"

التأسيس بعد عامين، ونحن نعتبر من الدول االعرق في الحفاظ على الدولة والنظام، وهذا دليل على 
 ."تماهي النظام مع الشعب وقربه منهم

واستعرض رئيس جمعية عون الثقافية اسعد العزام، ابرز اهداف الجمعية ونشاطاتها، مشيرا الى 
ر الوطني والقومي للشعب االردني بالدفاع عن فلسطين ودعم حركات التحرر في بالد ان توثيق الدو

الشام، يعتبر من ابرز مشاريع الجمعية حاليا، داعيا الى اسناد مؤسسات الدولة والشخصيات لهذا 
 .المشروع

اننا نهدف من رواء المشروع الى مشاركة المواطن : "وقال عضو الجمعية بكر خازر المجالي
من جهته قال عضو الجمعية عمر الزعبي، ان الجمعية ."باحث والسياسي لتوثيق هذا الجهد الوطنيوال

 .ستعمل على توثيق الحياة الحزبية لالردن، معربا عن انله في تعاون الوزارة النجاز هذا المشروع

ع عن وعبر اعضاء الجمعية عن ضرورة اسناد دور ومواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفا
  .فلسطين والمقدسات االسالمية والمسيحية، ودعم دور المراة والشباب

  ١٢/٤/٢٠١٩هال اخبار 

*** 



 
١١

  "األونروا"االردن يشارك باجتماع في ستوكهولم لحشد الدعم لـ 

  

 استضافت العاصمة السويدية ستوكهولم، أمس الجمعة، حوارا استراتيجيا -  بترا- ستوكهولم ً
لسياسي والمالي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين لبحث سبل حشد الدعم ا

، بدعوة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية السويد مارغو )األونروا(
وباإلضافة للصفدي وولستروم، شارك في االجتماع الممثل األعلى للشؤون الخارجية في االتحاد .ولستروم

وروبي فيديريكا موغاريني ووزيرة خارجية النرويج اينه اريكسون سورايده وممثلون عن كل من مصر األ
وأكد .والكويت وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان واالتحاد االوروبي والمفوض العام األونروا بيير كرينبول

م الدعم الدولي للوكالة لتمكينها الصفدي في مداخلة في االجتماع أهمية استمرار المجتمع الدولي في تقدي
من االستمرار بتقديم خدماتها الحيوية ألكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني ورسالة دولية واضحة أن 
المجتمع الدولي يدرك أهمية استمرار الوكالة بدورها وفق تكليفها األممي إلى حين حل قضية الالجئين 

وكانت المملكة عملت بالشراكة مع السويد وعدد من الدول . ١٩٤وفق قرارات الشرعية الدولية وفق القرار 
واالتحاد األوروبي على حشد الدعم لألونروا العام الماضي ونجح الدعم الدولي في تخفيض العجز المالي 

وتواجه الوكالة هذا . مليون دوالر٢٠ مليون دوالر إلى أقل من ٤٤٦الذي واجهته الوكالة بداية العام من 
 مليون دوالر، ويهدف لقاء ستوكهولم الى التوافق على خطة عمل لضمان ٢٠٠ ماليا بحوالي العام عجزا

تكاتف جهود المجتمع الدولي لسده، إضافة الى بحث سبل التوصل إلى خطط مالية طويلة المدى والبناء 
ليف الوكالة الذي كما أكد المجتمعون أهمية تجديد تك. على مبادرة زيادة فاعلية األداء التي بدأتها الوكالة
وصدر عن اجتماع ستوكهولم بيان صحافي أكد فيه .سيطرح للتصويت في الجمعية العامة هذا العام

المشاركون استمرار دعم الوكالة وشددوا على أهمية برامج الوكالة كعنصر لتحقيق التنمية واالستقرار 
 مليون ٥.٤ية المستدامة لما يزيد عن واألمن في المنطقة واهميتها أيضا في توفير الحماية وتحقيق التنم

  >>...الجئ فلسطيني في مناطق العمليات كافة

وأضاف البيان أن االجتماع بحث خطوات عملية لزيادة الوعي الدولي حول دور األونروا ... >>
 أنه يجب أن تستمر الوكالة في عملها بموجب واليتها ولحين تحقيق حل عادل ودائم  وأكد..وعملياتها

، وفي إطار حل ١٩٤ الالجئين استنادا لقرارات االمم المتحدة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم لقضية
  .شامل للنزاع الفلسطيني االسرائيلي على أساس حل الدولتين

وأضاف البيان ان المشاركين اتفقوا على أهمية أن تتضمن الفعاليات الرفيعة المستوى، ... >>
ورك على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، حث الشركاء على تعزير التي سيتم عقدها في نيوي

التزاماتهم لضمان الحياة الكريمة لالجئين الفلسطينيين وتنميتهم من خالل ضمان استمرار العمليات التي 
 .تضطلع بها الوكالة دون انقطاع

  ٤ ص١٣/٤/٢٠١٩الدستور 



 
١٢

  اعتداءات

 بينهم محافظ القدس

  ًاطنا خالل حملة مداهمات في الضفة والقدس مو١٣اعتقال 
 

ً مواطنـا، بيـنهم محـافظ القـدس ١٣قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي،  اعتقلـت – اهللا رام – فلسطين اليوم
عدنان غيث، خالل حملة مداهمات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب اقتحـام عـددا 

 .من سكنات طلبة جامعة بير زيت

محافظ القدس عدنان غيـث، محمـد سـمير : ل االحتالل عدة مواطنين من القدس، عرف منهمواعتق
  .عبيد، بشار محيسن، تاج الدين ماهر محيسن، محمد عمران عبيد

  ١٤/٤/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  

  "ذاتيا"بلدية االحتالل تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها .. القدس 

 

ي، اليوم السبت، عائلة فلسطينية من البلدة القديمة في مدينة أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيل
 .، بحجة البناء دون ترخيص"ًذاتيا"القدس المحتلة، على هدم منزلها 

في حارة " العجلوني"وذكرت مصادر محلية، أن موظفي بلدية االحتالل اقتحموا مؤخرا، منزل عائلة 
 ."اذاتي"، وسلمتهم قرارا يقضي بهدم المنزل "السعدية"

ٕوأمهلت البلدية اإلسرائيلية العائلة حتى نهاية اليوم السبت، لتقوم بهدم المنزل، واال فإن البلدية 
وأوضحت المصادر، أن أفراد عائلة .ّستتولى العملية مع إجبار صاحب المنزل على تحمل تكاليف ذلك

المنزل اثنين من أبناء  ويقطن .، قاموا بهدم منزلهم المطل على المسجد األقصى، بأنفسهم"العجلوني"
يذكر أن بلدية االحتالل تقوم بمالحقة كل مقدسي . فردا١٣صاحب المنزل، برفقة عائلتيهما، حيث يضم 

ًيبني منزال أو مبنى أو محال أو عمل توسعة لمنشأته في مدينة القدس وضواحيها  المناطق التابعة لبلدية (ً
ن المتعارف عليه أن بلدية االحتالل ال تمنح وم.، بحجة عدم حصولهم على تراخيص لذلك)االحتالل

 .المقدسيين تصاريح للبناء في الوقت الذي تقوم فيه بالتوسع االستيطاني وبناء المستوطنات بالقدس

  ١٤/٤/٢٠١٩قدس برس 

*** 

  

  

  



 
١٣

  "ارفاعية"ًمحكمة االحتالل العليا تؤيد قرارا بهدم منزل األسير : القدس
 

 القـدس المحتلـة أمـس الخمـيس، بهـدم شـقتين سـكنيتين لعائلـة االحـتالل العليـا فـي محكمة سمحت
  .في القدس منذ نحو شهرين" إسرائيلية"والمتهم بقتل مستوطنة  الخليل األسير عرفات ارفاعية من

االحتالل بهدم الشقق  العبرية؛ فإن التماسا قدم بعد قرار قيادة جيش" معاريف"ووفق موقع صحيفة 
  .ضته وأيدت عملية الهدمالسكنية، إال أن المحكمة رف

  ١٢/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  وزير إسرائيلي يقتحم األقصى برفقة عشرات المستوطنين

 

 اقتحم وزير الزراعة اإلسرائيلي أوري أرئيل صباح امس، المسجد األقصى -القدس المحتلة 
  .المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة

ًت قوات االحتالل الساعة السابعة والنصف صباحا باب المغاربة، ونشرت عناصرها ووحداتها وفتح
  .الخاصة في باحات األقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود

وقال مسؤول العالقات العامة واإلعالم في األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة فراس الدبس لوكالة 
برفقة مجموعة من المتطرفين اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جوالت " أرئيل"الزراعة إن وزير " صفا"

  .استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية أمنية مشددة

حاول أداء صلوات تلمودية بالقرب من منطقة باب الرحمة، كما قدم " أرئيل"وأوضح أن المتطرف 
  .المزعوم" الهيكل"ًشرحا عن 

س أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد، وتجولوا فيه، وحاولوا أداء طقوس وأضاف الدب
  .تلمودية في باحاته

ورغم قيود االحتالل المفروضة على دخول المصلين الفلسطينيين لألقصى، إال أن العشرات منهم 
  .أموا المسجد منذ ساعات الصباح الباكر، وانتشروا في مصلياته وأروقته

ن للمسجد، دققت شرطة االحتالل في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها وقبيل دخول المصلي
  >>...عند بواباته الخارجية

  ١٩ص/١٢/٤/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  

  

 



 
١٤

  شؤون مقدسية

 اختتام مؤتمر لجنة البرامج التعليمية للطلبة العرب في األراضي المحتلة

ة للطلبة العرب في األراضي  اختتمت لجنة البرامج التعليمية الموجه-)بترا( نيسان ١٠عمان   
العربية المحتلة، اليوم األربعاء دورة اعمالها التاسعة والتسعين التي عقدتها في مقر دائرة الشؤون 

، والمنظمة العربية للثقافة "االونروا"الفلسطينية، بمشاركة كل من مصر، وفلسطين، ووكالة الغوث الدولية 
دورة "والتي حملت عنوان ) االيسيسكو(للتربية والعلوم والثقافة ، والمنظمة االسالمية )األلكسو(والعلوم 
  ."القدس

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان أن القضية الفلسطينية هي قضية 
األردن األولى، ويواصل بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني جهوده الدؤوبة ومساعيه المتواصلة لتلبية كافة 

حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي أقرتها األعراف اإلنسانية والمواثيق الدولية وبشكل خاص حقه ال
  .ٕفي تقرير مصيره على تراب وطنه واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

ة الدول وأعرب مسؤول ملف التنمية والشؤون االجتماعية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية بجامع
العربية الدكتور محمد شقورة في كلمة نيابة عن األمين العام ، رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية 

 دائرة الشؤون الفلسطينية –المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، عن شكره للمملكة ممثلة بوزارة الخارجية 
ية الموجهة للطلبة العرب في األراضي على الحرص الدائم على إنجاح فعاليات مؤتمر لجنة البرامج التعليم

وشدد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لألمة جمعاء، وعلى الهوية العربية لمدينة .العربية المحتلة
القدس المحتلة، وبطالن وعدم شرعية القرار األميركي بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، متطرقا 

لية التعليمية في األراضي الفلسطينية المحتلة بسبب ممارسات االحتالل الى الصعوبات التي تواجهها العم
ضد الطالب والمعلم الفلسطيني اللذين يقفان بصالبة في وجه كافة محاوالت االحتالل إلعاقة عملية 

من جهته، أشار ممثل وفد دولة فلسطين، مدير عام المتابعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم .التعليم
وب عليان، الى أن االعتداءات اإلسرائيلية ضد قطاع التعليم باتت أكثر فظاعة بعد إعالن الرئيس أي

األميركي نقل السفارة، في محاولة بائسة من االحتالل لكسر إرادة الجيل عبر استهداف التعليم في القدس 
ل إذاللهم وتفتيشهم بانتهاكات يومية وممنهجة لعرقلة وصول للطلبة والمعلمين إلى مدارسهم من خال

جسديا وبشكل مهين، وتوقيفهم واحتجازهم على مدخل بوابات البلدية القديمة بهدف تأخيرهم عن 
مدارسهم، عالوة على االعتداء اللفظي والجسدي والتهديد والترهيب برفع السالح عليهم، وكذلك 

هود جاللة الملك عبداهللا الثاني وأشادت اللجنة في ختام أعمالها بج. ٕاالعتداءات على المدارس واغالقها 
صاحب الوصاية على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، والدفاع عن المقدسات 
وحمايتها، وجددت رفضها لكل محاوالت إسرائيل المساس بالرعاية والوصاية الهاشمية، مثمنة الدور 

مية والمسيحية بالقدس وجهود الصندوق الهاشمي األردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات اإلسال
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إلعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة، وجهود وزارة األوقاف والمقدسات اإلسالمية األردنية في 
التي " مدرستي فلسطين"كما اشادت اللجنة بمبادرة .دعم المسيرة التعليمية في مدارس مدينة القدس

بداهللا، والتي تساعد على التخفيف من معاناة الطلبة وتأمين متطلبات أطلقتها جاللة الملكة رانيا الع
القوة (وحملت اللجنة إسرائيل .المدارس في القدس والدعوة إلى مبادرات مماثلة من قبل الدول العربية

كامل المسؤولية عن األضرار التي لحقت بالمؤسسات التربوية في األراضي العربية ) القائمة باالحتالل
واالستمرار في مطالبة المجتمع الدولي وخاصة ) األونروا(ة بما فيها المؤسسات التابعة لوكالة المحتل

. توفير الحماية الدولية للطلبة العرب في االراضي العربية المحتلة لضمان سير العملية التربوية" اليونسكو"
م إعاقة أو منع بناء مدارس ودعت اللجنة جميع الدول والمنظمات الدولية المختصة بإلزام إسرائيل بعد

، كما دعت )ج(جديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدينة القدس ومناطق ما تسمى بمنطقة 
المنظمات الدولية واإلقليمية المختصة الى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع حد لمعاناة الطلبة الفلسطينيين 

سبب سياسات االحتالل اإلسرائيلي الرامية إلى دفع الطلبة للتسرب من المدارس واستغاللهم كأيد بالقدس ب
عاملة رخيصة، أو الدفع بهم إلى انحرافات اجتماعية خطيرة، خاصة ما تقوم به من تسهيل ترويج 

ت التعليمية المخدرات بين الطلبة والشباب في مدينة القدس، كما دعت الى تقديم الدعم الالزم للمؤسسا
وأوصت بتكثيف وتقوية بث البرامج التعليمية واستخدام .الفلسطينية في القدس للتصدي لهذه السياسات

لتعويض الطلبة عما يفوتهم من تحصيل علمي في ) وسائل التواصل االجتماعي(البدائل التقنية المتاحة 
ٕمدارسهم نظرا الستمرار إسرائيل في سرقة الفضاء الفلسطيني واحكا م السيطرة عليه لصالح المستوطنات ً

في الضفة الغربية المحتلة واستمرار عمليات الحصار واإلغالق التي تفرضها قوات االحتالل اإلسرائيلي 
  )بترا(-- . على األراضي العربية المحتلة

  ١٢/٤/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

***  

 "األقصى"أطماع اليهود مستمرة في : الشيخ صبري لـ الرأي

 

ان : عكرمه صبري. أكد رئيس الهيئة االسالمية العليا الشيخ د -  كامل إبراهيم-لقدس المحتلة ا
المقدسيين ال يعولون على نتائج االنتخابات االسرائيلية، فاليسار واليمين على حد سواء يمارسون ذات 

 :الرأيقاء خاص بـوحذر الشيخ صبري في ل.الدور في المسجد األقصى والقدس وباقي االراضي الفلسطينية
من أطماع اليهود المستمرة في المسجد األقصى المبارك بغض النظر عن الفائز في االنتخابات وبالتالي «

فان األخطار ستبقى قائمة، وعلينا االعتماد على انفسنا في الحفاظ على المسجد األقصى وما يلوح في 
عتمدت األحزاب السياسية في دعايتها األفق من مخططات مرعبة تنال من مكانة المسجد األقصى، وا

االنتخابية إقحام المسجد األقصى واالدعاء زورا وبهتانا انه جبل الهيكل، وان بناء الهيكل المزعوم من 
اولوياتها بعد الفوز، وهذا األمر يؤكد للقاصي والداني ان التنافس بين هذه األحزاب يكون على مقدساتنا 
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بضة علينا كمقدسيين وكفلسطينيين، ومن يظن ان نتائج االنتخابات لها واراضينا، وفي كيفية تشديد الق
  . «تأثير ايجابي علينا فهو واهم، فهم في حالة سباق حول تحقيق األهداف الصهيونية على ارض فلسطين

جميع الحكومات االسرائيلية منذ نشأتها أوغلت في قدسنا ومقدساتنا وفي دمائنا، « :واشار صبري
ب الفلسطيني من بطشهم وارهابهم، والشواهد على االرض ال تعد والتحصى فمن نفذ مجزرة ولم يسلم الشع

صبرا وشاتيال ال يختلف عن منفذ مجزرة قانا في جنوب لبنان، وكذلك مجزرة دير ياسين التي تزامنت 
  .« مع اجراء يوم االنتخابات في التاسع من نيسان الحالي٧١ـ ذكراها ال

 الكل الفلسطيني ان يكون على مستوى المسؤولية تجاه القدس التي هي على« :ولفت صبري قائال
االن في مقدمة اولويات الحكومة االسرائيلية القادمة وتنفيذ الوعود االنتخابية لكسب اصوات الناخبين، فقد 

  .«تعودنا هجوما شرسا على المسجد األقصى بعد كل انتخابات تجري في دولة االحتالل

منذ احتالل المدينة عام « :طات االحتالل لتهويد المسجد األقصى قائالولفت صبري الى مخط
 ومخططات االحتالل لم تتوقف تجاه المسجد األقصى والتي بدأت بهدم حارة المغاربة والسيطرة على ١٩٦٧

حائط البراق ثم الحفريات التي وصلت إلى أركان المسجد األقصى واألنفاق واقامة مدينة توراتية اسفل 
د األقصى وتزوير الحقائق وعلى األرض فالتهويد مستمر واالقتحامات أصبحت بشكل كبير جدا يصل المسج

إلى اكثر من عشرين الف مستوطن في العام واألعداد تزداد يوما بعد يوم بدعم مخابراتي أمني اضافة إلى 
 في تمرير بعض تشجيع المستوى السياسي، ولوال يقظة المقدسيين والحاضنة الشعبية، لنجح االحتالل

 >>... »المخططات المرعبة

  ٦ ص١٣/٤/٢٠١٩الرأي 

***  

  ما زال عدد كبير من النقوش التاريخية غير المكتشفة التي تؤكد عروبة القدس: شيك

  

قدم العالم والباحث واألكاديمي األميركي المتخصص في التاريخ واآلثار  -   حسام عطية- عمان
 النقوش العربية التاريخية في  بالصور باللغة العربية تناولتروبرت شيك، محاضرة موثقة ألقاها. د

المتحف اإلسالمي في المسجد األقصى، تخللها شرح تفصيلي ألهمية هذه النقوش في كتابة تاريخ القدس، 
واستعرض كذلك مجموعة غير منشورة من النقوش التاريخية العربية والتي ما زالت غير مكتشفة ترجع إلى 

وذكر الدكتور شيك أن عدد النقوش . ية والعباسية والفاطمية واأليوبية والمملوكية والعثمانيةالفترات األمو
ً نقشا تاريخيا ما زال ١٢٢ٍالحجرية التاريخية التي يحتفظ بها المتحف اإلسالمي في المسجد األقصى هو  ً

  .عدد كبير منها غير معروف

، أحد أبرز الباحثين واألكاديميين العالميين ويعد الدكتور شيك الذي استضافه منتدى الفكر العربي
ً ونشر عددا كبيرا من الدراسات ١٩٩٤عن تاريخ القدس، حيث عمل على دراسة القدس منذ سنة  ً

  .التوثيقية العالمية عن القدس في الفترات اإلسالمية والفترة البيزنطية
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ين العام لمنتدى الفكر محمد هاشم غوشه، وأدار اللقاء األم. ّوعقب على المحاضرة المؤرخ د
شيك يعتبر من كبار العلماء الذين . محمد أبو حمور، الذي أشار في كلمته التقديمية إلى أن د. العربي د

ساهموا في إبراز جانب مهم من الحقائق الموضوعية واالستنتاجات العلمية المتعلقة بالحقوق العربية 
  .م. ق٣٠٠٠ألوائل ُالتاريخية في القدس منذ عهد اليبوسيين بناتها ا

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 

ارة، وتغيير معالمها، وتهويد المدينة إزاء المحاوالت اإلسرائيلية المستمرة في تشويه التاريخ والتراث والحض
  .وشرعنة االستيطان وطمس حقوق أهلها العرب المسلمين والمسيحيين على السواء

إن القدس من أغنى مدن العالم بالتراث الحضاري بما في ذلك اآلثار : أبوحمور. وأضاف د
ّإلى قيم اإلنسانية والتنوع ًالبيزنطية إلى جانب اآلثار العربية واإلسالمية من مختلف العصور؛ مشيرا 

ًالثقافي لهذا التراث تاريخيا وفنيا وروحيا ً كما أشار إلى دور منتدى الفكر العربي من خالل برنامج . ً
وأنشطته العديدة، والذي أسسه سمو األمير الحسن بن طالل ويرعاه منذ عقود، في » القدس في الضمير«

اعه اإلنسانية السكانية والسياسية واالقتصادية تناول مختلف جوانب تاريخ القدس وحاضرها بأوض
  .والقانونية والوقفية

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

 طالل لدراسات القدس قد تأسس منذ حوالي شهرين بمبادرة كريمة من يذكر أن مركز الحسن بن
صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل من أجل توثيق التراث المعماري والتاريخي والحضاري 

 .لمدينة القدس وتشجيع الباحثين المتخصصين في العالم لدراسة تاريخ القدس وتراثها الحضاري

 ١١ ص١٣/٤/٢٠١٩الدستور 

***  
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  ًبدء تركيب مظالت في باحات األقصى استعدادا الستقبال رمضان المبارك

  

بدأت الطواقم العاملة في األوقاف االسالمية في القدس بتركيب مظالت ضخمة في  - القدس
 .ًباحات المسجد األقصى المبارك تحضيرا الستقبال شهر رمضان الفضيل

  ٥ ص١٣/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  تقارير

   أردني جديد للقدس بإقرار دوليانتصار

  

ّمهما كان المعنى عظيما، فإنه ال يكتمل إال بحضور الموقف الذي  - نيفين عبد الهادي: كتبت
ّيجعل منه حقيقة مرئية على أرض الواقع، مجسدا بالفعل واألداء، مبعدا أي قضية من مكان التنظير لمكان 

األفضل ونحو تحريك أي ساكن سلبي لإليجابية، هذا هو العمل الحقيقي، واإلنجاز، واألهم التغيير نحو 
األردن الموقف األردني الدائم بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني من القضية الفلسطينية ومن القدس 
وحماية المقدسات، ومن الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، فلم يختبئ 

  .ّ تحمل معاني صماء دون أعمال ومنتج واقعييوما خلف كلمات ومواقف

عرف األردن بقيادة جاللة الملك دوما وعلى مدى سنين أين تقف القضية الفلسطينية والقدس، لم 
ينتظر الحاضر ليريه أين ستصل له القضية، إنما وضع دوما حلوال مبنية على الشرعية الدولية بضرورة 

ّحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وحل  ّالقضية حال عادال، لتعيش المنطقة والعالم حالة سالم حقيقية ّ
خالية من أي شكل من أشكال الظلم أو اغتصاب الحقوق، ولم يقف مكتوف األيدي حيال أي شأن 
ّفلسطيني، إنما سعى لبقاء هذه القضية أولوية عربية ودولية دوما، مقدما الحلول والمخارج ألي وضع 

  .ّلفلسطيني ومقدمه على كافة القضاياّشائك، محافظا على الحق ا

ّوال شك أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ففي حكمة جاللة الملك عبد اهللا الثاني، كانت 
فلسطين حاضرة، بالعمل ال بالكالم على أجندة جاللة الملك، حاميا لترابها، مناضال لنيل حقها، مؤمنا بأنها 

ّ سيجد العالم نفسه في مكان وردي غير الذي يعيشه اليوم، فقدم جاللته ّالقضية المركزية إذا ما تم حلها
ّدوما وصفات آمنة وحكيمة وثرية لحل شامل وعادل في فلسطين، وحماية المقدسات ومن خالل إصرار 
على الوصاية الهاشمية، ليغدو األردن بقيادة جاللته منتصرا على القدس دوما، إن لم يكن المنتصر 

  .الوحيد للقدس

وفي انتصار جديد أردني للقدس بقيادة جاللة الملك، جاء قرار المجلس التنفيذي لليونسكو نهاية 
 المتعلق بالقدس باإلجماع، الذي جاء نتيجة لجهود دبلوماسية أردنية ٢٠٦األسبوع الماضي في دورته 
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 العربية واإلسالمية، مكثفة تمت بالتنسيق التام والتعاون مع دولة فلسطين واألمانة العامة والمجموعتين
  .وبقية األطراف المعنية في اليونسكو

ووفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فإن القرار وملحقاته تؤكد على جميع المكاسب السابقة 
التي تم تحقيقها في ملف القدس في اليونسكو، وتثبيتها، كما انها تطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها 

الحرم القدسي الشريف، وفي / ب وغير القانونية ضد المسجد األقصى المباركٕواجراءاتها أحادية الجان
البلدة القديمة للقدس وأسوارها، كما يؤكد على بطالن جميع اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيير طابع 

كل ما ُالقدس وهويتها، وتشير إلى ضرورة اإلسراع في تعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة لرصد 
ًيجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، وتدعو أيضا إلرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى 

  .القدس لرصد جميع االنتهاكات التي ترتكبها السلطات اإلسرائيلية

ّويظهر في القرار الموقف األردني جليا حيث أشار إلى الرسائل التي تلقتها المديرة العامة 
تين األردنية والفلسطينية لدى اليونسكو بخصوص موضوع القدس واالنتهاكات لليونسكو من البعث

  .اإلسرائيلية ومشروع التلفريك اإلسرائيلي في البلدة القديمة

وبحسب مندوب األردن لدى اليونسكو السفير في باريس الدكتور بشر الخصاونة فإن كلمة  
اشمية ودورها في حماية ورعاية األماكن المجموعة العربية في اليونسكو ثمنت أهمية الوصاية اله

  .المقدسة اإلسالمية والمسيحية

حول أهمية هذا القرار، للمدينة المقدسة، وأهمية الدور األردني في » الدستور» وفي رصد لـ
حماية المقدسات، أكد سياسيون أن القدس كانت دوما القضية المركزية لجاللة الملك وأولوية جعلت منها 

ّالمحافل الدولية، مؤكدين أن قرار اليونسكو يأتي ليؤشر بوضوح ألهمية دور جاللة الملك حاضرة بكافة 
  ..ّبحماية المقدسات، ال سيما وأن هذه القضية هي التي يجب أن توحد العرب العرب

واعتبرت ذات اآلراء أن القرار من شأنه أن يحبط أي خطط اسرائيلية قادمة تجاه القدس، بما في 
سريبه عن صفقة القرن، التي لن تكون سوى شرارة توقد نارا في العالم، ووجود مثل هذه ذلك ما يتم ت

القرارات الدولية حتما تجدد التأكيد على أن ال سالم في العالم دون حل القضية الفلسطينة حال عادال 
دف وشامال، الفتين إلى أنه بوجود الوصاية الهاشمية حتما فإن القدس بأمن عن أي مخططات تسته

  .ضياع هوية المدينة المقدسة للمسلمين والمسيحيين

رئيس الوزراء األسبق الدكتور عدنان بدران أكد بدوره أن جاللة الملك عبد اهللا الثاني يؤكد دوما 
على أن القدس خطا أحمر بالنسبة له، وها هو من جديد ينتصر للقدس، ومن جديد يغلق جاللته أي 

ٍتأكيد على أن جاللة الملك ماض في حماية المقدسات، ولن يسمح بأي مجال للجدل بشأن القدس، وبذلك 
تجاوزات يمكن أن تمس هذه القضية، واألردن بقيادة جاللته مستمر في حماية المقدسات، ولوال هذا الدور 

  .الهام لتم تهويد القدس منذ سنين
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األردن بقيادة جاللة الملك ّفيما اعتبر الوزير األسبق سامي قموه أن القرار انتصر للقدس، وأكد أن 
لن يترك فلسطين القدس يقاتالن وحدهما، فهذه القضية أردنية فلسطينية، وفلسطينية أردنية، كما أن 
القدس مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحين، وبوجود الملك عبد اهللا الثاني واإلصرار على الوصاية 

يل ومن يقف خلفها تغيير هذا الواقع فلن الهاشمية يمكن القول إن القدس بأمن، مهما حاولت اسرائ
  .ينجحوا، فالقدس عربية

ّوأشار قموه إلى أهمية قرار اليونسكو وأنه يأتي في وقت كثر الحديث به عن ما يسمى بصفقة 
ّالقرن، وما يخرج عنها من تسريبات ال تبشر بخير قادم، لذا فإن القرار يجدد االنتصار األردني للقدس، 

للقدس حماة لن يتركوها تنضال وحيدة دفاعا عن مقدسات اسالمية ومسيحية، فهناك من ويؤكد للعالم أن 
  .يقف لمساندتها، وحماية من أي انتهاكات وأي سياسات تهويد

ّوشدد قموه على أن القدس هي التي ستوحد العرب العرب، وستوحد المسلمين والمسيحين، 
ّم من أي شكل من أشكال الظلم، ليحل سالم وبإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، سيخلو العال

حقيقي، فال أعتقد أن هناك انسانيا عربيا يشكك بأن فلسطين عربية والقدس عربية، والوصاية الهاشمية 
سياج يحمي المقدسات في القدس، ولن تقوى أي قوة أو جهة على تغيير هذه المبادئ العربية، اإلسالمية 

تأكيد على أهمية الثوابت األردنية ويدعمها بقرار جديد يؤكد بأن األردن والمسيحية، وهاهو العالم يجدد ال
 .يعمل بواقعية

 ٤ ص١٣/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  استيطان وراء استيطان

 

ان دولة االحتالل ) فراس العلمي(اكد الباحث الحقوقي الفلسطيني  -  الرأي–القدس المحتلة 
ي المحتلة من خالل فرض امر واقع يتجسد في شق االسرائيلي تعزز نظام الفصل العنصري في األراض

المزيد من الطرق االلتفافية في قلب الضفة الغربية المحتلة وسلب المزيد من االراضي وربط المستوطنات 
 .ببعضها البعض و تقطيع اوصال الضفة

ا ًانه في األيام الماضية صادق بنيامين نتانياهو، والذي يشغل أيض) الرأي(وأشار في حديث لـ 
 نسمة سكان ٧,٥٠٠ُ، والمخصص لخدمة نحو »حوارة-شارع التفافي«منصب وزير الجيش، على شق 

أربع مستوطنات هي األكثر عنفا في الضفة الغربية والواقعة في محيط مدينة نابلس، وهي مستوطنات 
 . مليون شيقل٢٦٠، والمخطط تبلغ تكلفة اعماله »يتسهار، براخه، إيتمار وألون موريه«

والمزروعة بكروم الزيتون ومختلف (ا ان المنطقة التي من المخطط أن يشق الشارع عليها مضيف
، سوف يتم مصادرتها من اصحابها االمر الذي سوف يحرم االف الفلسطينيين من )المحاصيل الزراعية

 .مصدر رزقهم ويسلب حقهم في اراضيهم و اراضي اجدادهم
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 هو جزء من مخطط اوسع لفرض امر واقع جديد في )حوارة-التفافي(مخطط «واعتبر العلمي ان 
  .تجسيد نظام الفصل العنصري وضم مناطق واجزاء كبيره في األراضي المحتلة لسيادة اسرائيل

 مخططا ٢٤وقال هذه المخططات لم تنفذ جميعها بعد، ولكن تم حتى اآلن المصادقة على ... >>
والجدير بالذكر أن .  كلم١٥٧ليها يصل إلى نحو الطول اإلجمالي لهذه الشوارع المصادق ع. من بينها

اسرائيل ماضية في تنفيذ هذه المخططات متناسية اتفاقيات أوسلو وقرارات االمم المتحدة ومجلس االمن 
والقانون الدولي االنساني الذي يعتبر االستيطان كل ما هو ينطبق عليه هو غير قانوني وغير شرعي 

 عليها دائما تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية واالتفاقيات وتمضي قدما ولكن دولة االحتالل كما تعودنا
 .في تجسيد نظام الفصل العنصري دون حسيب او رقيب

  ١٦ ص١٤/٤/٢٠١٩الرأي 

*** 

  فعاليات

 صرخة الهاشميين لنصرة القدس وفلسطين"ندوة بعنوان 

   

دائرة المكتبة الوطنية ندوة بعنوان نظم حزب الطبيعة الديمقراطي األردني اليوم الخميس في - سرايا
تحدث بها رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود " صرخة الهاشميين لنصرة القدس وفلسطين" 

  .والدكتور غازي فيصل حسين من جمهورية العراق الشقيق

 وقال النائب السعود ان الوصاية الهاشمية على المقدسات وصاية تاريخية ممتدة منذ بايع
، وهي خط احمر وال مساس بها وال نتنازل عنها شاء ١٩٢٤المقدسيون الشريف الحسين بن علي عام 

وقال أن الشعب األردني يدعم مواقف جاللته تجاه القدس والقضية الفلسطينية، .من شاء وأبى من أبى
لة الملك عبداهللا وبين الدكتور غازي بدوره أن جال. حيث أن اقامة الدولة الفلسطينية مصلحة أردنية عليا

الثاني عندما أطلق الثالثة الءات كان فعال يطرح موقفا شجاعا في مواجهة صفقة القرن ومواجهة الموقف 
االميركي ورفض التطبيع والتوطين، حيث أن القدس خط أحمر وتبقى عربية، مشيرا إلى أن موقف جاللة 

ا األردن حيث قدم االنموذج المتوازن الملك موقف شجاع رغم الظروف ومحدودية الموارد التي يعيشه
واستعرض الدكتور غازي الظروف والتحديات .لالستقرار والتنمية والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية

التي مر بها الشعب الفلسطيني والظروف الصعبة للمخيمات وانتهاك ميثاق االمم المتحدة وصفقة القرن 
إلى أن الواليات المتحدة االميركية اعترفت بأن القدس عاصمة والغموض الذي يحوم حولها، مشيرا 

  .اسرائيل وكذلك موضوع الجوالن في ظل الظروف االستثنائية والتحديات التي تعيشها المنطقة

وقال امين عام حزب الطبيعة األردني المهندس علي عصفور إن الحزب كباقي أبناء الشعب 
ادة جاللة الملك الحكيمة في الدفاع عن القدس والمقدسات األردني يقف صفا واحدا ومتراصا خلف قي
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والقضية الفلسطينية، الفتا إلى أن صفقة القرن ليست قدرا والعابرون ال يحققون القدر وهم ليسوا أكثر من 
وقال رئيس فرع الحزب .سحابة سوداء عابرة، مبينا أن القدر تحققه الشعوب الراسخة جذورها في االرض

ياصرة، بدوره، إن االردن بقيادته الحكيمة وشعبه العظيم كان وما يزال الصخرة الصلبة التي بعمان محمد الع
تتحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك ضد االردن وكما قالها جاللة الملك عبد اهللا الثاني ال للوطن البديل 

السالمية والمسيحية وكال للتوطين والهاشميون فقط من يملكون حق الوصاية الشرعية على المقدسات ا
   .في القدس الشريف

  ١٢/٤/٢٠١٩سرايا 

***  

  من الضروري تعريف األطفال بأهمية القدس ومكانتها: السفير الفاهوم
 

 إن من الضروري  هائل الفاهوم السفير الفلسطيني لدى تونس، اليوم الجمعة، قال – سما – تونس

ذلــك فــي الحفــاظ علــى  مية والمــسيحية، وأهميــةتعريــف األطفــال بأهميــة القــدس ومكانتهــا العربيــة واإلســال
للترغيب بالمطالعة، والتي أقيمت اليوم بـشارع " أيام شارع اقرأ "جاء ذلك في كلمته بخيمة.مقدساتنا ووحدتنا

يقـام تحـت   لمعـرض تـونس الـدولي للكتـاب، والـذي٣٥بورقيبـة بالعاصـمة تـونس، فـي إطـار الـدورة  الحبيب
فلسطين وخاصة القدس وما يتعـرض  ث الجيل الناشئ على المعرفة عن قضية، لح"خذ الكتاب بقوة"عنوان 

) عائــد إلــى حيفــا(مدينــة الحامــة جنــوب تــونس، عــرض فــيلم  وفــي.لــه شــعبنا مــن قبــل االحــتالل اإلســرائيلي
روايـة  أدارا نقاشا مع الحضور في المكتبة الوطنية، حيث تمت مناقشة الفيلم وشـرح بحضور بطليه، اللذين

  . حيفا، وذلك ضمن نشاط للمكتبة ونادي السينما في المدينةعائد إلى

  ١٢/٤/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

*** 

 مؤتمرون يطالبون بدعم شعبي لموقف الملك لمواجهة صفقة القرن

 

" الدولة األردنية على مشارف المئوية الثانية" طالب المشاركون في مؤتمر  -:المدينة نيوز 
بتكثيف الجهود لحشد الدعم الشعبي لموقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني إليجاد قوة مجتمعية قادرة على 

وم الخميس، الى إرساء واوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الي.مواجهة ما يعرف بصفقة القرن
قاعدة إسناد عربي للموقف األردني للتخفيف من آثار صفقة القرن وتفعيل تحرك دبلوماسي أردني 

وأكدوا أهمية الوحدة الوطنية وترسيخها وبناء تماسك وطني يقف .لمواجهة تبعات الغطرسة اإلسرائيلية
لى أهمية تحقيق المساواة في تطبيق القانون خلف القيادة الهاشمية لما تتطلبه المرحلة الحالية، مشيرين إ

  .على الجميع األمر الذي من شأنه التغلب على الكثير من التحديات التي تواجهها المملكة 
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كما أكدوا ضرورة وجود ثقافة أردنية جديدة تتعاطى مع الواقع الذي نعيشه، داعين إلى العمل على 
تها في قلوب وعقول الشباب األردني، وصياغة منظومة تعزيز الهوية األردنية الوطنية الجامعة وزراع

  .لإلصالح االجتماعي والثقافي لدى الشباب

وفي الجلسة التي ترأسها الدكتور أمين المشاقبة، كان أول المتحدثين فيها المفوض العام للمركز 
سياسة ال"الوطني لحقوق اإلنسان الدكتور موسى بريزات، الذي أوضح في ورقته التي حملت عنوان 

أن األردن في فترة قريبة كان يدير سياسته الخارجية في بيئة داخلية " فرص وتحديات: الخارجية األردنية 
وخارجية مقبولة حيث التحديات معقولة، لكن األمور في اآلونة األخيرة قد انقلبت رأسا على عقب لطبيعة 

  .لبعض الدول ومن بينها األردناألحداث التي عصفت في المنطقة وانعكست على المواقف السياسية 

وقال إن هناك تحديات أمام صانع السياسة الخارجية األردنية، فبعد أن كانت العالقة مع الواليات 
المتحدة األمريكية مصدر قوة لألردن، باتت السياسة األمريكية في سبيل دعمها إلسرائيل تشكل عامل 

  .وقف معين سيعود بنتائجه إما إيجابا أو سلباضغط على األردن، ما يترتب على صانع القرار أخذ م

وقال العين االسبق عدنان أبو عودة بدوره إن العامل الجغرافي بالعموم يلعب دورا رئيسا في 
السياسة الخارجية وبخاصة العالقات الدولية وهو ما يصطلح عليه بالجيوسياسي، وبالنسبة لألردن 

صياغة العالقات الفلسطينية األردنية سواء كانت االثنتان تحت فالجغرافيا لعبت وما تزال دورا مركزيا في 
  . وحتى يومنا هذا١٩٤٨، وقيام دولة اسرائيل عام ١٩٤٦االنتداب البريطاني أو بعد استقالل األردن عام 

وأضاف أن الجغرافيا ليست وحدها التي تشكل السياسة الخارجية األردنية نحو فلسطين بل هناك 
دورا جوهريا ليس فقط بسبب التفاعل التاريخي بين الشعبين األردني والفلسطيني، بل التاريخ الذي يلعب 

أيضا بسبب األسرة الهاشمية التي تحكم األردن وارتباطها برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حيث أن هذين 
  .العاملين في حالة السالم يلعبان دورا مهما في التجارة واالقتصاد والتنمية

السياسة الخارجية "  جمعية العلوم السياسية الدكتور محمد المصالحة في ورقته وتناول رئيس
  .والتي تنطلق من اإلمكانيات الداخلية للدولة وتداعيات البيئة الخارجية" األردنية في البيئة اإلقليمية

 وقال إن األردن بالمجمل ال يميل إلى تبني سياسة التدخل في الشؤون الخارجية للدول، ويحترم
القانون الدولي ويعمل على تنفيذه ويحترم عضويته في المنظمات الدولية، واعتماده الدبلوماسية القائمة 

  .على التفاوض وقد كان له دور بارز في التصدي لحل كثير من األزمات العربية في المجتمع العربي

نية وأمنه وأكد أن األردن يسعى ومن خالل سياسته الخارجية إلى الحفاظ على وحدته الوط
الديمغرافي، ويستقطب الدعم األوروبي لمساندته ومساعدته، مشيرا إلى أن األردن على الدوام ما أغلق 

  .حدوده مع أي دولة أبدا
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وتحدث أستاذ العلوم السياسية في كلية األمير الحسين بن عبد اهللا الثاني للدراسات الدولية 
التغيير في النظام الدولي واإلقليمي وأثره على السياسة "الدكتور محمد خير عيادات في ورقته الحديث عن 

  " .الخارجية األردنية

وقال إن التحول األساسي في النظام الدولي هو هيمنة اعتبارات المنفعة والمصالح األمنية وغياب 
التعاطف السياسي، األمر الذي جعل من بعض الدول الصغيرة ومنها األردن عرضة لهذا التراجع والشعور 

  )بترا(-- .عدم وجود ارتباطات دولية يمكن االعتماد عليهاب

  ١٢/٤/٢٠١٩المدينة 

*** 

  وضد تصفية القضية الفلسطينية"ألقصىا"ـ ً انتصارا ل"جمعة غضب أردنية"

  

شخصيات وطنية وشعبية التفافها حول جاللة الملك عبداهللا الثاني ودوره في   أكدت– بترا –عمان 
مقدسات، مشيرين إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية الدفاع عن مدينة القدس وال

 .والمسيحية في القدس خط أحمر وحق ال يجوز المساس به

كما أكدوا خالل حفل التوقيع على وثيقة تأييد لمواقف جاللته تجاه القدس والوصاية الهاشمية 
لماضي، ضرورة تماسك الجبهة الداخلية والقضية الفلسطينية والتي اطلقها الشيخ مروان صالح، الخميس ا

ووقوفها خلف جاللة الملك بالرغم من الضغوطات التي تمارس على القيادة الهاشمية من أجل ثنيها عن 
  .موقفها القومي والديني المشرف

وقال الوزير السابق توفيق كريشان، خالل الحفل الذي ضم جموعا من المواطنين، إن األردنيين 
ة تقف خلف جاللة الملك في دفاعه عن القدس والمسجد االقصى حيال ما يتعرض له من اليوم أسرة واحد

من جهته أكد . اعتداءات وانتهاكات متكررة وحمالت شرسة لتهويده واعتبار القدس عاصمة أبدية إلسرائيل
الوزير السابق الدكتور محمد طالب عبيدات أن الجميع اليوم في خندق الوطن، حيث يتعرض األردن 

ال "لحمالت التشكيك واالشاعات المغرضة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جاللة الملك أعلنها واضحة 
  ".للتوطين وال للوطن البديل وال للمساومة على القدس

إننا ونحن نقترب من المئوية االولى لتأسيس الدولة االردنية : وقال الوزير السابق نادر ظهيرات
 عز وفخار في الدفاع عن الوطن والوقوف خالل القيادة الهاشمية متيقظين ليتطلب منا األمر أن نقف وقفة

ضد كل المؤامرات والخطط التي تستهدف الوطن الذي تطور ونما خالل تلك السنوات ليصبح واحة للحرية 
وبين رئيس مجلس ادارة صحيفة الدستور محمد داودية أننا بالتفافنا حول جاللة الملك . والديمقراطية

نا التي نعبر عنها اليوم هي بمثابة القوة الناعمة التي تتحول إلى صلبة في مواجهة ومجابهة كل ومواقف
  .ٍما يحاك ضد الوطن، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية والقدس في وجدان كل مواطن أردني منتم
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وأكد رئيس بلدية معان الكبرى أكرم كريشان أن األردن كبير بقيادته وبشعبه وسيرفض كل 
المؤامرات والمخططات التي تحاك ضده، مشيرا إلى أن الوضع الدقيق الذي نحن فيه يستوجب أن نقف 

. رفضا تاما" صفقة القرن"وقفة ثابتة فعال ال قوال بتمتين جبهتنا الداخلية وبرفض ما يطلق عليها بـ 
والدكتورة علياء  ية الكوزوالقطاع النسائي، كان حاضرا أيضا ، حيث القت كل من الدكتورة منال بزادوغ وران

المحاميد كلمات أكدن فيها التفاف الجميع حول جاللة الملك الذي يخوض معركة ضد المفرطين  ابو ريان
   .بثوابت القضية الفلسطينية والقدس، حيث جددن في كلماتهن عهد الوالء واالنتماء لتراب االردن الطاهر

  ٢ ص١٣/٤/٢٠١٩الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية
 

Demonstrators rally in support of King’s stance on Jerusalem, 
Palestinian cause 

 
By JT - Apr 13,2019 - Marchers hold signs condemning the so-called ‘deal of the century’ and 
expressing their support of His Majesty King Abdullah’s position on Jerusalem and the 
Palestinian cause during a demonstration, on Friday (Petra photos) 
AMMAN — A march was held on Friday after prayers nears the Husseini Mosque in downtown 
Amman in support to His Majesty King Abdullah’s stances towards Jerusalem and the 
Palestinian issue. 
The demonstration, titled: “Friday of anger against the settlement of the Palestinian issue”, was 
organised by the National Loyalty Party. 
During the demonstration, participants raised banners condemning the so-called “deal of the 
century” and showing support for the King's positions on Jerusalem, the resettlement of 
Palestinian refugees and Jordan as an alternate homeland for Palestinians, the Jordan News 
Agency, Petra, reported. 
Participants called on all political, partisan, popular, youth, professional associations and 
university movements to organise a march and more events to highlight the Kingdom’s unaltered 
stances on the Palestinian issue, according to Petra. 
Scores of citizens also gathered near Parliament on Friday to show their support for King 
Abdullah’s positions in defending Jerusalem and its Islamic and Christian holy sites, according 
to Petra. 
During a visit to the Jordan Armed Forces-Arab Army (JAF) General Command in March, King 
Abdullah, the Supreme Commander of the JAF, reaffirmed that “the future of Jerusalem and 
Palestine is a red line for Jordan”. 
Also in March, His Majesty, during a visit to Zarqa to check on the governorate and the needs of 
its residents, said,“My position on Jerusalem is unwavering”. 
“To me, Jerusalem is a red line, and all my people are with me,” the King said.  
The Monarch also stressed that any talk about an “alternative homeland” for Palestinians in 
Jordan is rejected. 

Jordan Times Apr 13,2019 

***  
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PA governor of Jerusalem among five Palestinians arrested in 
Jerusalem 

  
JERUSALEM, Sunday, April 14, 2019 (WAFA) – Israeli occupation forces last night arrested 
five Palestinians, including Adnan Gheith, the Palestinian Authority’s Governor of 
Jerusalem, during raids targeting several areas in occupied Jerusalem, said WAFA 
correspondent. 
Police raided the house of Gheith in Silwan neighborhood and arrested him. This is the fourth 
such arrest of Gheith in less than five months. He was arrested by Israeli forces for a few days 
several times on October and November 2018 and in February. 
Gheith has also received an order from Israeli authorities banning him from entering the 
occupied West Bank for six months. 
Meanwhile, Israeli police raided the nearby neighborhood of al-Issawiya and detained four 
Palestinian civilians. 

WAFA April 14, 2019  

***  
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