
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩/نيسان/٢٨
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  .يال القدس مركزيةحجهود الملك : غنيمات •

  ٤  ".األقصى"تدين االنتهاكات اإلسرائيلية ضد " الخارجية" •

  ٥  . فلسطين في مجلس النواب األردنيقضية •
  

  شؤون سياسية

  ٦  .ترفض المساس بالوصاية الهاشميةبطريركية الروم األرثوذكس  •

  ٦  .قرار واشنطن حول القدس والجوالن مزعزع للشرق األوسط: موسكو •

  ٧  .ندعم مواقف الملك الوصي على المقدسات: مسؤل تركي •
  

  اعتداءات

  ٧  .ًاالحتالل يرغم فلسطينيا في القدس على هدم منزله بيديه •

ً مستوطنا يقتحمون موقعا أثريا في قرية ٢٥٠ • ً   ٨  .الجيب بالقدسً

  ٨  .الكشف عن مستند يظهر السماح للمستوطنين بالصالة العلنية في األقصى •

  ٩  .االحالل يشدد إجراءاته ويغلق القدس القديمة بحجة األعياد •

  ٩  .العبري" الفصح"ً مستوطنا اقتحموا باحات األقصى خالل ٢٢٣٠ •

  ١٠  .داء طقوسهم الدينيةويستبيحون بلدة سلوان أل".. األقصى"المستوطنون يقتحمون  •
  

  شؤون مقدسية

  ١٠  .آالف يشاركون درب اآلالم.. القدس •
  

  تقارير

  ١١  .لن يمرا" صفقة القرن"و" الوطن البديل: "خطيب األقصى •

  ١٣  ".صفقة القرن"واشنطن قلقة من موقف األردن الرافض لـ : صحف إسرائيلية •
  

  

  

  

  

  



 
٣

  فعاليات

  ١٤  .المقدسات في مغير إربدمسيرة تأييد لمواقف الملك من القدس و •

  ١٥  .فعاليات شعبية تؤكد دعمها لمواقف الملك بالقضية الفلسطينية والقدس: الزرقاء •

  ١٦  ".القدس بوابة النصر"آالف األردنيين يشاركون في مهرجان  •

المتقاعدون العسكريون يؤكدون دعمهم للوصاية الهاشمية على القدس  •

  ١٨  .والمقدسات

  ١٩  .ف ساحات األقصى والمقابر بالقدسمعسكر تطوعي لتنظي •
  

  آراء عربية

  ١٩  !.قد تكون ميتة.. صفقة القرن •

  ٢١  .كيف نواجه صفقة القرن •
  

   مترجمةةعبريآراء 

ًكيف تقرأ إسرائيل منح الفلسطينيين حكما ذاتيا؟: ًاستعدادا لصفقة القرن • ً  ٢٢  

  ٢٣  .الحل الذي لم يجرب بعد: صفقة القرن •
  

  اخبار باالنجليزية

• Jordan sends letter of objection to Israel over ongoing 

violations in Jerusalem. ٢٥  

• Jordan’s stance on Palestine, Jerusalem ‘pivotal - 

Ghunaimat. ٢٥  

• Turkish PMs voice support for Jerusalem, Hashemite 

Custodianship. ٢٦  

    

  

  

  

  



 
٤

  القدسردن ألا

  ملك حيال القدس مركزيةجهود ال: غنيمات

وزير دولة لشؤون االعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان  قالت –  بترا–عمان 
ّمواقف االردن وجهوده بقيادة جاللة الملك حيال القدس والقضية الفلسطينية مركزية ومهمة، وهي واضحة  ّ

المجتمع الدولي، ورسخت أهمية حل الدولتين ومعلنة وساهمت بوضع القضية الفلسطينية بصدارة اهتمامات 
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧ٕواقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

واشارت غنيمات خالل لقاء عبر برنامج ستون دقيقة الذي بث على شاشة التلفزيون االردني اليوم 
. ّة لدعم األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعةالجمعة الى وجود تنسيق مع كل االطراف الدولي

ولفتت الى ان االردن ال يعرف تفاصيل صفقة القرن، وبغض النظر عن تفاصيلها كانت الءات الملك الثالثة 
واضحة حول التوطين والوطن البديل والقدس، فال تنازل عن الثوابت في هذا الجانب، وسيواصل األردن دوره 

ّالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، واصفة القضية الفلسطينية بأنها بموجب  ّ ّ
واضافت ان ردود الفعل الشعبية حول القضية الفلسطينية والقدس  .قضية اردنية عربية عالمية مشتركة

  .>>...مستمرة وثابتة خلف مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني

 ١ ص٢٧/٤/٢٠١٩الرأي 

***** 

  "األقصى"تدين االنتهاكات اإلسرائيلية ضد " الخارجية"
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، االنتهاكات االسرائيلية المتواصلة ضد  دانت –بترا  –عمان 

الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها اقتحام المئات من المتطرفين للحرم  /المسجد األقصى المبارك
  .يام الماضية بحماية الشرطة والقوات الخاصة االسرائيليةالشريف خالل األ

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل 
ُإستفزازا لمشاعر ماليين المسلمين في جميع أنحاء العالم، مثلما تمثل تجسيدا للسياسات اإلسرائيلية المدانة  ً ً

مشددا   .الحرم القدسي الشريف/ ة الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد األقصى المباركوالمرفوض
على أن دائرة اوقاف القدس والمسجد األقصى المبارك هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المسجد األقصى 

ًلشرقية، وفقا للقانون الدولي، ّوحمل القضاة اسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل في القدس ا .وتنظيم الدخول إليه
كامل المسؤولية عن هذه االنتهاكات واإلجراءات االستفزازية وعن سالمة المسجد األقصى المبارك، وطالب 

وأوضح القضاة أنه تم توجيه مذكرة احتجاج  .ًبوقفها فورا، وبإحترام إسرائيل إللتزاماتها بموجب القانون الدولي
  .مة اإلسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسيةدبلوماسية بهذا الخصوص للحكو

 ٣ ص٢٦/٤/٢٠١٩الغد 

***** 



 
٥

  قضية فلسطين في مجلس النواب األردني 
  

) ٥٢(ً سؤاال، وقدم ٣٠٦ً قانونا، ووجه ٢٠ أقر مجلس النواب خالل دورته العادية الثالثة -  عمان
 .مذكرة

 مواصلة النواب ز أعمال المجلسالذي يوج أكد التقرير وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية،... <<
لقاءاتهم الدبلوماسية مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة ومشاركاتهم الخارجية، مع البرلمانات العربية 

، ودعوة )القضية الفلسطينية(والدولية، بما يخدم قضايا األردن الرئيسية، فضال عن القضية المركزية 
طيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، البرلمانات الدولية إلى دعم الشعب الفلس

 لحشد الجهود والطاقات البرلمانية إلصدار قرارات برلمانية دولية إلدانة االستيطان وقوانين  وكذلك السعي
  باإلضافة الى دعم المملكة االحتالل العنصرية، التي ما تزال تستهدف اإلنسان واألرض في فلسطين المحتلة

 . لما تتحمله من أعباء الالجئين نيابة عن المجتمع الدولي

وبهذا اإلطار استضاف االردن أعمال المؤتمر التاسع والعشرين لالتحاد البرلماني العربي تحت عنوان 
والذي حظي برعاية جاللة الملك عبد اهللا الثاني، وبمشاركة رؤساء » القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين«

ّ، وممثلين عن بقية البرلمانات العربية، وتم خالله تسلم األردن رئاسة االتحاد البرلماني العربي عبر ً برلمانا١٧
 .رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة

ُوخلص المؤتمر بجملة من القرارات تم االعالن عنها عبر البيان الختامي ؛ تضمنت دعم الوصاية 
والمسيحية في القدس وحماية القدس من المحاوالت اإلسرائيلية التي الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

ودعم صمود االشقاء الفلسطينيين والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية  تستهدف طمس هويتها التاريخية،
وتثمين خطوات جاللة الملك عبد اهللا الثاني في وقف االعتداءات اإلسرائيلية على القدس والتمسك بمبادرة 

 .السالم العربية

باإلضافة إلى توحيد الجهود العربية لوضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية والتأكيد على ان الحق اإلسالمي 
والمسيحي في القدس هو حق أبدي ودعم جهود المصالحة الفلسطينية ودعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

ن الشعب الفلسطيني وتقديم مقترح لالتحاد البرلماني وحشد التأييد الدولي لرفع الظلم ع) األونروا(الفلسطينيين 
الدولي لحماية الشعب الفلسطيني باإلضافة الى التأكيد على قرارات القمم العربية الخاصة بعدم التطبيع مع 

 . إسرائيل

 القمة  ، أشار التقرير الىرلمانية على مستوى رؤساء المجالسومن ضمن جهود الدبلوماسية الب
ُ عقدت بين رؤساء برلمانات قبرص واليونان واألردن في البحر الميت، حيث أكد رؤساء الثالثية التي

البرلمانات على مخرجات القمة الثالثية التي جمعت جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيسين اليوناني والقبرصي 
جاللة الملك، الوصي على والداعية إلى توسيع التعاون بين البلدان الثالثة في مختلف المجاالت، ودعم جهود 

المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، في حماية األماكن المقدسة في المدينة، والحفاظ على الوضع 
 .القانوني القائم، مثلما اكدوا دعم الحل الشامل والعدل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين



 
٦

لتعاون البرلماني كقاعدة للقيم والمبادئ المشتركة لتعزيز وأكد البيان الختامي للقمة على أهمية ا
 .الطاقة، والسياحة، والتعليم والثقافة: التعاون الحكومي بين الدول الثالث في مجاالت

 ١٠ ص٢٨/٤/٢٠١٩الدستور 

***** 

  شؤون سياسية

 بطريركية الروم األرثوذكس ترفض المساس بالوصاية الهاشمية
  

ك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين واألردن،  أكد غبطة البطرير- القدس 
على موقف بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية الثابت من رفض أي محاوالت للمساس بحقوق الكنائس 
وابنائها، مشددا على موقف البطريركية الرافض لمحاوالت المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات 

  .ًية في القدس، ومثمنا دور االردن والسلطة الفلسطينية في دعم الحقوق المسيحيةالمسيحية واإلسالم

جاء ذلك، خالل استقباله امس في مقر بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية، رئيس اللجنة 
السفير عيسى قسيسيه : الرئاسية العليا لشؤون الكنائس الوزير الدكتور رمزي خوري يرافقه عضوا اللجنة

وأطلع رئيس وأعضاء اللجنة غبطة البطريرك على آخر فعاليات ونشاطات اللجنة  . نبيل مشحوروالسيد
ومنها النشاطات المتعلقة بمناصرة الكنائس في مقاومتها لمحاوالت المساس بحقوقها وحقوق أبنائها، 

 بطاركة ورؤساء والزيارات الدولية التي قام بها أعضاء اللجنة وكان آخرها الى سوريا ولبنان حيث التقوا
  .الكنائس هناك في هذا اإلطار

ّوعبر غبطة البطريرك عن استمرار عملية توفير األراضي بهدف بناء المساكن ببيت لحم وبيت 
جاال وبيت ساحور في إطار جهود بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية لتعزيز صمود المسيحيين في 

 .ُاألراضي المقدسة

 ٣ ص٢٧/٤/٢٠١٩الرأي 

***** 

  األوسط للشرق مزعزع والجوالن القدس حول واشنطن قرار :موسكو
  

اعتبر رئيس جهـاز االسـتخبارات الخارجيـة الروسـية سـيرغي ناريـشكين قـرار واشـنطن تجـاه القـدس 
 .والجوالن المحتل واالنسحاب من اتفاق إيران النووي، خطوة تزعزع الوضع في الشرق األوسط

قـرار الواليـات المتحـدة االعتـراف : "من الـدولي اليـوم الخمـيسوقال ناريشكين في مؤتمر موسكو لأل
بالقدس عاصمة إلسرائيل وهضبة الجوالن كإقليم تابع للدولة اليهودية، خالفا لقرارات األمم المتحدة، وكذلك 
انسحاب واشنطن من جانب واحـد مـن االتفـاق النـووي اإليرانـي يقـوض الجهـود الجماعيـة الراميـة السـتقرار 



 
٧

ّوعــالوة علــى ذلــك، يعــرض للخطــر مبــدأ تــسوية األزمــات فــي المنطقــة عبــر . ي الــشرق األوســطالوضــع فــ
  ".المفاوضات متعددة األطراف

 ٢٥/٤/٢٠١٩الصباح العربي 

***** 

 ندعم مواقف الملك الوصي على المقدسات: مسؤول تركي
  

 التركـي نـور الـدين نائب وزيـر الخزانـة» برلمانيون من أجل القدس« أكد رئيس مبادرة - ابتر - عمان
نبـاتي، أن فلــسطين قـضية المــسلمين األولـى، وان بــالده تـدعم الموقــف األردنـي، وتــساند مواقـف جاللــة الملــك 

. عبداهللا الثاني الوصي على المقدسات في القدس الشريف، مشددا على ضرورة توحيد الجهود في هذا المجال
يشارك فـي الملتقـى الفـرو آسـيوي للتعـاون والتنميـة، ويـضم جاء ذلك خالل لقائه الوفد البرلماني االردني الذي 

 .الوفد الذي يرأسه رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، النائبين سعود ابو محفوظ وانصاف الخوالدة

  ١ ص٢٦/٤/٢٠١٩الدستور 

***** 

  اعتداءات

  ًاالحتالل يرغم فلسطينيا في القدس على هدم منزله بيديه
  

رغمت بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس، اليوم السبت، المواطن  أ–كاالت و –القدس المحتلة 
المقدسي محمد الساليمة، من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، على هدم منزله بيديه، بذريعة البناء 

ية يأتي ذلك تنفيذا لقرار أصدرته محكمة بلدية االحتالل تحت طائلة الغرامة المالية العال .غير المرخص
  ). دوالرا أميركيا١٩.٣٣٤حوالي ( ألف شيقل إسرائيلي ٧٠وتكبيده تكاليف ورسوم الهدم البالغة نحو 

ً، بأن المنزل الذي شرع في هدمه ذاتيا كان من المقرر "العربي الجديد"وأفاد المواطن الساليمة، لـ
  .  أفراد، أكثر من نصفهم من األطفال٨أن يؤويه وأسرته المكونة من 

لساليمة إلى أنه اضطر للبناء منتصف العام المنصرم، نظرا ألزمة السكن الخانقة التي وأشار ا
  .تعانيها أسرته وعدم مقدرته على دفع إيجار سكن، حيث تسجل إيجارات السكن ارتفاعا كبيرا في القدس

 ولفت الساليمة إلى أن أهالي الحي الذي يقطنه، والمعروف باسم وادي قدوم، يعانون من قرارات
في .  ألف دوالر٤٠إذ تزيد رسوم الرخصة عن  الهدم، فيما ترفض بلدية االحتالل منحهم تراخيص للبناء،

وقت تحظى بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس بغطاء قانوني من محاكم االحتالل، كما حدث معه، إذ 
  .رفض قضاة المحكمة التماسا كان قدمه ضد عملية الهدم

 ٦ ص٢٦/٤/٢٠١٩السبيل 

*****  



 
٨

  مستوطنا يقتحمون موقعا أثريا في قرية الجيب بالقدس  ٢٥٠
 

 مستوطنا، اليوم الخميس، موقعا أثريا في قرية الجيب شمال غرب مدينة ٢٥٠ اقتحم – رام اهللا
 .القدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين وتحت حماية جنود االحتالل اقتحموا منطقة الجيب 
 القرية إلىوأضافت، ان قوات االحتالل أغلقت الطريق الرئيسية المؤدية  .قوسا في المكاناألثرية، وأدوا ط

  .طقوسهم المواطنين لمدة ساعتين، وذلك لتأمين الحماية للمستوطنين، أثناء تأدية أمام

 ٢٥/٤/٢٠١٩وطن 

***** 

  الكشف عن مستند يظهر السماح للمستوطنين بالصالة العلنية في األقصى

عن مستند تم نشره على مواقع التواصل االجتماعي، كتبه مستوطنون وسلموه لشرطة كشف نشطاء 
 بالسماح لهم بأداء صلوات – من خالله –ُالمسجد األقصى، يطالبونها  االحتالل المتمركزة والمتواجدة في
 .تلمودية علنية في المسجد األقصى

خالد زبارقة، أن الذي  األقصى وفي تصريح له، أفاد المحامي المتخصص بشؤون القدس والمسجد
االحتالل  محكمة ّعبارة عن تجميع لعدة قرارات سابقة صدرت عن"ُنشر عبر مواقع التواصل االجتماعي هو 

للمستوطنين بالصالة في المسجد األقصى، على  العليا خالل الشهور والسنوات السابقة، والتي كانت سمحت
 ."ًق تنفيذ القرار، بناء على تقديراتها األمنيةح" اإلسرائيلية"ُأن تعطي األجهزة األمنية 

في الصالة داخل  اليهود ًكانت تؤكد دائما على حق" العليا"ولفت المحامي زبارقة إلى أن المحكمة 
َالمسجد األقصى، كلما توجهت لها جماعات   .المزعوم" الهيكل"ّ

ًيشار أن عددا من المستوطنين أبرزوا في اآلونة األخيرة ذلك المست لعناصر شرطة االحتالل التي  ندُ
 .علني، ودون منع أو طرد منه تتجول معهم في األقصى، للسماح لهم بالصالة بشكل

ّووفقا لمقاطع الفيديو المصورة سواء عبر توثيق النشطاء المقدسيين أو الصحفيين أو من خالل ما  ً
دأت بالتساهل في صالة اليهود في شرطة االحتالل ب ، فإن"الهيكل"ُينشر عبر صفحات المستوطنين وجماعات 

 .األقصى بشكل تدريجي

الثالثاء الفائت طقوسه أمام مصلى قبة الصخرة في األقصى، ولم  مستوطن ّوفي حادثة موثقة، أدى
تقوم به  بل تركته يكمل، وبعد ذلك اكتفت بإخراجه من المسجد األقصى، على عكس ما كانت تمنعه الشرطة،

ٍإبعاد عن المسجد األقصى  ثم تتبعه بقرار  كانت تقتاده لمركزها في البلدة القديمةخالل المرات السابقة، حيث
  .لفترة محددة

 ٢٦/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***** 



 
٩

  االحتالل يشدد إجراءاته ويغلق القدس القديمة بحجة األعياد
 

ًمحكمـا علـى ً فرضت سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي، منـذ سـاعات صـباح يـوم الجمعـة، إغالقـا –القدس 
 ".األعياد المسيحية"مداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة، بحجة 

ــدتها القديمــة ومحــيط بواباتهــا  ــة وبل ــه وســط المدين ــة أن االحــتالل شــدد إجراءات ــادت مــصادر محلي ّوأف
طية، عـسكرية وشـر" دوريات"الرئيسية، وأغلق العديد من الشوارع والطرق الرئيسية بسواتر حديدية، مع تواجد 

ُخاصة فـي شـارع الـواد الممتـد مـن داخـل بـاب العـامود والمفـضي إلـى أبـواب المـسجد األقـصى وأسـواق وحـارات 
وأضاف أن إجراءات االحتالل تـسببت فـي إربـاك حركـة تـدفق المـصلين علـى المـسجد األقـصى  .القدس القديمة

   .المبارك ألداء صالة الجمعة برحابه الطاهرة

ضت إجراءات مشددة على المدينة وبلدتها القديمـة خـالل األسـبوع الماضـي وكانت سلطات االحتالل فر
، حيــث شــهد خــالل الفتــرة اقتحامــات واســعة مــن عــصابات المــستوطنين للمــسجد "عيــد الفــصح العبــري"بــسبب 

  .األقصى وتدنيس لحرمته بأداء صلوات وشعائر تلمودية

 ٢٦/٤/٢٠١٩أمد لإلعالم 

***** 

  العبري" الفصح"ت األقصى خالل ً مستوطنا اقتحموا باحا٢٢٣٠

 السبت، أمس سلوان، - أفاد مركز معلومات وادي حلوة -  خدمة قدس برس-القدس المحتلة 
 .العبري" الفصح"ً مستوطنا اقتحموا باحات المسجد األقصى المبارك، خالل أيام عيد ٢٢٣٠بأن 

بدأت من " الفصح"ة عيد وأوضح المركز في بيان له، أن اقتحامات المستوطنين لألقصى خالل فتر
شهد أوسع االقتحامات، ) الخميس(ونوه إلى أن أول من أمس  .األحد واستمرت حتى الخميس الماضي

  .ً مستوطنا٧٢٤حيث اقتحم األقصى 

وزير الزراعة في حكومة االحتالل " عيد الفصح"وأشار إلى أنه كان من بين المقتحمين خالل 
  .المزعوم" إدارة ما يسمى اتحاد الهيكلأعضاء مجلس "ًأوري أرئيل، وعددا من 

ولفت النظر إلى أن قائد شرطة االحتالل وكبار الضباط اإلسرائيليين اقتحموا األقصى األربعاء 
  .ًالماضي، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين

ُوذكر المركز المقدسي؛ والذي يعنى برصد وتوثيق اعتداءات االحتالل، أن العشرات من 
  .ا صلواتهم داخل المسجد األقصى، خاصة في منطقة باب الرحمةالمستوطنين أدو

 ٤ مقدسيين عن األقصى لفترات متفاوتة بين ٥وأبعدت شرطة االحتالل خالل اليومين الماضين 
  . أشهر؛ بينهم سيدة ومدير المتحف في المسجد األقصى٦ - أيام

 ٦ ص٢٦/٤/٢٠١٩السبيل 

*****  



 
١٠

 بيحون بلدة سلوان ألداء طقوسهم الدينيةويست".. األقصى"المستوطنون يقتحمون 
  

إلى ذلك؛ نفذت مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين، ...  <<– عمان –نادية سعد الدين 
، تحت حماية قوات االحتالل ”باب المغاربة“أمس، اقتحامات واسعة للمسجد األقصى المبارك، من جهة 

  .حاته، وسط تصدي المصلين وحراس المسجد لعدوانهماإلسرائيلي، وقاموا بجوالت استفزازية داخل با

المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى على شكل مجموعات، ونفذوا “وقالت أألنباء الفلسطينية إن 
  .”المزعوم” الهيكل“جوالت استفزازية داخل باحاته، وتلقوا شروحات من حاخامات عن 

دية دينية حيث تصدى المصلون وطلبة بعض المستوطنين حاولوا أداء طقوس تلمو“وأفادت بأن 
حلقات العلم بهتافات التكبير االحتجاجية لهم؛ فيما شوهدت حالة من االستنفار من قبل المرابطين 

  .”والمصلين الذين تواجدوا بشكل كثيف في المسجد

وقد واصل االحتالل منع العديد من المرابطين والمرابطات من دخول المسجد األقصى، واللواتي 
  .صمن قبالة بوابات األقصى وقمن بتالوة القرآن الكريماعت

المزعوم قد وجهت دعوات ألنصارها من المستوطنين المتطرفين لتنفيذ ” الهيكل“وكانت منظمات 
ًفي القدس القديمة، بدءا من مطلع ” عيد الفصح“اقتحامات واسعة للمسجد األقصى واالحتفاء بمناسبة 

  .األسبوع الجاري

، استباح عشرات المستوطنين بلدة سلوان باتجاه بطن الهوى، في القدس وفي نفس السياق
المحتلة، ألداء صلواتهم التلمودية في الكنيس المقام داخل عقار أبو ناب الذي تم سيطرة االحتالل 

 .اإلسرائيلي عليه بالقوة العسكرية العاتية واستالبه من أصحابه من المواطنين الفلسطينيين

  ١٩ ص٢٦/٤/٢٠١٩الغد 

***** 

  شؤون مقدسية

  آالف يشاركون درب اآلالم.. القدس
  

في " الجمعة العظيمة"شارك آالف المسيحيين األرثوذكس من أنحاء العالم في طقوس  - وكاالت 
 .بحزن، وتواجد أمني إسرائيلي كثيف" القيامة"شوارع القدس القديمة، وسط قرع أجراس كنيسة 

، بصوت "رتبة جنازة المسيح"نيسة القيامة تراتيل وصدحت، منذ الصباح الباكر، في محيط ك
 ."اليوم علق على خشبة"، و"يا يسوع الحياة نعظمك"المطربة اللبنانية فيروز 

وانطلق موكب المصلين من محكمة بيالطس البنطي، حيث حكم على المسيح بالصلب، سيرا على 
لى مكان صلبه في الجلجلة، وثم  على درب اآلالم قبل الوصول إ١٤ خطاه مع توقف عند المراحل الـ

   .المغسل داخل كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة



 
١١

، من أقدس األماكن لدى المسيحيين، الذين يؤمنون بأنها شيدت في موقع "القيامة"وتعتبر كنيسة 
 .دفن المسيح ثم قيامته

ديمة، وأغلقت الطرق من جهتها، عززت الشرطة اإلسرائيلية من تواجدها في المدينة القدس الق
 .المؤدية إلى الكنيسة بالحواجز الحديدية

، مع صالة الجمعة لدى المسلمين وازدحمت البلدة القديمة بالحجاج "الجمعة الحزينة"وتزامنت 
 .والمصلين والسياح والسكان في ظل الحواجز واإلغالقات داخل البلدة

رسالتنا "ا اهللا حنا، لإلعالميين، إن وقال رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس المطران عط
اليوم عشية االحتفاالت بعيد القيامة المجيد ستبقى رسالة الثبات والصمود والبقاء في هذه األرض المقدسة 

 ."فنحن متشبثون بفلسطين والقدس عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة أهم مقدساتنا

فلسطيني لكي يعيش بحرية من أجل مدينة القدس ومن أجل شعبنا ال"ودعا حنا إلى الصالة 
 ."وسالم، ومن أجل المشرق العربي لكي تسود ثقافة المحبة واإلخوة والسالم

  ٢٧/٤/٢٠١٩ اإلخباري RTموقع 

***** 

  تقارير

 لن يمرا" صفقة القرن"و" الوطن البديل: "خطيب األقصى
 

وات االحتالل في ظل أجواء مشحونة ومتوترة وانتشار مكثف لق -   كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
 ألف مصل صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك، ٥٥داخل وفي محيط البلدة القديمة، أدى نحو 

ورغم القيود اإلسرائيلية والتشديدات على الحواجز المقامة على مداخل المسجد والمدينة مع الضفة الغربية 
مدينة القديمة شهدت ازدحامات لدى االحتالل إال ان ال«الفصح «وفرض طوق عسكري اخر أيام عيد 

  .وحضور كبير من القدس والداخل الفلسطيني ومن بعض الوفود اإلسالمية

وكانت فرضت سلطات االحتالل، فجر أمس إغالقا محكما على مداخل البلدة القديمة من القدس 
لمدينة ، ونشرت سلطات االحتالل المئات من قواتها المختلفة في شوارع ا»األعياد«المحتلة، بحجة 

والطرقات المؤدية الى األقصى، إضافة الى قوات في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد، كما أغلقت العديد 
من الطرقات والشوارع المؤدية الى األقصى وسيرت فيها الحافالت العمومية التي تقل المستوطنين وخاصة 

  .في باب المغاربة جنوبي المدينة

ًجدها على المعابر بين القدس والضفة الغربية وخاصة شماال وجنوبا وعززت قوات االحتالل من توا ً
مع رام اهللا وبيت لحم وأغلقت العديد من الشوارع والطرق الرئيسية بالحواجز الحديدية، مع تواجد مكثف 
للدوريات العسكرية والشرطية، وكذلك داخل البلدة القديمة، خاصة في شارع الواد الممتد من داخل باب 



 
١٢

ُود والمفضي إلى أبواب المسجد األقصى وأسواق القدس القديمة، ما تسببت في إرباك وازدحامات العام
  .وتعطيل لحركة المصلين الى المسجد األقصى

من جانبه، خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية 
صفعة (، وقال هي في الحقيقة »صفقة القرن« بـالعليا ركز في خطبته على حملة الترويج لما يسمى 

  ، )القرن

نعم صفعة لمن يؤيدها ويطبقها أو يسير على نهجها، ان وسائل االعالم الغربية واإلسرائيلية تروج 
ًوتمهد الطريق وتهيئ األجواء لها بهدف اإلعالن عنها بعد شهر رمضان، مؤكدا انها صفقة لتصفية 

  .ولة االحتاللالقضية الفلسطينية ولتثبيت د

ًوأضاف الشيخ عكرمة ان الواليات المتحدة بدأت منذ مدة بتنفيذ هذه الصفقة عمليا وبشكل 
ًتدريجي قبل اإلعالن عنها رسميا، ومن ذلك االعتراف بيهودية الدولة، ثم بنقل السفارة االميركية من تل 

 المساعدات المالية لوكالة غوث ابيب الى القدس المحتلة، وباالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، وبوقف
  .وتشعيل الالجئين الفلسطينيين، ولحقها وقف كافة المساعدات االميركية المالية للسلطة الفلسطينية

وحذر خطيب المسجد األقصى من خطورة هذه اإلجراءات الباطلة وخاصة من يهودية الدولة 
وقال لقد حذنا من يهودية الدولة منذ اكثر وانعكاساتها الخطيرة وخاصة على أهلنا في الداخل الفلسطيني 

ًمن خمس سنوات ألن المشروع مدون ضمن المخططات األمريكية اإلسرائيلية مسبقا، واصدرنا فتوى 
شرعية في حينه بأن الديار الفلسطينية هي ديار إسالمية بقرار إلهي، وال قيمة لقرارات أميركا وترمب او 

  .قنا الشرعيةأي هيئة كانت يتناقض قرارها مع حقو

وشدد الشيخ عكرمة على ان القدس محصنة بقرار من رب العالمين، وهي بوابة األرض الى 
السماء، ومرتبطة بمكة والمدينة المنورة، وال يملك احد منحها لالحتالل وكذلك حق العودة لالجئين 

لجماعي وكل مشاريع الفلسطينيين ال يوجد قوة تستطيع شطب هذا الحق الراسخ الثابت الفرد والشخصي وا
  . شطب هذا الحق وتوطين الالجئين في الدول العربية المضيفة فشلت وستفشل

وقال لقد سبق واصدرنا فتوى تحرم التعويض عن األرض والبيوت والممتلكات الن التعويض هو 
ا الن أرض فلسطين ال تعويض عنها النه) الوطن البديل(ـ بمثابة البيع، وبرفض التوطين وما يعرف ب

  .ًارض مباركة ومقدسة، فالقبول بالتعويض والوطن البديل تنازل عن ارض فلسطين وهو محرم شرعا

ومشروع تصفية القضية » صفعة القرن«وأوضح رئيس الهيئة اإلسالمية العليا ان من ضمن 
الفلسطينية إبقاء المستوطنات وشرعنتها، فاالستيطان عمل عدواني غير شرعي ولن يكون، وهذه 

طنات منتشرة مثل السرطان في انحاء فلسطين، مما أدى الى تمزيق البالد وتشتيت العباد، فعن أي المستو
ًدولة نتحدث تقام على كانتونات مبعثرة متفرقة فحل الدولتين كان سراب خادع، والمؤسف انه أصبح مطلبا 

   .ًوطنيا



 
١٣

جد كان يخطط له وحذر الشيخ صبري من استهداف المسجد األقصى بشكل مستمر وقال ان المس
ًيوميا من خالل االقتحامات التي تأخذ الطابع االستفزازي كما الطابع الرسمي السياسي، إذ حكومة االحتالل 
اليمينية كانت تخطط ألبعد من ذلك باالستيالء على المصلى المرواني إال انها فشلت بعد ان تصدى لهم 

ع اليد على مبنى باب الرحمة لتحويله الى كنيس، المسلمون بإعادة ترميمه، فما يأسوا االن يحاولون وض
ًإال ان المسلمين قد بادروا ايضا الى إعادة فتحه إلقامة الصالة، وهو مبنى كان يقام فيه مجالس العلم وقد 

ًمؤكدا ان . »احياء علوم الدين»ًاتخذه االمام الغزالي مقرا لمدة ثالث سنوات وألف خاللها كتابه المشهور 
  .يبقى مفتوح باذن اهللاباب الرحمة س

الى ذلك أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل بعد صالة 
الجمعة جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي امس مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار على الحدود 

تالل لمسيرات نعلين وبلعين وكفر  للمسيرات، وكذلك خالل قمع االح٥٧الشرقية للقطاع، في الجمعة الـ 
 .قدوم في الضفة

  ٦ ص٢٧/٤/٢٠١٩الرأي 

***** 

  "لصفقة القرن"واشنطن قلقة من موقف األردن الرافض : صحف إسرائيلية
  

ًأفادت صحف إسرائيلية، عبر مواقعها أمس، نقال عن مسؤولين  –ن عما – نادية سعد الدين
، جراء دعمه ومناصرته ”صفقة القرن“وقف األردن الرافض لـ أميركيين، بأن اإلدارة األميركية قلقة من م

  .للقضية الفلسطينية، مما قد يعرقل نفاذ خطة عملية السالم في المنطقة

اإلسرائيلية، فإن المسؤولين، الذين لم تسمهم، أعربوا عن ” هآرتس“ًوطبقا لنفس الصحف، ومنها 
لشعب والقضية الفلسطينية، والمؤكد لضرورة إنهاء خشيتهم من أن يؤدي الموقف األردني الثابت والداعم ل
 وعاصمتها القدس وحق العودة، إلى إحباط ١٩٦٧ٕاالحتالل واقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود العام 

  .”الخطة وعرقلة ايجاد طريقها للتنفيذ

فيما تصطدم الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة مع 
مون ما تسرب من الخطة التي يتم بموجبها إسقاط قضية القدس المحتلة، بما تضمه من مقدسات مض

  .دينية السيما المسجد األقصى المبارك، من نطاق المفاوضات لصالح االحتالل والسيادة اإلسرائيلية

أن األردن ًاإلدارة األميركية تدرك، نقال عن مسؤوليها، ب“إن ” هآرتس“وقالت الصحيفة اإلسرائيلية 
، مثلما ”لن يوافق على خطة ال تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحل قضية الالجئين الفلسطينيين

األردن ومصر ودوال عربية أخرى سوف تجد صعوبة في دعم خطة ال تشمل دولتين “ًتدرك جيدا أن 
   .”وعاصمة فلسطينية في القدس
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” رد سلبي“قلق اإلدارة األميركية من احتمال “لى ًونوهت، طبقا لدبلوماسيين عرب وأوروبيين، إ
ًواشنطن تأمل أال يكون الرد العربي رفضا تاما للخطة“، إال أن ”صفقة القرن“لألردن ومصر على  ، وفق ”ً

  .”هآرتس“

ًهناك صراعا بين اإلدارة األميركية، والقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس “وزعمت الصحيفة بأن 
   .”كسب مواقف الدول العربية إلى جانب كل منهما بشأن الخطةمحمود عباس من أجل 

ولفتت إلى محاوالت المبعوث األميركي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، جيسون 
غرينبالت، نفي األخبار التي تشير إلى أن الخطة تشمل نقل فلسطينيين إلى سيناء أو إقامة كونفدرالية في 

  .األردن

غرينبالت التقى في عدة مناسبات مع منظمات يمينية في الواليات المتحدة “أن ” هآرتس“وأكدت 
تروج لفكرة تبادل األراضي في سيناء، وقد حدث بعضها قبل دخول الرئيس األميركي، دونالد ترامب، البيت 

  .”ًاألبيض، بينما كان غرينبالت مستشارا حينها لحملة ترامب االنتخابية

كية تحاول توظيف خبراء في شؤون الشرق األوسط للدفاع عن الخطة اإلدارة األمير“وأضافت أن 
  .>>...، وفق مزاعمها”ومحاولة تقديم مزاياها إلى وسائل اإلعالم في العالم العربي

  ١٩ ص٢٦/٤/٢٠١٩الغد 

***** 

  فعاليات

  مسيرة تأييد لمواقف الملك من القدس والمقدسات في مغير إربد
  

ء بلدة المغير في إربد عن تأييدهم لمواقف جاللة الملك في أبنا عبر –  محمد قديسات–اربد 
وصوال " كلنا معك والقدس لنا"الدفاع عن القدس والمقدسات خالل مسيرة عقب صالة الجمعة تحت شعار 

وردد المشاركون في المسيرة التي دعا اليها المجلس المحلي في البلدة  .الى دوار الشهداء بالبلدة
ًهداء بالبلدة حيث اقيم مهرجان خطابي تأييدا ووالء لقائد الوطن ومواقفه الداعمة واستقرت في ميدان الش ً

  .والراسخة للقضايا االسالمية والعربية وبمقدمتها القدس والقضية الفلسطينية

سيرة مواقف الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وتمسكه بالوصاية وحيا المشاركون بالم
الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس مؤكدين اعتزاز الشعب االردني بكل مكوناته السياسة 
والشعبية بالمواقف الشجاعة التي ينتهجها جاللته في التصدي للمؤمرات والضغوطات التي تحاك ضد 

  .>>... وتسعى لتهويد المدينة المقدسةالقضية الفلسطينية

وأكد المتحدثون الدكتور هايل الداود وزير االوقاف االسبق واللواء متقاعد موسى الخليلي ... <<
وعضو الالمركزيه منير غرايبه ورئيس اللجنة المحلية لمنطقة المغير منذر القبالن والدكتور احمد موسى 
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ين والمحامي حاتم القصاص على أن القدس خط أحمر بالنسبة عودات وغازي القبالن وايمن على الصياح
  .>>...للهاشميين واألردنيين وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات خير دليل على ذلك

إن جاللة الملك يمثل صوت الحكمة والعقل واالعتدال والوسطية وصوت جاللته " وقالوا... <<
دول العربية ودول والدول األوروبية والعالم اإلسالمي وان مسموع عند كل االطراف وتحركاته فعاله لدى ال

الموقف الملكي المشرف طمأن األردنين جميعا وبعث برسائل لكافة دول العالم بوضوح الموقف االردني 
  ".الثابت تجاه القدس والمقدسات االسالمية والمسيحي

ية الممنهجة الهادفة إلى تهويد الى أنه وبالرغم من قسوة الهجمات والممارسات اإلسرائيل"واشاروا 
القدس ومقدساتها، إال أن الموقف الهاشمي بقيادة جاللة الملك والمتمثل بجهود جاللته في تأكيد الوصاية 
الهاشمية والرعاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في هذه المدينة قد أحاط هذه المقدسات بحصن 

ًان جاللته هو األكثر وعيا ومعرفة بتشعبات القضية منيع حماها من الضياع والطمس والزوال و
 .الفلسطينية

 ٣ ص٢٧/٤/٢٠١٩الرأي 

*****  

 ليات شعبية تؤكد دعمها لمواقف الملك بالقضية الفلسطينية والقدسافع: الزرقاء
 

 فعاليات شعبية وأهلية في محافظة الزرقاء، وقوفهم خلف ت أكد-  الزرقاء -  إحسان التميمي
لك عبداهللا الثاني ودعم صموده ومواقفه فيما يتعلق بالقدس وبالقضية الفلسطينية جاء ذلك قيادة جاللة الم

خالل مشاركتهم في اللقاء الوطني الذي اقيم في جمعية محافظة نابلس بالزرقاء وبمشاركة جمعية ابناء 
نية وعروبة القدس اللد الخيرية وتجمعاتهم لدعم وتأييد مواقف جاللة الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطي

  . ومشروعية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات المسيحية واالسالمية

وقال رئيس جمعية نابلس نادر البكري إن األردني من جميع االصول والمنابت يقفون صفا واحد 
هو إرث مجد هاشمي ”خلف قيادة جاللة الملك، وأن موقف الهاشمين من القدس واضح وضوح الشمس 

وأضاف في كلمة القاها في اللقاء الذي حضره المئات إن  .”وواجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات
الرعاية الهاشمية والوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس هو امر منتهي التنازل 

  .اهرةعنه مهما كلف الثمن وان رعاية الهاشميين للمقدسات هي ارث تاريخي لساللتهم الط

وأكد البكري وقوف األردنيين في خندق القيادة الهاشمية فالقدس هي األساس الذي ال بديل عنه 
إلنهاء الصراع التاريخي ووصوال إلى قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، مضيفا أن الوصاية 

يتشرف األردن ويستمر الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس مسؤولية تاريخية، 
  .بحملها
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من جهته قال رئيس جمعية اللد محمود حوسة ان المسيرة واجب وطني يأتي للتأكيد على الوقوف 
خلف القيادة الهاشمية الحكيمة ودعم مواقفها المشرفة والتي تظهر منعة االردن وقوتها في وجه صفقة 

  .ن من القدس والمقدسات فيهاالقرن والموقف الحقيقي والذي لطالما كان موقف الهاشميي

واضاف حوسة ان الموقف االردني ثابت واكد عليه جاللة الملك اكثر من مره مؤكدا وقوف كافة 
ابناء الشعب االردني حلف قيادته الحكيمة في وجه اي مؤامرت قد تحاك على قضيتنا المركزية القضية 

  .الفلسطينية او على المقدسات االسالمية والمسيحية

ه قال المهندس محمد عمران البوريني ان جاللة الملك صاحب موقف ثابت اليتغير عندما من جهت
يتعلق االمر في قضية القدس والمقدسات واضاف البوريني ان هذا اللقاء يأتي للتأكيد على الوقوف خلف 

لظروف القيادة الهاشمية الرشيدة ودعم المواقف المشرفة والتي اظهرت حقيقة االردن وصموده في ظل ا
الصعبة التي تمر فيها المنطقة خصوصا فيما يتعلق بصفقة القرن وموقف االردن الرافض الي انهاء 

  .للقضية الفلسطينية دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة

وقال نجيب القدومي ان مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني هي مواقف مشرفة وتأتي للدفاع عن 
  .مين المركزيةقضية العرب والمسل

واكد القدومي ان مواقف الملك ثابتة وان دعمه وتأييد صموده واجب شرعي على كل عربي وكل 
  .مسلم للدفاع عن المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

 .ودعا القدومي الى دعم صمود جالله الملك والتأكيد على ارث الهاشمين في المقدسات وحمايتها

  ٩ ص٢٨/٤/٢٠١٩الغد 

*****  

  "القدس بوابة النصر"آالف األردنيين يشاركون في مهرجان 
  

اآلالف من األردنيين من مختلف محافظات المملكة بمهرجان  شارك – بترا –الشونة الجنوبية 
القدس بوابة النصر الذي نظمته جماعة اإلخوان المسلمون مساء اليوم الجمعة بمنطقة سويمة في الشونة 

 .الجنوبية

 العام لجماعة اإلخوان المسلمين عبد الحميد الذنيبات نلتقي اليوم بجوار أبي عبيدة وقال المراقب
وشرحبيل وفي اقرب نقطة الى فلسطين المباركة وقلبها القدس داعيا األردنيين واالردنيات أن يكونوا راس 

  .الحربة لمواجهة المشروع الصهيوني المدعوم من الغرب 

 وشعبيا لمواجهة صفقة القرن مطالبا الحكومة بترجمة هذا وأكد وحدة الموقف األردني رسميا
ٕالتالحم الى برامج عملية واعالمية والغاء صفقة الغاز واعادة النظر بالعالقات مع االحتالل االسرائيلي ٕ.  
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وبين أن قوة األردن تكمن في حصانة جبهته الداخلية وان الوقوف مع القدس ال يحول دون 
يا القوى السياسية والشعبية للتوحد على الحد األدنى لتعظيم نقاط االتفاق إلنقاذ التوجه للداخل األردني داع

  .البلد وحمايته من كل المؤامرات

من جهته أكد األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي المهندس مراد العضايلة موقف الشعب 
ة القدس العربية واإلسالمية ، األردني الرافض لكل مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية وألي مساس بهوي

الشعب األردني يقولها بصوت مدو بأن القدس واألقصى ليسا للبيع وأننا نجوع وال نفرط " ًمضيفا 
  ".بفلسطين، فالدفاع عن القدس وحيفا هو دفاع عن عمان والسلط والمدن األردنية

تي يريدون منها أن وأضاف العضايلة أن الشعبين األردني والفلسطيني سيسقطون صفقة القرن ال
نتنازل عن فلسطين وعن القدس وعن حق عودة الالجئين، نقول لهم دماؤنا فداء لفلسطين ولألقصى وهي 
سبيل التحرير وال سبيل غيره، وهذه مهمتكم يا أهل األردن التي انتدبكم لها رسول اهللا وهي الجهاد 

  ".والتحرير

مقربة من القدس وفلسطين، فالقدس ليست فقط أنتم اليوم على "ًوخاطب العضايلة الحضور قائال 
ًالمسجد األقصى بل نحن اليوم على أرض القدس وحيفا وعكا ويافا من أرض القدس، فالقدس ليست ترابا 

  ".فقط، والدفاع عن القدس دفاع عن األردن وفلسطين

فلسطين، ووجه العضايلة التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد األقصى وللمقاومين على أرض 
  .ًمستنكرا ما تقوم به بعض األنظمة العربية من هرولة للتطبيع مع االحتالل

يا أهل األردن إن مهمتكم التحرير فال تحيدوا عن ذلك، مستذكرا بطوالت األردنيين التي : "وأضاف
  ".سطروها في باب الواد والكرامة وغيرها من البطوالت على أرض فلسطين

ً الدكتور عبد اللطيف عربيات مشيدا بمواقفه الوطنية وخدمة الدعوة كما نعى العضايلة المرحوم
  .اإلسالمية وقضايا األمة، ودوره في نهضة األردن وازدهاره

ٕوتحدث الطيار يوسف الدعجة عن موقف الرئيس األميركي ترمب المنحاز للصهيونية واعالنه 
لتصفية القضية الفلسطينية داعيا االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل وخطته المعروفة بصفقة القرن 

األردنيين للوقوف خلف قيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني لمواجهة الضغوط الدولية لتغيير موقفه الثابت 
  .من القضية الفلسطينية وعروبة القدس

 ٣ ص٢٧/٤/٢٠١٩الرأي 

*****  
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  مقدساتالمتقاعدون العسكريون يؤكدون دعمهم للوصاية الهاشمية على القدس وال
  

تجمع اربد للمتقاعدين العسكريين دعمه للوصاية الهاشمية على  أكد –  بترا–دير ابي سعيد 
القدس والمقدسات، ودعمه لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني المناصرة للقدس عاصمة فلسطين ورفض 

  .التهويد وللتوطين وصفقة القرن

رقش الرياضية السياحية بذكرى معركة الكرامة وحيا التجمع خالل احتفال أقامه امس، في مدينة ب
الخالدة، ورعاها نيابة عن رئيس هيئة األركان المشتركة قائد المنطقة العسكرية الشمالية، بحضور كبار 
ضباط المنطقة وكبار الضباط المتقاعدين في محافظة اربد، جاللة الملك وأرواح شهداء الجيش العربي 

  .ً معارك الشرف والرجولة التي خاضها الجيش دفاعا عن الوطن وعن القدسأبطال الكرامة الخالدة وأبطال

واستذكر رئيس التجمع العميد المتقاعد محمد مناجرة جوانب من استبسال أبطال الجيش في معركة 
  .الكرامة التي أعادت الكرامة لألمة من خالل بطوالت وتضحيات جيشنا العربي

لة الملك في دعم مواقف جاللته المناصرة للقدس وأكد أهمية وضرورة رص الصفوف خلف جال
ولفلسطين ولإلسالم والعمل على تكريس القيم اإليجابية التي تحقق للوطن وألبنائه الخير ليبقى وطننا 

  .يحتذى بقمم شامخة من البناء واإلنجاز واالعتزاز

ًء الوطن جيشا وأمنا وهنأ رئيس جمعية كفرابيل الثقافية الدكتور محمد مسرات، جاللة الملك وأبنا
ًوشعبا باألعياد الوطنية التي تتزامن مع مواقف عز لجاللة الملك تجاه القدس والمقدسات، فيما أكد مدير 
مدينة برقش الرياضية عمر الفقيه اعتزاز أبناء كفرابيل بجاللة الملك وبالجيش واألمن وبمواقف جاللته 

  . والدفاع عنهاالنابعة من إرث الوصاية الهاشمية على المقدسات

وتخلل االحتفال فقرات غنائية وقصائد شعرية معبرة للطفلتين رغد جرادات وبيسالن ابو الهناء 
الجيش العربي، وحضر االحتفال جمع كبير من  – ووصالت موسيقية لفرقة موسيقات القوات المسلحة

  .عبية في اللواءاء ورؤساء هيئات شالمتقاعدين العسكرين في محافظة اربد ولواء الكورة ووجه

ًوسلم راعي االحتفال دروعا تكريمية لمشاركين في معركة الكرامة من الجيش العربي ولناشطين في 
  .الخدمة العامة في اللواء

 ١٣ ص٢٨/٤/٢٠١٩الرأي 

*****  
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  معسكر تطوعي لتنظيف ساحات األقصى والمقابر بالقدس
 

العاشر لتنظيف ساحات " ًلقدس أوالا"ف المتطوعين في معسكر آال يشارك – القدس المحتلة
 .المسجد األقصى المبارك والمقابر المحاذية له في مدينة القدس المحتلة

أن عشرات الحافالت والسيارات من مناطق الجليل والمثلث والمدن " صفا"وأفاد مراسل وكالة 
وعات من الداخل  مدينة القدس لنقل آالف المتطوعين والمتطإلىالساحلية والنقب في اتجاهها اآلن 

   .العاشر" ًالقدس أوال"ي للمشاركة في معسكر الفلسطين

ًوأشار إلى أن أعمال المهرجان التطوعي انطلقت اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا، وسيتم 
 جانب ورشات ثقافية تعليمية إلى المبارك والمقابر المحاذية له، األقصىمن خالله تنظيف ساحات المسجد 

  .كافة الفئات العمرية، وترميم بعض المدارس والبيوت في البلدة القديمة وحي سلوان لإرشادية

وأضاف مراسلنا إلى أن المعسكر سينتهي بتجمع المتطوعين في المسجد القبلي للمشاركة في 
ويقام هذا المعسكر للسنة العاشرة على التوالي حيث  .احتفالية إنهاء المعسكر وذلك بعد صالة الظهر

، اإلغاثة، جمعية األقصىالحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني من خالل مؤسساتها جمعية تنظمه 
  .مؤسسة الفرقان، مؤسسة القلم، مؤسسة صمود ومهارات

  ٢٧/٤/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*****  

  آراء عربية

  !ميتة تكون قد ..القرن صفقة
  

   العبادي محمد سامر 

 الـــرئيس اعتــراف لقــرار أفردتهـــا مــادة الجــاري نيـــسان مطلــع" لــومبيرغب "عنونـــت المــضمون بــذات
 انهـاء إلـى تـؤدي قـد الجوالن حيال األميركي الرئيس خطوة إن ":قائلة الجوالن، بضم ترمب دونالد األميركي

  "..الخطة تلك

ــصحفية المــادة وأشــارت ــى ال ــة الخطــوة أن إل ــى أدت األميركي ــات خــسارة إل ــا المتحــدة الوالي  لحلفائه
 إعـالن سـبقت التـي الحثيثـة بـالخطوات ًتباعـا يضيع عامين مدار على للخطة بالتوظيب جهدها وأن العرب،
  .الخطة

 تتــضمن تــسوية بــأي العــرب قبــول عــدم أن تــدرك باتــت األميركيــة بالــسياسية ًأوســاطا فــإن وعليــه،
 والالجئـين ٦٧ وحـدود الفلـسطينية للدولـة كعاصـمة الـشرقية والقـدس الفلسطينية الدولة مبادئ عن التنازل
  .التطبيق إلى طريقها تجد لن وسواها



 
٢٠

 منــزوع ٍذاتــي ٍوبحكــم للفلــسطينيين االقتــصادية التنميــة فــرص علــى ترمــب إدارة رهــان مــن وبــالرغم
 إدارة بوجـه العثـرة حجـر سـتبقى القـدس رأسـها علـى جوهريـة مسائل فإن ،بإسرائيل االعتراف مقابل السيادة
  .ترمب

 المطلـق انحيـازه مقابـل ترمـب خطـة دعـم يقبـل المتحـدة للواليـات ًحليفـا ًعربيـا تجد أن الصعب ومن
  .عنهم ًنيابة قبولها ألحد يمكن فال بالصفقة الفلسطينيون يقبل لم إذا أنه واألهم ،إلسرائيل

 ًعربيـا، عليـه والبنـاء بـل إليـه االنتبـاه يجـب سياسـي حـراك هنـاك أوروبـا، فـي األخرى، الضفة على
ـــر ـــه ويعب ـــى ســـابقين مـــسؤولين الةرســـ عن ـــي االتحـــاد إل ـــدانهم وحكومـــات األوروب ـــصاف يطالبونهـــا بل  بإن

  .الفلسطينيين

 وسـتة سـابقا ًأوروبيـا خارجيـة وزير ٢٥ وهم الموقعين، وأوزان مضامينها من وزنها تأخذ والرسالة
  ).ناتو( طلسياأل شمال لحلف السابقين العامين األمناء من واثنان أيضا، سابقين أوروبيين وزراء رؤساء

 واحـدة ٍدولـة لحـل االنـزالق إلـى سـتؤدي أنهـا فـي ترمـب إدارة خطـوات مـن ًتحـذيرا الرسالة وتضمنت
 األوروبيـون حققهـا التـي المخاسر من ٍمزيد إلى ستؤدي الخطوات هذه أن في وترى متساوية، غير بحقوق
  .السلمية العملية من مضت ٍعقود مدار على أنفسهم

 إلـى ويـشير م،١٩٦٧ عـام حـدود علـى فلـسطينية دولـة اقامـة على يؤكد بيةاألورو الرسالة وجوهر
 واالزدهـار الـسالم من فترة أطول جلب الذي الدولي القانون تجاوز يمكن ال وأنه بالقدس، الفلسطينيين حق

  .ألوروبا

ــا ــالرغم فأوروب ــات مــن وب ــة نفــسها فــي تــرى الواحــد القطــب نظري  وقواعــده، العــالمي للنظــام مرجعي
  .األميركية التسوية مواجهة على قادرة جبهة سيبني الجهود هذه مع التفاعل فإن اليوبالت

 ولـم لهـا سـلمنا إن كـذلك هـي كبيـرة؟ األمريكيـة للتـسوية الحياة فرص هل الرافض المشهد هذا أمام
 اإلبقـاء فباإلمكـان ودبلوماسـيتنا غـضبنا وتيـرة مـن رفعنـا إن ًتمامـا ذلـك عكـس علـى وهـي ونـشتبك، نتفاعل
  .األدراج حبيسة بقيت سابقة وأفكار كمتقرحات ورق على ًحبرا عليها

ــة فالجبهــة ــة العربي ــوم هــي الموحــدة األوروبي ــستبق فرصــة الي ــصفقة ت ــر ال ــي وتفك ــوم ف ــالي الي  الت
  !إلعالنها

  ٨ ص٢٦/٤/٢٠١٩الرأي 

*****  
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  القرن صفقة نواجه كيف
 

  الزيود مرزوق علي محمد

 الصفقة هذه أن ًعلما بقلية، ليست زمنية فترة ومنذ" القرن صفقة "بـ يسمى ما عن الحديث يكثر
 هادئة، نار على إعداده تم مفتوح ببوفيه تكون ما أشبه الصفقة هذه عام، المئة على يزيد ما عمرها
 األقطاب بعض وتماهي إسرائيلية أميركية نظر وجهة من تنضج وأن لها بد ال النار هذه هدوء كان ومهما

 ًمرورا بفلسطين بدأ قد إعداده أن وأعتقد الرئيس، الطبق تمييز أو تصنيف بحيرة المرء بيصا العربية،
 على جار العمل زال وما بفلسطين، وسينتهي والسودان واليمن فسوريا وليبيا فمصر تونس ثم ومن بالعراق
 الفلسطينية األراضي داخل الوضع ترتيبات من اقتربنا كلما إعداده نار لهيب ويشتد األصباغ، إضافة

  ..المحتلة

 ٕواعالن الالجئين، وتوطين العودة، حق دفن على سيعمل" الصفقة "لهذه اإلعداد جريمة أن وأعتقد
 من ضيق مربع أو بمربعات الفلسطينيين وحشر المحتل، الصهيوني للكيان أبدية عاصمة القدس كامل

 حصيف ومن أفريقيا، جنوب في ليسوتو طريقة وعلى ديس أبو تكون ربما عاصمة لها الضفة أراضي
 مؤسسات بعض أن بذلك؛ وأقصد الصفقة، لهذا ناجزة أدوات وسيسبقه سبقه هذا كل نذكر أن القول

 الصف داخل والتفرقة الفتن وبث الجهود تشتيت على طاقتها بكل عملت طويلة فترة ومنذ العربي اإلعالم
 والمناورة الشروع في راحتهم أخذ من" الصفقة "أصحاب مكنت خصبة أرضية بذلك ُمهيئة ونخره، العربي

  .بنودها تطبيق في

 نحن جلدتنا أبناء من معهم يتماها ومن واألميركيون اإلسرائيليون مهندسوها يعتقد" الصفقة "هذه
 سياسة االعتقاد بهذا قناعتنا يعزز وما لها، الالزم المال توفير تم إذا الضوء ترى ربما أنها العرب،

 سيولة انفراج مقابل القبول، حالة إلى ٕوايصاله خنقه ومحاولة األردن، على لممنهجا االقتصادي التضييق
  ..الضفة أراضي وعلى المحتلة األراضي داخل هم من على التضييق سياسة يفوتني وال الشعب، بيد تجري

 بمعزل معه التعامل لنا يمكن ال سواء، حد على والفلسطيني األردني للمكون بليل دبر ما أن أعتقد
 أن" حماس"و" فتح "رأسها وعلى الفلسطينية والفصائل القوى جميع على :والمطلوب اآلخر، عن منا كل

 عليه سيكون" الصفقة "من موقفيهما فإن ٕواال التحرير، قواعد إلى تعود وأن المباشرة، المصالحة إلى تذهب
 االحتالل، مع األمني سيقالتن عن التوقف ويجب وقبول، ورضى استجابة وربما استفهام، عالمة من أكثر

 نفوس داخل والمواجهة المقاومة روح وبث وتحفيزها الفلسطيني الداخل في التحررية القوى كل ودعم
 أو صفقة بأي باإلطاحة الرئيس الكفيل هو المحتلة األراضي داخل جادة انتفاضة أو ثورة ألن الشعب،
  .العمل طريق ونيكاراغوا الفلبين تاريخ في ولنا مخطط

 دعم أي رفض الملكي الحسم خالل ومن سبق فلقد الفلسطيني، المصير شريك لألردن بالنسبة اأم
 الشعب من المطلوب .."للبيع ليس واألردن صفقات ال ":العبارة بصريح الملك وقالها مالية، تسهيالت أو
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 ًواحدا ًصفا فيق أن الجميع وعلى واحد، رجل قلب على لتكون الداخلية، الجبهة تماسك هو اآلن األردني
 مصالح وتداخل تتكاثر ملمات هكذا مثل في ألن أجندة، صاحب أو متخاذل أو نشاز صوت كل بوجه

  !الشياطين

  ٨ ص٢٦/٤/٢٠١٠٩الرأي 

*****  

  عبرية مترجمةآراء 

ًكيف تقرأ إسرائيل منح الفلسطينيين حكما ذاتيا؟: ًاستعدادا لصفقة القرن ً  
  

  )٢٤/٤/٢٠١٩ هآرتس (فايس اوري

 صفقة فإن" بوست واشنطن "لـ تقرير حسب .للفلسطينيين ذاتي حكم :تعود تركناها التي ةالنغم
 في المعارضة يثير الذي األمر وهو للفلسطينيين، ذاتي حكم إلنشاء ًمسارا تتضمن أن يتوقع لترامب القرن

 أن يحالصح من لكن المطاف، نهاية في ترامب خطة ستتضمن ماذا معرفة الصعب من .الدولي المجتمع
   المشروع؟ الذاتي الحكم هو ما مسألة حول إسرائيل في دارج خطأ تعديل اآلن يتم

 بالسماح ملزمة ستكون إسرائيل فإن إسرائيلية، سيطرة تحت ًذاتيا ًحكما فلسطين أصبحت إذا
 ًخالفا .للكنيست التصويت وحق اإلسرائيلية الجنسية على بالحصول فيها يعيشون الذين للفلسطينيين

 مثل ديمقراطيات .الدولي القانون حسب جريمة يعتبر أقامته الذي أبرتهايد عن الحديث سيكون ك،لذل
 الوضع هو هذا .التصويت وحق المواطنة فيها الذاتي الحكم ذات األقاليم سكان تمنح ٕواسبانيا الدانمارك

 البرلمان في تمثيل ولديهم فرنسا في كاملون مواطنون هم هناك السكان كتالونيا، في المثال سبيل على
  .بمدريد

 الدولة في مواطنين ليسوا الذاتي الحكم سكان فيها سياسية ـ قانونية مكانة ليس مشروع ذاتي حكم
 خضوعهم جانب إلى معينة لشؤون ذاتية بإدارة يحظون هم بل تصويت، حقوق لهم وليس الحاكمة،
  .الدولة سيطرة تحت زالت ما الذاتي الحكم أقاليم .األخرى الشؤون في المركزية للسلطة

 في الذاتي الحكم مناطق سكان مشاركة مطلوب شرعية، الدولة تلك سلطات تكون أن أجل ومن
  .االنتخابات

 كان إذا وفقط باإلمكان، كان إذا ًشرعيا، يكون الحكم :واحدة بجملة االجتماعي العقد نظرية وهذه
  .عليه موافقتهم المحكومين منح باإلمكان،

 يقرأون إسرائيل في ولكن .حر هو من أي ،"لنفسه ُيشرع "هو" ذاتي حكم "لكلمة ياللغو المعنى
   .رأيه عن المحكوم سؤال من معفي حكم لنظام كخضوع" ذاتي حكم "كلمة



 
٢٣

 يتجاهلون اآلن وحتى بيغن مناحيم منذ اإلسرائيليون .كديمقراطية األبرتهايد .كاستعباد تقرأ الحرية
 منهم عدد .التصويت في والحق اإلسرائيلية المواطنة منح واجب من دولتهم عفيي ال الذاتي الحكم أن ًتماما

   .بإرادتهم ذلك يتجاهلون

 فيه وضع )صريحة غير أو صريحة بصورة( قانوني كأمر يعرضون هم .ذلك يخفون نقول وال
 أن ونود إسرائيليين مواطنين يكونوا أن دون إلسرائيل المركزي للحكم خاضعين يكونون الفلسطينيون

 أصبح الذي براك، اهارون كان بيغن عهد في للحكومة القانوني المستشار .الحكم نظام اختيار في يشاركوا
   .العليا المحكمة رئيس ذلك بعد

  .اآلن حتى لنا بالضرر يتسبب والذي الواضح الخطأ هذا بإصالح يقم لم لماذا أتعجب وأنا

 بشكل الرفض عدم بيقين هي االحتالل، طقمنا في هم الذين األقل على الفلسطينيين، مصلحة
   .الذاتي للحكم خطة لكل تلقائي

 يستوضحوا أن أي حقيقي، ذاتي حكم عن يدور الحديث كان إذا معلومات طلب ًمثال يمكنهم هم
   .عليهم معروض بالضبط ماذا

 حسب حقوقهم كل على فيه يحصلون ًحقيقيا ًذاتيا ًحكما هذا يكون بأن المطالبة يستطيعون وهم
   .ناحيتهم من خطأ سيكون وهذا( الدولي القانون

   .الذاتي للحكم خطة أي معارضة إسرائيل في العقالنيين المواطنين ناحية من الخطأ من وسيكون

ً تقدما يعتبر فهذا ًمشروعا ًذاتيا ًحكما الفلسطينيين على تعرض ألن مستعدة إسرائيل كانت إذا
  .ذلك سيقترح الذي الحكومة لرئيس التصفيق عليه جبي بالديمقراطية يؤمن من وكل .ًكبيرا

  ٢٥/٤/٢٠١٩القدس العربي 

*****  

  الحل الذي لم يجرب بعد: صفقة القرن
  

 ٢٥/٤/٢٠١٩ اسرائيل هيوم - يوسي بيلين: بقلم

بالعربية، قال مصدر في البيت االبيض ” سكاي“في نهاية االسبوع الماضي، في مقابلة مع شبكة 
ال معنى الستخدام جملة لم . يوجد معنى مختلف لدى الناس المختلفين” دولتينحل ال“الصطالح “ان 

  . ”تحقق السالم ابدا

وطلب هذا المحفل الشرح بأن الفلسطينيين واالسرائيليين يفسرون بشكل مختلف تسوية تقسيم 
  .البالد، ولهذا فإن الواليات المتحدة ال تذكر هذا االصطالح صراحة

اذا ما عرض حل : م يكن شجاعا بما يكفي كي يقول السبب الحقيقيخسارة أن هذا المحفل ل
الدولتين على تشكيلة االئتالف في اسرائيل، فهذا االئتالف لن يتمكن من الوجود، واذا ما عرض بعد اقامة 
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 فلن تصمد الحكومة، الن حزبا يمينيا متطرفا يعتمد، ضمن امور اخرى، على تالميذ كهانا، –االئتالف 
  . ه فوراسينسحب من

التي لن يقبل بها (واالن، حين قال قادة هذا الحزب انهم سيعارضون بشدة حتى فكرة الحكم الذاتي 
يخيل لي ان ) أي فلسطيني كتسوية دائمة، وتثبت وضعا تسيطر فيه اقلية يهودية على اغلبية فلسطينية

  .االميركيين يواصلون الليل بالنهار كي يجدوا كلمات جديدة في القاموس

كم ذاتي، او اوتونوميا بتفسير اسرائيلي، هما اعطاء امكانية حرة للجيش االسرائيلي للدخول الى ح
هذا، . المنازل في مناطق االوتونوميا، في منتصف الليل، واعتقال المشبوهين، او لهدم او اغالق منازل

  . على ما يبدو، ليس التفسير الفلسطيني

، الذي يراه كل طرف بشكل مختلف، وبالنسبة ”التطبيع“وهكذا ايضا بالنسبة الصطالح 
  .، وحتى تسليم المجرمين”التنسيق االمني“و” التجريد“الصطالحات عديدة اخرى مثل 

يحتمل أنه لو كان الطرفان يفسران بشكل مشابه االصطالحات السياسية المختلفة، لسبق السالم 
ان االتفاق يجب أن يسبق السالم ويفصل االتفاقات، ولكن هذه ظاهرة غير موجودة في أي نزاع، ولهذا ف

  . التفسيرات لالصطالحات

زعيمان لليكود، كرئيسي للوزراء، اعربا عن تأييدهما لحل الدولتين، ارئيل شارون وبنيامين 
نتنياهو، تحدثا عن دولة فلسطينية مجردة، وهذه ايضا كانت نية اسحق رابين حين تحدث، عشية اغتياله، 

  . ”أقل من دولة“عن 

 بجيش واكتفوا بقوات لحفظ ١٩٩٣ ايلول ١٣م يطالب الفلسطينيون في أي مفاوضات منذ ل
  . النظام

من يتحدث عن قيود للدولة الفلسطينية يتحدث بالضبط عن هذا، ومثلما ال يعرف احد في العالم، 
حتى مثال، كوستريكا ككيان ليس بدولة رغم أن ليس فيها جيش، هكذا ايضا ستكون للفلسطينيين دولة 

  .عندما ال يكون فيها جيش

من يقول ان هذا حل لم ينجح، .  سنة، ولم يجرد ابدا٨٢حل الدولتين يوجد في الساحة بالضبط 
  . يجدر به أن يراجع صفحات التاريخ

يحتمل أن يكون ترامب تخلى عن خطته، كونه ال يريد أن يحرج حكومة اسرائيل، وفهم بان كل 
ه، ولكن اذا لم تكن هكذا هي االمور، فيجدر بمبعوث ترامب جيسون تصويت له سيصطدم بمحاولة عرقلت

غرينبلت، وزمالئه ان يراجعوا مرة اخرى الحل الوحيد الذين يضمن اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، 
 .ويحرر الطرفين من عالقة االحتالل والمحتل

 ١٨ ص٢٦/٤/٢٠١٩الغد 
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  اخبار باالنجليزية

Jordan sends letter of objection to Israel over ongoing violations in 

Jerusalem 
 

By JT - AMMAN - Jordan on Thursday condemned the ongoing Israeli 

assaults on Al Aqsa Mosque, the latest of which was a few days ago, when 

Jewish extremists stormed into Al Haram Al Sharif under the protection of 

the Israeli occupation authorities. 

In a statement on Thursday, Foreign Ministry Spokesperson Sufian 

Qudah said that “such irresponsible acts provoke millions of Muslims around 

the world”, adding that the government sent a letter of objection to Israel 

through diplomatic channels over the ongoing violations in occupied 

Jerusalem. 

The spokesperson also said that such “denounced and rejected” Israeli 

measures in Jerusalem seek to change the status quo in the occupied city, 

reiterating that the Jerusalem Awqaf Department is the sole caretaker of Al 

Aqsa Mosque and the only body handling the entry to the Aqsa Mosque 

complex. 

Qudah emphasised that Israel, as an occupying power, must abide by its 

obligations under the international law, which considers East Jerusalem an 

occupied territory and to which the provisions of international law and 

international humanitarian law apply. 

Jordan Times Apr 25,2019 
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Jordan’s stance on Palestine, Jerusalem ‘pivotal’ - Ghunaimat 
 

By JT - AMMAN - Minister of State for Media Affairs and Government 

Spokesperson Jumana Ghunaimat on Friday described the Kingdom’s 

position on the Palestinian cause and Jerusalem as “irreversible”, during an 

appearance on Jordan Television’s 60 Minutes programme. 

Under the leadership of His Majesty King Abdullah, Jordan’s clear 

stance has put the Palestinian cause at the heart of the international 

community’s priorities and drawn attention to the two-state solution, which 

stipulates the establishment of an independent Palestinian state along the June 

4, 1967 lines, with East Jerusalem as Palestine’s capital, she said. 

In the interview, Ghunaimat also highlighted international coordination 

to support Palestinians seeking their legitimate rights, the Jordan News 

Agency, Petra, reported. 

“Jordan does not know the details of the ‘Deal of the Century’,” she 

said, adding that King Abdullah’s three noes still apply. She added that the 

Kingdom would also continue its role of Hashemite Custodianship over 

Islamic and Christian holy sites in Jerusalem. 
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During the interview, the minister touched on the Kingdom’s economic 

situation, saying that the government is aware of the challenges facing 

citizens. 

Commenting on the National Assistance Fund’s support programme, 

the minister said that the programme would provide aid to 25,000 new 

families during the holy month of Ramadan. 

Jordan Times Apr 27,2019 
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Turkish PMs voice support for Jerusalem, Hashemite 

Custodianship 
 

By JT - AMMAN - The Hashemite Custodianship over Islamic and 

Christian holy sites in Jerusalem is historical and His Majesty King 

Abdullah’s regional and international efforts have restored momentum to the 

Palestinian cause, head of the Lower House’s Palestine Committee MP Yahya 

Saud said on Wednesday. 

During a visit to Turkey and meeting with Hasan Turan, head of the 

Turkish parliament’s Turkey-Palestine parliamentary friendship group, Saud 

expressed appreciation for Ankara’s stances in supporting the Palestinian 

cause, Jerusalem and His Majesty’s efforts and custodianship over the Holy 

City’s sanctuaries, the Jordan News Agency, Petra, reported. 

Turan voiced his country’s readiness to support Palestine and its 

people, stressing that the Palestinian cause is a religious and Islamic cause. 

Jordan Times Apr 24,2019 
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