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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
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https://www.youtube.com/rcjajordan 
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  المحتوى

  االردن والقدس

  ٤  والحفاظ عليها واجب على الجميع.. نتمسك بأوقاف القدس كحق لألمة: أبو البصل •

  ٤  تعلن إقامة يوم مقدسي السبت المقبللسطين النيابية ف •

  شؤون سياسية
  

  ٥  تـثميــن نـيـابــي لـعــدم نـقــل السفــارة البارغوانية الى القدس •

  ٦  االردن يشارك باالجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب بطلب من فلسطين •

  ٦  دساتبرلمانات األردن واليونان وقبرص تؤكد دعم الوصاية الهاشمية على المق •

  ٧  تسقط ضمان إقامة دولة فلسطينية" صفقة القرن: "واشنطن بوست •

الحكومة الفلسطينية الجديدة ترفض خطة ترامب للسالم بين .. في أولى جلساتها •
  ٨  اسرائيل والفلسطينيين 

  اعتداءات

  ٩  االحتالل من بضغط ًا ذاتيمنزله بهدم يشرع مقدسي •

  

  شؤون األسرى
  

  ٩   سنة٢٠ إلى ١٠ًرا وأسيرة من مخيم قلنديا بالقدس محكومين بين  أسي٢٠منأكثر : معطيات •

  

  شؤون مقدسية
  

  ١٠  مؤتمرون يجمعون على ضرورة إيجاد آليات عملية لتعزيز الصمود الفلسطيني في القدس •

  
  فعاليات

ًتدعو لدعم جهود الملك حفاظا على الوطن ودفاعا عن القدس" حوارات المستقبل" • ً  ١٣  

  ١٤  ٌ مؤيـدة لـمواقـف الملك تجاه القدس وفلسطينٌمسيـرة:مؤتــة  •

  ١٥  فعاليات شعبية تنظم مسيرة والء وانتماء وتأييد للقيادة الهاشمية في عجلون •

  



 
٣

  ١٥  مسيرة شعبية تأييدا لمواقف الملك تجاه القدس..مأدبا •

  

   عربيةآراء

  ١٧  ًجهود وتحركات أردنية متواصلة دعما للقضية الفلسطينية •

  ١٨  جهة دعوات التطبيعالقدس لموا •

  ٢٠  !مرفوضة" صفقة القرن" •

  آراء عبرية مترجمة

  ٢١  لماذا اؤيد حكومة وحدة وطنية؟ •

  اخبار باالنجليزية

‘Deal of the century’ attracting undue attention  ٢٢  

Jordan, Cyprus and Greece agree to expand cooperation in vital fields  ٢٣  
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  االردن والقدس

 والحفاظ عليها واجب على الجميع.. نتمسك بأوقاف القدس كحق لألمة: أبو البصل
  

 افتتح وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبدالناصر ابو البصل أمس -عمان 
قضايا « ايام تحت شعار ٣أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع الذي تستضيفه عمان على مدار 

وقال أبو البصل إن العقلية المسلمة عبر التاريخ استطاعت أن تستثمر .«مستجدة وتأصيل شرعي
النصوص القليلة العامة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية في إيجاد منظومة متكاملة من األحكام 

ًاته ليغدو نظاما حضاريا ٕالفقهية المنظمة ألعمال الوقف وادارته واستثماره وديمومته ومواجهة مستجد ً
ًشامال لقطاعات مختلفة كالتعليم والصحة والجهاد والتنمية االجتماعية والبحث العلمي والمرافق العامة 

ُوأضاف إن المرافق والمؤسسات كلها تمول وتدار عبر االدارة الوقفية التي حفظت األرض والعقار .وغيرها ّ
ًقف حافظا للتراث االسالمي في جميع مجاالت التأليف والعلوم، والبيئة، والكتب والمؤلفات التي جعلت الو

وأكد أبو البصل أن أوقاف القدس والمسجد .كما حفظ الوقف لألمة مقدساتها كالمساجد الثالثة وغيرها
ًاألقصى نتمسك بها كحق لألمة جميعا، وحق األوقاف على األمة أن تحافظ عليه، وهي تتبع وزارة األوقاف 

ً الوصاية الهاشمية على المقدسات نيابة عن األمة، موضحا أن علماء األمة قاموا بواجبهم األردنية عبر
كلمة المشاركين ألقاها الدكتور عجيل جاسم النشمي الذي قال إن األمانة .تجاه الوقف وغيره من نظم

ف ودعم العامة لألوقاف عقدت منتديات وقفية ثرية لمناقشة قضايا الوقف الفقهية بغرض ترسيخ الوق
  .وتأصيل مسيرته العلمية لتوافق وتطابق مبادئ الدين االسالمي

وقدم خالل الحفل عرض فيلم تعريفي عن الوقف، إضافة إلى افتتاح معرض الوقف وتكريم ... >>
  .عدد من الحضور

  ٨ ص١٦/٤/٢٠١٩الرأي 

*** 

  لسطين النيابية تعلن إقامة يوم مقدسي السبت المقبلف
 

أعلنت لجنة فلسطين النيابية والجمعيات المقدسية في عمان عن إقامة يوم مقدسي بعنوان  
، وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل، في قاعة "القدس في ضمير الهاشميين واألمة"

جاء ذلك خالل لقاء .يات مقدسية وشعراء وفاعليات رسمية وشعبيةشخص جمعية سلوان الخيرية، بمشاركة
عقدته اللجنة اليوم االثنين برئاسة النائب يحيى السعود مع رؤساء الجمعيات المقدسية في عمان للحديث 

وقال السعود ان ما تمر به مدينة القدس شيء مؤلم .عن الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية
ز ترك الفلسطينيين وحدهم في هذه الظروف الصعبة التي باتت تعصف بالمنطقة بشكل عام للغاية وال يجو

والجمعيات " فلسطين النيابية"وبالقدس بشكل خاص، داعيا في الوقت نفسه الى عمل مشترك بين 



 
٥

المقدسية للوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية في التصدي لكل المخططات التي تحاك ضد األردن 
من جانبهم، قال أعضاء اللجنة إن الشعب األردني والفلسطيني لن يقبل التغيير الجيوسياسي في .طينوفلس

المنطقة، ما يتطلب إيصال رسائل سياسية ضد كل المؤامرات والمخططات التي تطل علينا عبر وسائل 
سي إصدار بيان بدورهم، قال رؤساء الجمعيات المقدسية إنه سيتم خالل اليوم المقد.االعالم المختلفة

مشترك بالتعاون مع لجنة فلسطين النيابية للتأكيد على الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات 
مع أمين عام وزارة الثقافة " فلسطين النيابية"على صعيد متصل، وفي اجتماع منفصل، التقت .اإلسالمية

بابية والرياضية المنتشرة في ثابت النابلسي لبحث موضوع إقامة نشاطات عن القدس في األندية الش
وقال السعود ان اللجنة التقت في وقت سابق مع وزارة الثقافة لبحث إقامة أيام .مختلف محافظات المملكة

مقدسية وتم االتفاق على القيام بعمل أسبوع ثقافي خالل شهر رمضان المبارك في المراكز واألندية 
من جانبه، أكد النابلسي . بالقدس والمقدسات اإلسالميةالشبابية يتخلله ندوات ومحاضرات واناشيد تعنى

  ".فلسطين النيابية"على الدعم الكامل والرعاية لكل البرامج التي تقيمها 

  ١٦/٤/٢٠١٩مجلس النواب 

*** 

  شؤون سياسية

 تـثميــن نـيـابــي لـعــدم نـقــل السفــارة البارغوانية الى القدس
 

انية األردنية البارغوانية، برئاسة النائب المهندس خليل عطية، خالل بحثت جمعية الصداقة البرلم -عمان
لقائها امس االثنين، قنصل جمهورية بارغواي بعمان منذر جوينات، العالقات الثنائية بين البلدين وسبل 

وأكد عطية، أهمية العمل المشترك لتعزيز التبادل التجاري .تعزيزها والسيما البرلمانية والدبلوماسية
القتصادي بين البلدين وتطويره، داعيا إلى زيادة المنح والتبادل الثقافي التي تصب في مصلحة البلدين وا

وثمن رئيس وأعضاء الجمعية موقف القيادة السياسية في البارغواي بعدم نقل سفارة بالدهم الى .الصديقين
لى أن األردن يعاني من أزمة القدس؛ ما ينسجم مع القرارات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان، الفتين إ

وقال  .اللجوء السوري األمر الذي انعكس سلبا على البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
إن قرار القيادة السياسية البارغوانية بعدم نقل سفارة بالدها إلى القدس ينسجم مع القناعة : جوينات

سالم، وان البارغواي تحترم القرارات الشرعية المطلقة بأن من حق الشعب الفلسطيني العيش ب
وثمن الدور الذي يقوم به جاللة الملك عبداهللا الثاني والذي يحظى باهتمام كبير لمواقفه المشرفة .الدولية

وأشار جوينات إلى أهمية تعزيز العالقات وتوطيدها، خاصة .والنبيلة تجاه المقدسات الدينية في القدس
  ا جاهزية واستعداد البارغواي لتمتين العالقات في المجاالت كافةالبرلمانية منها، مؤكد

  ٢ص/١٦/٤/٢٠١٩الدستور 



 
٦

 االردن يشارك باالجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب بطلب من فلسطين

 

   نيفين عبد الهادي-عمان

دن أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاه أن األر
سيشارك باإلجتماع الطارئ الذي سيعقد يوم األحد المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء 

  .الخارجية، بالقاهرة

أن األردن سيشارك من خالل وفد رسمي يرأسه وزير » الدستور»ّبين القضاه في تصريح خاص لـ
لين، وسيكون هناك مشاركة أردنية الخارجية وشؤون المغترين أيمن الصفدي، وعضوية عدد من المسؤو

وقال القضاه أن اإلجتماع الطارئ تقرر بناء على طلب دولة فلسطين، حيث سيشارك به . بهذا اإلجتماع
الرئيس محمود عباس، إلطالع الجامعة العربية على أبرز المستجدات في القضية الفلسطينية، وتقييمه 

  .د االنتخابات اإلسرائيلية األخيرةللوضع الحالي بهذا الشأن وتحديدا التطورات بع

 ٢ص/١٦/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

 برلمانات األردن واليونان وقبرص تؤكد دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات
 

اكد رؤساء برلمانات األردن واليونان وقبرص على مخرجات القمة الثالثية  - ماجد االمير - عمان 
الرئيسين اليوناني والقبرصي امس االحد، والداعية إلى توسيع التي جمعت جاللة الملك عبداهللا الثاني و

  .التعاون بين البلدان الثالثة في مختلف المجاالت

وشددوا خالل اجتماعهم اليوم االثنين في منطقة البحر الميت، على دعم جهود جاللة الملك، 
قدسة في المدينة، والحفاظ الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، في حماية األماكن الم

على الوضع القانوني القائم، مثلما اكدوا دعم الحل الشامل والعدل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على 
  .أساس حل الدولتين

واشار البيان الختامي للقمة البرلمانية الثالثية إلى أهمية التعاون البرلماني كقاعدة للقيم والمبادئ 
  .ن الحكومي بين الدول الثالثالمشتركة لتعزيز التعاو

، طاقة، والسياحةال: واوضحوا ان النقاشات البرلمانية تناولت سبل االرتقاء بالتعاون في مجاالت
والتعليم والثقافة حيث اتفق رؤساء البرلمانات الثالثة على مواصلة التداول باألمور ذات الصالح العام 

بادرات المشتركة، باإلضافة إلى التعاون والتنسيق للخروج بنتائج ملموسة من خالل اإلجراءات والم
  .البرلماني في المنظمات الدولية، وتفعيل عمل اللجان البرلمانية المختصة في البرلمانات الثالثة



 
٧

وشدد البيان على دعم جهود استئناف المفاوضات المتعلقة بالقضية القبرصية للتوصل إلى حل 
اسية للقضية استنادا على قرارات الشرعية الدولية واحترام سيادة دائم تقبله األطراف، وانتهاج حلول سي

  .واستقالل وسالمة اراضي الدول وعالقات الجوار

ولفت إلى أهمية تحويل الطاقة لتكون محفزا من أجل السالم واالزدهار وتطوير أمن الطاقة وفق 
التضافر في مجاالت البحث القانون الدولي واحترام حقوق الطاقة السيادية للدول، فضال عن تشجيع 

  .واالبتكار فيما يتعلق بالطاقة بين المؤسسات المختصة والشركاء وأصحاب المصالح من الدول الثالث

وناقش رؤساء البرلمانات الثالثة وسائل تعزيز التعاون السياحي خاصة العروض السياحية 
 تفعيل مشاركة الجاليات من الدول المشتركة وتنويع وتحديث السفر المشترك متعدد األغراض، إضافة إلى

  .الثالث وخلق برامج تبادل تعليمي في مجال المهن السياحية

وتناول االجتماع سبل تعزيز التعاون الثقافي ومكافحة التجارة غير المشروعة باآلثار والكنوز 
  .الثقافية األخرى، إضافة إلى تشجيع التبادل المنظم للمعلومات وأفضل الممارسات

ق رؤساء البرلمانات الثالثة على عقد اجتماع ثان في العاصمة اليونانية أثينا، وآخر في كما اتف
  .العاصمة القبرصية نيقوسيا

  ٢ ص١٦/٤/٢٠١٩الرأي 

***  

  تسقط ضمان إقامة دولة فلسطينية" صفقة القرن: "واشنطن بوست
 

ّإلثنين، أن خطة األميركية، اليوم ا" واشنطن بوست"كشفت صحيفة  -واشنطن ــ العربي الجديد
صفقة "، المرتقبة للتسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، المعروفة بـدونالد ترامب  الرئيس األميركي

 .، من المحتمل أن تسقط ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة"القرن

ّ، عن أشخاص مطلعين على العناصر األساسية من الخطة، أن ترامب في تقرير ونقلت الصحيفة،
  .سطينيين، من دون مزيد من التفاصيللحياة الفل" تحسينات عملية"يعد فيها، بـ 

ّوأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يقوم البيت األبيض بطرح الخطة، في وقت الحق من 
جاريد  هذا الربيع أو أوائل الصيف، بعد أكثر من عامين من العمل عليها، بقيادة مستشار ترامب وصهره

  .كوشنر

، لكن تعليقات من كوشنر ومسؤولين أميركيين آخرين، "سرية"وأبقى المسؤولون تفاصيل الخطة 
ّوفق الصحيفة، تشير إلى أن الخطة تلغي إقامة دولة فلسطينية، كمقدمة النطالق جهود السالم، كما جرى 

  .التعارف عليه، على مدى العقدين الماضيين

ّعلى سجله الدبلوماسي، ومن المرجح " بصمة"ّمثل سعي ترامب لوضع ّوقالت الصحيفة إن الخطة ت
  .بشأن أمن إسرائيل" المخاوف"أن يركز فيها بشدة على 



 
٨

ّوأضافت أن ترامب أخبر أصدقاءه بأنه يريد أن يغير  ّ حول كيفية حل الصراع " االفتراضات التقليدية"ّ
ماسيته الشخصية غير العادية مع كوريا ّ، مشيرة إلى أن ترامب، وعلى نقيض دبلو١٩٤٨المستمر منذ 

  ".صفقة القرن"الشمالية، استعان إلى حد كبير بصهره بخصوص 

للنجاح في هذا " فرصة ضئيلة"ّولفتت في هذا اإلطار، إلى أن معظم المحللين، يمنحون كوشنر 
الضئيلة ّالملف، حيث فشلت جهود الواليات المتحدة على مدى عقود، مشيرة إلى أن هذه االحتماالت 

ًتتفاقم، في ظل تقدير زعماء أوروبيين وبعض الزعماء العرب، بأن ترامب أظهر أوراقا قبيل الخطة، من  ّ
  .خالل سلسلة إجراءات منحازة إلسرائيل

ّ، عن أشخاص تحدثوا مع فريق كوشنر، قولهم إن كوشنر ومسؤولين "واشنطن بوست"ونقلت  ّ
واالعتراف العربي بإسرائيل، وقبول نسخة تحاكي " ة االقتصاديةالتنمي"أميركيين آخرين ربطوا بين السالم و

  ".السيادة" ًبدال من الفلسطيني،" الحكم الذاتي"الوضع الراهن بشأن 

  ١٦/٤/٢٠١٩العربي الجديد 

*** 

  الحكومة الفلسطينية الجديدة ترفض .. في أولى جلساتها

 خطة ترامب للسالم بين اسرائيل والفلسطينيين 
 

ت الحكومة الفلسطينية الجديدة في أولى جلساتها اإلثنين رفض خطة  أكد–) أ ف ب (–القدس 
الرئيس االميركي للسالم بين اسرائيل والفلسطينيين، كما نددت بموقف وزير الخارجية مايك بومبيو حيال 

 .المستوطنات في الضفة الغربية

ة الى خطة في إشار” كل من يعتقد أن صفقة القرن ستمر سيكون واهما“واعتبرت في بيان أن 
  .السالم التي قالت االدارة االميركية إنها ستكشف عنها بعد االنتخابات التشريعية في إسرائيل

  .ودعت إلى رفض الخطة بسبب مواقف واشنطن حيال المستوطنات والالجئين وغيرها

  .ونددت الحكومة بموقف بومبيو حول المستوطنات

شيوخ االربعاء، رفض بومبيو اإلجابة على وخالل جلسة استماع أمام لجنة فرعية في مجلس ال
ُسؤال السناتور الديموقراطي كريس فان هولين عما إذا كانت االدارة ستعارض  ّ ّضم إسرائيل بشكل أحادي “ّ ٍ ّ

ّلكل الضفة الغربية أو لجزء منها ّ ّ”.  

ّوكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن نه يعتزم ضم مستوطنات الضفة الغ ّ ّربية ّ
ّالمحتلة، في حال فوزه بوالية جديدة بعد االنتخابات التشريعية ّ.  

من جهة ثانية، أشار رئيس الوزراء محمد اشتية إلى أنه طلب اجتماعا للمانحين في الثالثين من 
  .األميركية اإلسرائيلية والحصار االقتصادي” الحرب المالية“الشهر الجاري الطالعهم على 



 
٩

  .رت الحكومة اتخاذ سلسلة من اإلجراءات التقشفية لمواجهة األزمة الماليةوفي هذا السياق، قر

  .وأعربت عن االمل في أن تستمر الدول العربية بتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

 حقيبة وزارية احتفظ فيها رياض المالكي بوزارة الخارجية وشكري ٢١وتشمل الحكومة الجديدة 
وتولى . ين المتحدث الرئاسي نبيل أبو ردينة، نائبا لرئيس الوزراء وزيرا لإلعالمبشارة بوزارة المال، وع

  .خالد العسيلي حقيبة االقتصاد

ولم تتفق الفصائل الفلسطينية على مرشحيها لوزارتي الداخلية واألوقاف، وسيكون رئيس الوزراء 
  .قائما بأعمال هاتين الوزارتين حاليا

  ١٦/٤/٢٠١٩موقع رأي اليوم 

***  

  اعتداءات

  االحتالل من بضغط ًا ذاتيمنزله بهدم يشرع مقدسي
 

 فـي بيـده "اإلنـشاء قيـد" منزله بهدم االثنين، مساء العباسي، محمد عوض المقدسي المواطن شرع
 .المبارك األقصى المسجد جنوب سلوان ببلدة سويح حي

 مـن ًإخطـارا لعباسـيا المـواطن تلقـي بعـد جـاءت الهـدم عمليـة أن حلـوة وادي معلومـات مركـز ولفت
 للبلديــة الهــدم تكــاليف لــدفع وتجنبــا تــرخيص، دون البنــاء بحجــة المنــزل بهــدم القــدس فــي االحــتالل بلديــة

  .ًجدا عالية فاتورتها تكون ما عادة التي العبرية

 ١٥/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  شؤون األسرى

   سنة٢٠ إلى ١٠حكومين بين ً أسيرا وأسيرة من مخيم قلنديا بالقدس م٢٠أكثر من : معطيات
 

 شــمال قلنــديا، مخــيم أســرى عــدد وصــل انــه اليــوم المحتلــة القــدس فــي اإلعالمــي قلنــديا مركــز أفــاد
 ً.أسيرا ٢٠ إلى سنوات ١٠ من أكثر المحكومين المحتلة، القدس

 مكــرر المؤبــد بالــسجن محكــومين أســرى ٧ ومــنهم عــواد، ابــراهيم نورهــان األســيرة أولئــك بــين ومــن
 عقــل حــسام األســير يليــه مؤبــدات، ٩ والمحكــوم ريمــون ســجن فــي الــصامد الحتــاوي فــراس األســير أعالهــم
 ثـم مؤبـدات، ٣ والمحكـوم هـداريم سـجن فـي الـصامد العجلـوني نظمـي مـراد ثم مؤبدات، ٦ المحكوم شحادة

 أبــو أحمــد وســاجد غلــوس، أبــو صــدقي وعمــار شــاهين، أبــو محمــد الــصامدين الفــدائيين مــن لكــل مؤبــدين
 الفــدائي األســير علــى المؤبــد الحكــم ًوأخيــرا الــسجن، خــالل لبعــضهم أضــيفت أخــرى لــسنوات إضــافة لــوسغ

 .زايد سعيد نضال



 
١٠

 ٥ من أكثر بالسجن االحتالل محاكم عليهم حكمت آخرين أسرى أربعة اإلعالمي قلنديا مركز ووثق
 عـودة ويوسـف حمـد نعـيم ومحمد مناصرة، إسماعيل ٕوايهاب بالحوت، الملقب أسعد علي أسامة هم سنوات
 .يعقوب

 أسـرى أربعـة مـنهم متفرقـة بـسنوات أو بـاإلداري المحكـومين األسـرى مـن أخرى أعداد إلى باإلضافة
 مطيـر، علـي محمـد مطيـر، ياسر عمار مطير، عاطف رجب وهم ٢ الكرامة معركة في الطعام عن مضربين

  .مطير حسني محمد وأحمد

  ١٥/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  ن مقدسيةشؤو
 

  القدس في الفلسطيني الصمود لتعزيز عملية آليات إيجاد ضرورة على يجمعون مؤتمرون

 
 فـي الفلـسطيني الخـاص القطـاع دور حـول الـوطني المـؤتمر فـي مشاركون أجمع – سما – اهللا رام

 سينوتحـ القـدس، فـي الفلـسطيني الـصمود لتعزيـز عمليـة آليـات إيجـاد ضرورة على االثنين، اليوم القدس،
 .هويتهم وتعزيز حقوقهم وحماية للمقدسيين، الحياتية الظروف

 إنعـاش إلـى اهللا رام مدينـة فـي الرئاسـة بمقر الشقيري أحمد قاعة في عقد الذي المؤتمر في ودعوا
 وتوســيع دورهـا وتقويـة القـدس فـي العاملـة الوطنيــة المؤسـسات مختلـف وحمايـة وتطـويره، القـدس اقتـصاد

 .الفلسطيني ومحيطها القدس بين ما الرابط وتقوية ،المجتمع في مشاركتها

 االفتتاحيـة الجلـسة فـي عبـاس، محمـود الـرئيس كلمـة في عمرو أبو زياد الوزراء رئيس نائب وأكد
 الـــشعب يفقـــد وبـــدونها الفلـــسطيني الوجـــود وقلـــب الفلـــسطينية القـــضية قلـــب هـــي القـــدس بـــأن للمـــؤتمر،
 .وجوده ومبرر هويته الفلسطيني

 وال القـدس بـدون سـالم وال القـدس بـدون فلـسطينية دولـة ال :مازن أبو الرئيس يردد ماك" :وأضاف
 لذلك واإلسالمية، العربية األمتين مع ّيوحدنا ما أهم وهي وجودنا رمز القدس بدونها، ألحد استقرار وال أمن

 ".لدولتنا عاصمة القدس لنا تعيد ال التي السياسية والحلول المقترحات كل رفضنا

 للتنميــة اإلسـتراتيجية الخطـة أصـدر القـدس، وحـدة خــالل ومـن الرئاسـة ديـوان أن إلـى ولفـت. .>>
 األوضـاع دراسـة بعـد ومختـصين خبـراء قبـل من وضعت والتي ٢٠٢٢-٢٠١٨ القدس مدينة في القطاعية

 .الحيوية القطاعات مختلف في الفعلية االحتياجات على والتعرف األرض على
 

: ًقـائال الدبلوماسـي، الـسلك فـي وأعـضاء الخـاص القطـاع عن ممثلين من الحضور وخاطب... >>
 القـدس وطنيـة، مـسؤولية فهـذه فيهـا باالسـتثمار لهـا العـون يـد لمـد نـدعوكم ونحـن تنـاديكم، اليـوم القدس"



 
١١

 والحكومة الرئاسة في ونحن الرسمية، اإلستراتيجية الخطة أهداف مع تتماهى التي لمشاريعكم أبوابها تفتح
 ".المستطاع قدر العمل ّونسهل العقبات كل لكم نذلل سوف الرئيس وتوجيهات وبتعليمات نية،الفلسطي

 الغيـورين الـشرفاء جميـع يـضم أوسـع اسـتثماري مـؤتمر لعقد والعمل المبادرة إلى ندعوكم" :وأضاف
 أهــم شـيء فــال الواقـع، أرض علــى التنمويـة المـشاريع إلطــالق أهلهـا، وصــمود القـدس مدينــة عروبـة علـى

 ".األبدية فلسطين عاصمة القدس في أهلنا صمود تعزيز في االستثمار من وأجدى

 االنتهاكـات ظـل فـي المـؤتمر هـذا أعمـال افتتـاح إن" العـسيلي خالـد االقتـصاد وزيـر قال جهته، من
 يعــد األمريكيــة، اإلدارة مــن وبــدعم اإلســرائيلي االحــتالل قبــل مــن الدوليــة الــشرعية قــرارات لجميــع المــستمرة

 الـوطني وااللتـزام الـوعي مـدى إلـى ًمـشيرا ،"القـدس مدينة لدعم الفلسطينية والحكومة القيادة لرؤية ًجسيدات
 .القدس مدينة في وخاصة الفلسطيني اقتصادنا بدعم الخاص للقطاع

 الواقع األمر سياسة وفرض المقدسة المدينة تهويد إلى الهادفة اإلسرائيلية اإلجراءات أن إلى ولفت
 جهـود مـن الـرغم علـى أنـه إلـى ًالفتـا واالجتماعيـة، االقتـصادية األزمـة من فاقمت قد المدينة، معالم لتغيير

 للقطـاع المباشـر والـدعم سـنوية ميزانيـات بتقـديم القدس، ومحافظة القدس شؤون وزارة خالل من الحكومة
 ال االحتياجـات أن إال مي،واإلسـال العربـي الدعم على ًعالوة والثقافي، والرياضي والتعليمي الصحي الخدمي
 .نواجهها التي التحديات وحجم تتوافق

 عـن القـدس مدينـة دعم في والمساهمة الوطنية المسؤولية تحمل إلى الخاص القطاع ودعا... >>
ــق ــة طري ــق واالســتثمار التنمي ــشراكات وخل ــدول مــع ال ــة، ال ــز العربي ــشراكة وتعزي ــين ال  القــدس مؤســسات ب

  .لوطنا أنحاء باقي في ونظيراتها

 
ــسيق أن وأكــد... >> ــق الجهــود تن ــز فــي المرجــوة األهــداف لتحقي  القــدس فــي شــعبنا صــمود تعزي

 إلــى ًمــشيرا القــدس، مدينــة تجــاه الوطنيــة بالمــسؤولية إيماننــا مــن ينبثــق ًأساســيا ًمتطلبــا يعتبــر وتمكيــنهم
 فــي للعمــل الخــاص قطــاعال أمــام الالزمــة والتــسهيالت الــدعم كافــة لتقــديم الــوطني االقتــصاد وزارة اســتعداد

 .القدس مدينة

 ورئــيس الفلــسطيني، الخــاص القطــاع لمؤســسات التنــسيقي المجلــس ســر أمــين أشــار جهتــه، مــن
 فـي الالزمـة العمليـة الخطـوات إحـدى يعد المؤتمر أن إلى ولويل، بسام الفلسطينية للصناعات العام االتحاد
 والفــرق الطــواقم أن إلــى ًالفتــا المحتلــة، القــدس فـي واالجتماعيــة االقتــصادية للتنميــة الوطنيــة الخطــة تنفيـذ

 متكاملـة وطنيـة خطـة أعـدت خارجهـا، ومـن القـدس في الوطني مجتمعنا مكونات لكافة الممثلة الفلسطينية
 المجـاالت مختلـف شـملت والتـي الوطنيـة، التنميـة خطـة محـور ضـمن المقبلة، للسنوات القدس في للتنمية

 والمــشاريع المجـاالت واقترحـت أبـرزت كمـا وغيرهــا، والثقافيـة والتعليميـة حيةوالـص واالجتماعيـة االقتـصادية
 .والسياسية واالجتماعية االقتصادية النواحي من بها االستثمار المجدي

 



 
١٢

 عـن ًممثال ألقاها كلمة في الرويضي، أحمد اإلسالمي التعاون منظمة سفير أكد جانبه، من... >>
 محـور ّشـكلت قـد القـدس مدينـة تشهدها التي الخطيرة التحديات أن ين،العثيم يوسف للمنظمة العام األمين

 علـى اسـتثنائيين اجتمـاعين لعقـد بـادرت حيـث األخيـرة، اآلونـة فـي الـسياسية وتحركاتها المنظمة انشغاالت
 مواقــف تــضمنت قــرارات اتخــاذ عــن أســفرت ســنة، مــن أقــل خــالل اســطنبول فــي اإلســالمية القمــة مــستوى

 لمدينــة والتـاريخي القـانوني الوضـع تغييــر تحـاول التـي الـدول ضــد واقتـصادية وقانونيـة سياسـية ٕواجـراءات
 فـي الخالـد الفلـسطيني والتـراث والهويـة والنـضال الوجـود دعـم علـى بالعمـل الثابـت االلتـزام وجددت القدس،
 يـتهموثب سـواء، حـد علـى ومـسيحيين مـسلمين المـرابطين، المقدسـيين أهلهـا صـمود وتعزيـز القدس، مدينة
 .حقوقهم عن والدفاع أرضهم على

 الوطنية مؤسساتهم وتمكين أبنائها صمود هو القدس لمدينة رصيد أفضل أن على الرويضي وشدد
 وهويتهــا مــدينتهم عــن الــدفاع لــواء يحملــون الــذين ألهلهــا، األساســية الخــدمات تقــديم فــي االســتمرار مــن

 التعـاون تعزيـز علـى اإلسـالمي التعـاون منظمـة حرص ًدامؤك ًجميعا، ّعنا نيابة المقدسة وأماكنها وتاريخها
 اآلليــات إيجــاد أجــل مــن الواحــد الفريــق روح ضــمن ًســويا والعمــل المــسؤولية لتقاســم الــشركاء جميــع مــع

 فـي تـسخيرها يمكـن ومـوارد وطاقـات إمكانـات مـن ذلـك فـي مـستفيدين ،اإلستراتيجية الخطة لتنفيذ المناسبة
 لدولـة األبديـة العاصـمة القـدس، مدينة على الحفاظ من وتمكينهم المقدسيين صمود لدعم اإلسالمية الدول

 .فلسطين

 دعـم فـي الفلـسطيني الخـاص القطـاع مـساهمة إلبـراز فرصـة ّيشكل المؤتمر هذا أن وأوضح... >>
 مـانحين، مـؤتمر لعقد كنموذج منه واالستفادة عليه للبناء المجتمعية، مسؤوليته خالل من القدس مشاريع

ــدول اركةبمــش  المتفرعــة واألجهــزة التنميــة ووكــاالت والــصناديق المــدني، المجتمــع ومنظمــات األعــضاء، ال
 .اإلستراتيجية للخطة ًوفقا القدس لمدينة الدعم لحشد والمتخصصة،

 التوصيات تبني ضرورة المصري، منيب القدس ووقفية صندوق إدارة مجلس رئيس أكد جهته، من
 وتوزيـع الواقـع أرض علـى لتطبيقهـا متابعـة لجنـة وتشكيل المؤتمر، في تحدثونالم قدمها التي واالقتراحات

 .لتهجيرهم االحتالل مخططات لمواجهة القدس، في أهلنا ودعم االستثمار كيفية حول األدوار

 الخـــاص القطـــاع أن ًمؤكـــدا القـــدس، قـــضية تجـــاه الثابتـــة عبـــاس محمـــود الـــرئيس مواقـــف ّوثمـــن
 .قدرات من يمتلك ما بكل ويدعمها الشرعية الفلسطينية القيادة حول يلتف المدني والمجتمع الفلسطيني

 فـي القطاعيـة للتنميـة اإلسـتراتيجية الخطـة علـى العمـل بـدأ القـدس ووقفيـة صـندوق أن إلى وأشار
ًموحدا الخاص القطاع قدرة على ًمشددا القدس،  .فيها استثمارات وخلق ٕواعمارها القدس حماية على ّ

 القـدس عـن الـدفاع مـسؤولية إن تيم معتصم الرئاسة ديوان في القدس وحدة عام رمدي قال بدوره،
 القيامــة وكنيــسة األقــصى والمــسجد القــدس لحمايــة ّموحــدين سنمــضي"و جماعيــة مــسؤولية هــي وحمايتهــا

 ".مقدساتنا وكافة



 
١٣

 صـمود تقويـة إلـى تـسعى القدس في القطاعية للتنمية اإلستراتيجية الخطة أن ذكره والجدير... <<
 سياســية لتــسوية ًضــمانا ّوتــشكل ومتكاملــة صــلبة قاعــدة بتأســيس وذلــك ًخاصــة، القــدس مدينــة فــي شــعبنا
 تطـوير عبـر وتعالجهـا المختلفـة، للقطاعـات التنمويـة األولويـات الخطـة تحـدد الهدف، هذا ولتحقيق .عادلة

 األبدية العاصمة الشرقية دسالق" أن على للخطة األعلى الهدف وينص .المدينة في شعبنا ألبناء المشاريع
 للحيـاة جاذبـة بـذلك وهـي كاملـة، واالقتـصادية واالجتماعية السياسية المقومات تمتلك وهي فلسطين، لدولة

  ".والعمل

 ١٥/٤/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

***  

  فعاليات

ًتدعو لدعم جهود الملك حفاظا على الوطن ودفاعا عن القدس" حوارات المستقبل" ً  
  

ت جماعة عمان لحوارات المستقبل األردنيين إلى توحيد صفوفهم خلف جاللة الملك  دع-عمان 
ًعبداهللا الثاني واإللتفاف حوله وهو يخوض معركة الوطن دفاعا عن القدس ومقدساتها اإلسالمية 

  ."وجودنا وسيادتنا الوطنية"ًوالمسيحية ودفاعا عن 

عندما تبدأ معركة الوطن، يجب " العامة وأضافت الجماعة في بيان صدر أمس بعد اجتماع هيئتها
وأن نحشد قوانا خلف قيادتنا في معركة الوطن بأن نرتفع إلى ، أن ننسى كل الخالفات المعارك األخرى

مستوى المعركة التي يخوضها جاللته، وأول ذلك أن نحمي ظهره وظهر وطننا من حرب التشكيك وأكاذيب 
اء، لحرف بوصلتنا عن معركتنا الحقيقية إلى معارك جانبية، الطابور الخامس الذي تحركه الغرف السود

توهن عزائمنا، وتبدد طاقاتنا وتهز ثقتنا بأنفسنا وبدولتنا، وتفرق صفنا فنكشف ظهر مليكنا، ونخيب ظنه 
  .في رهانه علينا، ومن ثم رهانه على العرب والمسلمين

 هي الجسر الذي يعبر عليه وقالت الجماعة في بيانها إن وحدة صف األردنيين خلف جاللته
  .العرب والمسلمين إلى وحدة موقفهم من أجل القدس، ومن ثم إلى القدس

ًعدم خذالن ملكا اختار القدس على كل المغريات ، وفي سبيل "ودعت الجماعة في بيانها إلى 
ى درب ًالقدس أدار ظهره لكل التهديدات، فلم يبالي بها، وهو موقف ليس مستغربا من هاشمي يسير عل

أبائه وأجداده، فمن قبله ارتقى سمية الملك المؤسس عبداهللا بن الحسين من رحاب األقصى إلى السموات 
ًالعلى شهيدا في سبيل القدس، ومن قبل عبداهللا ضحى أباه الحسين بن علي بملكه، على أن يفرط 

 نسب تعلو بهم العروش أبناءفالهاشميون ًبالقدس، واختار قبرا في رحاب األقصى على كل قصور األرض، 
وال يستعلون بها على الناس، وتزهو بهم التيجان وال يختالون بها على غيرهم، ويسعون إلى الشهادة إذا 

  ."كان ذلك سبيلهم حتى ال تسقط راية األمة، نموذجهم في ذلك جعفر الطيار



 
١٤

ه في معركة وقالت الجماعة إن واجبنا أن نحمي ظهر جاللة الملك بأن نرتفع إلى مستوى موقف
القدس، التي هي معركة وجود، ومعركة دور، فعلى أرض األردن جرت كل المعارك الفاصلة التي حررت 
فلسطين، وعبر األردن سارت كل جيوش التحرير نحو القدس، وهاهو عبداهللا الثاني قائد الجيش 

ًالمصطفوي يعلن النفير دفاعا عن القدس، رابطا كرامته الشخصية بكرامة المدين ًملغيا زيارته ، ة المقدسةً
إلى رومانيا أثناء ترأسها لإلتحاد األوروبي، ألن رئيسة وزرائها قالت أنها ستنقل سفارة بالدها إلى القدس، 
ًفي موقف آخر من مواقف العز التي يقفها جاللته مما يعظم من مسؤوليتنا كأردنيين بأن نكون عونا 

 ."و الطريق لحماية بالدنا واسترداد مقدساتناللملك بوحدة صفنا من خلف جاللته ألن هذا ه

  ٨ ص١٦/٤/٢٠١٩الرأي 

*** 

ٌمسيـرة مؤيـدة لـمواقـف الملك تجاه القدس وفلسطين:مؤتــة  ٌ  
 

نظمت جامعة مؤتة امس ، مسيرة والء وتأييد وطنية ثمنت مواقف  -   عامر العمرو- الكرك  
ًلمقدسات والجهود العظيمة التي يقوم بها خدمة جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين تجاه القدس وا

    للقضية الفلسطينية من خالل الدفاع عن حقوق أهلها وعن عروبتها

المسيرة التي جاءت بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة في الجامعة شارك بها رئيس الجامعة ، 
وأعضاء الهيئات التدريسية واإلدارية وجمع غفير من طلبة الجامعة حملوا خاللها األعالم األردنية 

من القدس واليافطات التي تعبر عن حب الشعب األردني بأكمله لجاللة الملك وتأييدهم المطلق لمواقفه 
 رئيس الجامعة الدكتور ظافر الصرايرة قال لقد أولى  .والمقدسات االسالمية والمسيحية في فلسطين 

ًالهاشميون مدينة القدس جل اهتمامهم ، وبذلوا جهودا مضنية في حماية مقدساتها وعليه فإن تعزيز 
ألخوية بين األردن وفلسطين ُالوصاية الهاشمية على المقدسات تشكل قوة ووحدة صف وتعميق العالقات ا

    ُ، األمر الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على هويتها العربية واإلسالمية

ُعميد شؤون الطلبة االستاذ الدكتور طارق المجالي أكد أن األردن ومنذ عقود طويلة يتحمل 
طينة مثمنا جهود مسؤولية سامية مفادها الدفاع عن قضايا األمة العادلة وفي مقدمتها القضية الفلس

جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين في المحافل الدولية ، مؤكدا أن لهذه الوقفة معاني ومضامين 
كثيرة تنبع من نهر الخالدين لتسكب وفاءا ووالء وانتماءا ودعما وتاييدا لعميد آل هاشم الملك عبداهللا 

فة تجاه قضايانا المصيرية وفي مقدمتها القضية الثاني ابن الحسين المعظم على مواقفة الثابتة والمشر
وشهدت المسيرة خطابات وقصائد وفقرات غنائية في  الفلسطينية وتأكيد جاللته الدائم على عروبة القدس

  .  الوطن وقائده المفدى

  ٤ص/١٦/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 



 
١٥

 فعاليات شعبية تنظم مسيرة والء وانتماء وتأييد للقيادة الهاشمية في عجلون
 

بمشاركة جماهيرية كبيرة نظمت اليوم االثنين في محافظة عجلون  - علي فريحات - عجلون 
مسيرة تضامنية تعبيرا عن والء وانتماء أبناء محافظة عجلون للوطن وقيادته الهاشمية ووقوفهم خلف 

طينية جاللة الملك عبداهللا الثاني في جهوده الكبيرة لخدمة قضايا األمة وعلى رأسها القضية الفلس
  .والمحافظة على القدس والمقدسات اإلسالمية والتصدي لما تسمى صفقة القرن

وأكد المشاركون من مختلف فئات المجتمع ومؤسسات الرسمية والشعبية ان الشعب األردني 
باكمله يقف صفا واحدا خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني الذي يعتبر صمام األمان للمحافظة على أمن 

تقراره خاصة في ظل الظروف اإلقليمية التي تشهدها المنطقة، حيث تمكن جاللته بحنكته االردن واس
وحكمته السياسية من قيادة األردن إلى بر األمان وتجاوز المرحلة الصعبة التي شهدها العالم والمنطقة 

  .خالل السنوات األخيرة

حدود الوطن لكنها تجاوزت واضاف المتحدثون خالل المسيرة ان جهود جاللة الملك لم تقف عند 
إلى حمل هموم األمة العربية واإلسالمية وعلى رأسها قضية العرب والمسلمين األولى وهي القضية 

لوا جهدا في مختلف المناسبات وشتى أي الفلسطينية والحفاظ على المقدسات اإلسالمية حيث أن جاللته ال
  .ماية المقدسات اإلسالميةالمحافل الدولية في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني وح

وتضمنت المسيرة رفع اعالم األردن وصور جاللة الملك عبداهللا الثاني، كما تضمنت كلمات 
 .وقصائد وطنية عبرت عن حب الوطن ووالء وانتماء الشعب لقيادته الهاشمية

 ٨ ص١٦/٤/٢٠١٩الرأي 

***  

 مسيرة شعبية تأييدا لمواقف الملك تجاه القدس..مأدبا
  

رجت مسيرة شعبية في مأدبا اليوم االثنين حيث بدأت من امام مبنى المحافظة  خ– بترا –مأدبا 
وصوال الى دوار بلديتها، تالها مهرجان خطابي، تأييدا لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني في الحفاظ على 

 .الثوابت الوطنية تجاه حق العودة والوصاية على المقدسات ورفض صفقة القرن المزعومة

اننا نعلن تمسكنا بالقدس ومقدسات االسالمية : وقال رئيس بلدية مأدبا الكبرى احمد الفساطلة
والمسيحية وحق الهاشميين بالوصاية عليها رافضين التوطين والوطن البديل وال للتنازل عن الوصاية 

 .الهاشمية

 الوطن في وجه ما اننا نقف مع الوطن وقائد: وقال رئيس بلدية ذيبان باإلنابة محمد الرواحنة
 على امالءيسمى صفقة القرن، ونقول لجاللة الملك نحن معك وسنكون في خندق الوطن ونرفض اي 

 .االردن وستكون مجرد اوهام بوقوف الشعب خلف قيادته ومع القدس والمقدسات



 
١٦

 وقال النائب عبدالقادر االزايدة ان القدس وفلسطين في قلوب االردنيين والوصاية الهاشمية حق
 .شرعي وارث تاريخي

وقال رئيس مجلس محافظة مأدبا يوسف الغليالت ان االردن ارتبط بالقضية الفلسطينية منذ إنشاء 
االمارة وكانت العنوان االول على االجندة السياسية االردنية ودافع الهاشميون عن القضية الفلسطينية 

 .والمقدسات

لفعاليات التجارية واالقتصادية، نعلن دعمنا وقال رئيس غرفة تجارة مأدبا حسام عودة، باسم ا
وتأييدنا لمواقف جاللته، مؤكدا انه ال لصفقة القرن ونعم لحق العودة والوصاية الهاشمية على المقدسات 

 .في القدس

وقالت بثينة حدادين من التجمع الوطني لشؤون المرأة، ان االردن حافظ على دوره في حماية 
 .التاريخالمقدسات في القدس على مر 

وقالت ميسون الشوابكة إن الفاعليات الشعبية في مأدبا تعلن اليوم وقوفها خلف القيادة الهاشمية 
 .في الدفاع عن القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية

اننا سنبقى الجنود االوفياء لنصرة القدس التي دافع عنها : وقال النائب السابق برجس االزايدة
ائهم ترابها، وان الشعب االردني يضحي من اجل القدس وفلسطين، ونعاهد جاللة الهاشميون ورووا بدم

 .الملك ان نكون داعمين لمواقفه الثابتة

وقال احمد الربايعة الشوابكة انه ال للتوطين وال للوطن البديل وال حل على حساب االردن وال 
دنيون من اجل االردن وكلنا فلسطينيون لصفقة القرن، ونقول لجاللة الملك نحن معكم رغم الحاجة وكلنا ار

 .من اجل فلسطين

وقال النائب السابق محمد الشوابكة ان القدس عنوان كرامتنا، حماها الهاشميون ورووا بدمائهم 
ترابها الطاهر وسيذكر التاريخ ان الهاشميين سطروا التاريخ بمواقفهم الوطنية مؤكدا ان ال للوطن البديل 

 .اية الهاشمية على القدس والمقدساتوال للتوطين ومع الوص

اننا نقدر مواقف : وقال الدكتور سليمان الهروط من جمعية جماعة االخوان المسلمين المرخصة
 .جاللة الملك عبداهللا الثاني وندعمها في الحفاظ على االردن والقدس والمقدسات

مة عليها، مؤكدا اننا في وقال سمير الرواجيح ان القدس بوصلة لكل الشرفاء الذين رفضوا المساو
خندق الهاشميين وسيبقى االردن ارض الحشد والرباط وستبقى الوصاية الهاشمية على القدس 

 .والمقدسات

اننا نعلن تأييدنا : وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة االميركية في مأدبا ايهاب الصوالحة
مية على المقدسات وموقف جاللته الصلب في لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني وتأكيد الوصاية الهاش

 .هذا الجانب



 
١٧

وقال محمد الحواتمة ان الشعب اليوم يؤكد وقوفه خلف القيادة الهاشمية في الحفاظ على الثوابت 
الراسخة ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ورفض التوطين والوطن البديل والتأكيد على 

 .اهللا الثاني الثابتةدعم مواقف جاللة الملك عبد

ابراهيم الرواحنة وسعيد يعقوب، قصائد تدعم مواقف جاللة الملك والوقوف خلف : والقى الشاعران
 .القيادة الهاشمية في الحفاظ على المقدسات ورفض الضغوط على االردن

  ١٦/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  رأي الدستور

  آراء عربية

 ة الفلسطينيةًجهود وتحركات أردنية متواصلة دعما للقضي

ًيواصل األردن تحركاته وجهوده بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني دعما للقضية الفلسطينية، 
ًوحفاظا على القدس وعلى الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، انطالقا من إيماننا بعدالة القضية  ً

ًالفلسطينية وحق شعبها بالعيش بأمن وسالم، وانطالقا أيضا من و اجبنا تجاه األشقاء ومن رسالة العروبة ً
واإلسالم، التي ينوب فيها جاللة الملك عبد اهللا الثاني عن أمتينا بحمله ألمانة الوصاية على المقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدس

نية على التحركات األردنية التي يسعى من خاللها األردن إلى إعادة الزخم ألولوية القضية الفلسطي
ًأجندة القرار العربي والدولي، تهدف إلى الدفع قدما بحل سلمي، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة 
ًعلى أساس حل الدولتين والمبادرة العربية، ويسعى من خاللها أيضا ألن تسهم القوى الفاعلة في المشهد 

م بعد أن جنحت عنها نحو التطرف الدولي بالضغط على دولة االحتالل كي تسير على قاطرة االمن والسل
  .والبطش والتنكيل

إن آخر التحركات غير المنقطعة ما صدر عن القمة الثالثية التي جمعت جاللة الملك في عمان 
بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، والتي تم خاللها التأكيد على دعم جهود جاللة الملك في 

  . السلميالوصاية على القدس، ودعم جهود الحل

ًالدعم للقضية الفلسطينية يتواصل أيضا من مختلف المؤسسات الوطنية، حيث نقتدي بجاللة 
ًالملك دوما، إذ أصبحت القضية الفلسطينية أولويتنا ويتوجب دعمها حيث تمر بمراحل صعبة، وعليه كان 

السياسي والوقوف إلى ًالبيان الختامي لرؤساء برلمانات األردن وقبرص واليونان يؤكد أيضا دعم الحل 
  .جانب جهود جاللة الملك في حمله ألمانة الوصاية على القدس

الحكومة من جهتها وعبر وزير الخارجية في طور إجراء مباحثات مع األصدقاء في روسيا، حيث 
يلتقي الوزير أيمن الصفدي مع نظيره سيرغي الفروف، في لقاء يتناول ملف العملية السلمية والتطورات 
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كذلك تشارك الخارجية األردنية باجتماع طارئ األحد المقبل لوزراء .هنة المتعلقة بالقضية الفلسطينيةالرا
الخارجية العرب في القاهرة بطلب من فلسطين، ومن المتوقع أن يحضره الرئيس الفلسطيني محمود 

، وأن يتم التنسيق هي تحركات أردنية تسعى إلى توجيه البوصلة العربية إلى حيث قضيتنا المركزية.عباس
والتشاور من أجل دعمها ووقف وبتر كل ما يقال هنا أو هناك عن أي محاولة تستهدف النيل من حق 
الشعب الفلسطيني على أرضه وترابه، فال يوجد قضية تستحق من األشقاء في األقطار العربية الوقوف 

  .ٕبعزم واخالص، أولى من قضية فلسطين

  ١٦ص/١٦/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

 لقدس لمواجهة دعوات التطبيعا

  احمد جميل عزم 

، هو عام القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية، ويأتي هذا االختيار في وقت حرج ٢٠١٩هذا العام، 
الزائدة من قبل حكومات ” الليونة”ًسياسيا، من حيث السياسات األميركية اإلسرائيلية في مدينة القدس، و

ّومثقفين عرب في تقبل التطبيع مع الجانب اإلسرائيلي، أو الزعم أن هناك منهجا آخر لحل الصراع، 
يفترض النقاش والحوار مع اإلسرائيليين، ليس في شؤون التفاوض وحل الصراع وحسب، بل وحتى إدخال 

هناك تجربة من وقت . وتنموية في المنطقةالجانب اإلسرائيلي في نقاش ملفات مختلفة أمنية واقتصادية 
ًصعب في الماضي، فيه بعض التشابه مع الوقت الراهن، وهو تحديدا مطلع تسعينيات القرن الفائت، 

 .م١٩٩١ \١٩٩٠ًعندما شكلت القدس موضوعا إلعادة توجيه البوصلة بعد حرب الخليج واحتالل الكويت 

القضية الفلسطينية، بمعنى تحولها لقضية مهمة ّفي الواقع إن دراسة تاريخية لكيفية تعريب 
ّللشارع العربي، قبل نحو مائة عام، تكشف أن الصدامات التي كانت تحدث في المدينة، خصوصا هبة  ً

، التي وقعت على خلفية األحداث في المدينة، هي التي لفتت انتباه الشارع العربي ١٩٢٩البراق العام 
ة في أكثر من بلد عربي، قبل هذا لم يكن االستيطان الصهيوني يثير بشكل كبير، وشهدت فعاليات تضامني

. قلقا، لدرجة أن دوال عربية، منها مصر، شاركت في حفل افتتاح الجامعة العبرية في القدس، قبل ذلك
، عندما وقعت حرب الخليج، وغضبت دول الخليج العربية من الموقف ١٩٩١ \١٩٩٠وفي العام 

.  األشهر التي تلت الحرب، عدة فعاليات في أكثر من دول عربية وخليجيةالفلسطيني الرسمي، شهدت
حينها زار إمام المسجد األقصى ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا، واستضيف كضيف عالي المستوى، وتم 

ثم انتشرت نشاطات على شكل معارض ومؤتمرات في دول عربية، منها مصر، . حشد الدعم للمدينة
  .د عادت فلسطين حينها، من بوابة القدسوالسعودية، وقطر، لق

ربما يكون أحد أفضل طرق االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة اإلسالمية، تدويل طريقة االحتفال 
بها، بمستويين أساسيين، األول وطني، عبر لجان في كل دولة عربية ومسلمة، على حدة، بل وحتى 
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في نشاطات تتزايد وتصل ذروتها في يوم التضامن يمكن العمل على تشكيل لجان في دول غربية، تتفاعل 
والمستوى الثاني، عابر للحدود، أي لجان . نوفمبر، المقبل/  تشرين ثان٢٩مع الشعب الفلسطيني، يوم 

  .مشتركة جامعة للدول

يمكن للقدس أن تقطع الطريق على التطبيع ومقوالته، ال من خالل التذكير بمكانة المدينة 
ً، اإلسالمية، والمسيحية، والعربية، بل أيضا وربما األهم، بتوضيح أمرين للعالم، الحضارية والدينية

األمر األول، هو السياسات . ًوخصوصا لمن يجهل أو يتجاهل واقع السياسات االحتاللية ويدعو للتطبيع
 أن الجانب اإلقصائية اإلسرائيلية في المدينة، لكل من، وما، هو غير يهودي، وبالتالي المدينة مثال واضح

اإلسرائيلي ال يريد التعايش، فال بد مثال من توضيح تدهور األوضاع المعيشية في المدينة، والحصار الذي 
  .يمنع الفلسطينيين وليس فقط العرب، من الوصول للمدينة، عبر جدار الفصل والحواجز

 يهودي، –اق يهودي ّاألمر الثاني هو واقع المدينة العنصري، لدرجة أن المدينة مدينة خالف وشق
فقد هاجر مئات اآلالف من اليهود العلمانيين الشباب، من المدينة إلى تل أبيب ومدن أخرى، منذ العام 

، غالبيتهم ١,٣٥١ يهوديا، ودخلها ١٧,٩١ وحده ٢٠١٤، على سبيل المثال، ترك المدينة العام ١٩٦٧
ية للغاية، بين سكان المدينة اليهود األصوليين عال) المواليد(شبان علمانيون، ولكن نسبة الزيادة الطبيعية 

ً أطفال للعائلة في المعدل، ما يعوض النقص، ولكن ما يعني أيضا أن المدينة تصبح أكثر فقرا ٧وتزيد عن  ً
ًوأكثر تشددا وانقساما، حتى بين اليهود أنفسهم ً.   

واليات المتحدة ، كان هناك توتر كبير بين جاليات يهودية في ال٢٠١٨في السنة الفائتة، 
األميركية، وكندا، وبلدان غربية أخرى مع حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب السياسات المتبعة في المدينة، 
. ًغير المتسامحة مع المعتدلين دينيا اليهود، خصوص في أماكن الصالة اليهودية، في المدينة القديمة

لتي يرددها نتنياهو، ليل نهار ال يمكن أن تكون ومثل هذه المعلومات التي تكشف أن مسألة حرية العبادة ا
صحيحة، وأن نموذح ومزاعم الدولة الديمقراطية، والمتقدمة، والمتمدنة ليست صحيحة، وهو ما يحتاج 

  .العالم أن يعرفه، ألنه يوضح سياسات الحكومة اإلسرائيلية الحقيقية

ل المشروع الصهيوني تستحق في المقابل صورة المدينة المتسامحة لكل األيان واألجناس قب
 .االحتفال واإلظهار

  ١٤ ص١٦/٤/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  

  

  



 
٢٠

  !مرفوضة" صفقة القرن"
  

 ناجح الصوالحة

والتي لآلن » صفـقة القرن«الج للمعضلة التي تواجه فرض بنود يدعي البعض بأن المال أكبر ع
لم يعلن عن تفاصيلها بشكل رسمي، أن التسريبات من خالل أصحاب األجندات الخاصة عن مراحل 
وتفاصيل الصفقة والمبالغ التي ستسلم لكل من يتعاون معهم من دول وأفراد تضع أصحاب المبادئ في 

مين على هذه الصفقة لألن لم يستطيعوا وضع موضع قدم لهم للترويج شرف الموقف، السبب بأن القائ
عن هذه المهزلة األممية والتي تنسف كل ما سبق من قرارات ومعاهدات عالمية بشأن القضية 
الفلسطينية، أن كان ترمب وزمرته في خلدهم أن يكون لهم أسم ناصع السواد في ملف القضية الفلسطينية 

أحسب بأن هذه ، لعالم كلمتهم ووقفتهم أمام هذه المهزلة وأسم ناصع البياضعندها سيكون إلحرار ا
  .الصفقة رسمت في احدى غرف شركات الرئيس األميركي

نعم يسعي ، في األونة األخيرة ساد ذهول من كثرة ما تم تناوله من تفاصيل وخرائط وأرقام مالية
هو يدرك تمام اإلدراك بأن الشعب ، الغربترمب لتنمية ثروته من خالل المال اليهودي المتغلغل في 

كأنـه من خالل صفقة القرن ، األميركي سيحكم على نفسه باإلعدام إن هم كرروا مرة أخرى تجربة ترمب
يضع له أسم في السياسة العالمية دون أن يعي بأنه يؤدي إلى تراجع أميركا إلى مستويات متدنية في 

  .االستهزاء والسخريةقد وضع أميركا موضع ، التأثير العالمي

المتابع لكل ردود الفعل على المستوى اإلقليمي أو العالمي يدرك بأن اإلدارة األميركية الحـالية 
ُسلبت اإلرادة وأن مبتغاها هو الرضى الصهيوني، ما تطالب به هذه الصفقة ال يتخيله عقل أو يقبله 

ًوأصحاب الفكر الحر لم يجدوا لآلن مخرجا منطق، عشرات السنين وساسة العالم في غرف األمـم المتحدة 
ُوجع أستمر منذ سلمت بريطانيا ارض فلسطين ، يلبي رغبات الشعب الفلسطيني وينصف أصحاب الحق

ّهجر ، ّلآلن، يود أن يمحي ملف كامل لشعب ذاق المر ونكب بأرضه وانسانه وماله» الهاغانا«لعصابات 
ة زيتون تعادل كل ما يفكر به ترمب وحاشيته عند على يقين بأن شجر، بالقوة وترك شجره وزرعه

  .الفلسطيني المخلص لقضيته

قائد بكل شموخ وعنفوان يعلنها بكل ثقة وأقتدار بأننا ، مثال حي لوقفة عز من قيادة األردن وشعبه
شعب ، عز أردني سيبقى ما دام الملف الفلسطيني لم يغلق، ضد كل ما ينادي به أصحاب صفقة القرن

هل يباع هذا ، هنا دم وروح وأرض وتراب ومفتاح دار، ته نطق بأن نحن لألهل في فلسطينباعلى صو
كل ما يخطط لهذه األرض المباركة سيقابله رجال بارك اهللا بمسعاهم في ، بدوالرات ال تسمن أو تغني

 .الصمود ألجل فلسطين

 ١٢ ص١٦/٤/٢٠١٩الرأي 

***  
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  آراء عبرية مترجمة

 نية؟لماذا اؤيد حكومة وحدة وط

 رفيف دروكر/هآرتس

 اعتقدت أنه يجب على شمعون بيرس ١٩٩٦في العام . لم تكن هناك حكومة وحدة لم اعارضها
 ٢٠٠١وفي العام .  عارضت اقتراحا أن يضم اهود باراك الليكود١٩٩٩وفي العام . البقاء خارج الحكومة

وفي العام . مام لحكومة شاروناعتقدت أنه سيكون من الخطأ من قبل بيرس وبنيامين بن اليعيزر االنض
 كتبت ضد محاولة ٢٠١٦وفي العام .  كنت ضد انضمام تسيبي لفني لحكومة بنيامين نتنياهو٢٠٠٩

  .هذه هي المرة األولى التي اؤيد فيها هذه الفكرة. اسحق هرتسوغ االنضمام لحكومة نتنياهو

 أن يحكم بدون تبريرات، سنرى اسمحوا لليمين: بعد االنتخابات السابقة كنت من بين الذين قالوا
أنهم لن يضموا المناطق ولن يلغوا اتفاقات اوسلو، بحيث أنهم لن يستطيعوا االستناد إلى أي سياسي 

الضم لم يحدث، لكن ال يوجد هناك يقين . بائس من الوسط كتبرير لعدم قدرتهم على تطبيق ايديولوجيتهم
 برئاسة نتنياهو لن تتقدم في المجال السياسي، لذلك لقد افترضت انه أصال كل حكومة. بأنني كنت محقا

، ويئير لبيد ولفني بعد ٢٠١٣ – ٢٠٠٩ليس هناك أهمية لورقة التين من النوع الذي شكله باراك بين 
  .في المجاالت االخرى كم من الضرر يمكن لليمين أن يتسبب به؟. ذلك

ربما ضم، وبالتأكيد . وكبيراالوضع في هذه المرة مختلف ألن الضرر يمكن أن يكون حقيقيا 
حصانة لنتنياهو، فقرة االستقواء، المحكمة العليا التي لم يعد بامكانها الغاء قوانين الكنيست، محاولة 
خصي هيئة االذاعة، قوانين ستضر وسائل االعالم، والسموتريتشيين والليفنيين لهم المزيد من األفكار 

لم يعد بامكانه منذ زمن أن يتظاهر حتى بأنه يحافظ على أي بعيدة المدى، التي تستند الى أن نتنياهو 
الشعب لم يختر .وليس هناك أي جهة مخففة في االئتالف الظاهر للعيان. عالقة مع المعسكر اآلخر

حكومة الوحدة التي كان .  لبيد بأن ال يجلسوا معا–وهكذا توجد قيمة لوعود نتنياهو وبني غانتس . الوحدة
حكومة ستقوم بتطبيق . "الشركاء الطبيعيين لنتنياهو"ن يفكرا فيها هي حكومة بدون على غانتس ولبيد أ

في الواقع، حكومة حتى . اجندة مدنية، وستمنع الضم ولن توفر لنتنياهو حصانة من تقديمه للمحاكمة
ن بعد ذلك يمكن لنتنياهو محاولة استبدال اعضاء ازرق ابيض الذي. الحسم النهائي للمستشار القانوني

هذا خطير، لكنه ليس مستحيال بالنسبة . "بالحلفاء الطبيعيين"سيتركون اذا كانت هناك الئحة اتهام 
من الواضح أن نتنياهو سيكون ضد، وكل الليكود . فقط افيغدور ليبرمان يمكن أن يفرض حكومة كهذه.له

. خطوة سياسية حكيمةبالنسبة لليبرمان هذا يبدو . معه، لكن بدون ليبرمان لن تكون لنتنياهو حكومة
من . حكومة وحدة مدنية بدون االصوليين واليمين المتطرف، ستوفر له المبرر لعدم توليه وزارة الدفاع

فقط بحكومة وحدة يمكنه االدعاء بأنه . مثله يعرف بأنه ليس لديه وسيلة الخضاع حماس كوزير للدفاع
 حكومة وحدة مدنية ستمكنه للمرة االولى .كبادرة حسن نية اصيلة وافق على اعطاء هذا الملف لغانتس
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عقد زواج، قانون تهويد، مواصالت عامة في ايام : بعد عشرين سنة من تنفيذ جزء من وعوده لناخبيه
  .السبت في المدن العلمانية

احتمال أن حكومة وحدة كهذه ستشكل ضعيف، ليبرمان اعطى اشارات من فيينا بأنه ليس مع هذه 
. يفضل أن يبتز من نتنياهو اندماج مع الليكود واعداد مستقبل سياسي لليوم التاليهو بالتأكيد . الفكرة

مع ذلك، هذا يبدو لي أنه المبادرة الوحيدة . والليكود بيقين ليس معها. ازرق ابيض يبث معارضته للفكرة
ترف بأن لالسف الشديد، يجب أن اع. التي يمكنها الصد، وعدم وقف، الشهية الهستيرية لليمين المتطرف

تأييدي لهذا النوع من الحكومات ينبع ليس فقط من الخوف مما سيفعله اليمين، بل ايضا من الشعور بأنه 
ما .  يسار منتصرا في االنتخابات–أصال يصعب أن نرى في المستقبل القريب سيناريو يقف فيه الوسط 

 .هي أهمية أن نحاول ايجاد بديل في المعارضة؟

  ٢١ ص١٦/٤/٢٠١٩الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية

‘Deal of the century’ attracting undue attention 
Editorial  JT 
The so-called "deal of the century" is attracting undue attention, scrutiny and condemnation 
before its "birth" for obvious reasons: Anything that US President Donald Trump stands behind 
on, on the Palestinian-Israeli conflict, is suspicious and must be rejected, even before its 
parameters and contents are known. 
Trump's credentials on the Palestinian case are well known already, so why bother commenting 
on it and giving it importance that it does not deserve! Why, then, give this suspicious "deal" so 
much attention by the press and officialdom?No country worthy of mention has given the "deal" 
as much attention as the Arab side, and by doing so, the Arab world is promoting it and giving it 
publicity much more than it deserves.It would seem that the right thing to do is to just ignore the 
"deal", and refrain from even mentioning it in the news, writings or analysis. The "deal" must be 
downgraded to the level of non-existence. The Palestinians, and the Arab world standing behind 
them, are called upon to cease and desist from giving the deal any currency.Since the world 
knows beforehand that the scheme is devoid of any merits and is not likely to enjoy any support 
from any side, with the exception of Israel and the US, the right thing to do is to just erase it 
from the Arab memory. The Arab side need not even comment on it, even when it is completely 
revealed by President Trump. That would be the most effective way of declaring it dead upon 
arrival.Meanwhile, a substitute formula or road map for solving the Palestinian crisis needs to be 
formulated and adopted. An entirely new way of looking and solving the Palestinian case needs 
to be articulated and given prominence. Rehashing old concepts on solving the Palestinian 
problem must be avoided. After so many decades on the conflict, there must be a new approach 
to solving it that can bring new hope for ending it. This would require an Arab and Islamic 
support and blessing.Any such new scheme must be accompanied by a show of strength and 
determination. The Palestinian crisis is not going to be solved academically or theoretically. It 
needs a backup mechanism to give it teeth and strength. Otherwise, the Palestinian case will 
remain without a solution for more tortuous decades, waiting for a miracle to occur. 
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Jordan, Cyprus and Greece agree to expand cooperation in vital fields 
  
By JT - Apr 15,2019 -  
AMMAN — His Majesty King Abdullah, Cypriot President Nicos Anastasiades and Greek 
Prime Minister Alexis Tsipras agreed during their trilateral summit on Sunday at Al Husseiniya 
Palace to expand cooperation between the three countries in vital sectors,  including energy, 
water, agriculture, tourism, healthcare, education, trade, investment and ICT. 
At the conclusion of the second trilateral summit, which was attended by senior officials from 
the three countries, a declaration was released outlining the outcomes of the talks (read full 
declaration).  
Jordan, Cyprus and Greece affirmed the importance of maintaining coordination on issues of 
mutual concern, in service of common interests and with the aim of achieving peace and 
bolstering security and stability in the region, according to the statement. 
The trilateral summit reaffirmed support for King Abdullah’s efforts, as Hashemite custodian, to 
safeguard Islamic and Christian holy sites in Jerusalem and preserve the legal and historical 
status quo in the city. 
In addition, the summit covered the peace process, reiterating support for a comprehensive, just, 
lasting and negotiated solution to the Palestinian-Israeli conflict based on the two-state solution, 
international law, relevant UN resolutions, and the Arab Peace Initiative, which guarantees the 
establishment of an independent Palestinian state along the June 4, 1967, lines with East 
Jerusalem as its capital, living side by side with Israel. 
In remarks at the first round of the trilateral summit, His Majesty welcomed Anastasiades and 
Tsipras, noting that since last year’s first trilateral summit, the partnership has moved in the right 
direction, according to the statement. 
The second summit, the King said, is an opportunity to move beyond the political relationship to 
cover economic, security and cultural ties. 
His Majesty voiced hope that the joint business forum, held in parallel to the summit with the 
participation of business leaders from the three countries, would prove successful (see story on 
page 3). 
. 
His Majesty highlighted the role of Cyprus and Greece in overcoming regional challenges, 
noting efforts to move forward on the two-state solution and the peace process, as well as 
addressing challenges in Iraq and Syria. 
The King also pointed to Cyprus’ and Greece’s support for Jordan’s efforts to safeguard Islamic 
and Christian holy sites in Jerusalem. 
“This is something that is close to all our hearts,” His Majesty said, commending the important 
role of the Greek Orthodox Church in Jerusalem, the West Bank and Jordan. 
. 
Anastasiades said the three countries share a common belief in the need to achieve political 
solutions to regional crises in accordance with international law, “and in full respect of the 
sovereignty, territorial integrity and independence of states, as well as of good neighbourly 
relations”. 
The three countries also share the same position that addressing the effect of the refugee crisis 
and migration flow requires solidarity and responsibility sharing, he noted. 
“In this respect, I wish to assure Your Majesty that we will continue working with our EU 
partners so that Jordan is supported both politically and economically in addressing the 
consequences of the refugee crisis, and the heavy burden this places on its economy, structure, 
and society,” Anastasiades said. 
. 
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For his part, the Greek prime minister said the summit “highlights the determination to 
strengthen our partnership with a strategic perspective for the region”. 
“Jordan is a country with which we have strong historical and cultural ties. Jordan is a country 
that constitutes one of the most important forces of stability in the region as well as of peace and 
coexistence in our broader region,” he added. 
Greece and Cyprus, as “frontline EU countries in the region”, realise that “challenges that have 
to do with security or refugee flows in the Middle East are challenges for Europe as a whole”, 
Prime Minister Tsipras added. 
. 
Tsipras said Greece will increase coordination to strengthen EU-Jordan relations and “to support 
peace in Syria, and a two-state solution for Israel and Palestine living in peace, based on the 
borders of 1967, with East Jerusalem as the capital of Palestine”. 
. 
His Majesty and the Cypriot president, in the presence of the Greek prime minister, witnessed 
the signing of a bilateral agreement between Jordan and Cyprus on cooperation in fighting 
terrorism, organised crime, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their 
precursors, illegal migration and other criminal offences. 
A memorandum of understanding between Jordan and Cyprus on research and technology was 
also signed. 
Also on Sunday, the King held bilateral and expanded talks with Greek Prime Minister Tsipras, 
which covered opportunities for further cooperation and regional issues, the statement said. 
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