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  المحتوى

  االردن والقدس

  ٤  حماية القدس ومقدساتها اولوية يكرس الملك كل جهود المملكة من أجلها: الصفدي •

  ٥  شهادات فلسطينية بأهمية دور الملك في اعادة بعث القضية الفلسطينية اولوية عربية •

  شؤون سياسية

الوزراء يجدد التأكيد على موقف االردن الداعم لحل القضية الفلسطينية رئيس  •
  ٦  ًاستنادا لـ الشرعية الدولية

  ٧  "القدس"الصفدي يحذر من تبعات إجراءات إسرائيل لتغيير هوية  •

  ٨  ر جهود الملك الساعية إلحالل السالم في الشرق األوسطيقدت •

ّ والمقدسات مشرفموقف الملك تجاه القدس: "الدستور"الطيبي لـ • ُ  ٩  

  ٩  "صفقة القرن"نخشى من : وزير إسرائيلي •

  
  ١٠  اقتراحات اللجنة الملكية لشؤون القدس في ندوة القدس البرلمانية •

  
  اعتداءات

  ١٠  االحتالل يقتحم مصلى القبلي بالقوة ويعتقل حارسين بعد فتحهما مصلى باب الرحمة •

  ١١  مها بدفع فاتورة الهدماالحتالل يلزم صاحب البناية التي هد: القدس •

  ١١  القدس شمالي االحتالل مع بمواجهات فلسطينيين ٧ إصابة •

  ١٢  ً دونما في القدس٥٥٠االستيطانية تستولي على ) العاد( •

  

  
  
  
  
  
  
  



 
٣
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  عالياتف
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  ١٦  هلمخططات

  ١٨  "فلنشعل قناديل صمودها"تطلق المرحلة الثامنة من حملة " المهندسين •

  ١٩  اتحاد الغرف الفلسطينية يثمن موقف غرفة تجارة الزرقاء لنصرة القدس •

  

  آراء عربية
  

  ٢٠  لكية لشؤون القدساللجنة المتعريف ب •

  ٢٣  على العهد لألقصـى والقدس باقون..في ذكـرى اإلســـراء والمـعــراج •
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  آراء اجنبية مترجمة

  ٢٥  !"القانون الدولي"خريطة القوى والمصالح باسم … الضفة بعد الجوالن •

  

  اخبار باالنجليزية
  

Jordan warns against absence of prospects for attaining Palestinians rights 
Razzaz reviews Amman-Paris ties, Jordan's stances with senate delegation  ٢٧  

In a report on Israeli measures in Jerusalem, Euro-Med says Palestinians’ 
rights are violated  ٢٨  

  

  

  

  



 
٤

  االردن والقدس

 حماية القدس ومقدساتها اولوية يكرس الملك كل جهود المملكة من أجلها: فديالص

 

حماية القدس ومقدساتها " أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن - بترا -  عمان
اإلسالمية والمسيحية والحفاظ على هويتها العربية اإلسالمية والمسيحية أولوية يكرس الوصي عليها 

  ."ملك عبداهللا الثاني كل جهود المملكة من أجلهاجاللة ال

وخالل محاضرة له أمس الثالثاء في أكاديمية الشرطة الملكية حول مرتكزات السياسة الخارجية 
األردنية ضمن سلسلة محاضرات الدراسين ببرنامج الماجستير، وضع الصفدي الحضور في صورة الجهود 

ء الفلسطينيين والعمل من أجل تلبية جميع حقوقهم المشروعة، التي يقودها جاللة الملك إلسناد األشقا
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧) يونيو(ِوفي مقدمها حقهم بالحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران 

  .الشرقية

واستعرض الصفدي خالل المحاضرة التي حضرها مساعد مدير األمن العام لإلدارة والموارد البشرية 
، ثوابت السياسة الخارجية التي يقودها جاللة الملك والمبادئ التي تحكمها وكيفية العميد سمير بينو

تعاملها مع تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية يما يخدم مصالح المملكة السياسية واالقتصادية واألمنية 
ًة المملكة دوليا وأشار الى أن األردن يستند في جهوده خدمة المصالح الوطنية إلى مكان.والقضايا العربية

ٕواقليميا والى شبكة العالقات اإلقليمية والدولية التي كرسها جاللة الملك والى رصيد كبير من االحترام  ٕ ًٕ
والصدقية لسياسات األردن وتاريخه ودوره الرئيس في تعزيز األمن واالستقرار وبناء جسور التواصل 

ية الى جهود األردن من خالل العمل مع األشقاء وتطرق وزير الخارج.وتكريس ثقافة الحوار واحترام اآلخر
والمجتمع الدولي من أجل التوصل الى حل سياسي لألزمة السورية يقبله السوريون ويعيد لسورية أمنها 

  .واستقرارها ودورها في منظومة العمل العربي المشترك ويتيح ظروف عودة الالجئين إلى وطنهم

رهاب الذي يشكل آفة ال عالقة له بحضارة أو دين كما تحدث عن دور األردن في مكافحة اإل
ويتناقض وظالميته مع قيم السالم والرحمة واحترام اآلخر التي يحملها ديننا اإلسالمي الحنيف، الفتا إلى 
ًأن خدمة المصالح االقتصادية باتت جزءا أساسا من عمل وزارة الخارجية من خالل تشجيع االستثمار  ً

وفي نهاية اللقاء أجاب الصفدي على . بالفرص االقتصادية التي توفرها المملكةوفتح األسواق والتعريف
مداخالت واستفسارات الضباط المشاركين في البرنامج واستمع آلرائهم ومقترحاتهم ووجهات النظر التي 
جاءت من خبراتهم الواسعة المكتسبة من خالل خدمتهم العسكرية واألمنية وطبيعة عملهم في الميدان 

 .لتي تسهم في تطوير عمل منظومة األمن الوطنيوا

  ٤ ص٣/٤/٢٠١٩الغد 

***  



 
٥

  شهادات فلسطينية بأهمية دور الملك في اعادة بعث القضية الفلسطينية اولوية عربية

 

يجمع الفلسطينيون على اهمية مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني من  - نيفين عبد الهادي: كتبت
علها أولوية عربية ودولية وتسيدها طاوالت البحث، بكل المحافل، رغم تعدد القضية الفلسطينية، واعادة ج

  .قضايا وأولويات العالمين العربي والدولي

ّالرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام وتحديدا خالل القمة العربية التي عقدت في تونس، قال 
ٕمية والمسيحية في القدس، وان ثمة إن الملك عبداهللا الثاني هو صاحب الوصاية على المقدسات اإلسال

  .اتصاالت حثيثة بين الجانبين بشأن القدس

كما شدد الرئيس الفلسطيني على أن الملك عبداهللا الثاني هو صاحب الوصاية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية وشريكنا بالدفاع عن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، مشيدا بدور األوقاف 

نحن نعمل معا وسويا "تبارها مسؤولة حصريا عن إدارة شؤون المسجد األقصى، مضيفتا األردنية باع
لوقف هجمات جماعات التطرف اإلسرائيلية المحمية من الحكومة اإلسرائيلية والعودة للوضع التاريخي 

  .القائم الذي تعمل الحكومة اإلسرائيلية على تغييره لصالح مشروعها االستعماري

 إسماعيل هنية، إن "حماس"يس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية وباألمس، قال رئ
كافة الضغوطات الخارجية، وبخاصة األمريكية واإلسرائيلية، "حركته تقف إلى جانب األردن، في مواجهة 

، مؤكدا خالل زيارة أجراها، مساء أمس للمستشفى "التي تسعى إلى تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة
  .لن نقبل بأي حلول لقضية فلسطين على حساب األردن وسيادته"دني بمدينة غزة، األر

فلسطين واألردن، والالجئين الفلسطينيين في كافة "يستهدف ) صفقة القرن(وقال هنية إن مخطط  
  .أماكن تواجدهم

ها ال لكل هذه التداعيات التي يراد ل: حينما يقف الملك األردني بهذه الروح كي يقول"وأضاف 
تصفية القضية والالجئين والقدس، فنحن معه في مواجهة كل الضغوط ليظل قويا وثابتا ومتمسكا بالثوابت 

  .العربية الفلسطينية

تابعنا تصريحات الملك األخيرة، وكانت لها داللة خاصة "وتابع هنيه بشهادته للموقف األردني 
الدور العربي في الحماية عن المقدسات حينما تحدث عن القدس وهو يرتدي البزة العسكرية واستحضر 

  .االسالمية والمسيحية في المدينة

وهي شهادة فلسطينية ثانية تأتي من مكان يحمل رمزية الدعم األردني الحقيقي على أرض الواقع 
من المستشفى الميداني في غزة، بأن األردن مختلف بوقوفه لجانب فلسطين بشكل عملي وعلى أرض 

ّي اختار أن يثمن الدور األردني بقيادة جاللة الملك من المستشفى الميداني الذي يعد الواقع، فهنية الذ
أحد أوجه الدعم األردني الحقيقي لفلسطين التوأم، فلسطين التي تسكن قلب وفكر ووجدان جاللة الملك 

  .واألردنيين



 
٦

فاصيلها شهادات فلسطينية تتجدد يوميا من الشعب ومن القيادات، وممن يعيشون القضية بت
الحقيقية، مؤكدة أن األردن بقيادة جاللة الملك مختلف، وله كل الدعم من الفلسطينيين كافة، شعبا 
وقيادة، بإيمان مطلق بأن طوق النجاة بالنسبة للقضية وللقدس هو األردن، الذي أبقى ويبقي القضية 

 . والعربرغما عن اإلحتالل اإلسرائيلي ومؤيديه في الصف األول بين قضايا العالم

  ٣ ص٣/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  شؤون سياسية
  

  رئيس الوزراء يجدد التأكيد على موقف االردن الداعم 

  ًلحل القضية الفلسطينية استنادا لـ الشرعية الدولية

  

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عالقات الشراكة والصداقة النموذجية التي تربط -عمان 
  .ل المستمر بين البلدين وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا االقليمية والدوليةاالردن وفرنسا، والتواص

ولفت رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء، صباح امس، وفدا من مجلس 
الشيوخ الفرنسي، برئاسة سكرتير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة أوليفييه تشيغولوتي، 

زيارة المهمة التي قام بها جاللة الملك عبداهللا الثاني االسبوع الماضي الى فرنسا ولقائه الرئيس الى ال
وأكد الرزاز أن مواقف فرنسا تجاه عملية السالم في المنطقة ودعمها لوكالة .الفرنسي ايمانويل ماكرون

  . موضع تقدير"االونروا"االمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف االردن الداعم لحل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات 
الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي يفضي الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 

سالم حقيقي يأخذ  وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا ان معايير النجاح للحل تستند على ١٩٦٧عام 
من جهته، أكد .باالعتبار حقوق ومصالح الجميع، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

رئيس واعضاء الوفد أن زيارتهم لألردن تأتي لالستماع لوجهة نظر االردن حيال سبل تعزيز العالقات 
إن الصراع الفلسطيني : وقالوا.الثنائية واالوضاع االقليمية وجهود احالل السالم ومحاربة اإلرهاب

االسرائيلي كان المنبع الرئيس لإلرهاب في المنطقة، مشيدين بتعاون البلدين في مجال محاربة اإلرهاب 
واشاروا الى ان الوفد وضمن الزيارة الحالية للمملكة، سيزور أيضا .والحرب على عصابة داعش اإلرهابية

  بترا.  لبحث اوجه التعاون االقتصادي والتنموي بين البلدينمكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في االردن

 ٩ ص٣/٤/٢٠١٩الدستور 

 

***  



 
٧

  "القدس"الصفدي يحذر من تبعات إجراءات إسرائيل لتغيير هوية 

  

ّ حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين األردني، أيمن الصفدي، من تبعات -  بترا -  عمان
الخطر الذي تمثله اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية التي تستهدف استمرار غياب أفق إنصاف الفلسطينيين، و

  .تغيير الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية للقدس ومقدساتها على األمن واالستقرار في المنطقة

ًوأضاف الصفدي خالل لقائه، اليوم الثالثاء، وفدا من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في 
، وفق بيان صادر عن الخارجية "القدس هي مفتاح السالم في المنطقة"سي، أن مجلس األعيان الفرن

  .األردنية

المواقف الفرنسية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة وفق حل "وثمن الصفدي 
عدم تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو أساس التوتر والصراع في "ً، مؤكدا أن "الدولتين

  ".منطقة، وأن حل الصراع على أساس حل الدولتين هو شرط تحقيق السالم الشاملال

أهمية تكثيف الجهود الدولية التي تهدف للتوصل إلى حلول سياسية لألزمات "وأشار الصفدي إلى 
ًاإلقليمية، خصوصا األزمة السورية التي سببت دمارا وقتال يجب أن يتوقفا من خالل حل سياسي يحفظ  ً

  ".رية وتماسكهاوحدة سو

المملكة تتحمل أعباء ضخمة على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية جراء "وأضاف أن 
األردن تجاوز طاقته االستيعابية في ما يتعلق "ً، الفتا إلى أن " مليون مواطن سوري١.٣استضافة 
 إزاء الالجئين ومساعدة أهمية استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته"ً، مشددا على "بالالجئين

  ".المملكة في تحمل هذه األعباء

وبحث الصفدي وأعضاء الوفد المستجدات في الحرب على اإلرهاب والتعاون القائم بين األردن 
 .وفرنسا لمواجهته

ًمن جهتهم أكد أعضاء الوفد متانة الشراكة األردنية الفرنسية التي تنعكس تعاونا اقتصاديا  ً
ًيا متناميا وتنسيقا إزاء سبل مواجهة األزمات اإلقليمية وبما يحقق الهدف المشترك في ًواستثماريا ودفاع ً ً

  .تعزيز األمن واالستقرار

 ٥ ص٣/٤/٢٠١٩الغد 

***  

  

  

  

  

  



 
٨

   جهود الملك الساعية إلحالل السالم في الشرق األوسطتقدير

 

ردن بقيادة جاللة  أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي أن األ- عمان 
  .ًالملك عبداهللا الثاني يقدم أنموذجا في الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتعددية والحريات

جاء ذلك لدى لقائه بدار المجلس امس نائب رئيس مجلس النواب الصربي جوردانا تشوميتش، 
 سبل تعزيز بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدكتور نضال الطعاني، حيث جرى بحث
  .عالقات الصداقة القائمة مع صربيا ومواقفها الداعمة لألردن على مختلف األصعدة والمجاالت

وأشار القيسي إلى أن األردن بقيادة جاللته الحكيمة حقق العديد من االصالحات السياسية 
  .واالقتصادية، وأقر عدة تشريعات رغم االوضاع االقتصادية التي يمر بها

برلمان األردني يثمن الدور الصربي الداعم لألردن خالل المحافل الدولية خصوصا ما إن ال: وقال
  .يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعمه الموصول لألردن تجاه ملف الالجئين السوريين

ً مليون الجئ؛ ما شكل ضغطا على ١ر٣وأضاف أن األردن استقبل منذ بدء األزمة السورية قرابة 
المتواضعة، وعلى بنيته التحتية التعليمية والصحية؛ ما يتطلب زيادة الدعم الدولي إمكاناته االقتصادية 

  .لألردن بهذا الصدد ليتسنى له االستمرار بدوره تجاههم

وفي الشأن الفلسطيني، أكد القيسي ضرورة توحيد الجهود التي تستهدف إيجاد أفق سياسي للتقدم 
  .ساس حل الدولتيناإلسرائيلي على أ-نحو حل الصراع الفلسطيني 

من جهته، أوضح الطعاني أن المجتمع الدولي مطالب للوقوف مع األردن في العديد من الملفات 
تأكيد أهمية الوصايا الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، وبتوفير : منها

 التأسيس لسالم يعم منطقة الشرق الدعم السياسي الدولي لألردن الساعي عبر كافة جهوده الخارجية الى
  .األوسط؛ ما يعود بالنفع على االمن والسلم الدوليين والسيما القضية الفلسطينية

من جانبها، أعربت تشوميتش عن تقديرها للجهود التي يبذلها جاللة الملك بالمحافل اإلقليمية 
  .وسطوالدولية الساعية إلحالل السالم الدائم والشامل في منطقة الشرق األ

وأكدت ان صربيا تدعم المساعي اإليجابية التي يقوم بها األردن والسيما المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية ودوره الواضح والمتميز تجاه ملف الالجئين؛ لما يمثله األردن من دور محوري فاعل يجد من 

  .المجتمع الدولي التقدير واالحترام

  ٢ ص٣/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  



 
٩

ّموقف الملك تجاه القدس والمقدسات مشرف: "دستورال"الطيبي لـ ُ  

 

أشاد عضو الكنيست السابق ورئيس الحركة العربية للتغيير، الدكتور احمد الطيبي،  - عمان
بخطاب جاللة الملك عبداهللا الثاني في القمة العربية التي عقدت في تونس قبل أيام حول حماية المقدسات 

نشيد بموقف جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه «: "الدستور"وقال الطيبي لـ. الفلسطينية والرعاية الهاشمية
القدس والمقدسات في خطاب القمة والتزامه الراسخ بدعم القضية الفلسطينية والوقوف الى جانب الشعب 
الفلسطيني وكذلك الغاء زيارته لرومانيا بسبب موقف رئيسة حكومتها تجاه القدس، مؤكدا انه موقف 

  .مشرف

  ٢ ص٣/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  "صفقة القرن"نخشى من : وزير إسرائيلي

 
ــالي اإلســرائيلي التعلــيم وزيــر قــال – صــفا – الــسبيل ــة بينيــت نفت  كيانــه" إن األربعــاء،/الثالثــاء ليل

  ".األوسط الشرق في للسالم األمريكية الخطة يخشى

 الـذين بغـزة "قطيف غوش" نيمستوط من عدد مع لقاءات أجرى بينيت أن ٢٠ العبرية القناة ذكرت
 صـفقة" يخـشون اإلسـرائيليين الـسياسيين مـن وكثيـر أنـه لهـم وأوضـح ،٢٠٠٥ عـام مستوطناتهم إخالء تم

 يخـشون ،"رعنانـا "بمدينـة منزلـه أمـام ًصـباحا للقائـه توجهـوا ممن وغيره بينيت أن وأفادت.األمريكية "القرن
 إخـالء يتـضمن ،"القـرن صـفقة" باسـم المعروفة األوسط الشرق في للتسوية األمريكية الخطة في بند وجود

 أكـد أن وسـبق.مـستوطنة أيـة إلخـالء التـام رفضه عن نفسه، بينت أعلنه ما وهو اإلسرائيلية، للمستوطنات
 العـسكرية قوتهـا مـن حمـاس حركـة تجريـد ينـوي" أنـه الثالثـاء،" i24News "قنـاة مـع مقابلته خالل بينيت
 دولــة بإنــشاء أســمح لــن األســباب، أو الظــروف مــن ظــرف أي تحــت بنــا، ذىاأل إلحــاق مــن تــتمكن ال حتــى

  ".ذلك يحدث لن ..إسرائيل أرض في هنا أخرى عربية

 صـديق" بأنـه ترمـب، دونالـد األمريكـي الـرئيس ،"الجديـد اليمـين" زعـيم وصـف حديثـه، معـرض وفي
 ولهـذا األخطـاء، بحـدوث ألصـدقاءا يخاطر ًأحيانا لذلك الخاصة، ومصالحه أفكاره لديه لكن إلسرائيل، عظيم
  ".فلسطينية دولة إنشاء لوقف الجديد، اليمين حزب لدينا السبب

 خطـة تفاصـيل نـشر" ،٢٠١٩ شـباط /فبرايـر أواخـر مباشـرة ترمـب مـن طلـب قد كان أنه إلى وأشار
  ".االنتخابات قبل السالم

  ٣/٤/٢٠١٩السبيل 

*** 



 
١٠

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
  

  قدمها وبناءة  ايجابيةاقتراحات

   الملكية لشؤون القدس اللجنة عام أميناألستاذ عبد اهللا كنعان 

 في ندوة القدس البرلمانية
  

 لـشؤون الملكيـة اللجنـة عـام أمين األستاذ عبد اهللا كنعان قدم – اإلخبارية سلوان –عبد اهللا القاق 
 لجنـة رئيس السعود يحي السيد من بدعوة أمس النواب مجلس في عقدت التي البرلمانية الندوة في القدس

 األوقـاف ووزير غنيمات جمانة السيدة االتصاالتو اإلعالم لشؤون الدولة وزيرة وبحضور النيابية فلسطين
 خطــة القــدس أوقــاف مــدير ســلهب  عبــد العظــيمالــشيخ وســماحة البــصل أبــو كتوردالــ اإلســالمية والــشؤون
 الوصــاية عــن وثيقــة إلــى باإلضــافة اإلســالمية توالمقدســا القــدس لــدعم عــدة واقتراحــات شــاملة اعالميــة
 المدعوين على توزع التي االقتراحات وكانت .القدس على والمسيحية اإلسالمية المقدسات على الهاشمية

 مــن انطالقــا جــاءت التــي النــدوة قــي والمــشاركين الحــضور تقــدير علــى وحظيــت وبنــاءة ايجابيــة مــنهم وأنــا
ــادة األردن موقــف ــبقي ــك  جالل ــن الحــسنة المل ــاني اب ــد اهللا الث ــدعم عب  وجــه فــي شــعبها وصــمود القــدس ب

   .الراهنة التحديات

 الهاشـمية الوصـاية علي الملك جاللة بدور مشيدين الندوة خالل تحدث قد الحضور من عدد وكان
  .المقدسات على

  ٣/٤/٢٠١٩وكالة سلوان اإلخبارية 

*** 

  اعتداءات

  ل حارسين بعد فتحهما مصلى باب الرحمةاالحتالل يقتحم مصلى القبلي بالقوة ويعتق

  

 فـي اإلسـالمية قـال مـسؤول العالقـات العامـة واإلعـالم بـدائرة األوقـاف - وفـا٢٠١٩-٤-٢القدس 
القــدس فــراس الــدبس، إن عناصــر مــن شــرطة االحــتالل اقتحمــت، اليــوم الثالثــاء، مــصلى القبلــي بالمــسجد 

  .األقصى المبارك بالقوة رغم تصدي حراس المسجد لهم

كما اعتقلت قوات االحتالل صباح اليوم حارسي المسجد األقصى بشار وتوفيـق نجيـب بعـد فتحهمـا 
  .لمصلى باب الرحمة في األقصى المبارك

  ٢/٤/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  



 
١١

  االحتالل يلزم صاحب البناية التي هدمها بدفع فاتورة الهدم: القدس

 
بنايتهــا  هــدم لــدفع أجــرة"ً، اليــوم الثالثــاء، قــرارا لعائلــة حوشــية ســلمت بلديــة االحــتالل فــي القــدس

 .وسط القدس المحتلة شعفاط والتي هدمتها صباح اليوم بمخيم" السكنية

ُوتتكـون البنايــة التـي هــدمتها البلديــة العبريـة مــن طـابقين، فــي حــين تقـدر فــاتورة أجـرة الهــدم بــين 
  . ألف شيكل٢٠٠ – ١٥٠

 ٢/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  القدس شمالي االحتالل مع بمواجهات فلسطينيين ٧ إصابة
 

 مواجهـات إثـر ثالثـاء، اليـوم اختنـاق، وحـاالت بجـروح فلسطينيين ٧ أصيب – األناضول – السبيل
  .المحتلة القدس مدينة شمالي اإلسرائيلي، الجيش مع

 نقلـت طواقمهـا إن معيـةالج وقالت الفلسطيني، األحمر الهالل جمعية عن صادر بيان في ذلك جاء
ــديا حــاجز علــى إســرائيلية وقــوة الــشبان عــشرات بــين مواجهــات خــالل المطــاطي، بالرصــاص إصــابتين  قلن
  .الرأس في أصيب لطفل إحداهما العسكري،

  .اهللا برام "الطبي فلسطين مجمع" في للعالج اإلصابتين نقل تم أنه وأضافت

ــا ــى أشــارت كم ــت، طواقمهــا أن إل ــدانيا، تعامل ــاق، إصــابات ٥ عمــ مي ــر باالختن ــشاق إث ــاز استن  الغ
  .المواجهات تلك خالل للدموع المسيل

 وقـــوة الـــشبان عـــشرات بـــين انـــدلعت مواجهـــات بـــأن عيـــان شـــهود أفـــاد متفرقـــة، تـــصريحات وفـــي
 الفلـسطيني الـشاب جثمـان تـشييع عقـب والقـدس، اهللا رام مـدينتي بين الفاصل قلنديا حاجز على إسرائيلية،

  .اليوم فجر لالجئين قلنديا بمخيم اإلسرائيلي الجيش برصاص استشهد الذي نعدوا علي حمد

 القــوات رشــقوا شــبان لتفريــق للــدموع، المــسيل الغــاز وقنابــل المطــاطي الرصــاص الجــيش واســتخدم
  .نفسها المصادر وفق الفلسطيني، الشاب قتل على احتجاجا بالحجارة اإلسرائيلية

  ٣/٤/٢٠١٩السبيل 

*** 

  

  

  

  



 
١٢

  ً دونما في القدس٥٥٠االستيطانية تستولي على ) العاد(

 

 "العاد" اإلسرائيلية، النقاب عن سيطرة منظمة "هآرتس" كشفت صحيفة -فلسطين المحتلة 
 في مدينة "غابة السالم"االستيطانية الناشطة في مجال تهويد القدس المحتلة وشراء العقارات، على 

 .القدس المحتلة بدعم من الحكومة االسرائيلية

 من أجل الترويج لمشاريع "الغابة" تعمل على إلغاء وضع "العاد"إن منظمة : وقالت الصحيفة
وأشارت إلى أنها تخفي العديد من االتفاقيات التي توقعها على أساس أنها . مختلفة لصالح االستيطان

حي أبو ً دونما بين ٥٥٠وحسب الصحيفة، تقع غابة السالم على مساحة .  للخطر"أمن الدولة"تعرض 
  ).شرقي المدينة ("أرمون هانتسيف"ومحيط مستوطنة ) جنوبي القدس(طور 

ونقلت الصحيفة عن الخبير الفلسطيني بأراضي القدس، سامي ارشيد، أن االحتالل حول من 
البداية تلك المساحات إلى منطقة عامة مفتوحة، ثم إلى غابة، وبالتالي فإن االستخدام الفلسطيني لهذه 

  .ً يدا حرة للسيطرة على األماكن العامة"إلعاد"ً محدودا، واآلن يمنحون منظمة األراضي كان

ُوكشف ارشيد في حديثه للصحيفة العبرية، أن بعض أراضي غابة السالم لم تصادر وال تزال 
مثال آخر على قيام الدولة العبرية بنقل األصول "ًمملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذا 

 االستيطانية "العاد"وتنشط منظمة . "لكات العامة الفلسطينية لالستخدام من قبل منظمة إلعادوالممت
اإلسرائيلية، في استيطان منازل فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في البلدة القديمة 

 ).وكاالت.(ومحيطها

  ٢٠ ص٣/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تقارير

  مقدسيين بحق الصالة منع يرصد "األورومتوسطي"
 

 يوثـــق ًتقريـــرا االثنـــين اليـــوم اإلنـــسان لحقـــوق األورومتوســـطي المرصـــد أطلـــق – صـــفا – الـــسبيل
 بعنــوان الماضــي فبرايــر شــهر خــالل القــدس مدينــة فــي الفلــسطينيين الــسكان بحــق اإلســرائيلية االنتهاكــات

  ".القدس في للمسلمين العبادة حرية في الحق تقييد تواصل إسرائيل ..الصالة من ممنوعون"

 الـــسكان ضـــد القانونيـــة غيـــر اإلســـرائيلية الممارســـات فـــي الواضـــح التـــصاعد التقريـــر واســـتعرض
 والعبــث المنــازل ومداهمــة واالعتقــال، واالحتجــاز األقــصى المــسجد عــن التعــسفي كاإلبعــاد الفلــسطينيين،

 التقريـر ورصد.الدينية رالشعائ وممارسة العبادة في الفلسطينيين حق على االعتداء عن ًفضال بمحتوياتها،
ــاالت حــاالت ــي التعــسفية االعتق ــسلطات تمارســها الت ــة، حجــج تحــت بحقهــم ال ــازلهم دهــم وحــاالت واهي  من

 وسياسـات تفتـيش، أو اعتقـال مـذكرات دون بعـضهم واعتقال ساكنيها وترويع بمحتوياتها والعبث وتفتيشها



 
١٣

 وأضـاف.والسياسية واالجتماعية الدينية تهمأنشط ممارسة من السبل بكل ومنعهم الحريات وتقييد التضييق
 شرقي الرحمة باب منطقة شهدتها التي األحداث على خاص بشكل الضوء ّسلط التقرير ّأن األورومتوسطي

 التقريـر ّوثق حيث الدينية، حرياتهم على والتضييق المصلين على اعتداء من رافقها وما األقصى، المسجد
 شــهادات وعــرض األحــداث، خلفيــة علــى ســاعة ١٢ لنحــو األقــصى جدللمــس اإلســرائيلية الــسلطات إغــالق
  .األحداث في مشاركتهم بسبب واإلبعاد واالحتجاز لالعتداء تعرضوا الذين ّالمصلين لعشرات وصور

 القدس مدينة في الفلسطينيين تجاه قاسية تعسفية سياسة تمارس زالت ما اإلسرائيلية السلطات ّأن وأوضح
 وهـدم للبنـاء، رخـص إصـدار عـن االمتناع خالل من تهجيرهم إلى تسعى إذ ومساكنهم، ببيوتهم يتعلق فيما

 بتوزيـع فبرايـر شـهر خـالل القـدس فـي االحـتالل بلديـة اسـتمرار التقريـر ويرصـد.التجاريـة ومحـالهم منازلهم
 بـدون البنـاء بحجـة القـدس؛ شـرقي ّالفلـسطينيون يـسكنها عقـارات لعدة الهدم أوامر وتنفيذ الهدم، إخطارات

ــة هــذه شــملت وقــد قانونيــة، رخــص استــصدار ــدتي فــي منــازل هــدم الحمل ــا بيــت" بل ــر جبــل"و "حنين  "المكب
 فـي لحقـوقهم ًانتهاكـا تمثـل القـدس فـي الفلـسطينيين الـسكان ضـد اإلسـرائيلية الممارسات ّأن ّوبين.وغيرهما
 تحظـر التـي الدوليـة القوانين على ًوتعديا والدينية، والسياسية المدنية حقوقهم على واعتداء الكريم، العيش
 والـسكان القـدس تجـاه مـسؤولياته تحمـل إلـى الدولي المجتمع األورومتوسطي ودعا.االنتهاكات تلك ارتكاب

 العامـة، والجمعية األمن مجلس قرارات بموجب محتلة منطقة سكان باعتبارهم وحمايتهم فيها، الفلسطينيين
 واعتبـــار المقدســـة، للمدينـــة القـــانوني الوضـــع لحمايـــة يـــةفور خطـــوات باتخـــاذ األمـــن مجلـــس طالـــب كمـــا

  .اإللغاء وواجبة تعسفية المدينة في اإلسرائيلية واإلجراءات الممارسات

  ١/٤/٢٠١٩السبيل 

*** 

  ًقريبا..  بؤرة استيطانية في الضفة٧٠االحتالل يشرعن 

 

مة االحتالل كشفت منظمة حقوقية النقاب عن قيام حكو -  كامل ابراهيم-القدس المحتلة  
اإلسرائيلية بإتمام عملية شرعنه لمعظم البؤر االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية وذلك ضمن لجنة 

  .ًخاصة تم تشكيلها حديثا

انه ":  على نسخة منهالرأي اإلسرائيلية الحقوقية في تقرير لها حصلت " ييش دين"وقالت منظمة 
م الشهر الماضي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بخصوص منح الحكومة الذي قد) زندبرچ(ًاستنادا لتقرير لجنة 

ّاإلسرائيلية االستيطانية أدوات لغرض تأهيل وشرعنة عشرات البؤر غير المرخصة واألحياء االستيطانية  ٍ
ّالتي شيدت خالفا للقانون الدولي وحتى القانون اإلسرائيلي المساند لالستيطان، وذلك بأثر رجعي، عين  ّّ ً ُ

ًلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية طاقما برئاسة المج ّ ّ ّ ّ، مهمته العمل على )نحاس ڥلرشطاين(ّ
ِزندبرچ(تطبيق توصيات لجنة    ."في غضون ثالث سنوات) َ
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ًان تشكيل هذه اللجنة جاء سريعا لغرض تطبيق تقرير اللجنة الذي : "ييش دين"واكدت منظمة 
  .ة من مجلس التجمعات االستيطانية وشخصيات قانونية داعمة لالستيطاناشرف عليه طواقم قانونية وفني

ُأهم ما جاء في مبرزات تقرير ) التسوية(وتستعرض ورقة زمن  بخصوص الصعوبات التي ) زندبرچ(ّ
ّالبناء غير المرخص، وتوصيات اللجنة بخصوص كيفية تجاوز هذه الصعوبات وشرعنتها ) تسوية(تواجه  ّ

والتوحيد ) ّالسوق المفتوحة(ل الورقة على شروحات وتحليالت لمصطلحات مثل وتشتم. ّبأثر رجعي
  .)التسوية(ّوالتقسيم والمصادرة وغيرها، وهي جميعها حلول قانونية يجري فحصها في سياق 

ٕوالى جانب استعراض توصيات اللجنة، تعرض هذه الورقة تقديرات بخصوص عدد البؤر والمباني 
ُير من دون أن يعددها، والخطوات التنفيذية التي سبق واتخذت إلى جانب إسقاطات ّالتي يتطرق إليها التقر ّ ّ ُ

ّتطبيق التوصيات الواردة في التقرير، زد على ذلك، أن هذه الورقة تتطرق إلى أهمية تقرير  ّ ّ ٕوالى ) زندبرچ(ْ
  .)قانون التسوية(الفوارق بينه وبين 

ّيتلخص المدلول الحقيقي لكلمة  ّبييضية في انتهاك حق الملكية المكفول الت) التسوية(ّ ّ
وسلب ) ُحتى في الحاالت القليلة التي ينهب فيها من دون قصد(ّللفلسطينيين، والتسليم مع أعمال النهب 

  .أصحاب األراضي

ّشيدت قبل سنوات، من خالل السيطرة ) تسويتها(ّالبؤر االستيطانية واألحياء التي يقترح التقرير  ُ
ّى األراضي الفلسطينية وانتهاك حق الملكية المكفول ألصحاب األراضي الفلسطينيينّغير القانونية عل ّ ّّ.  

ّوحسب التقرير الذي نشر، وحتى فترة غير بعيدة، حافظت إسرائيل على واقع قانوني يعتبر األماكن  ّ
َالتي أقيمت من دون ترخيص ومن خالل انتهاك القانون وسلب األراضي الخاصة، أماكن غير قانون ّية، مع ّ

ّحفظ الحق الرسمي والقانوني ألصحاب األراضي الفلسطينيين  ّ ّ قد ) ّالفعلية(، حتى لو كانت حقوقهم )نظريا(ّ
ًانتهكت انتهاكا جسيما أو أنها انتفت نهائيا ّ ً ً ٕواآلن تسعى إسرائيل لمأسسة هذا السلب وتطبيعه واضفاء . ُ َ َ

َجائزة لكل من سلب أراضي ) التسوية(ل تمنح بوساطة ّوبهذا، فإن سلطات االحتال. ّمكانة قانونية عليه ّ
  .ليست له وبنى فوقها، من خالل انتهاك القانون بشكل صارخ

ّالتي تقودها الحكومة اإلسرائيلية ال تشمل الشرعنة بأثر ) التسوية(جهود ): ييش دين(وقالت 
ّرجعي لمجمل المباني التي شيدت خالفا للقانون في الضفة الغربية ّّ ً ُ ُ ّ وهي تتطرق إلى البناء اإلسرائيلي .ّ ّ

ّ ضد الفلسطينيين سكان الضفة الغربية، -ً الصارخ أصال- ًفقط، وبذلك تضفي مدماكا آخر على التمييز  ّّ ّ ّ
  .ّفي كل ما يشمل تخصيص األراضي والتخطيط والبناء

ّ يتضح من تحليل التقرير والخطوات المتبعة اآلن، أننا د" ييش دين"وقالت منظمة  ّ خلنا مرحلة ُّ
  جديدة، سيجري فيها

ُوفي غضون فترة قصيرة تبييض الغالبية الساحقة من البؤر االستيطانية، وستعتبر مستوطنات  ّ ّ
ّرسمية بنظر الحكومة اإلسرائيلية من البؤر غير % ٩٩من المتوقع بحسب توصيات لجنة زندبرچ شرعنة : ّ
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ّالمرخصة بأثر رجعي، وذلك خالل سنتين أو ثالث ّ بؤرة غير مرخصة لم ٧٠ّ نتحدث هنا عن قرابة ونحن. ّ
َتشرعن بعد  ّ مبنى غير قانوني في ٧,٠٠٠، وعن قرابة ) بؤرة جرت شرعنتها بالفعل٣٠ّستنضم إلى قرابة (ُ ً

  .ّالمستوطنات والبؤر االستيطانية

ء ّالطاقم التنفيذي برئاسة نحاس ڥلرشطاين والذي يعمل بالتعاون مع وزارة األمن ووزارة القضا
ًواإلدارة المدنية، بدأ فعال بالعمل على تطبيق توصيات التقرير وعلى دفع مسارات  ًقدما) التسوية(ّ ُ.  

ّوفي إطار هذه التدابير جرت بلورة قاعدة بيانات شاملة ومفصلة لكل المباني غير القانونية والبؤر  ّ ّ
  .ّقعةالمتو) التسوية(ُ، ولسبل )لتسويتها(ّاالستيطانية التي تسعى الحكومة 

ّاألولى التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ هي ) التسوية(ّوأضافت على ما يبدو فإن تدابير  ّ
ّ مبنى شيدت على أراض فلسطينية خاصة، في أعقاب أخطاء جعلت الدولة ٢,٧٠٠-٣,٠٠٠تبييض  ّ ٍّ ُ ً

ّتعتقد أن الحديث يدور عن أراض عامة وبالتالي تخصيصها للمستوطنات ٍ ّوستطبق ه. ّ عبر ) التسوية(ذه ُ
ّ، سواء شيدت المباني وفقا لخرائط هيكلية وتصاريح بناء أم ال، وسواء )السوق المفتوح(استخدام مبدأ  ًّ ُ

  .ُدفع ثمن األرض أم ال

 ٢٠وتطبيق التقرير، فمن المتوقع أن تعلن الدولة عن إقامة نحو ) التسوية(كجزء من سياسة 
ّ استيطانية غير مرخصة ال يمكن ّونحن نتحدث هنا عن بؤر. مستوطنة جديدة مكانتها كأحياء في ) تسوية(ّ

ُمستوطنات مرخصة، ولم تعثر إسرائيل على أي حل يفضي إلى  ّ ّ ّ   .«تسويتها«ُ

ّيقدم تقرير لجنة  ِزندبرچ(ُ ّالعون لمشروع عنصري يتمحور في سلب أراضي الفلسطينيين، على ) َ ّ َ
ّخلفية إثنية ّانوني الذي يختبئ تحته ال ينجحان في إخفاء حقيقة أن تقرير ّفلغته التبييضية والغطاء الق. ّ ّ

ّهو في واقع األمر تقرير مصادرة، يمنح الحكومة أدوات إضافية لتطبيع وتعميق التشويه ) لجنة التسوية(
ّففي الضفة الغربية يعيش إسرائيليون يتمتعون بحقوق : ّالذي أنتجته سياسة االستيطان اإلسرائيلية ّ ّ

ْيش إلى جانبهم فلسطينيون يحيون تحت الحكم العسكري، وفي ظل السلب والقمع المتواصلينفائضة، ويع ّ ّ ُ ّ.  

) ٍأساليب االستيالء على أراض في الضفة الغربية(ورقة موقف بعنوان ) ييش دين(هذا ونشرت 
ستيالء على ًتستعرض فيها عددا من األساليب والطرق التي تعتمدها األجهزة اإلسرائيلية المختلفة بغية اال

  .ٍأراض في الضفة الغربية

ّكما تسوق ورقة الموقف نتائج اإلجراءات القانونية التي اتخذها مواطنون فلسطينيون بمساعدة 
  .ييش دين في النضال ضد نهب أراضيهم

  ١٦ص/٣/٤/٢٠١٩الرأي 

*** 

  

  



 
١٦

  فعاليات

  هدي لمخططاتتثمن مواقف الملك وتدعو لمواجهة االحتالل والتص" االعالم والقدس" ندوة 

  

الى مواجهة سلطات االحتالل " اإلعالم والقدس"أوصى المشاركون في ندوة بعنوان  -  بترا-عمان
والتصدي لمخططاتهم الرامية للنيل من القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، ورفع برقية لجاللة الملك 

طالبوا بتخصيص يوم مدرسي و. يثمنون من خاللها مواقف جاللته تجاه القدس ودعمه والوقوف خلفه
ًلتعريف الطلبة بالقدس، واعادة تدريس مادة القضية الفلسطينية وتضمين المناهج دورسا حول القدس  ٕ
الشريف والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وتوجيه الدعوة لوسائل اإلعالم بتخصيص بث متواصل ليوم 

  .واحد للحديث عن القدس والتركيز عليها

التي نظمتها لجنة فلسطين النيابية برعاية النائب األول لرئيس " اإلعالم والقدس"جاء ذلك في ندوة 
مجلس النواب الدكتور نصار القيسي وبمشاركة رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى 
السعود، ووزيري األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبدالناصر ابوالبصل والدولة لشؤون 

إلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ورئيس مجلس أوقاف القدس الشيخ عبدالعظيم ا
  .سلهب

وقال النائب القيسي خالل الندوة التي حضرها نواب ورؤساء نقابات مهنية وعمالية وممثلون عن 
نه وفي ظل األحزاب السياسية، وشخصيات إعالمية وكتاب وصحفيون ورؤساء لجان تحسين المخيمات، إ

ما تقوم به سلطات االحتالل في القدس الشريف من تغول وانتهاكات مستمرة للمقدسات اإلسالمية 
ًوالمسيحية وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، فإن لإلعالم دورا أساسيا في مواجهة تلك االنتهاكات من  ً

  .وقدسناخالل تكوين رأي عام يواجه كل سياسات سلطات االحتالل ضد مقدساتنا 

وأضاف أن عقد هذه الندوة، هو لدعم الوصاية الهاشمية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني 
والجهود التي تقوم بها وزارة األوقاف ودائرة أوقاف القدس للتصدي لكل محاوالت العبث التي تنفذها 

 يتقدم على ملف القدس ًسلطات االحتالل في المدينة المقدسة، مؤكدا أن ليس هناك ملف بالنسبة لألردن
  .وهذا ما يؤكد عليه جاللة الملك في كافة المناسبات والمحافل العربية والدولية

وأكد وقوف الشعب األردني ومجلس النواب خلف جاللة الملك في دعم جهوده ورفض محاوالت 
  .ثني األردن عن دوره التاريخي في المحافظة على القدس ومقدساتها

حات اإلعالمية في مواجهة المحتل تسهم في تعرية االحتالل والتصدي لكل وقال إن توحيد المصطل
ما يسعون لتحقيقه، إضافة إلى ضرورة التشاركية بين اإلعالم ومجلس النواب لالنتصار للقدس التي 

  .ستبقى عربية تحت الوصاية الهاشمية
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سات اإلسالمية بدوره، أكد النائب السعود دور الوصاية الهاشمية في المحافظة على المقد
والمسيحية، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، في الوقت الذي تمر فيه األمة بحالة من االنقسامات 
والصراعات السياسية التي دفعت بالمحتل إلى السعي لتحقيق كل ما يرغب فيه من أهداف على حساب 

  .المدينة المقدسة وحقوق الشعب الفلسطيني

ة االردنية نابعة من التفاف الشارع األردني خلف قيادة جاللة الملك في وأشار إلى أن الدبلوماسي
ً أو المزاودة على موقف األردن، مطالبا بكشف حقيقة سياسات كً القدس رافضا أي محاوالت للتشكيملف

العدو ومناهضتها عبر وسائل اإلعالم المختلفة، خاصة أن إسرائيل تحتمي اليوم بالواليات المتحدة 
  .ة التي لم تعد شريكا في السالماألميركي

ًتبعث برسالة واحدة إننا جميعا خلف جاللة الملك في موقفه تجاه " اإلعالم والقدس"وقال إن ندوة 
  .القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية النابع من إرثه الديني والتاريخي

الشريف، حيث تتحمل من جانبه، استعرض الوزير ابوالبصل واجبات األوقاف األردنية في القدس 
مع أهل القدس تحديات كبيرة ال يواجهها أحد من أبناء األمة العربية واإلسالمية من خارج المدينة 

  .المقدسة

وأكد أن المسجد األقصى المبارك ال يقبل التقسيم وال التشارك وال التفاوض وهذه الالءات نابعة من 
لى أن المسجد المبارك هو حق للمسلمين وحدهم ومن موقف األردن الراسخ بقيادة جاللة الملك، إضافة إ

  .هنا فإن لكل كلمة نتحدث بها معناها ومكانتها

 مليون مسلم ومسلمة، ٨٠٠وبين أن أي حديث عن المسجد األقصى يحتاج إلى موافقة مليار و
تصدي واقاف القدس التابعة لوازرة األوقاف األردنية والمقدسيون ينوبون اليوم عن هذه األمة في ال

  .لسلطات االحتالل

وأطلع وزير األوقاف الحضور على بعض األرقام المتعلقة باقتحامات اإلسرائيليين وزيارات السياح 
 ألف ١٠٠ًمن الجانب اإلسرائيلي إلى المسجد األقصى خالل آذار الماضي، موضحا أن عدد السياح بلغ 

دي من جنود االحتالل، في حين لم  جن٧٠٠ متطرف، إضافة إلى ١٦٠٠سائح، وعدد المتطرفين تجاوز 
  .يزر أوقاف القدس أي ضيف عربي أو مسلم من خارج فلسطين

ًوأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد أنظمة وتشريعات متعلقة بالعاملين في أوقاف القدس، 
  .رافضا بالوقت ذاته االحتكام أمام محاكم سلطات االحتالل وكل القرارات الصادرة عنها

ًودعا وسائل اإلعالم عدم بث الرواية التلمودية والمصطلحات اإلسرائيلية وكتابتها ألن هناك سعيا 
  .ًإسرائيليا لترسيخ ثقافة تزعزع الثقة لدى المقدسيين وتعزز الرسالة اإلسرائيلية وأهدافها



 
١٨

س الذي تأتي في الوقت الحسا" ندوة اإلعالم والقدس"بدورها، قالت الوزيرة غنيمات إن انعقاد 
نحتاج فيه إلى توحيد الصف، مشيدة بموقف جاللة الملك وبموقف أهل القدس في الدفاع عن قضية 

  .القدس العادلة

ال للوطن البديل، ال للتوطين، ال للنيل "وأشارت إلى أن جاللة الملك أكد في أكثر من مناسبة أنه 
ة دولة فلسطينية مستقلة مرفوض ، وأن موقف األردن ثابت وأي حل ال يقوم على إقام"من المقدسات

ًبالنسبة لألردن وهذا موقف راسخ وثابت وال تغيير عليه، ونظرا لهذه المواقف جاءت الضغوطات على 
  .األردن ما يستوجب علينا اليوم تشكيل جبهة داخلية قوية موحدة لمواجهة كل الضغوطات والتحديات

ألردن والتركيز عليها في ظل ما يحمله وأكدت أن دور اإلعالم يكمن في التأكيد على ثوابت ا
الموقف من رسالة تؤكد على العدالة والسالم العادل وهذه الرسالة طالما دافع عنها األردن في مختلف 

  .المحافل العربية والدولية مما يستوجب على اإلعالم إظهار الدور والموقف االردني تجاه القدس

ًات االحتالل تعمل يوميا على إصدار قرارات متعلقة من جهته قال الشيخ عبدالعظيم سلهب إن سلط
ً يوما، وهذا فيه انتهاك ٤٠بإبعاد الحراس والموظفين عن المسجد األقصى المبارك، وأنا منهم مبعد لمدة 

  .كبير لكل مسلم

وأشار إلى أن إسرائيل تنازع أوقاف القدس في ساحات المسجد األقصى، الذي هو للمسلمين 
 عالقة به وال يقبل التقسيم أو الشراكة وهو اليوم يتعرض لخطر كبير، وحكومة وحدهم وليس لليهود

  .ًاالحتالل تصدر يوميا قرارات عديدة بهدف تفريغ الوصاية الهاشمية من مضمونها

 ٤ص/٣/٤/٢٠١٩الرأي 

***  

  "فلنشعل قناديل صمودها"تطلق المرحلة الثامنة من حملة " المهندسين

 

نة مهندسون من أجل القدس وفلسطين في نقابة المهندسين أطلقت لج - الدستور–عمان 
فلنشعل "األردنيين، صباح اليوم الثالثاء، وبالتعاون مع اذاعة حياة اف ام، المرحلة الثامنة من حملة 

، إلعمار بيوت البلدة القديمة اآليلة للسقوط أو المهددة من قبل االحتالل الصهيوني في "قناديل صمودها
 . ودعم صمود المقدسيين والحفاظ على هويتهمالقدس المحتلة،

وقال نقيب المهندسين إلى أن النقابة نفذت خالل المراحل السبع السابقة، مشاريع بكلفة   
 وحدة سكنية ومنشأتين تعليميتين استفاد ٢٣٧ الف دينار، رممت خاللها ٤٠٠تجاوزت ستة ماليين و

ل التعليم المبكر والتعليم األساسي، إضافة إلى  في مراح١٥٠ مواطنا مقدسيا، وأكثر من ١٣٧١منها 
 . مواطنا مقدسيا٣٢١ترميم البنية التحتية والمنشآت العامة في البلدة القديمة والتي استفاد منها 

ّوأشار إلى أن االردن بحاجة الى هبة شعبية دفاعا عن القدس وعروبتها وهويتها ولتثبيت 
لكيان الصهيوني فحواها ان الشعب االردني والفلسطيني في المقدسيين على ارضهم، كما سنرسل رسالة ل
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من جانبه، قال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية، الدكتور .ملحمة للدفاع عن القدس وهويتها
عبدالناصر ابو البصل، إن األمة الواحدة تواجه تحديات مختلفة، وبالتالي فعليها أن تكون يدا واحدة 

يات، الفتا إلى أن حاالت االقتحامات واالعتداءات الكثيرة والتضييق على المقدسيين لمواجهة كل التحد
وبلغت مجموع التبرعات منذ .والتشديد عليهم يعتبر سببا واضحا لتوحية األمة وبقائها حية مع الحملة

 اقيم  ألف دينار، كما جمعت النقابة في حفل عشاء خيري٥١انطالق الحملة حتى الساعة العاشرة صباحا 
ودعا نقيب المهندسين . الف دينار رصدت إلعمار بيوت البلدة القديمة في القدس٢٠٠في وقت سابق 

 - األردنيين، المهندس احمد سمارة الزعبي كافة ابناء الشعب االردني الى التبرع في مقر النقابة في عمان
 ١٠٤.٧ة اف ام وعبر ترددها مجمع النقابات المهنية، وكافة فروعها في المحافظات وفي مقر اذاعة حيا

، إضافة إلى حساب رقم ٠٦/٥١٦٢٠٦٠- ٠٦/٥١٦٥٠٢٠-  ٠٦/٥١٦٤٠٢٠وعلى هواتف البرنامج 
 . فرع الشميساني-  البنك االسالمي٩٤٩١٥

  ٣ ص٣/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

 اتحاد الغرف الفلسطينية يثمن موقف غرفة تجارة الزرقاء لنصرة القدس

حاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية الموقف ثمن ات -  نبيل محادين- الزرقاء  
حيث ورد إلى غرفة تجارة الزرقاء .المشرف لغرفة تجارة الزرقاء نصرة للقدس عاصمة فلسطين األبدية

كتاب شكر وتقدير من رئيس اتحاد الغرف الفلسطينية عمر هاشم إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة 
الموقف الذي اتخذه مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء والمتمثل بإلغاء مذكرة التعاون تجارة الزرقاء يقدر فيه 

بين غرفة تجارة الزرقاء وغرفة تجارة وصناعة براهوفا الرومانية وذلك ردا على تصريح رئيسة وزراء 
 الملك كما عبر هاشم عن اعتزاز القطاع االقتصادي الفلسطيني بالمواقف المشرفة لجاللة.رومانيا مؤخرا

عبداهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية والوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة .في القدس الشريف، وسعي جاللته الدائم لحماية القدس ومقدساتها

ا للقدس الشريف، عاصمة الزرقاء حسين شريم أن مجلس إدارة الغرفة قرر إلغاء االتفاقية انتصار
فلسطين، وتعبيرا عن رفض القطاع التجاري لتصريحات رئيسة الوزراء الرومانية، مضيفا أننا نستمد 
عزيمتنا من راعي المسيرة جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا الذي قال أن القدس خط 

رومانيا ، وذلك عقب تصريحات رئيس الوزراء أحمر، وأن جاللته قرر إلغاء زيارة العمل الرسمية إلى 
الرومانية األخيرة، كما أبدى استعداد غرفة تجارة الزرقاء لترتيب لقاء يجمع الغرف التجارية األردنية 

  .والفلسطينية لتنسيق الجهود وتوحيد المواقف المشتركة

  ٤٠ص/٣/٤/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  آراء عربية
 القدس لشؤون الملكية اللجنةتعريف ب

  الجبور عارف لدكتورا

 اهللا باركها مباركة، مقدسة مدينة النها األرض دوحة انها المدن، كباقي ليست فريدة مدينة القدس
َسبحان( اإلسراء سورة من األولى اآلية في بقوله وجل عز َ ْ َٰأسـرى ِالذي ُ َ ِبعبـده ْ ِ ْ َ ًلـيال ِ ْ َمـن َ  ِالمـسجد ِ ْ َ ِالحـرام ْ َ َ  َِإلـى ْ

ِالمسجد ِ ْ َ ْاَألق ْ َباركنا ِالذي َصىْ ْ َ ُحوله َ َ ْ ُلنريه َ َ ِ ْمن ُِ َآياتنا، ِ ِ ُإنه َ ِ ُالسميع َُهو ِ  ُالبصير ِ َ ْ.(  

 القبلتين، أولى للمسلمين بالنسبة فهي والجغرافية، والتاريخية الدينية النواحي من مميزة مدينة انها
 إليهـا تـشد التـي الـثالث اجدالمـس أحـد المبـارك األقـصى المـسجد وهـو األرض علـى أقـيم مـسجد ثاني وفيها

 وفيهـا العلـى، الـسماوات إلـى بـه عـرج ومنهـا والـسالم، الـصالة عليـه محمـد بالرسـول اسـري ٕواليهـا الرحال،
 المـسلمون يؤمـه ًمقدسـا ًمكانا كانت لذلك األنبياء، جميع سار الطهور ترابها وعلى بالمرسلين، ًإماما صلى
 وعلـى دعوتـه، فيهـا ونـشر )الـسالم عليـه( المـسيح الـسيد دولـ القـدس أكناف وفي الحج، بعد مكان كل من

 وفـي مكـان، كـل مـن للمـسيحيين ًمحجـا زالـت وال فكانـت القيامـة كنيسة أقدمها ومن الكنائس شيدت أرضها
 قواعـده وضـعت األجيـال بـين المـشترك للعـيش مثـال وهـي الكنـائس وأجـراس المـساجد مـآذن تتعانق القدس
َتـشتم القـدس إرجـاء وفـي صفرونيوس، البطريرك مع الخطاب بن عمر الخليفة عقدها التي العمرية العهدة َ 
ــذلك الحــضارات، مهــد فهــي وعراقتــه والمكــان الزمــان عبــق  فهــب التــاريخ مــر علــى للغــزاة ًمطمعــا كانــت ول

 مصير سيؤول هذا والى زالوا، حتى جميعهم الغزاة فطردوا ثراها على الشهداء دماء وسالت عنها المدافعون
  .الصهاينة غزاةال

 اللجنـة بتـشكيل طـالل بـن الحـسين الملـك الجاللـة صاحب أمر فقد بالقدس الهاشميين لعناية ونظرا
 لقــضية – اهللا رحمــه – جاللتــه أوالهــا التــي البالغــة لألهميــة ًنظــرا – ١٩٧١ عــام القــدس لــشؤون الملكيــة
 االتـــصاالت تتركهـــا التـــي ســـاتلالنعكا المحتلة،إضـــافة األراضـــي لتحريـــر الـــدائم الـــسعي إطـــار فـــي القـــدس

 تؤكـد التـي والوثـائق الدراسـات أعـداد اللجنـة هذه مهمة وتكون - المقدسة المدينة قضية حول والمباحثات
  .القدس نحو األردني الموقف وتدعم القدس عروبة

  :لية التااألساسية المبادئ إلى الريادي تجاه القدس والمستند األردني الدور إبراز: وأما أهداف اللجنة

  .المشروعات من غيره أو ١٩٤٧ عام التقسيم مشروع في جاء الذي سواء ًإطالقا التدويل رفض - ١

  .التقسيم أو المشاركة يقبل ال أمر عليها الهاشمية الوصاية واعتبار القدس بعروبة التمسك - ٢

 تتعـرض التـي اإلسـرائيلية االنتهاكـات فـضح و القـدس بقـضية المجتمـع شـرائح مختلف وعي زيادة - ٣
 وأعـــضاء والجامعـــات المـــدارس طـــالب لـــدى وخاصـــة الدوليـــة واألعـــراف للقـــوانين ومخالفتهـــا لهـــا

  .الثقافية واألندية الجمعيات
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 وخاصـــة والعمليـــة العلميـــة الوســـائل كافـــة باعتمـــاد اإلســـرائيلية للمـــزاعم الـــداعم اإلعـــالم مواجهـــة - ٤
  .منها االلكترونية

  .لقدسا بقضية الخاص واألدبي العلمي اإلنتاج وتشجيع دعم - ٥

 ممكنـا، ذلـك كـان كلمـا الجهـود وتوحيـد القدس مجال في العاملة المؤسسات مع والتنسيق التعاون - ٦
 بأهميـة الـوعي نـشر علـى القـدس لـشؤون الملكيـة اللجنـة تعمـل: يلـي بمـا تتلخص اللجنة ورسالة
ــه تتعــرض مــا وفــضح واإلســالمي العربــي بعــدها عــن فــصلها عــدم و القــدس قــضية ــد مــن ل  تهوي

 ورفـع صـمودهم ودعـم المقدسـيين تثبيـت علـى العاملـة الجهـود وزيـادة يوميـة إسرائيلية توانتهاكا
  .معاناتهم

 للقـدس األردنيـة الرؤيـة إليهـا اسـتندت التـي الثوابـت تلخـيص يمكن :أما ثوابت الرؤية األردنية تجاه القدس
 وهـي األردن فـي بـاحثينال ألحـد مطولـة دراسة خالل من تجاهها والخارجية الداخلية األردن سياسة وحكمت
 احالليـة اسـتيطانية اسـتعمارية حركة باعتبارها الصهيونية الحركة بين الوجودي التناقض: يلي بما تتلخص

  .العربي النهضوي المشروع وبين

 هـا" :٢١/٣/١٩٥٦ فـي العربية النهضة عيد بمناسبة له كلمة في الحسين يقول السياق هذا ففي
 ."مقدسـاته وأغلـى تراثـه أعـز العربـي بالـشعب أصـابت وقـد الغـالي، طننـاو مـن ًقـسما تحتـل الـصهيونية هي

ــه كلمــة فــي الحــسين ويقــول ــدوة افتتــاح فــي ل  فــي والمعــراج اإلســراء ذكــرى بمناســبة اإلســالمي المــؤتمر ن
 وجـه فـي ًجميعـا األديان مقدسات ويحمي الفداء خطوط على يعيش الذي البلد هذا ان ":ًأيضا ٤/١/١٩٦٨

 العربيـة الـشعوب بـين الثقـة علـى القـائم التعـاون بأهميـة غيـره مـن أكثـر لـيحس المعتديـة نيةالـصهيو الغارة
  ".واإلسالمية

 وللثـورة جهة من واألنبياء الرسل لتراث الشرعي الوريث باعتباره وقومية إلهية رسالة حامل األردن
 عيـد بمناسـبة كلمـة فـي مقـامال هـذا في الحسين يقول إذ .أخرى جهة من عربي وقرار بإرادة الكبرى العربية
 مقدسـة، رسالة أيدينا بين بذلك وضعت إذ اإللهية العناية بأن ونؤمن ":٢٥/١٢/١٩٥٨ في المجيد الميالد

 ومنـابر واألنبيـاء الرسـل تـراث ولـتحفظ بالـسماء لـألرض صـلة علـى لتبقـى إنمـا عظمـى، أمانـة أعناقنا وفي
 قـصتي بـدأت ":٢/٥/١٩٨٨ فـي البلقـاء لمحافظـة لـه رةزيـا لـدى له كلمة في ًأيضا الحسين ويقول ."النور
 علـى يـساوم أن علـى شـيء بكـل يـضحي أن آثـر الذي األول بالحسين القرن هذا بدايات في األردن وقصة

 نفـي وقـد .عروبتـه علـى أو فلـسطين أرض علـى .فلـسطين شـعب حـق وعلـى فلـسطين حـق وعلـى فلسطين
 عـام وفـي .الحـسين ابـن اهللا بعبـد ومعكـم فـيكم لمعركـةا واسـتمرت .األقصى جوار إلى ويقضي وقضى وشرد

 والــضفة القــدس إنقــاذ وتــم إنقــاذه يمكــن مــا إلنقــاذ المــستحيل البلــد هــذا فــي وبــذلتم اهللا رحمــه بــذل ١٩٤٨
 لنـا تـرك لقد" :٤/٥/١٩٨٨ تاريخ في المفرق لمحافظة زيارته بمناسبة اهللا رحمه الحسين ويقول ."الغربية
 اختـاره الـذي الطريـق علـى إال واألحـوال الظـروف كـل في نسير أن يمكن وال به نفتخر ًموقفا األول الحسين
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 أبنــاء ٕواخوانـه ألهلــه الحـق مــن بـشيء أو األرض مـن بــشبر يفـرط ال أن علــى شـيء بكــل يـضحي أن وآثـر
 نفـس فـي ًقـائال الحـسين ويمـضي ."األقـصى جوار إلى يرقد وقضى ونفي فشرد فلسطين تراب على فلسطين
 هـذا عليهـا وسيـسير ًدائمـا، عليهـا سأسـير وأجـدادي آبـائي عليهـا سـار الـذي الطريق اهللا بعون ":ةالمناسب

 عـن يتحـدثون كـانوا ٕواذا وعـدل، حق قضية القضية بل ضعف، أو قوة قضية هي ما فالقضية العربي، البلد
 بأنـه أعتقـد ال البلـد هـذا أبنـاء وكـل بعـد مـن يـأتي ومـن الهاشـمي تاريخنـا ًأيـضا فلنـا عليهم وتأثيره التاريخ
 بالنـسبة العمريـة والوثيقـة العمرية، الوثيقة ينقضون أنهم إنسان أي يتصور أن األحوال من حال في يمكن
 وسـيعود عليـه، يعلـى وال يعلـو والحق منا أي قبل من تمس أن من أشرف فالموت .ننقضها لن القدس إلى

 يقـول ٧/٦/١٩٨٨ فـي الجزائر في العربي القمة مرمؤت أمام كلمة وفي." أصحابه والى أهله إلى اهللا بعون
 بريطانيـا وجـه فـي علـي بـن الحـسين لـه المغفـور الكبيـر جـدي وقـف ":المبـدئي التوجـه هـذا ًمؤكدا الحسين
 ذلـك ثمـن دفـع وقـد فلـسطين في العرب وبحق الكبرى العربية الثورة بمبادئ ًمتمسكا الوقت ذلك في العظمى

 سـدنة كنـا لقـد ":١٠/٨/١٩٦٧ فـي الملكـي الجلوس عيد بمناسبة الحسين ليقو أخرى مناسبة وفي.ً'غاليا
 البقـاء فـي حقنـا علـى الحفـاظ أجـل مـن رخيصة أرواحنا ببذل نبخل ولن وقرون قرون عبر وحماتها القدس
 أو النهـر حتـى البحـر مـن فلـسطين كامـل تحريـر ."المـسلمين وسـائر أمتنـا عن نيابة والسدنة الحماة أولئك
 ان: "٢٦/٢/١٩٥٧ فـي والمعـراج اإلسـراء بمناسـبة لـه حـديث فـي الحـسين يقـول .الهـدف ذلك دون الفناء
 تـــراثهم علـــى ًأمينـــا دفاعـــه، خـــط علـــى ًســـاهرا العـــرب، آلمـــال ًوفيـــا للبقـــاء والتـــاريخ اهللا يعاهـــد … األردن

 لــوطنا صــعيد علــى إال تكــون لــن تنتظــرهم التــي العــرب معركــة بــأن جــازمين نعتقــد نــزال ال … ومقدســاتهم
 :١/١١/١٩٦١ فـــي العـــرش خطـــاب فـــي الحـــسين ويقـــول ."المقـــدس وبيـــت وغـــزة حطـــين حيـــث الـــسليب

 الجهـد نبـذل وسـنبقى كنا ومعتقداتنا مقدساتنا عن والدفاع الغالية فلسطين في المغتصبة حقوقنا والسترداد"
  ".به وظفرت حققته الذي الرفيع المستوى على المسلحة قواتنا لتمكين

 أيـدي فـي القـدس سـقطت لقـد: ٢٦/٦/١٩٦٦ فـي المتحدة األمم في له خطاب يف الحسين ويقول
 فـي والمعـراج اإلسـراء ذكـرى بمناسـبة له كلمة في الحسين ويقسم ."سنة ١٣٠٠ خالل الثانية للمرة أجنبية

 أن علـى المنـصف التاريخ ونعاهد اهللا نشهد ونحن" : ًقائال فلسطين من بشبر التفريط بعدم ١٥/٢/١٩٥٨
  ".والرشاد الخير إلى الهادية السماوية األديان وحمى الطاهرة المعراج ربوع من بشبر طنفر ال

 الــــسياسية وعاصــــمتها بــــل ال الهاشــــمية، األردنيــــة للمملكــــة روحيــــة عاصــــمة بالقــــدس التمــــسك
 بتــــاريخ ليلينتــــال األمريكــــي للكاتــــب ســــؤال علــــى لــــه رد فــــي الــــسياق هــــذا فــــي الحــــسين يقــــول.الثانيــــة

 هيئـة تنظـر أن الواجـب ومـن، وأمجادنـا تراثنـا مهـد وهي، الروحية دولتنا عاصمة لقدسوا ":٦/١٠/١٩٥٤
 مجلس جلسة ترؤسه لدى له كلمة في الحسين ويقول ."ًتفصيال ال جملة فلسطين قضية إلى المتحدة األمم

ــوزراء ــي ال ــي القــدس ف ــي: "١٩/١/١٩٦٠ ف ــل يهمن ــر أن شــيء كــل قب  وســروري ســعادتي مــدى عــن أعب
  ".الهاشمية األردنية للمملكة الثانية العاصمة وفي المقدس البلد هذا في أخرى مرة اليوم هذا باجتماعنا
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 ليلينتـال األمريكـي للكاتـب سـؤال علـى رد فـي الـسياق هـذا فـي الحـسين يقـول .القـدس تدويل رفض
 عـــــدة فـــــي بينـــــاه وقـــــد يتغيـــــر لـــــم القـــــدس تـــــدويل مـــــن حكـــــومتي موقـــــف ان: "٦/١٠/١٩٥٤ بتـــــاريخ

ــة بالعهــدة لتمــسكوا.'مناســبات ــد ًساســاأ العمري ــاع وحقــوق القــدس مــستقبل لتحدي ــسماوية الرســاالت أتب  ال
  .بها األخرى

 الهاشـمية القيـادة قبـل مـن كبيـرة وعنايـة باهتمـام تحظـى القـدس فـي اإلسالمية المقدسات تزال وما
 الهاشـمي االهتمـام مثـلت وقـد، اإلسـالمية المقدسـات تجـاه والتاريخيـة الدينيـة برسـالتها التزامهـا من انطالقا

 القـدس عروبـة عـن والـدفاع، المـشرفة الـصخرة وقبـة المبـارك األقصى للمسجد الثالث الهاشمية باالعمارات
  .والمقدسات

  ٢٨/٣/٢٠١٩الكون نيوز 

*** 

 رأي الدستور

  على العهد لألقصـى والقدس باقون..في ذكـرى اإلســـراء والمـعــراج

 

طرة، والقدس التي أسرى اهللا بنبيه إليها في المسجد األقصى تحل ذكرى اإلسراء والمعراج الع
المبارك، تئن تحت وطأة احتالل غاشم، ال يزال ينتهك حرمتها وقدسيتها، غير مكترث لميثاق أو قرار 

 .دولي

وأمام هذا الواقع الذي يراه العالم في واضحة النهار، بقي الصوت األردني الذي يجسده جاللة 
ًثاني، واضحا ثابتا في الدفاع عن المدينة المقدسة، وقد اقترن الصوت بالفعل، حين اتخذ الملك عبد اهللا ال ً

ًجاللته موقفا نصرة للمدينة المقدسة في إلغاء زيارته إلى رومانيا في أعقاب تصريحات لرئيسة وزراء 
شمية التي يحملها اليونان بنية نقل سفارة بالدها إلى القدس، وهذا الموقف يبرهن أن أمانة الوصاية الها

ًجاللة الملك عبد اهللا الثاني نيابة عن األمتين العربية واإلسالمية، ليست شعارا، إنما عمل وموقف وثبات، 
 .واستنهاض للهمم

ّإن الموقف األردني الصلب الذي عبرت عنه مختلف المؤسسات الدستورية وتماهى مع نبض 
أن القدس تسكن ضمير ووجدان كل أردني، ويتطلب الشارع في الدفاع عن المدينة المقدسة، يدلل كم 

ٕموقفا عربيا واسالميا مساندا، لنحمي القدس من شرور التطرف وارهاب دولة االحتالل ًٕ ً ً ً. 

لقد كانت القدس وستبقى الهم والشاغل األول لجاللة الملك، وهي األولوية التي أكد عليها خالل 
ًأعمال القمة العربية في تونس مؤخرا، مجددا  التأكيد على مواصلة أمانة الوصاية عليها، فهذا اإلرث ً

 .التاريخي والشرعي، هو محط فخرنا وعزتنا، ولن نقبل المساس به
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لقد برهن األردنيون، أنهم أهل وفاء، وخير من ينافح عن قضايا أمتهم، وهم كانوا على الدوام في 
ة، والتي نستلهمها في ذكرى اإلسراء والمعراج خندق العروبة، حاملين راية اإلسالم السمح، وتعاليمه العطر

ّالعطرة، دافعا نحو مواصلة الدفاع عن القدس، على خطى بواسل جيشنا العربي الذين رووا بدمائهم الزكية  ً
ًترابها الطهور، وانا على العهد للقدس باقون، حافظون ألمانة وصايتها، صفا واحدا خلف راية سليل  ً ّ ٕ

لملك عبد اهللا الثاني، وسنبقى ما بقيت األرض، مرابطين مع أهلها في الدفاع عن الدوحة الهاشمية جاللة ا
 .هويتها العربية واإلسالمية

ْإننا واذ نستلهم بهذه الذكرى العطرة مكانة المسجد األقصى وأهمية المحافظة عليه من خالل لجنة  ٕ
ًتباط الهاشميين بها تاريخيا، بقي إعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، فإننا نؤكد أن ار

ارتباط الملوك الكبار، فنأوا بها عن خصومات السياسة، وكذلك كان حالهم مع القدس الشريف، أولى 
ًالقبلتين، متالزما مع تأكيد تبنيهم لرسالتهم التي ناضلوا من أجلها، وهي حرية الشعوب والحفاظ على 

 .كرامة األمة

  ١٦ ص٣/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

 والهاشميون والقدس.. "إلسراء والمعراجا"

 أحمد الحوراني  

كه اإلسراء والمعراج، هي حدث إسالمي تاريخي عظيم، لما له من خصوصية ومعان، ولما تر ذكرى
من عظات وعبر خالدة جسدتها رحلة الرسول الكريم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد األقصى في 
القدس، وهي رحلة كونت مرحلة مهمة وحاسمة في تاريخ اإلنسانية وأعلنت ميالد عهد جديد عنوانه 

م المحبة والتسامح تحرير النفوس من أمراض الجهالة وتسلط الطواغيت إلى نور العلم واإليمان في ظل قي
  .بين كافة أفراد المجتمع كافة

وستظل هذه الرحلة معلما بارزا في مسيرة األمتين العربية واإلسالمية، ما يجعلها مناسبة تهل  ً ً
علينا كل عام نستذكر فيها األمجاد واالشراقات التي قدمتها الرسالة المحمدية لإلنسانية جمعاء من عطاء 

ً نورا وهداية يقتفي المسلمون آثارها جيال بعد جيل، ذلك أن نهضة األمم تقوم على خالد ما زالت قيمه تشع
دعامات أساسية في طليعتها ما تختزنه األمة من فكر أصيل مبدع متجدد قادر على مواجهة قضايا العصر 

 عالمية وتحدياته وارتياد آفاقه، وعلية فان األمة اإلسالمية التي تزعمها النبي محمد كانت ذات حضارة
ًمألت الدنيا دينا وخلقا وعلما وأدبا، ما يؤهلها ونحن في رحاب هذه الذكرى، أن تستأنف رسالتها بعزيمة  ً ً ً

  .ٕوثقة وايمان، الن العالم اليوم بأمس الحاجة إلى استعادة األمة لدورها نحو نفسها ونحو البشرية بأكملها

وبرعاية ملكية سامية، فان للمملكة األردنية ٕواذ يحيي األردن ذكرى اإلسراء والمعراج في كل عام، 
الهاشمية عالقة من نوع خاص مع الحدث، ذلك أن هذا الثرى الطهور الذي المس أقدام محمد عليه 



 
٢٥

الصالة والسالم وسار على أديمه األطهار من الصحابة أمثال عمر وخالد وأبو عبيده وشرحبيل، قد شرفه 
 لحمل لواء ومسؤولية قيادة األمة والنهوض بها ورعاية شؤونها، اهللا بوجود أسرة عربية هاشمية اختصها

ّوها هي اليوم تنهض بها بصورة عز نظيرها، ونحن نرى جاللة الملك عبد اهللا الثاني يحمل القدس 
ّوشؤونها في حله وترحاله ويؤمن بأنها العاصمة التي ال محالة عنها للدولة الفلسطينية، وهو يرى أن أي  ِ

ًوأمان واستقرار في المنطقة ال يتعدى أن يكون حديثا عابرا إذا ما بقيت القدس تواجه كل حديث عن أمن  ً
ًفجر جديد نمطا جديدا وشكال آخر من محاوالت اسرائيل للنيل منها أو تغيير معالمها ً ولئن انبرت قيادتنا .ً
زال تنظر إلى قضية ٕالهاشمية للتصدي والدفاع عن كل قضية ذات شان عربي واسالمي، فإنها كانت وال ت

فلسطين على أنها أولوية أولى وان الدفاع عن القدس هو واجب مقدس وأمانة في أعناق بني هاشم 
ًماضيا وحاضرا ومستقبال، وهذا ما أكده ويؤكده جاللة الملك أينما ذهب وفي أي مناسبة أكانت لقاء قمة  ً ً

بية أو أجنبية صديقة، ألنه يعلم أن ما هو عربية، أو مناسبة تسلم جائزة، أو مباحثات مع رئيس دولة عر
بين اإلسراء والمعراج والدفاع عن القدس الشريف .مناط به كقائد هاشمي ليس كما هو مطلوب ممن سواه

َعالقة عقدية وراسخة، وتضاعف من المسؤوليات تجاه حماية هذه المدينة بمقدساتها اإلسالمية  َ
لقبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهي مسؤولية نهضت بها والمسيحية وبذل كل جهد ممكن لتبقى أولى ا

القيادة الهاشمية عبر وصايتها التاريخية على المقدسات والتي تعتبر في مقدمة أولويات جاللة الملك 
ّالذي خص القدس واألقصى برعاية مباشرة ودعم متواصل ترجمة للرسالة التي استودعها نسبه الهاشمي 

  .الشريف في عنقه

  ١٨ص/٣/٤/٢٠١٩ي الرأ

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  !"القانون الدولي"خريطة القوى والمصالح باسم … الضفة بعد الجوالن

 
  )٢/٤/٢٠١٩معاريف  (آري الداد

بعد نشر قرار ترامب االعتـراف بـسيادة إسـرائيل فـي الجـوالن، سـارع محللـو اليـسار وخبـراء القـانون 
  .نون الدولي ال يعترف بسيادة اكتسبت بقوة االحتالل العسكريإلى اإلشارة، وكما هو معروف، إلى أن القا

 الـذي بموجبـه هـذا معـروف؟ وكيـف لـم تقـدم "القـانون الـدولي"معروف لمن بالـضبط؟ ومـا هـو ذاك 
؟ وهل ترامـب مجـرم حـسب ١٩٦٧ حين ضمت شرقي القدس في "القانون"ًإسرائيل إلى المحاكمة وفقا لذاك 
ُيسأل ومن يسألالقانون الدولي؟ هذا منوط من   في أمر األضرار، ٣٨٣إن جناية السرقة تعرف في المادة .َ

مــن يريــد أن يعــرف مــا يــرد فــي قــوانين حمــورابي عــن الــسرقة . بأنهــا جــزء مــن ســجل قــوانين دولــة إســرائيل
والــشريعة ). …مــسروقة، بــالطبع(ســيجدها محفــورة فــي خزانــة تتخــذ اســمه فــي متحــف اللــوفر فــي بــاريس 
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كتب القانون الروماني اليوستياني ومدونة نـابليون موجـودة فـي . "طاولة جاهزة"في كتاب اليهودية مجمعة 
ٕ واذا بكـم "القانون الدولي"ولكن حاولوا أن تجدوا في المكتبة سجل قوانين . كل مكتب أكاديمية تحترم نفسها

  .تصطدمون بطريق مسدود

ن الكلمــات التــي كتبــت عنــه أو هــذا الطريــق مــسدود بــآالف الكتــب، عــشرات آالف المقــاالت، ماليــي
  .ًاستندت إليه، ولكن كتاب قوانين واحد كهذا، متفق عليه حقا من أمم العالم وله مفعول ملزم ـ غير موجود

يتناول الخبراء في القانون الدولي مبادئ معينة ترد في ميثاق األمـم المتحـدة كمـدماك فـي القـانون 
العـسكرية، (فـإذا كـان لهـا مـا يكفـي مـن القـوة .  مـا ورد فيـهالدولي، ولكن تكاد كل الدول فـي العـالم تخـرق

ًواذا كانت ضعيفة ـ فقد فشلت، وفي أحيـان مـا عوقبـت أيـضا. فقد فعلت كما تشاء) االقتصادية، السياسية ٕ .
لروســيا فيتــو فــي . ٢٠١٤بــوتين احتــل شــبه جزيــرة القــرم مــن أوكرانيــا فــي . ولكــن ال جمــرك علــى الكلمــات

الــرئيس الــسوري األســد ارتكــب جــرائم حــرب . م المتحــدة، ويمكــن للعــالم أن يقفــز لهــامجلــس األمــن فــي األمــ
روسيا والصين منعتا في مجلس األمن كل شجب العقوبات، ولهذا فال يوجد أي معنـى . فظيعة ضد مواطنيه

  .، ألن المسألة العملية الوحيدة هي إذا كان لديك القوة أم ال"القانون الدولي"لـ 

ــ ـــ المبــادئ التــي ت القــانون "ًرد فــي ميثــاق األمــم المتحــدة ال تــزال العنــصر الرســمي الراســخ نــسبيا ل
، )بشكل عام تلك التي أمالها الطرف القـوي أو المنتـصر(عناصر أخرى فيه هي االتفاقات الدولية . "الدولي

المحــاكم  المــشتركة لكــل الــدول، وقــرارات المحــاكم فــي الــدول أو "مبــادئ القــانون العامــة"،  (!)"األعــراف"
ّالكتابـات المنمقـة ومـذاهب عظمـاء الكتــاب والمفكـرين الـسياسيين"الدوليـة، و هـذا، بينـي وبيـنكم، غــامض . "ُ

 "أعـراف"ومن يقـرر أي ؟ إذ من يقرر إذا كان سيتبنى مبادئ مونتسكيو أو مفاهيم ميكافيلي. بعض الشيء
ًتصبح قانونا دوليا   ؟ً

فقـد أملـى المنتـصرون . لعالم كله، هي نتيجـة الحـروبكل الحدود في أوروبا، وفي واقع األمر في ا
فـي .  علـى التنـازل عـن أجـزاء مـن دولهـم"موافقتهم"معاهدات استسالم على المهزومين وهؤالء وقعوا على 

ً عضوا في األمم المتحـدة تثبيـت الوضـع الجغرافـي ـ ٥١لحظة تاريخية ما، بعد الحرب العالمية الثانية طلب 
 يــدعي باســم مبــدأ "القــانون الــدولي"كــل مــن يــدعي باســم . ن العــالم واصــل التغيــرولكــ. الــسياسي وتقديــسه

نظري، ويدعي تمثيل مبادئ كونيـة مـن العـدل وحقـوق اإلنـسان والـشعوب ـ ولكـن المـزدوجين فقـط الـذين ال 
ًصالح لهم يتجاهلون أن هذه القوانين ال تطبق عمليا إال وفقا لخريطة القوى والمصالح ً.  

، إسرائيل ال يمكنهـا أن تكتـسب الـسيادة علـى هـضبة "القانون الدولي" حسب "عروفكما هو م"إذن 
من جهة أخرى ـ لـو كنـا احتللنـا كـل سـوريا وكفـت عـن أن توجـد كدولـة ـ فـإن . الجوالن دون موافقة سوريا

ولكـن األسـرة الدوليـة تعتـرف بمبـدأ أن المعتـدي الـذي . عبـث؟ صـحيح.  كان سيعترف به كـسيادة"االحتالل"
ألمانيا بدأت الحرب العالمية الثانيـة، هزمـت، وهـي ال يمكنهـا . فقد في الحرب ال يمكنه أن يعود ليطالب بها

كـل .  يحتوي في داخله مبادئ متناقضة"القانون الدولي". أن تعود لتطالب باألراضي التي فقدتها في الحرب
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كي بـسيادة إسـرائيل فـي هـضبة الجـوالن أولئك اليساريين الذين يخافون اليوم من أن يشكل االعتراف األمري
ًوهم يخشون ألنهم هم أيضا يعرفـون بـأن مـا يقـرر فـي العـالم لـيس . ًسابقة أيضا ليهودا والسامرة، محقون

بحجــة أن الفلــسطينيين (إســرائيل يمكنهــا أن تلغــي اتفاقــات أوســلو .  بــل المــصالح والقــوة"القــانون الــدولي"
يضموا األرض بقوة الحق وخبراء القانون الدولي سـيكتبون مئـة كتـاب ، وأن )خرقوها حين أعلنوا االستقالل

 .آخر إلى أن يتثبت الوضع بحق القوة

  ٣/٤/٢٠١٩القدس العربي 

*** 

  اخبار باالنجليزية
Jordan warns against absence of prospects for attaining Palestinians rights 
Razzaz reviews Amman-Paris ties, Jordan's stances with senate delegation 

 
By JT - Apr 02,2019 - Prime Minister Omar Razzaz meets with a delegation from the French 
Senate in Amman on Tuesday (Petra photo) 
AMMAN — Prime Minister Omar Razzaz on Tuesday stressed the "ideal" ties of partnership 
and friendship between Jordan and France, highlighting the continuous communication and 
coordination between the two countries over various regional and international issues. 
During a meeting with a delegation from the French Senate, headed by Olivier Cigolotti, 
secretary of the Foreign Affairs, Defence and Armed Forces Committee, the premier commended 
the French position on the peace process and its support of the United Nations Relief and Works 
Agency (UNRWA), the Jordan News Agency, Petra, reported. 
Razzaz noted that France is the top foreign investor in the country, voicing the Kingdom's 
appreciation for Paris' support on various political and economic levels. 
The prime minister reiterated the Kingdom's fixed stance towards the Palestinian cause, which 
calls for a solution that fulfils the aspirations of the Palestinian people to establish an 
independent Palestinian state on the June 4, 1967, lines with East Jerusalem as its capital under a 
two-state formula, in accordance with the Arab Peace Initiative, international law and relevant 
UN resolutions. 
Talks also went over the challenges posed on the Kingdom due to the unstable surrounding 
conditions, according to Petra. 
Daesh has almost been militarily defeated, but more important, is combating the ideology of the 
group, Razazz said, noting that terrorist groups utilise unsettled crises. 
He also voiced hope for the continuation of international support for the Syrian refugees until 
conditions favourable for their return are fulfilled. 
For their part, the head and members of the French delegation said that their visit to the Kingdom 
is aimed at getting acquainted with the Kingdom's views on the means of bolstering bilateral ties 
between the two countries, as well as on regional issues, the peace push and counterterrorism 
efforts, Petra added. 
They also expressed their country’s keenness on working with Jordan to maintain the Kingdom’s 
stability and supporting it in overcoming the pressures it is facing. 
The senators said that they will shed light on the Kingdom’s “important position” and decisive 
role in fostering regional security and stability in an upcoming report that they will prepare over 
the coming two months, according to Petra. 
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His Majesty King Abdullah paid a visit to Paris last week and held talks with French President 
Emmanuel Macron, stressing that the two-state solution for the Palestinian-Israeli conflict is the 
only viable solution.  
Also on Tuesday, Foreign Minister Ayman Safadi met with the French senators and stressed the 
“deep-rooted” Jordanian-French relations and the recent momentum they have gained, especially 
after King Abdullah’s meeting with Macron in Paris last week, Petra reported. 
Safadi and the delegates also highlighted the “solid partnership” between the two countries, 
which positively reflected on the economic, investment and defence cooperation and further 
boosted coordination on regional crises, in a way that contributes to realising the two countries’ 
joint goals of enhancing security and stability.   
As for the Palestinian issue, he warned against the absence of prospects for Palestinians to attain 
their legitimate rights and ending the occupation, and against the threats of unilateral Israeli 
measures that target the Islamic and Christian identity of Jerusalem and its holy sites.  
The minister also highlighted the importance of intensifying international efforts that aim at 
reaching political solutions to regional crises, especially the Syrian crisis, which has caused 
destruction and bloodshed that must be ended through a political solution that guarantees the 
unity of the country.  
Safadi acquainted the delegates with the Kingdom’s efforts in facing economic challenges. 
For their part, the French senators, who are visiting Jordan to prepare a report to their senate on 
regional conditions, praised the Kingdom’s role in realising security and stability and the model 
it presents in adopting “moderate and just” policies. 

Jordan Times Apr 02,2019 
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In a report on Israeli measures in Jerusalem, Euro-Med says Palestinians’ 
rights are violated 

  
GENEVA, Tuesday, April 02, 2019 (WAFA) - The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor 
(Euro-Med) said yesterday in a report documenting Israeli violations of the Palestinian 
population in occupied East Jerusalem in February that rights of Palestinians are regularly 
violated. 
The report highlighted Israeli practices against the Palestinian population, such as the arbitrary 
ban on entry to Al-Aqsa Mosque, house arrests, right to worship, demolition of homes, banning 
events under various pretexts, night raids at homes and arrests without warrants, among other 
practices. 
The report, titled "Israel is continuing to restrict the right to freedom of worship for Muslims in 
Jerusalem", said February witnessed deliberate Israeli policies against Palestinians in Jerusalem 
that included restrictions on freedoms and their right to practicing religious, social and political 
activities. 
The report highlighted, in particular, the events that took place in Bab al-Rahma prayer area 
inside Al-Aqsa Mosque compound, a Muslim holy place located in Jerusalem’s Old City, and the 
accompanying attacks on worshipers and restrictions on their religious freedom. It documented 
the closure of the Al-Aqsa Mosque by the Israeli authorities for 12 hours and presented 
testimonies and photographs of dozens of worshipers who had been assaulted, detained and 
deported because of their demand to keep Bab al-Rahma open for Muslim prayer and free 
worship. 
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The Euro-Med explained that the Israeli authorities continue to practice harsh arbitrary policies 
against the Palestinians in the city of Jerusalem with regard to their homes seeking to displace 
them by refraining from issuing building permits and demolishing their homes and shops. 
It monitored the issuance of demolition orders by the Israeli municipality in Jerusalem in 
February and the demolition of several Palestinian-owned properties in East Jerusalem under the 
pretext of building without permits. 
The Israeli actions against the Palestinian population in Jerusalem violate their rights to live in 
dignity and violate their civil, political and religious rights as well as a violation of international 
laws prohibiting such practices, said Euro-Med. 
It called on the international community to shoulder its responsibilities towards Jerusalem and its 
Palestinian population, protect them as residents of an occupied area under Security Council and 
General Assembly resolutions, and called for immediate steps to protect the legal status of the 
Holy City and to consider Israeli practices and procedures in the city as arbitrary and void. 

WAFA April 02, 2019  
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