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  المحتوى

  االردن والقدس

  ٣  القمة الثالثية تؤكد دعم جهود الملك في حماية األماكن المقدسة في القدس •

  ٤  لسطين النيابية تؤكد ضرورة تعريف النشء الجديد بتاريخ فلسطين والقدس ومقدساتهاف •

  شؤون سياسية
  

  ٥  "...صفقة القرن"خيارات األردن في مواجهة  •

  اعتداءات

  ٨  االحتالل يقرر هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان بالقدس •

  ٩  عالية ًأحكاما يقضيان ّمقدسيين أسيرين هوية يسحب االحتالل •

  تقارير
  ٩   شهد أعلى نسبة هدم للمنازل ذاتيا في القدس٢٠١٩عام ": مدينة القدس"الحموري لـ •

  ١٠  ١٩٦٧اسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ : مؤسسات فلسطينية •

  فعاليات

  ١١  "األقصى"خلل بفهم العالقة بين األمة االسالمية و: أبو البصل •

  ١٢   الطفل الفلسطينييطلق أولى مبادراته بمناسبة يوم" تعزيز" •

  ١٣  إطالق إسم القدس على أبرز معالم الطفيلة التقنية •

  ١٣  عشائر مأدبا تؤيد مواقف الملك تجاه فلسطين •

  ١٤  القدس تجاه الملك لمواقف تأييد وقفة تقيم جرش في مصطفى بني عشيرة •

  ١٥  ورشة عمل في جرش" البعد القانوني للوصاية الهاشمية على المقدسات" •

  ١٦  ًمهرجان خطابي دعما لمواقف الملك من القدس والقضية الفلسطينية: السلط •

  آراء

  ١٧  !.."صفقة القرن"مالمح من  •

  ١٩  تنتخب االحتالل واالستيطان" إسرائيل العنصرية" •

  
  

  



 
٣

  االردن والقدس

  القمة الثالثية تؤكد دعم جهود الملك في حماية األماكن المقدسة في القدس

  

ملك عبداهللا الثاني والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس ورئيس وزراء ال  اتفق-   بترا-عمان
اليونان ألكسيس تسيبراس، خالل القمة الثالثية التي عقدت في قصر الحسينية اليوم األحد، على توسيع 
التعاون بين األردن وقبرص واليونان في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم 

  .لتجارة واالستثمار وتكنولوجيا المعلوماتوا

وأكدت القمة الثالثية دعم جهود جاللة الملك؛ الوصي على المقدسات اإلسالمية ... >>
والمسيحية في القدس، في حماية األماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي 

 .القائم في القدس

 عملية السالم، حيث تم التأكيد على دعم حل شامل وعادل ودائم وتناولت القمة الثالثية... >>
للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يتم التوصل له عبر المفاوضات وعلى أساس حل الدولتين ووفقا للقانون 
الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم العربية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

 . وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل١٩٦٧طوط الرابع من حزيران عام على خ

وخالل الجلسة األولى من المشاورات الثالثية، رحب جاللة الملك بالرئيس القبرصي ورئيس .. >>
 .الوزراء اليوناني

لتي عقدت قبل فترة لقد كان من دواعي سرور األردن المشاركة في القمة الثالثية ا: وقال.. >>
 .ليست بالقصيرة، ويشرفنا أن نستضيفكم اليوم هنا

أود أن أعيد التأكيد، على العالقة القوية وااللتزام الكبير من قبرص "وتابع جاللته قائال ... >>
ًوهذا أمر عزيز على قلوبنا جميعا، . واليونان بدعمنا في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

ن حكمة دولتيكما والدور المهم للكنيسة اليونانية األورثوذكسية في القدس والضفة الغربية، وفي بلدنا وأثم
 ."ًأيضا

اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل "من جهته، قال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس ... >
على حسن االستقبال وكرم الضيافة واالمتنان لصديقي العزيز الستضافتكم قمتنا الثالثية بجولتها الثانية، و

  ."التي لمسناها نحن والوفد المرافق

ان دوركم المحوري في سوريا ودوركم المحوري في دعم الشعب : ًوقال مخاطبا جاللة الملك.. >>
ألوسط ودوركم كوصي على المقدسات االسالمية |السوري ودوركم المحوري في عملية السالم في الشرق ا

دس ودوركم في التصدي للمنظمات االرهابية والتطرف جميع هذه األدوار مهمة جدا والمسيحية في الق
  .بالنسبة للتطورات العالمية واالقليمية



 
٤

 باالضافة الى األوروبيواشار الى ان اليونان ستعمل على تعزيز العالقات بين االردن واالتحاد 
اع الفلسطيني االسرائيلي وبما يفضي الى التنسيق لدعم السالم في سوريا ودعم حل الدولتين النهاء الصر

  .اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تعيش بسالم الى جانب اسرائيل

  ١ص/١٥/٤/٢٠١٩السبيل 

*** 

 لسطين النيابية تؤكد ضرورة تعريف النشء الجديد بتاريخ فلسطين والقدس ومقدساتهاف

  

أوصت لجنة فلسطين النيابية بضرورة العمل على تقديم رواية أردنية عربية مقدسية لتعريف 
  النشء الجديد

ية بتاريخ فلسطين والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وتدحض جميع الروايات اإلسرائيل
  .حول المدينة المقدسة ومقدساتها

جاء ذلك خالل اجتماع عقدته اليوم األحد برئاسة النائب يحيى السعود وحضور أمين عام وزارة 
ًالتعليم العالي عاهد الوهادنة وامين عام وزارة التربية والتعليم سامي الساليطة وعددا من رؤساء الجامعات 

  .الرسمية ونوابهم وعمداء كليات

لسعود ان االردن يؤكد عبر مواقفه الشعبية والرسمية التفافه حول القيادة الهاشمية الحكيمة وقال ا
حيال القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في " المشرفة"ومواقفها 

   .القدس الشريف

دية الشبابية والمدارس من الضروري تخصيص يوم مقدسي موحد في كل الجامعات واالن"واضاف 
  ".لكي يكون رسالة قوية على االنتهاكات والعدوان االسرائيلي المستمر على المقدسات في القدس

ولفت السعود الى االنتهاكات والممارسات التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلية ومحاوالت تهويد 
ت حقوق االنسان، مطالبا المجتمع المقدسات االسالمية والمسيحية امام مرأى المجتمع الدولي ومؤسسا

الدولي بتعزيز ودعم دور جاللة الملك عبد اهللا الثاني في الحفاظ على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني 
   .بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني

من جهتهم، شدد اعضاء اللجنة على اهمية دور الجامعات والمدارس واالندية في تقديم كل ما 
القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات من خالل إقامة االنشطة الطالبية لتشكل يعنى ب

ًصدى مكافئا لمواقف جاللته فضال عن تعزيز دور المناهج لكي تبقى هي القضية االولى لالمة العربية  ً
  .واالسالمية

في وجدان كل أردني وهي تعيش "بدوره، قال الوهادنة ان القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية 
بتوجيه كل الجامعات على األنشطة والبرامج التي " التعليم العالي"قضية العرب فمن هنا ينطلق دور عمل 

  ".تؤكد باستمرار أهمية هذه القضية



 
٥

من جانبه، قال الساليطة ان فلسفة وزارة التربية تقوم على ان القضية الفلسطينية هي مصيرية 
 الى ان كافة المناهج والمستويات تتحدث باستمرار وبشكل موسع عن حق الشعب للشعب االردني، مشيرا

  .الفلسطيني

من جهته، قال رئيس جامعة الحسين الدكتور نجيب أبو كركي اننا معنيون في الدفاع عن القدس 
، وهناك طلبة نشيطون في تقديم "القدس"وحث الطلبة على ذلك حيث تم تسمية احدى ساحات الجامعة بـ

برامج والندوات والكتابة عن القدس، مضيفا ان احد الطلبة قام ببث فيديو مباشر من القدس يظهر فيه ال
  .صمود المقدسيين والممارسات اإلسرائيلية بحقهم ويحث الطلبة على زيارة المدنية التاريخية

مة حسين الزيود وعاطف الخرابشة وأسا: من ناحيتهم، أجمع رؤساء جامعات ونوابهم الدكاترة
الربابعة وأحمد يعقوب ونضال الحوامدة وسرحان حداد، على أن الموقف األردني بقيادة جاللة الملك 

  ".موقف متقدم ويشهد له العالم اجمع لما يقوم به من دبلوماسية عالية"

وأشاروا الى ان الجامعات االردنية تقوم بعمل انشطة موسعة وبرامج للخروج بموقف موحد ليس 
لمحلي فقط وانما على المستوى العالمي لكي نغرس في نفوس الطلبة ان فلسطين عربية على المستوى ا

   .ومحتلة ويتعرض شعبها الى أبشع أنواع الظلم والقهر

  ٤ص/١٥/٤/٢٠١٩السبيل 

*** 

  شؤون سياسية

  "...صفقة القرن"خيارات األردن في مواجهة 

  

ي واالقليمي والدولي اكثر فاعلية بات الرهان على الواقع الداخل - فتحي األغوات . د-عمان 
لألردن في ظل تحركات موازية تقودها الدبلوماسية األردنية داخل دوائر صنع القرار األميركي، دفاعا عن 

  .الحقوق العربية وعن فكرة السالم الحقيقي في المنطقة

داعم تعظيم نقاط االتفاق وتحييد نقاط الخالف داخليا هو األهم في خلق موقف شعبي ورسمي 
  .لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني في مواجهة مايشاع عن صفقة القرن

القضية الفلسطينية شكلت جزءا من الوجع االردني وبالتالي ثبوت الشعب الفلسطيني ودعمه على 
  .ارضه هو تمكين للشعب الفلسطيني للبقاء صامدا في وجه المخططات االسرائيلية، ومصلحة اردنية أيضا

ردن عن الحق الفلسطيني كان محط اعتزاز للعديد من القوى والحركات الفلسطينية حيث دفاع األ
، إن حركته تقف إلى "حماس"قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

ى كافة الضغوطات الخارجية، وبخاصة األميركية واإلسرائيلية، التي تسعى إل"جانب األردن، في مواجهة 
  ."تغيير الجغرافية السياسية للمنطقة



 
٦

وزير االعالم االسبق سميح المعايطة قال إن األردن عمل بشكل استباقي لمواجهة ما قد يأتي من 
مشاريع حلول للقضية الفلسطينية او ما يسمى إعالميا صفقة القرن، الفتا الى ان الموقف األقوى عربيا 

 األردني الذي قاده جاللة الملك ضد قرار نقل السفاره مشفوعا بتحرك سياسي في العالم هو الموقف
  .االميركية الى القدس

وأوضح المعايطة انه وخالل األسابيع االخيرة كان األردن سباقا في تسخين الحالة العربية لما قد 
  .يأتي من تطورات متوقعة بعد انتخابات الكنيست الصهيوني قبل أيام

ى األردنيين الذين تحدث إليهم الملك بصدق وبصراحة عن وقال المعايطة ان الرهان األول عل
الموقف األردني، مبينا أن هذا اإلعالن السياسي كان موجها أوال لالردنيين لكي يكونوا مدركين لما يحدث 

  .حيال ماهو مطلوب من كل أردني تجاه الوطن، ورفع األداء الوطني على مستوى التحديات القادمة

الة االردنية كانت ايضا باالتجاه العربي وترافقت مع جهد أردني قبيل القمة وأكد المعايطة ان الرس
  .العربية لغايات خروج القمة بموقف عربي واضح ال يحتمل التأويل، وهذا ما كان

ويستدرك المعايطة أن الرهان أالردني ال تغيب عنه الواقعية التي تدرك صعوبة الحالة العربية، لكن 
صعب ال يعني عدم المحاولة،فالموقف العربي المعقول يساعد أيضا في صلب موقف هذا الواقع العربي ال

وأشار المعايطة الى ان . السلطة الفلسطينية، التي تمثل خط الدفاع األول في مواجهة اي تسوية ظالمة
الرهان األردني اآلخر على المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في أوروبا وروسيا،وهي دول اتخذت مواقف 

  .ايجابية ضد قراري ترمب الخاصين بالقدس والجوالن

رئيس مجلس النقباء عبدالهادي فالحات أشار إلى ان المشروع الوطني االردني يلتقي حوله 
الجميع انطالقا من مواجهة التحديات الداخلية، مبينا أن ما يهم المواطن الناحية االقتصادية واالصالح 

يسمى صفقة القرن واالتفاق مابين الرئيس االميركي ترمب  مثلة بماالسياسي والتهديدات الخارجية المت
  .والكيان الصهيوني

ولفت الى تواطؤ بعض الدول االقليمية على الدور االردني في موضوع المقدسات وتهديد الدولة 
التي االردنية،مضيفا أن أي حل لتصفية القضية الفلسطينية، يعني الترحيل والتوطين ويعني يهودية الدولة 

  .صرح بها رئيس الوزراء االسرائيلي نتانياهو

وبين الفالحات ان المشروع الصهيوني التوسعي يهدد القضية الفلسطنية وحقوق الشعب 
  ).الهوية واالرض(الفلسطيني ويهدد الدولة االردنية 

ان «وقال اليمكن مواجهة هذه التحديات والتهديدات اال اذا كان هنالك موقف واحد تحت شعار 
، مضيفا ان ذلك يتطلب من الجانب الرسمي الكثير من االجراءات ويتطلب من »الوطن يسمع للجميع

مؤسسات المجتمع المدني نقابات واحزاب وفعاليات مواقف نحتاجها جميعا إضافة الى الجانب الرسمي 
  .المطالب بالشفافية مع ما خطط له في الغرف المغلقة



 
٧

صفقة القرن باتت واضحة وموجودة كموضوع االونروا وقال الفالحات ان إرهاصات واعراض 
ودعا الى ان تتعامل الدولة االردنية بالندية مع . والجوالن واالعتراف االميركي بالقدس عاصمة السرائيل

الجانب االسرائيلي اي الموقف بالموقف واالجراء باالجراء، وان االردن يملك الكثير من نقاط القوة التي 
  .. مشيرا إلى اهمية المعالجات السياسية التي من الواجب اتخاذها لمواجهة الضغوطيمكنه استخدامها،

أمين عام جمعية الشؤون الدولية فاضل علي فهيد قال ان االردن من اكثر المتضررين من اي 
حل على حساب القضية الفلسطينية انطالقا من ارتباطها العضوي الوثيق باالردن، فهو المتأثر سلبا او 

  .ا بحسب ما تفرضه المعطيات الدوليةايجاب

وبين فهيد ان جاللة الملك يتكئ على الثوابت الهاشمية و االردنية تجاه اي حلول للقضية 
الفلسطينية، مضيفا انه في الظرف الراهن فان موقف الشعب وانصهاره في بوتقة الموقف االردني الذي 

  . المطلوب في ظل هذه الظروفيقوده جاللة الملك واساسه الشرعية والحق، هو الخيار

وذكر فهيد ان المنظومة الدولية ال تتفق مع المواقف االميركية وان العالم يمتلك تأثير بأن ال يكون 
  .المجتمع الدولي مع مثل هذه الغوغائية االميركية والعنصرية القاتلة التي سنها ترمب

لتي تساعد في تهجيره او واشار الى تمسك الشعب الفلسطيني بارضه، ورفضه كل الحلول ا
  .اقتالعه من ارضه وصموده يشكل رهان مفصلي على التصدي لما يسمى لصفقة القرن

المحلل السياسي الدكتور خالد شنيكات أكد ان الحل االميركي بدأت مفرداتها تتضح، وهي ال وجود 
  .ى القدس كاملةلدولة فلسطينية ما بين النهر والبحر مع بقاء المستوطنات وسيطرة اسرائيلية عل

وبين شنيكات ان خيارات االردن في ما يتعلق بحل القضية الفلسطينية، كما اعلنها مرارا، تمر عبر 
 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى ما يبدو ان هذا الخيار فعليا صار ١٩٦٧دولة فلسطينية في حدود 
الول لعملية السالم الواليات المتحدة بأنه غير قابل للتنفيذ بسبب ان الراعي ا يواجه تحديا حقيقيا يتمثل
  .تنصلت من هذا الموضوع

وأوضح شنيكات ان هذا الخيار سوف يضر الدور االردني فيما يتعلق بالمقدسات االسالمية ويضر 
بمسالة عودة الالجئين،مشيرا الى ان الحل اذا كان بدون دولة فلسطينية فانه بالتأكيد سيكون على حساب 

  .دث عنه الملك في الءاته الثالثاالردن، وهذا ما تح

وقال شنيكات إن رهانات االردن في مواجهة ما يسمى بصفقة القرن تكمن في مدى تماسك الداخل 
والتحام القيادة بالشعب، في ظل نظام عربي لم تعد القضية الفلسطينية ضمن اولوياته، الفتا الى ضرورة 

مواجهة المشاكل والمصاعب المالية التي اصبحت قيدا، أن تكون ادارة الحكومة لالقتصاد ادارة حصيفة في 
  .في ظل الضغوط التي تمارس على االردن

ولفت الى أهمية االتصاالت والزيارات الدولية التي يقودها جاللة الملك وخاصة مع دول االتحاد 
  .هذه العالقات في دعم الموقف االردني االوربي ودول مؤثرة مثل الصين وروسيا واستثمر



 
٨

ل شنيكات ان الذي يقرر نجاح هذه الصفقة او ال، هم شعوب المنطقة، ويقع على الفلسطينيين وقا
العبء االكبر سواء على مستوى القيادة او على الصعيد الشعبي، مشيرا الى أن اسرائيل والواليات المتحدة 

واقامة باتت تراهن على مسألة الزمن بحدوث تغير ديمغرافي في فلسطين من خالل ضم االراضي 
 صغيرة والقبول في الوضع الراهن واعتماد النفس "كنتونات"مستوطنات كثيرة وتحويل االحياء العربية الى 
  .الطويل وتغير اوضاع المدينة المقدسة وادارتها

في المحصلة، ستظل خيارات االردن قائمة ومفتوحة، طالما ان التهديد حقيقي ومتمثل بإنحياز 
  ."صفقة القرن"مى بـاميركي واضح يتجسد بما يس

 ١ ص١٥/٤/٢٠١٩الرأي 

***  

  اعتداءات

 االحتالل يقرر هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان بالقدس

 

قررت محكمة االحتالل اإلسرائيلي المركزية في مدينة القدس المحتلة هدم العشرات من منازل 
  ".تواجدها بمناطق طبيعية"ّالمقدسيين بحي سلوان في المدينة بادعاء 

العبرية أن القرار يشمل هدم عشرات المنازل المتواجدة في وادي ياصول " هآرتس"رت صحيفة وذك
  .بين حي سلوان وأبو طور في القدس، والذي يقطنه المئات من الفلسطينيين

ّوقالت الصحيفة إن المحكمة وافقت على التماس قدمته بلدية االحتالل بالقدس بهدم منازل 
  .عاء أنها موجودة في حرش السالمّالفلسطينيين في الوادي باد

وفي نفس الوقت، حاولت بلدية االحتالل استثناء هدم منازل المستوطنين في نفس المنطقة، والتي 
  .االستيطانية" العاد"كانت بنتها جمعية 

" عطيرت كوهنيم"و" العاد"وتتعرض بلدة سلوان لهجمة استيطانية غير مسبوقة من جمعيتي 
  .االستيالء على أكبر نسبة من أراضيها وعقاراتها بطرق ملتويةاإلسرائيليتين، بهدف 

  ١٥/٤/٢٠١٩المركز الفلسطيني لالعالم 

*** 

  

  

  

  



 
٩

  عالية ًأحكاما يقضيان ّمقدسيين أسيرين هوية يسحب االحتالل

 مدينـة سـكان مـن أسيرين من )الزرقاء( "اإلسرائيلية" الهوية األحد، اليوم االحتالل، سلطات سحبت
 األســـيرين ّهــويتي ســـحب قــرر االحـــتالل داخليــة وزيـــر أن اليــوم محليـــة مــصادر وأفـــادت.تلــةالمح القــدس

 ان اسـحق، األسـير شـقيق عرفـة، أمجـد وأفـاد.ًعامـا ٤٧ الرجبـي ومنير ًعاما، ٣١ عرفة اسحق المقدسيين
 ٦٠ و المؤبـد بالـسجن وحكـم ٢٠١١ عـام اعتقـل أنـه الفتـا هويتـه، بـسحب يقـضي قـرارا اليوم تسلم شقيقه
 أن منيــر، األســير شــقيقة الرجبــي، ســمر أوضــحت نفــسه، الوقــت فــي.جلبــوع ســجن فــي حاليــا ويقبــع ًعامــا،

 الهويـة سـحب قـرار أن إلـى ولفتت ًعاما، ٢٠ لمدة بالسجن ومحكوم ،٢٠٠٣ آذار شهر في اعتقل شقيقها
 أمجـد قـال بـه،جان من.االنتهاء على قاربت محكومتيه وأن خاصة للعائلة كبيرة صدمة هو منير شقيقها من
 علـى البـاب يفـتح وعرفـة، الرجبـي هويـة سـحب قـرار أن المقدسـيين األسـرى أهـالي لجنـة رئـيس عصب أبو

 حيـث العالية، المحكوميات وأصحاب القدامى خاصة المقدسيين األسرى هويات من المزيد لسحب مصراعيه
 الهوية لسحب الداخلية لوزير كاملة صالحية أعطى "القدس لسكان الدائمة اإلقامة سحب قانون "يسمى ما

 كمـا ،"خيانتهـا أو "إسـرائيل "بأمن المس "ذريعة تحت المقدسيين يهدد فضفاض قانون وهو األسباب ألبسط
 هـذه خـارج إلـى منـه اإلقامـة سـحب يـتم من كل طرد بإمكانية المحتلة والسلطات للداخلية الصالحيات يمنح

 المدينــة، أهــالي بحــق متجــدد إجــراء هــو قدســيينالم مــن الهويــات ســحب أن عــصب أبــو وأضــاف.المنــاطق
 ومحمـد عطـون، وأحمـد طيـر، أبـو محمـد" التـشريعي المجلـس نـواب هويـة بـسحب االحـتالل سلطات فقامت
  .باهر صور أسرى خلية ومن سلوان، أسرى خلية ومن عرفة، أبو خالد األسبق القدس ووزير "طوطح

  ١٤/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  تقارير

  القدس في ذاتيا للمنازل هدم نسبة أعلى شهد ٢٠١٩ عام ":القدس مدينة"لـ الحموري
 

 هـدم سياسة إن الحموري، زياد القدس في واالقتصادية االجتماعية للحقوق القدس مركز مدير قال
 بيـده، منزله بهدم اإلنسان يقوم عندما ًمؤلما ًمشهدا تشكل المقدسة، المدينة في للمواطنين الذاتية المنازل
 .العائلة تشريد فيها بما مستقبلية فعل ردود إلى ًمشيرا

 هـي المقدسـيين المـواطنين تجاه االحتالل إجراءات كل أن ،األحد اليوم لمراسلنا، الحموري، وأضاف
 .ًدوليا مقبول غير المنازل هذه بناء قانونية بعدم االحتالل ادعاءات أن ًمبينا قانونية، غير

 االستشارية الهاي محكمة حسب الدولي والقانون االحتالل قوانين نبي تعارض إلى الحموري وأشار
 .شعبنا حقوق على لالنقضاض تسعى الجائرة "اإلسرائيلية" القوانين ان موضحا الواضحة وقراراتها



 
١٠

 هدم نسبة أعلى شهد ٢٠١٩ العام أن واالقتصادية االجتماعية للحقوق القدس مركز مدير وأوضح
 .بالهدم قرارا وتنتظر بالمحاكم ملفاتها زالت ما التي المنازل آالف هو األخطر أن معتبرا ذاتيا للمنازل

 ظـل فـي المقدسـيين لحمايـة مـسؤولياته عنـد الوقـوف ضـرورة إلـى الـدولي المجتمع الحموري ودعا
  .فيها الفلسطيني الوجود إلغاء ومحاولة القدس، مدينة في المواطنين تجاه هذه القمعية االحتالل سياسات

  ١٤/٤/٢٠١٩ع مدينة القدس موق

*** 

  ١٩٦٧إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ : مؤسسات فلسطينية

 

أعلنت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون األسرى، األحد، أن  -األناضول/ لبابة ذوقان/ رام اهللا
ي يبلغ ، وأن عدد المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيل١٩٦٧إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ عام 

تابعة (جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كل من رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين .٥٧٠٠حاليا 
، قدوره فارس، ورئيس الهيئة العليا )غير حكومي(، قدري أبو بكر، ورئيس نادي األسير )لمنظمة التحرير
نة رام اهللا في الضفة ، أمين شومان، في قاعة المؤتمرات الحكومية بمدي)غير حكومية(لمتابعة األسرى 

ودعا المشاركون في المؤتمر الشعب .٢٠١٩الغربية المحتلة، إلطالق فعاليات يوم األسير الفلسطيني لعام 
ّالفلسطيني، في مختلف أماكن تواجده، إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات المقررة ليوم األسير 

، ذلك اليوم ١٩٧٤نيسان / أبريل١٧طيني، في وأقر المجلس الوطني الفلس.نيسان/  أبريل١٧الفلسطيني، 
 .كيوم وطني للوفاء لألسرى الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية

 ٥ طفال مقدسيا قيد الحبس المنزلي، و٣٦ طفال، و٢٥٠وأوضحت أن بين المعتقلين ... >>
لمجلس  نواب با٦ سيدة، و٤٧وبين المعتقلين أيضا .قاصرين محتجزين في ما تسمى مراكز إيواء

 ٧٠٠كما يقبع في سجون إسرائيل .)دون تهمة( معتقل إداري ٥٠٠، و)المنحل(التشريعي الفلسطيني 
 معتقال مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين ٥٦ حالة مصابة بالسرطان، و٣٠معتقل مريض، بينهم 

مهم األسيرين ، أقد)١٩٩٣(منذ ما قبل اتفاقية أوسلو ) قدامى األسرى( معتقال ٢٦عاما بشكل متواصل، و
ّ محكومون بالسجن ٥٧٠ومن بين المعتقلين كذلك . عاما٣٧كريم يونس وماهر يونس، المعتقالن منذ 

 معتقال في السجون ٢١٨ووثقت المؤسسات الفلسطينية استشهاد .المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات
 معتقلين بسبب القمع ٧ جراء اإلهمال الطبي، و٦٣ بسبب التعذيب، و٧٣، بينهم ١٩٦٧اإلسرائيلية منذ 

 معتقال منهم استشهدوا ايضا ٧٨وأضافت أن .ٕواطالق النار المباشر عليهم من جنود وحراس إسرائيليين
  .المباشرة واإلعدام الميداني بعد االعتقال مباشرة جراء القتل العمد والتصفية

  ١٥/٤/٢٠١٩موقع الدول العربية 
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  فعاليات

 "األقصى"ألمة االسالمية وخلل بفهم العالقة بين ا: أبو البصل

 

قال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األستاذ الدكتور عبدالناصر أبو  – بترا – عمان
البصل إن عقد دورات شرح مضامين رسالة عمان التي تعقد بالعاصمة عمان لها أثرها الكبير في توضيح 

الدولية لشرح مضامين " ٣٩"ـ ه أعمال الدورة الوأضاف أبو البصل خالل افتتاح.الصورة الحقيقة لالسالم
رسالة عمان اليوم األحد وتستمر لمدة أسبوع بمشاركة علماء من مختلف دول العالم باإلضافة لألردن إن 
برنامج رسالة عمان في الدورات التي ستعقد بالمستقبل سيتضمن زيارة القدس الشريف والمقدسات 

لتي تشهدها المدينة المقدسة في ظل ممارسات سلطات االحتالل اإلسالمية لالطالع على التحديات ا
وأشار خالل االحتفال الذي حضره أمين عام الوزارة المهندس عبداهللا العبادي وسماحة مفتي .والمتطرفين

الجيش العربي العميد الدكتور ماجد الدراوشة ومدير معهد الملك عبداهللا الثاني  – القوات المسلحة األردنية
 االئمة والدعاة وتاهيلهم الدكتور رشاد الكيالني أن األمة تواجه اليوم تحديات كبيرة ومن هنا جاءت إلعداد

 وتم اطالقها برعاية جاللة الملك عبداهللا ٢٠٠٤رسالة عمان التي اعدتها المؤسسة الدينية في األردن عام 
م شرعية مبنية على أدلة من ٕوأكد أبو البصل أن رسالة عمان ليست شيئا جديدا وانما هي أحكا.الثاني

  >>...القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وآراء الفقهاء والعلماء، وهي تسعى إلى توحيد األمة

  

وأوضح أن هناك خلل في فهم العالقة بين األمة والمسجد األقصى المبارك، ونحن بحاجة ...>>
ك يدفع سلطات االحتالل إلى القلق والخوف اليوم إلى أن تكون كلمة األمة واحدة في هذا الموطن الن ذل

والتوقف عن تهديداتهم وسياساتهم العدائية، مشيرا إلى أن الحديث عن المسجد األقصى المبارك يعني 
بدوره قال العميد الدراوشة إن األردن عرف عبر التاريخ انه موطن .مليار مسلم بالعالم" ١,٨"الحديث عن 

األردن الذي هو جزء من بالد الشام هو بلد الهاشمين ينتسب الى النبي العرب واإلسالم والمسلمين، وأن 
صلى اهللا عليه وسلم وفيه جيش عربي أطلق عليه الجيش المصطفوي نظرا لعقيدته الراسخة الواحدة 

  ."اهللا أكبر"القائمة على شعار واحد 

األخوة الالجئين وأضاف ان األردن هو بلد النشامى الذي لم يتوانى عن تقاسم لقمة العيش مع 
منذ تاسيسه، وهو يدافع عن األمة وقضاياها ومقدساتها، بالرغم مما يحيط بها من حروب 

وأشار إلى أن الحوار هو األساس وانعقاد الدورات المتتالية لشرح مضامين رسالة عمان .وصراعات
لخبرات والتنور بعلمهم بمشاركة كوكبة من العلماء من مختلف دول العالم باإلضافة لألردن يهدف لتبادل ا

من جانبه قال الدكتور الكيالني إن رسالة عمان جاءت لتقول للعالم .الحقيقي الخالي من التطرف والتشدد
ان الدين براء مما يلصق به من اتهامات بالتطرف واإلرهاب، وهو دين رحمة ومحبة وسالم، ودين اليسر 
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" ٣٩" من العلماء من مختلف دول العالم في الدورة ءني إلى أن مشاركة هذه الفسيفساوأشار الكيال.والحق
لشرح مضامين رسالة عمان يهدف الى التنوع في اآلراء والتشاركية بما يوضح الصورة الحقيقية للدين 

 .هاب والغلور واالبالتطرفاإلسالمي الذي تعرض لهجمات قائمة على اتهامه 

  ٥ ص١٥/٤/٢٠١٩الغد 

*** 

  بمناسبة يوم الطفل الفلسطينييطلق أولى مبادراته " تعزيز"
 

 أول فعالياتـه أولـى" تعزيـز "اإلنسان وحقوق للحريات األردن تحالف أطلق – ّالعساف ليث – عمان
 عــام منــسق وأشــار."هاشــمية والوصــاية عربيــة القــدس "شــعار تحــت الفلــسطيني الطفــل يــوم بمناســبة أمــس

 محافظــات كافــة مــن حقوقيــة ومنظمــة ةجمعيــ ٢٥ مــن أكثــر إشــراك أن إلــى شــموط أمجــد الــدكتور التحــالف
 حيــث والحريــات، اإلنــسان حقــوق عــن بالــدفاع المتعلقــة الوطنيــة الجهــود توحيــد فــي الرغبــة يؤكــد المملكــة
 الخبـرات تبـادل إلـى إضـافة المجـال بهـذا األهلية الجهود وتنسيق اإلنسان حقوق تعزيز إلى التحالف يهدف
ــين المــشتركة األنــشطة وتنفيــذ ــدون وأكــد.لفالتحــا أعــضاء ب ــى المنت ــة عل ــة الهوي  للطفــل اإلســالمية العربي

 اهللا وشــعب الميعــاد أرض بأكاذيــب واســتبدالها الهويــة هــذه طمــس االحــتالل محــاوالت بمواجهــة الفلــسطيني
 جاللـة جهـود مثمنـين الـدولي، اإلعـالم مـستوى علـى المزعومـة الروايـات لهذه اإلسرائيلي والترويج المختار

  والقانونية والدينية التاريخية للشرعية وفقا المقدسات وحماية  فلسطين عن الدفاع في نيالثا عبداهللا الملك
 للتفــريط وال البــديل للــوطن ال للتــوطين ال مــؤخرا الملــك جاللــة قالــه مــا علــى مؤكــدين الهاشــمية، للوصــاية
ــدس ــسليط وطــالبوا .بالق ــضوء بت ــا ال ــى ًإعالمي ــات عل ــانون اإلســرائيلية االنتهاك ــدول للق ــادئ يال  حقــوق ومب
 لفـضح إعالمية حمالت عمل خالل من العربية الجامعة دور وتفعيل الفلسطيني الشعب أبناء بحق اإلنسان

 التــي والــصور بالمعلومــات العالميــة المنظمــات وتزويــد، فلــسطين فــي األطفــال بحــق اإلســرائيلية الممارســات
 من مدني مجتمع كمؤسسات والتعاون ،األطفال وبخاصة الفلسطيني الشعب على يمارس الذي القمع تظهر
 عــام منـسق شـموط أمجـد الــدكتور وأكـد .إسـرائيل لمقاطعـة العالميـة الحركــات مـع والتواصـل االتـصال خـالل

 هــي وتلــك،  والمــستقبل والحاضــر الماضــي الوجــدان فــي  مــستقرة هويــة وهــي عربيــه القــدس أن التحــالف
 عــن الــدفاع واجــب وأن ،أبــدا عليهــا نــساوم ولــن غيرهــا نقبــل ال التــي والثوابــت الدامغــة التاريخيــة الحقيقــة
 لحقوق واإلقليمية الدولية للمعايير ًاستنادا وقانونية أوال أخالقية مسؤولية المقدسة الدينية واألماكن القدس

 للتنازل قابلة غير راسخة أصيلة حقوق فهي المصير، تقرير وحق المحتل مقاومة حق كفلت التي اإلنسان
   .التفريط وأ التساهل أو

  

  



 
١٣

 متــصلة مــستقلة فلــسطينية دولــة بإقامــة الدوليــة الــشرعية قــرارات تنفيــذ وجــوب علــى شــموط وشــدد
 عـن للـدفاع العربيـة الكلمـة توحيد إلى ًداعيا معا، والتعويض العودة حق وضمان القدس وعاصمتها األركان

 كافــة ولــدى الحقوقيــة انونيــةوالق والــسياسية الدبلوماســية المــسارات كافــة فــي القــدس وعاصــمتها فلــسطين
  .المغتصبة الفلسطينية األراضي كافة استرجاع حتى الدولية والمحافل القضائية المراجع

  ٥ صفحة ١٥/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

 إطالق إسم القدس على أبرز معالم الطفيلة التقنية

على أبرز " القدس " أطلقت جامعة الطفيلة التقنية اسم -  سمير المرايات- الدستور-الطفيلة 
، ضمن احتفالية اقيمت برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد خير "ساحة المهبط"معلم في الحرم الجامعي 

وأكد .  في الجامعة، وجمع غفير من طلبة الجامعة  ومدراء الدوائر الحوراني بمشاركة عمداء الكليات
قات العامة واالعالم في جامعة الطفيلة الدكتور الحوراني ان هذه الفعالية جاءت ضمن مبادرة دائرة العال

ًوتأكيدا على عروبة القدس ) احنا معك ( التقنية التي اطلقتها على موقع الفيس البوك الرسمي للجامعة 
   اطالق مسمى القدس على ساحة المهبط، يأتي وأضاف أن وقدسيتها لدى األمة اإلسالمية والعربية،

طات والفعاليات التي تعكف الجامعة على تنفيذها لتأكيد مكانة ضمن برنامج يضم حزمة متنوعة من النشا
 أن ساحة القدس ستكون القلب   وقال الحوراني،.القدس وعروبتها لدى طلبة الجامعة جيال بعد جيل

ً ووقوفنا صفا منيعا خلف  ٕالنابض في الجامعة وان حضور القدس في وجدان الهاشميين يزيد من لحمتنا ً
مظفرة وأن إدارة الجامعة لن تتوانى عن دعم كل ما يصبو اليه الطلبة في التعبير عن قيادتنا الهاشمية ال

                          . الوقفة الشعبية األردنية الصادقة مع قيادتنا الحكيمة

 ١٥/٤/٢٠١٩الدستور     

***  

  عشائر مأدبا تؤيد مواقف الملك تجاه فلسطين

  

وشيوخ عشائر من محافظة مأدبا تأييدهم لمواقف جاللة أكد وجهاء  -  محمد الخصاونة- عمان 
 .الملك عبداهللا الثاني، واسنادهم لمواقفه وتحركاته بخصوص القضية الفلسطينية

 ٩ ص١٥/٤/٢٠١٩الرأي 

***  

  

  

  



 
١٤

  القدس تجاه الملك لمواقف تأييد وقفة تقيم جرش في مصطفى بني عشيرة
 

 لجاللـة تأييـد وقفـة أمـس مـساء جـرش فـي مـصطفى بنـي عـشيرة أقامـت – العتوم حسني – جرش
 حيــوا كلمــات تخللهــا.والمــسيحية يةســالماإل المقدســات علــى الهاشــمية والوصــاية القــدس عــن للــدفاع الملــك
 وهـو العربية المصالح عن بالدفاع وتمسكه العربية، بالقمة خطابه في بينها الذي الملك جاللة مواقف فيها
 الدولـة وقيـام ةالفلسطيني القضية وباألخص األمة قضايا عن لدفاعا في الملك جاللة مواقف في اعتدناه ما

 واألجهــزة المـسلحة القـوات علــى بالثنـاء مـصطفى بنــي غـصاب علـي تحــدث.القـدس وعاصـمتها الفلـسطينية
 المـسجد ان إلى وأشار "الملك لجاللة البيعة نجدد هنا ومن "وقال ،ردناأل وامن سالمة على القائمة األمنية

 بالـدفاع الملـك جاللـة واسـتمرار احمـر خـط يـينردنواأل الملك جاللة عند هما المشرفة الصخرة وقبةقصى األ
 أهــم نــستذكر مــصطفى بنــي وأضــاف.الهاشــميين مــن أجــداده بمــسيرة والقــدس، يةســالماإل المقدســات عــن

 سالكنـائ مجلـس وتـشكيلقـصى األ المـسجد لـدعم الهاشمي الصندوق إنشاء من الملك بها قام التي األمور
 والرئيس جاللته قام كما الشريف الحرم ترميم مشروع ٕواطالق فلسطين، في الكنائس كل يضم الذي يردناأل

 مجلـس رئـيس وقـال.فلسطين في المقدسات على الهاشميين وصاية كدؤت دولية اتفاقية بتوقيع الفلسطيني،
 جاللـة أكـده مـا علـى ومـسيحيين مسلمين من العرب كل اتفاق ان العفيف، محمود المحامي جرش محافظة

 متـوارث دسـتور هـو الموقـف وان البـديل والـوطن التـوطين رفـض ًمؤكـدا وفلسطين، القدس بخصوص الملك
 قـرارات وتأكيـد ودعـم وعمـان القـدس بـين التالحم إلى العفيف وأشار.الهاشميين لدى الخلف إلى فلالس من

 قوقزة علي المتقاعد المعلم وأكد.الهاشمية قيادةال خلف والتفافنا ،والخارجية الداخلية السياسية الملك جاللة
 العـرب التحام إلى مشيرا ،األولسالم اإل عهد بداية منذ المقدسات حماة وهم للعرب سادة هم الهاشميين ان

 تحمـل ان وقـال.وكرامتنـا حقوقنـا عـن دافـع مـن فهـم الكبـرى، العربيـة الثـورة وقيـادة علـي بـن الحسين خلف
 مجلـس لعـضو كلمـة وفـي.فلـسطين عـن الـدفاع فـي الدماء وبذل الفلسطينية القضية اجل من الكثيرردن األ

 بـالقرآن  موثقـة أزليـة عالقـة وهـي القـدس في الهاشميين عالقة عن فيها تحدث العتوم رائد جرش محافظة
 الـدعم مبينـا  علـي بـن الحـسين بويع ان منذ الهاشمية الوصاية واستمرت والمعراج، اإلسراء بمعجزة الكريم

 تالحـم وأكـد القـدس  دعـم مواقف ًمستذكرا ،الهاشميين وصاية تحت فالقدس يةسالماإل للمقدسات الهاشمي
ــاأل الــشعب ــى مــصطفى بنــي رضــوان وأشــار.الفلــسطيني والــشعب يردن ــة دفــاع إل ــك جالل  القــضية عــن المل

 فـي واألولـى بالعـر قـضية فهـي الدوليـة المحافـل فـي والقـدس  فلـسطين يذكر الذي الوحيد فهو الفلسطينية
 للــوطن فــال الملــك جاللــه قــرارات وعــزم فخــر بكــل يــدؤ ونعقيــدة يــينردنلأل بالنــسبة فالقــدس األوســط الــشرق
 يقـول مـا بكـل وتأييـده الملـك لجاللـة يـينردناأل حـب العتـوم وجيه الصحفي وأكد .الطريق لخريطة وال البديل
  .ردنلأل حبنا من وحبهم النجاة سفينة هم فالهاشميون ويعمل

 ٥ صفحة ١٥/٤/٢٠١٩الدستور 

***  



 
١٥

  ورشة عمل في جرش" البعد القانوني للوصاية الهاشمية على المقدسات"

 
 بعنـوان عمـل ورشـة أمـس يـوم جـرش فـرعردن  األ كلنـا شـباب هيئـة نظمـت عياصره رفاد - جرش

 مركـز مـع بالتـشارك القـدس فـي  والمـسيحية يةسـالماإل المقدسـات علـى الهاشـمية للوصاية القانوني البعد"
 الــدكتور  العربيــة عمــان جامعــة فــي العــام القــانون قــسم رئــيس ،قــدمها جــرش شــباب ومركــز كفرخــل شــباب
 الدينيـة الناحيـة فمـن" وقانونيـة، دينية جوانب لها الهاشمية الوصاية  ان "طريف بن وأكد.طريف بن محمد

 معـا مربوطان الحرام والمسجد ىاألقص والمسجد السالم، عليه الرسول حفدة من هاشمي فالملك والعقائدية؛
 الهاشـمية يـةردناأل للمملكـة تـابعتين كانتا الغربية والضفة فالقدس سياسيا،  أما ."الكريم القرآن في عقائديا

 قانونيـا تابعـة والمقدسـات القـدس بقيـت لكـن واإلداري، القـانوني االرتبـاط فـك قرار جاء ثم ،١٩٦٧ عام في
 كبيـر، فـراغ هنـاك ألصـبح ذلـك ولـوال الـسالم، اتفاقيـة من التاسعة ادةالم في ذلك على ومنصوص للمملكة،
 قـائال  طريـف بن وتابع."الدولي للقانون خالفا القائم، الوضع وغيرت المقدسات، كل على االحتالل ولسيطر

 الـشريف بويـع عنـدما ،١٩٢٤ لعـام القـدس فـي المقدسـات علـىردن األ لـسيادة التاريخيـة األصـول تعود ":
 عـام الـشرقية القـدس علـىردن األ بـسيادة مـرورا القـدس، علـى وصـيا الكبرى، العربية الثورة طلقم حسين،
 الـسيادة عـنردن األ يتخـل لـم فإنـه ،١٩٨٨ عـام الـضفتين بـين االرتبـاط فـك بعد وحتى ..١٩٦٧و ١٩٤٨

 تاريخيـا بـه مبتوت أمر يسالمواإل العربي بعمقها الهاشمية الوصاية "ان :"طريف بن وأكد .المقدسات على
 حالـة إلـى سـتؤدي ة،زوناشـ الـسياق خـارج هـي الوصاية هذه لخطف محاولة فأي وبالتالي وسياسيا، ودينيا

 خــالل مــن قانونيــا؛ المقدســات علــى وصــايتها ثبتــت المملكــة ان" طريــف بــن  وأضــاف.والتــآمر االتهــام مــن
 ،٢٠١٣ عـام فـي عبـاس، محمـود يةالفلـسطين الـسلطة ورئيس الثاني اهللا عبد الملك بين الموقعة االتفاقية
 علــى نــصت  عبــاس مــع  االتفاقيــة ان إلــى" منوهــا.الحــق هــذا علــى أكــد الــذي واشــنطن، إلعــالن باإلضــافة
 بــذل مــن "وفلــسطينردن األ ّتمكــن التــي القــدس، حــول وفلــسطينيا يــا  أردنعليهــا المتفــق التاريخيــة المبــادئ

 مـدير وكـان."اإلسرائيلية التهويد محاوالت من ّلمقدسةا واألماكن القدس لحماية مشترك بشكل الجهود جميع
 ومـع واحـد جـسد فـي روحـان "وفلـسطينردن األ ان أكـد "الزواهـره الـرحيم عبـدردن  األ كلنـا شباب هيئة عام
 كـان بـل مـصيرية بقـضية رطيفـ ولم تاريخي بحق يوما يفرط لم العربية األمة قضايا كل معردن األ فإن ذلك

  ."وصوب حدب كل من العرب ألشقائه قائما دائما

  

  

  

  



 
١٦

 مــن ممتـد ارث "هــو الحـسين بــن الثـاني عبــداهللا الملـك يحملــه الـذي التــاريخي اإلرث ان ، "وأضـاف
 سـاللة إلـى ممتـد وهـو طـالل بـن الحـسين ومـن طالل الملك جده ومن األول عبداهللا ومن علي بن الحسين

 بهذه معلق مصيرها ان إلى تنظر ٕوانما زعماء همأن على إليهم تنظر ال واألمة ،"وسلم عليه اهللا صلى النبي
 منــذ بــدأت المقدســات علــى الهاشــمية والرعايــة الوصــاية ان" مبينــا .التــاريخي العبــق بهــذا المباركــة األمــة

 إلــى الفلــسطينيون طلــب "حيــث االتفاقيــة لهــذه التاريخيــة الخلفيــة إلــى مــشيرا ،"الماضــي القــرن عــشرينيات
 منــسقة المحاضــرة حــضر."والمــسيحية يةســالماإل المقدســات برعايتــه مليــش ان علــي بــن الحــسين الــشريف

  .والشابات الشباب من كبير عدد وبمشاركة الزعبي إسراء الهيئة

 ٥ صفحة ١٥/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  ًمهرجان خطابي دعما لمواقف الملك من القدس والقضية الفلسطينية: السلط

  

الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي  رعى امين عام وزارة –السلط  – طالل غنيمات
الخوالدة أمس األول المهرجان الخطابي، الذي اقامة حزب الوعد األردني، لدعم وتأييد مواقف جاللة الملك 
عبداهللا الثاني ابن الحسين، حول تأكيد الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية 

وقوف كافة شرائح الشعب األردني خلف القيادة الهاشمية بقيادة جاللة الملك وأكد الخوالدة، .في فلسطين
عبداهللا الثاني ابن الحسين، في موقفه المشرف تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات والقدس الشريف، 

وبين أن التضحيات الشرعية التاريخية .وانه ال تفاوض ابدا تجاه القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية
ميين التي انطلقت من زمن الشريف الحسين وصوال للقائد جاللة الملك عبداهللا الثاني من خالل للهاش

تشكيل حماية حقيقية للمقدسات في وجه كافة محاوالت الصهاينة االعتداء عليها، ومستعرضا ايضا 
ا من اصل  جنديا أردني٩٧التضحيات األردنية على االراضي الفلسطينية، حيث استشهد في احدى المعارك 

 جنديا، وغيرها الكثير من البطوالت األردنية على ١١٣٢ مقاتل، في حين قتل من جيش الصهاينة ١٠١
  .اراضي فلسطين المحتلة

وقال الخوالدة، إن االحزاب والعشائر ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الفعاليات، تواصل عقد 
ضية الفلسطينية والقدس الشريف، وهو تالحم وطني اللقاءات والمهرجانات المؤيدة للقرار الملكي تجاه الق

  .في وجه كافة االخطار والضغوطات الخارجية

وأكد أمين عام حزب الوعد محمود العايد الخريسات، على وقوف األردنيين خلف القائد في كل 
الحق للعالم المحافل الدولية والمحلية، وعلى القرارات الجريئة لسيد البالد القائد الوحيد الذي نطق كلمة 

  .أجمع حول القدس والمقدسات، وان حزب الوعد يفاخر العالم بالقيادة الهاشمية
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من جهته بين رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد خشمان، التفاف جميع الفعاليات الشعبية 
السلط والوطنية حول القائد في قراره الصائب حول القدس والمقدسات، مستذكرا الترابط التاريخي بين 

  .والقدس واالراضي الفلسطينية كافة

وقال مدير ثقافة البلقاء جالل ابو طالب، إن الدور الهاشمي لجاللة الملك عبداهللا الثاني جاء 
واضحا جدا بأنه ال تنازل ابدا عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، مبينا دور القطاع الثقافي 

  .دني وتوحيد الصف خلف جاللة الملك في الموقف األردني الكبيروالهيئات الثقافية في ترسيخ التالحم األر

وأشار رئيس تيار األحزاب الوسطية نظير عربيات، وقوف جميع أعضاء تيار األحزاب الوسطية 
  .خلف جاللة الملك المعظم في قراره الوطني، حول الوصايا الهاشمية على القدس والمقدسات اإلسالمية

 .على قصائد شعرية وفقرات فنية لفرقة نادي الطالبية للفلكلور الشعبيواشتمل المهرجان الخطابي 

 ١١ ص١٥/٤/٢٠١٩الغد 

***  

  آراء

 !.."صفقة القرن"مالمح من 

 الدين أبو زينةعالء  

، نشر دانيال بايبس، األكاديمي األميركي المعروف بنقده لإلسالم ودفاعه )أبريل( نيسان ٩في 
صفقة “، والذي سرد فيه مالمح من ”واشنطن تايمز“ًالمتحمس عن الكيان الصهيوني مقاال في صحيفة 

التساوق الداخلي، بحيث يوفر ًسيال من التسريبات التي تنطوي على ما يكفي من “وقال أن ثمة . ”القرن
ًمجموعها، مدعوما بالمحادثات مع مسؤولي اإلدارة، خطوطا عريضة يمكن تصديقها لمحتويات الصفقة ً” .

ولو أنه يقول إن الرئيس الفلسطيني –ويرى أن الخطة تضم الكثير من العناصر التي تفضل الفلسطينيين 
صفقة “وكانت مالمح . ”٢٠١٧) مايو( أيار رفض خطة القرن على الفور عندما التقى بترامب في“

  :كما ذكرها بايبس كما يلي” القرن

؛ وفي )ج(في الضفة الغربية وأجزاء من المنطقة ) ب(و) أ(تتكون فلسطين من كامل المنطقتين  •
 .من الضفة الغربية % ٩٠) فلسطين(المجموع، سوف تشكل 

البلدية الموسعة؛ ربما في منطقة  حدود القدس - أو بالقرب من- سوف تكون العاصمة داخل  •
 .تمتد من شعفاط إلى العيسوية، وأبو ديس وجبل المكبر

ٕتشرف هيئة دولية على إدارة مشتركة من السلطة الفلسطينية واسرائيل، والتي تحكم الحوض  •
ة ؛ وتسيطر هيئة مشتركة من األردن والسلطة الفلسطيني)بما في ذلك المدينة القديمة(المقدس في القدس 

 .على المقدسات اإلسالمية في القدس

 .ًتعطي مصر واألردن ولبنان قدرا أكبر من الحقوق لسكانها الفلسطينيين •
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 .يتم نقل السكان اليهود المقيمين في البلدات الصغيرة من الضفة الغربية •

 .يصل ممر بري بين الضفة الغربية وغزة •

 .لسطينية السيطرة عليهاتنضم غزة إلى فلسطين عندما تستعيد السلطة الف •

 مليار دوالر؛ أو ٤٠ربما (تقوم واشنطن بتنظيم حزمة مساعدات ضخمة للسلطة الفلسطينية  •
 .( دوالر عن كل فلسطيني في الضفة الغربية٢٥.٠٠٠حوالي 

يتمتع الفلسطينيون بوصول مؤقت إلى بعض الموانئ والمطارات اإلسرائيلية المختارة، إلى أن  •
 .يق األجنبية منشآت حصرية للسلطة الفلسطينيةتمول الصناد

 :ُوحسب بايبس، سوف يطلب من الفلسطينيين القبول بعدة محددات

استمرار السيطرة العسكرية اإلسرائيلية على حدود فلسطين ومجالها الجوي والبحري، ووادي  •
 .األردن

ي تصل مساحتها إلى نحو اعتراف رسمي من الحكومة األميركية بالبلدات اليهودية الكبيرة الت •
 )وربما قيام إسرائيل بضمها(من مساحة الضفة الغربية،  % ١٠

 .للفلسطينيين الذين يعيشون خارج إسرائيل في مقابل تعويضات” حق العودة“التخلي عن  •

 :ويرى بايبس أن هذه الخطوط، إذا كانت صحيحة، تثير ثالثة مخاوف رئيسية

لم "، ألن معاهدات السالم السابقة التي أبرمتها مع دول عربية "سرائيل وهميةالفوائد التي تعود على إ"ًأوال، 
ًوبدال من ذلك، كثفت . تؤد إلى عالقات تجارية أو دبلوماسية ودية أو زيادة في التواصل اإلنساني

تكرر النمط نفسه من العداء المتصاعد "كما . "المشاعر المعادية للصهيونية بين المصريين واألردنيين
، ومنظمة التحرير ١٩٨٣لبنان في –ًيضا في أعقاب اتفاقيات دبلوماسية عربية أخرى مع إسرائيل أ

ويرى . ً شيئا"إسرائيل"وبذلك، حسب قوله، لن يضيف اعتراف دول عربية أخرى بـ. "١٩٩٣الفلسطينية في 
ويذكر بما وصفه بأنه . "إنهاء المطالبة الفلسطينية بحق العودة هو فائدة وهمية أخرى إلسرائيل"بايبس أن 

 الذي طرأ على ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية إلسقاط الدعوة إلى تدمير إسرائيل، والذي "عدم التغيير"
 .”ًاستباقا للعروض المسرحية الجوفياء التالية“كان 

على الرغم من أن الفلسطينيين سيحصلون على فوائد حقيقية ال يمكن “: ًثانيا، حسب بايبس
، فإنهم سيواصلون بالتأكيد نمطهم القديم الذي بعمر قرن من رفض )المال، واألرض، والشرعية(نقضها 

إسرائيل من خالل حمالت نزع الشرعية والعنف، كما كان الحال منذ االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي األول 
ًأكثر ميال للقضاء ٕوانما … إثراء ومكافأة الفلسطينيين لن تجعلهم مسالمين"ويقول إن . "١٩٩٣في العام 

 ."على الدولة اليهودية

: في حال اشتكت إسرئيل لترامب من حمالت نزع الشرعية والعنف، يرجح أنه سيرد بضيق"ًثالثا، 
ٕواذا استمرت الشكاوى، . ً وعليهم المضي قدما"على الطاولة"اإلسرائيلي لم يعد اآلن -الصراع الفلسطيني
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ًئيل فحسب، وانما أيضا بالحملة المناهضة لطهران وبالجهود فإن غضبه المتوقع لن يلحق الضرر بإسرا ٕ
 ."المناهضة لإلسالميين بشكل عام

، "مثل مبادرات كلينتون وجورج دبليو بوش وأوباما"في النهاية، يتوقع بايبس فشل الخطة التام، 
  ."تطلب القليل من العرب والكثير من اإلسرائيليين"ألنها 

ًإنها تطلب القليل جدا : ٕ فشل الصفقة ،وانما بسبب العكس بالضبطفي الحقيقة، من المتوقع حتمية
ًمن الكيان والكثير جدا جدا من العرب والفلسطينيين ً. 

  ١٠ ص١٤/٤/٢٠١٩الغد 

*** 

 تنتخب االحتالل واالستيطان" إسرائيل العنصرية"

 القدوة سري* 

 واستمرار )واالحتالل العنصرية (اختار يسرائيلاإل المجتمع ان تثبت يةسرائيلاإل االنتخابات نتائج ان
 اإلســـالمية والمقدســـات الفلــسطيني الـــشعب بحـــق المــنظم الدولـــة إرهـــاب وممارســة والتنكيـــل القمـــع آليــات

 لواليــة الفــوز بعــد الفلــسطينية القيــادة مــع المفاوضــات  اختيــار مــن بــدال الــشريف القــدس فــي والمــسيحية
 فـي مـؤخرا جـرت التي التشريعية االنتخابات في نتانياهو بنيامين يسرائيلاإل االحتالل وزراء لرئيس خامسة
  .إسرائيل

 يـاهو النـتن هـذا  إنتـاج تعيـد يةسـرائيلاإل واالنتخابـات  ..للـسالم مـؤهلين غيـر يينسـرائيلاإل لألسـف
  عهـده فـي  يذكر تقدم أي السالم مسيرة تشهد لم حيث بالمنطقة السالم مسيرة وضد العرب ضد يعمل الذي

   ..العربية السالم ومبادرة لروح وقتل واسع يرتدم شهدت بل

 ثمـن يـدفع وان ... للـسالم حقيقـي شـريك وجـود عدم حالة في يعيش ان الفلسطيني شعبنا قدر ان
 الفلـسطيني الـشعب علـي االنتخابـات لنتـائج سـيكون وبالتأكيد المصير وتقرير بحرية العيش وعدم االحتالل

 لنـا وهـل المقبلـة المرحلـة فـي الفلـسطينية القيـادة توجهـات هي ما ماأله والسؤال ... واضحة انعكاسات لها
  ..حقوقنا من شيء أي يمنحنا ولم الماضية السنوات طيلة جربناه الذي نتنياهو لموقف أسيرين نبقي ان

 والقتـل الـدم طريـق اختارت .. واالستيطان واالحتالل العنصرية طريق اختارت العنصرية إسرائيل ان
 تقريـر فـي بحقـه يطالب الذي الفلسطيني شعبنا بحق االحتالل جيش يمارسه الذي المنظم بواإلرها والعنف
 .. الـسالم يختـر ولم العنصرية اختار اليوم إسرائيل شعب ان .. المستقلة الفلسطينية دولته ٕواقامة المصير
 الـدول بعـض عتهـاوق التـي كلهـا الـسالم اتفاقيـات ٕوانهـاء الـسالم لعمليـة وفـاة شهادة اصدر قد يكون وبذلك
  ..الفلسطينية التحرير ومنظمة ومصرردن األ مثل العربية
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 المجتمـــع ان وتثبـــت يةســـرائيلاإل االنتخابـــات نتـــائج كانـــت حيـــث االحـــتالل انتخـــاب يعيـــد االحـــتالل
 أبنــاء بحــق القمــع وممارســة التطــرف علــى قــائم مجتمــع هــو بــل للــسالم مــستعد وال جــاهز غيــر يســرائيلاإل

  ..الفلسطيني الشعب

 هــذه .. الــسالم ورفــضوا واإلرهــاب والتنكيــل القمــع ودعمــوا االحــتالل مــع ّصــوتوا يينســرائيلاإل ان
 سياســات إليــه آلــت مــا حيــث يقرئهــا ان يةســرائيلاإل االنتخابــات لنتــائج للمتتبــع الممكــن مــن التــي الحقــائق
ــسابقة والحكومــات نتنيــاهو ــة تعكــس باتــت ال ــ العــداء علــى بنيــت التــي القمــع عقلي  المجتمــع فــي اريخيالت

  .. عام بشكل  الفلسطيني والشعب العرب تجاه يسرائيلاإل

 االحـتالل لـسياسة ترامـب برئاسـة األمريكيـة الحكومـة دعم من كبير بشكل تأثر يسرائيلاإل المجتمع
 يتعامـل حيـث األمريكي السياسي السوق في رائجة أصبحت كتجارة القرن صفقة عن إعالنهم من ينتج وما

 التـاريخي الحـق صـاحب الفلـسطيني الـشعب مـستبعدا بحتـه تجاريـة كقـضية  الفلسطينية القضية مع ترامب
  ..مستقبلية حلول أي من األصلي األرض وصاحب

 قطـاع فـي االنقـالب داعمـا الفلـسطيني الـشعب ضـد بالعمل نتنياهو سيمضي النهائية المحصلة في
 عــن غــزة قطــاع فــصل بــان االنتخابيـة حملتــه خــالل أكــد حيــث غــزة قطـاع علــي حمــاس حركــة وســيطرة غـزة

  ..ية إسرائيلمصلحة هو الغربية الضفة

 علـي ذلـك مواجهـة مـن بـد وال وفلـسطينيا عربيـا المرفوضـة لـصفقته تـسويقه فـي ترامـب وسيمضي
 للـرد )وسـوريا وفلـسطين ومـصرردن األ( يـشمل العربـي الممانعـة جـسر تـشكيل خـالل مـن العربـي المستوي
 للقـضية التـصفية مشاريع ورفض واألمريكي يسرائيلاإل الموقف وتعرية القرن قةصف على العربي الجماعي

  ..الفلسطينية

 والعمل العربي العام الرأي ودعم الجهود حشد من بد ال والعربي الفلسطيني الشعبي المستوى وعلى
 هــابواإلر التطــرف حكومــات تقــوده الــذي المــنظم يســرائيلاإل اإلرهــاب ومواجهــة القــرن صــفقة رفــض علــى

 علـى التأكيـد مـن بـد وال .. الـشريف القـدس فـي اإلسـالمية والمقدسـات الفلـسطيني الشعب تجاه يةسرائيلاإل
 األرض أصـــحاب هـــم الفلـــسطينيين وان الفلـــسطيني للـــشعب تـــاريخي كـــوطن فلـــسطين فـــي التـــاريخي حقنـــا

  ..الشأن بهذا خاصةال الدولية والقرارات المرجعيات لقرارات وفقا العودة حق على والتأكيد األصليين

 والتنكيـل والقمـع التطـرف تمـارس حكومـة هي االنتخابات هذه عن نتجت والتي االحتالل حكومة ان
 وسـتقدم جديـدة عنـصرية قـوانين سـن الـى الحكومـة هـذه ستـسعى وبالتـالي الفلـسطيني وشـعبنا العرب تجاه
 عمـل وتعيـق وغـزة بالـضفة يينوالفلـسطين الـداخل فـي العـرب ضـد  ًتطرفـا أكثر جديدة سياسية خطوات على

 وقـد الـداخل في عام بشكل والمساجد األقصى المسجد تجاه متطرفة بإجراءات تقوم وقد الفلسطينية السلطة
 غـزة قطـاع علـى شـاملة حـرب شـن علـى تعمـل وقـد يةسـرائيلاإل للسيادة ومناطق مستوطنات ضم على تقدم

 الوحــدة مربــع إلــى والعــودة الــشاملة جهــةاالمو بيتطلــ األمــر وهــذا والعربــدة الغطرســة بقــوة ساســتها لفــرض
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 والجوفـاء الرنانـة الشعارات عن بعيدا يةسرائيلاإل والحروب والقمع التطرف هذا جهةالمو الفلسطينية الوطنية
 شــعبنا مــن للنيــل تحــاك كبيــرة ومــؤامرات أزمــات أمــام إننــا حيــث الفلــسطيني ونــضالنا شــعبنا تخــدم ال والتــي

  .الفلسطينية وقضيتنا

  الفلسطينية الصباح جريدة تحرير رئيس - فلسطين في الحسنة النوايا سفير* 

 ١٧ صفحة ١٥/٤/٢٠١٩الدستور 
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