
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  لقدسأخبار وواقع ا
  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩نيسان  /٤

  
  
  
  

 

  

  :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

  االردن والقدس

  ٤   لدولة فلسطينية مستقلةيفضييدعو لسالم عادل : الملك •

  ٤  الثوابت األردنية تركز على الوصاية الهاشمية وحقوق الفلسطينيين: الرزاز •

  شؤون سياسية

  ٥  ة للفلسطينييننسعى لتوفير الحماية الدولي: الطراونة •

  ٦  تندد بإرهاب المستوطنين وتدعو لحماية دولية للشعب الفلسطيني" الخارجية الفلسطينية" •

  ٧  والقدس فلسطين تجاه المغربي والشعب الملك مواقف يثمن عريقات •

  ٧  السفير الجورجي يشيد بموقف األردن بقيادة الملك تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات •

  

  ية لشؤون القدساللجنة الملك
  

يقدم مشروع خطة إعالمية موحدة للدفاع  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس •

  ٨  عن القدس

  
  اعتداءات

  ٩  القديمة القدس محيط في "التلفريك " مشروع على اعتراضات تقديم •

  ١١  استشهاد شاب برصاص مستوطن جنوب نابلس.. تركه جنود االحتالل ينزف •

  ١١  عتقل المقدسي أحمد نجيب بذريعة فتح مصلى الرحمة االحتالل ي-فلسطين •

  شؤون مقدسية
  

    في األقصى" المقلوبة"االحتالل يمنع  •

  

  تقارير

 اإلسرائيلية االعتداءات حول فنية تقارير إلعداد االيسيسكو خبراء اجتماع انطالق •

  ١١  األقصى على

  

  



 
٣

  فعاليات

  ١٣  راها عبر التاريخالعالقة بين الهاشميين والقدس لم تنفصم ع: منتدون •

  ١٥   احتفاء بذكرى اإلسراء والمعراج"األردنية"ندوة في  .. "القدس بوابة السماء " •

  ١٥  الهاشميون هم أصحاب الوصاية على القدس والمقدسات: مشاركون  •

عهدة تاريخية ال تنازل عنها  الوصاية الهاشمية على المقدسات : فعاليات نقابية •

  ١٦  مهما بلغت الضغوط

  راء عربيةآ
  

  ١٧  لماذا القدس ؟ •

  

  

  

  اخبار باالنجليزية
  

The Trump administration is the destabilising force in this region  ١٩  

Jordanians hold Zarqa rally to express support of King’s Jerusalem stances  ٢١  

US peace plan dead before arrival ٢١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

   والقدساالردن

   لدولة فلسطينية مستقلةيفضييدعو لسالم عادل : الملك

                                   

، نائب رئيس جمهورية مع جاللة الملك عبداهللا الثاني، في قصر الحسينية امس بحث –عمان 
  . البلدينبنما وزيرة الخارجية إيسابيل دو سانت مالو، في اجتماع ركز على آليات تعزيز التعاون بين

وأكد جاللة الملك الحرص على تطوير التعاون مع بنما في المجاالت السياسية واالقتصادية 
  .والسياحية، الفتا إلى أهمية افتتاح سفارة جمهورية بنما في عمان أخيرا

وتناول اللقاء عددا من القضايا اإلقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس، حيث أكد 
لك ضرورة التوصل إلى سالم عادل ودائم على أساس حل الدولتين يفضي إلى إقامة الدولة جاللة الم

  >>... وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيزان عام 

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب .. >>
  .«بترا«.المرافق لنائبة رئيس بنما، وسفير بنما في عمانجاللته، والوفد 

  ١ص/٤/٤/٢٠١٩الرأي 

***  

  الثوابت األردنية تركز على الوصاية الهاشمية وحقوق الفلسطينيين: الرزاز

  

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الثوابت األردنية تركز  -عبد الحكيم القرالة.  د-عمان
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وعلى حقوق الشعب الفلسطيني على الوصاية الهاشمية 

  .في إقامة دولته

إن الجهود الهائلة التي يبذلها «وقال رئيس الوزراء خالل جلسة مجلس الوزراء امس األربعاء، 
ورنا الداخلي جاللة الملك عبداهللا الثاني يثمنها الشعب األردني وفي نفس الوقت واجبنا كحكومة أن نقوم بد

  .«في هذا المضمار

لن نتخلى عن هذا الموضوع الذي يؤكد عليه جاللة الملك دوما بأنه من «وأكد رئيس الوزراء 
ُالثوابت الوطنية األردنية وأن هذا الموقف يشكل جزءا أساسيا من هويتنا الوطنية وأن موقفنا من كل  ً

  .«لقة بالمقدسات وبالقدس وفلسطينالقضايا األخرى يرتكز بشكل أساسي على الثوابت المتع

وشدد الرزاز على أن الشعب األردني متحد تجاه هذا الموضوع وسنستمر بذلك حتى تتحقق العدالة 
  .وتعود الحقوق ألصحابها في هذا الملف الهام

  



 
٥

 وكان مجلس الوزراء استمع خالل الجلسة إلى عرض قدمه وزيرا الخارجية وشؤون المغتربين    
واألوقاف والمقدسات والشؤون اإلسالمية الدكتور عبدالناصر ابو البصل حول مستجدات أيمن الصفدي 

  .األوضاع في القدس وجهود االردن حيالها

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أن ملف القدس والقضية الفلسطينية تصدرت أجندة 
عبداهللا الثاني خالل الفترة الماضية في الزيارات والجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلها جاللة الملك 

  .ٕزياراته إلى المغرب وايطاليا وفرنسا ومشاركة جاللته في القمة العربية في تونس

وأكد الصفدي أن الحفاظ على هوية القدس العربية اإلسالمية والمسيحية هو جهد مستمر يتابعه 
ً مشددا على رفض األردن لإلجراءات بشكل مباشر جاللة الملك عبداهللا الثاني الوصي على المقدسات،

  .اإلسرائيلية األحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس

من جهته، استعرض وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الجهود التي تبذلها الوزارة 
ينها من أداء دورها وواجبها في وبتوجيهات من جاللة الملك عبداهللا الثاني لدعم أوقاف القدس وتمك

ً الحرم القدسي الشريف وابقائه مفتوحا أمام المصلين المسلمين،   المحافظة على المسجد األقصى المبارك ٕ
  .ًالفتا بهذا الصدد إلى جهود الوزارة التي أثمرت عن إعادة فتح مبنى باب الرحمة

 

ًقسيم وهو يشكل جزءا أساسيا من عقيدة كل وأكد أن المسجد األقصى المبارك غير قابل للتجزئة أو الت ً
ًمسلم، مشيرا إلى اإلجراءات والجهود التي اتخذتها الوزارة ومن خالل مديرية أوقاف القدس لدعم صمود 

  .المقدسيين والمرابطين في المسجد األقصى

  ٣ص/٤/٤/٢٠١٩الرأي 

***  

  شؤون سياسية 

  ننسعى لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيي: الطراونة

  

يتوجه إلى الدوحة، وفد نيابي برئاسة رئيس االتحاد البرلماني العربي رئيس  - الرأي-عمان
مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي 

  .١٤٠بدورتها 

ى تحشيد المواقف مع إن الوفد النيابي يسعى في مشاركته إل: وقال الطراونة في تصريح صحفي
مختلف برلمانات العالم لدعم مشروع بند طارئ تضمنه البيان الختامي لالتحاد البرلماني العربي الذي عقد 
ًفي عمان أخيرا، وتقدمت به الشعبة البرلمانية الكويتية لعرضه على جدول أعمال االتحاد البرلماني الدولي  ّ

  .الفلسطينيوالذي يدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب 

  



 
٦

 

وأكد الطراونة أن الموقف النيابي األردني الذي يستمد قوته وعزيمته من مواقف جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني في دعمه للقضية الفلسطينية ودفاعه عن القدس، سيؤكد بوضوح أمام برلمانات العالم، مواصلة 

صاية الهاشمية على مقدساتها اإلسالمية ًالدور األردني التاريخي في الدفاع عن القدس، انطالقا من الو
ًوالمسيحية، ولن يدخر جهدا في تعرية ممارسات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، ليدرك العالم أن 

مبادئ األمن والسلم التي طالما تداعت لها  ًاالنحياز للمحتل على صاحب أهل األرض والحق يعد تخليا عن
  .ًها ضربا في الخيال ومجرد شعارات وخطاباتالهيئات والمؤسسات الدولية، ويجعل من

 ٢ص/٤/٤/٢٠١٩الرأي 

*** 

 تندد بإرهاب المستوطنين وتدعو لحماية دولية للشعب الفلسطيني" الخارجية الفلسطينية"
 

 االحــتالل بجــرائم الفلــسطينية والمغتــربين الخارجيــة وزارة نــددت ..... – عمــان – الــدين ســعد ناديــة
ــشعب ضــد المتواصــلة ــ ال ــرة سطينيين،الفل  وفاشــية إرهــاب مــن يتجــزأ ال جــزء المــستوطنين إرهــاب "أن معتب

  ."اإلسرائيلي االحتالل سلطات

 إعــدام جريمــة ارتكــاب علــى المــسلحة المــستوطنين مليــشيات إقــدام "لهــا، بيــان فــي الــوزارة، وأدانــت
 ٢٣( الفتــاح عبــد محمــد الــشاب استــشهاد إلــى أدت نــابلس، جنــوب بيتــا بلــدة مفتــرق عنــد جديــدة ميــداني

  )".ًعاما ٢٦( رواجبة خالد الشاب ٕواصابة ،)ًعاما

 بلـدة محـيط فـي مثمـرة شـجرة ٥٥٠ ٕواتـالف اقـتالع علـى المتطـرفين المـستوطنين إقدام "ودانت كما
  ."ٕواسنادها االحتالل قوات حماية تحت مستهدفة، فلسطينية أرض ضمن اهللا، رام شرق جرير دير

 المـسؤولية "نتنيـاهو، بنيـامين برئاسـة اإلسـرائيلية، االحـتالل مةحكو" الفلسطينية الخارجية "وحملت
 ومعروفــة ومــسلحة منظمــة عناصــر خــالل مــن االســتفزازية، واعتــداءاتهم المــستوطنين جــرائم عــن الكاملــة
  ."االحتالل قوات من ًعلنيا ًوتسليحا تدريبات وتتلقى وأجهزتها، االحتالل لسلطات

 الفلــسطيني الــشعب أبنــاء بحــق الجــرائم أبــشع يمارســون ينالمتطــرف المــستوطنين "أن إلــى ونوهــت
 أنـشطتها علـى بالتغطيـة تقـوم بـل ًسـاكنا، االحـتالل قـوات تحـرك أن بـدون ومقدساتهم، وممتلكاتهم وأرضهم
  ."والقضائية واألمنية السياسية المظلة لها وتوفر وتدعمها

 أن مـضيفة ،"الفلـسطيني الـشعب ضـد االحـتالل جـرائم أمـام الدولي المجتمع صمت "الوزارة وانتقدت
 تـوفير علـى ومؤسـساتها المتحـدة األمـم بقـدرة ثقتـه يفقـد يكـاد الفلـسطيني الشعب بأن يدرك أن العالم على"

  ...."االحتالل جيش في كتيبة تعتبر التي المسلحة المستوطنين ومليشيات االحتالل بطش من له الحماية

  ٢٢ صفحة ٤/٤/٢٠١٩الغد 

***  



 
٧

  والقدس فلسطين تجاه المغربي والشعب الملك اقفمو يثمن عريقات

 

 عريقــات، صــائب الفلــسطينية التحريــر لمنظمــة التنفيذيــة اللجنــة ســر أمــين ثمــن – وفــا – اهللا رام
 دولة عاصمة والقدس الفلسطينية القضية تجاه السادس، محمد القدس لجنة رئيس المغربي العاهل مواقف

 الملــك بــين الماضــي، الــشهر نهايــة )القــدس نــداء( تفــاهم مــذكرة علــى التوقيــع آخرهــا كــان والتــي فلــسطين،
 .فرانسيس والبابا

 االحـتالل سلطة مع اتفاق أي توقيع عدم البابا قداسة من المغربي العاهل طلب إلى عريقات وأشار
 وممتلكــات والمــسيحية اإلســالمية للمقدســات والتــاريخي القــانوني بالوضــع المــس شــأنه مــن ألن اإلســرائيلي

 .نائسالك

 الفلـسطينية القضية تجاه الثابتة مواقفه على فرانسيس للبابا والتقدير بالشكر ،ًأيضا عريقات وتقدم
 بعاصـمتها فلـسطين بدولـة اعتـرف قـد الفاتيكان كان حيث الفلسطيني، للشعب المشروعة الوطنية والحقوق

  .١٩٦٧ حزيران من الرابع حدود على الشرقية القدس

  ٤/٤/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  

 السفير الجورجي يشيد بموقف األردن بقيادة الملك تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات

 

 بحثت جمعية الصداقة البرلمانية األردنية الجورجية، برئاسة النائب الدكتور مصطفى باغي، خالل -عمان 
ثنائية بين البلدين وسبل لقائها امس السفير الجورجي المعتمد لدى المملكة ظاظا كانديالكي، العالقات ال

  .تعزيزها على المستويات كافة، والسيما الدبلوماسية البرلمانية منها

إن العالقات بين البلدين الصديقين قوية، وال بد من تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين، : وقال باغي
 .يمي بين الجانبينالفتا إلى زيادة الميزان التجاري وزيادة فرص االستثمار والتعاون السياحي والتعل

من جهتهم، تطرق أعضاء الجمعية، إلى الظروف االستثنائية التي يمر بها األردن جراء ما يحصل بدول 
الجوار، مؤكدين موقف األردن الثابت من القضية الفلسطينية واعتبارها القضية المركزية في المنطقة ال بل 

  .ات اإلسالمية والمسيحية في القدسكما أكدوا الوصاية الهاشمية على المقدس.العالم أجمع

بدوره، أكد كانديالكي ضرورة تعزيز العالقات الجورجية األردنية واستفادة بين الجانبين في المجال 
  .التجاري واالقتصادي، مشيرا إلى المواقف المتشابهة بين البلدين حيال قضايا مشتركة

ي تجاه القضية الفلسطينية وأشاد بموقف األردن، بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثان
  .«بترا«.والمقدسات

  ٢ص/٤/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 



 
٨

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

  يقدم مشروع خطة إعالمية موحدة للدفاع عن القدس

  

 مقتــرح مــشروع كنعــان اهللا عبــد القــدس لــشؤون الملكيـة اللجنــة عــام أمــين قــدم – الخطيــب سوسـن
 مداخلتــه خــالل ذلـك جــاء ًودوليــا، ًمحليـا القــدس بــشؤون العـام الــرأي بتوعيــة معنيـة وطنيــة يــة إعالملخطـة

 يـوم النيابيـة فلسطين لجنة من بتنظيم األردني النواب مجلس في عقدت التي الندوة في والمحورية النوعية
 نائـب وعـالم واإلوقـاف األ يوزيـر وبحـضور ،)عـالمواإل القـدس( بعنـوان كانت والتي ،٢/٤/٢٠١٩ الثالثاء
 القــدس فــي يةســالماإلوقــاف األ مجلــس رئــيس ســلهب العظــيم عبــد الــشيخ وســماحة النــواب مجلــس رئــيس
 تـضمنت وقـد والنقـابيين، يينعالمواإل والسياسيين النواب من عدد جانب إلى النيابية فلسطين لجنة ورئيس
 وتوحيــد يــةعالماإل الجهــود تنــسيق ضــرورة  إلــىتهــدف شــاملة يــة إعالملخطــة مقتــرح تقــديم كنعــان مداخلــة
 ًدينيــا المدينــة خــصوصية ان ًموضــحا المقدســي، والــشأن الخبــر مــع وتفاعلهــا تعاملهــا فــي وعملهــا رؤيتهــا

 علـى يسـرائيلاإل التضييق وممارسات يومية تهويدية وانتهاكات ات إجراءمن تعانيه ما جانب إلى ًوتاريخيا،
 بقـضية التعريـف بواجـب النهـوض علـى قـادرة يـة إعالمخطـة تـستدعي لعوام جميعها فيها،عالم اإل وسائل

 وفـرت والـذي الممـنهج يسرائيلواإل الصهيونيعالم اإل وجه في منيع صد كجدار وتشكيلها والقدس فلسطين
 الموجهـة االلكترونيـة والمواقـع واإلذاعـات الفـضائيات مـن البـث قنـوات مئـات فيهـا بمـا اإلمكانيات جميع له

  .العالم أنحاء جميع في وأكاذيبها اسمومه لتبث

 االهتمــام إلــى الــدعوة الحــضور جميــع علــى وزعــت التــي يــةعالماإل الخطــة هــذه فــي جــاء مــا وأبــرز
ــر بعناصــر ــاإل الخب ــة،عالماإل الرســالة(( :وهــي المقدســي يعالم ــة،عالماإل األداة أو الوســيلة ي  الجمهــور ي

 بتوعيـة األمـل مـع ًمنـسجما الهـدف يكون أن قترحةالم خطته في شدد حيث ،))المنشود والهدف المستقبل،
 الوســائل بكافــة ،واإلنــسان والحجــر الــشجر طالــت انتهاكــات مــن القــدس فــي يجــري مــا بجميــع العــام الــرأي

 العــابرة االجتمــاعي التواصــل ومواقــع االلكترونيــة والمواقــع والــصحف واإلذاعــات الفــضائيات مــن يــةعالماإل
 ولغــة ثقافــة تراعــي منهــا، الكثيــر لــدينا يتــوفر نوعيــة وخبــرات كفــاءات هــاعلي يقــوم أن يجــب والتــي للحــدود،

 والفرنــسية واالنجليزيــة العربيــة اللغــات بكــل يــةعالماإل المــادة لــه تقــدم أن يجــب والــذي المــستقبل الجمهــور
 فـي حكومتـه، سياسـة مـن التـذمر لديـه بـدا الـذي يسـرائيلاإل العـام للـرأي الموجهـة العبريـة وحتى والروسية

 تـدريجي بـشكل تحقيقهـا علـى العمـل يجـب والتـي )المـدى والطويلة والمتوسطة القصيرة( األهداف حدد ينح
 خـاص ًيوميـا ًتقريـرا تـصدر بـدورها القـدس لشؤون الملكية اللجنة بأن اإليضاح كنعان حرص كما وممنهج،

 آخـر شـهري تقريـر انـبج إلـى ًودوليا، ًمحليا الكترونية نسخة ألف )١٢٠( حوالي منه يوزع القدس بأخبار
 يجـب أنـه علـى توصـياته فـي كنعـان أكد كما عليها، لالطالع القدس أخبار جميع والراغبين للمهتمين يوثق



 
٩

 والـسياسية يـةعالماإل والقـضايا الملفـات جميـع أخبارها تتصدر وان للجميع الشاغل الشغل القدس تكون أن
 باعتبارهـا والعـالمي يسـالمواإل والعربـي األردنـي يوالـشعب الرسمي االهتمام محط بوصفها والقومية الوطنية
 الحسين بن الثاني اهللا عبد الملك بجاللة ممثلة الهاشمية الوصاية ان على ًمؤكدا العالم، في السالم مفتاح
 الدوليـة المحافـل كافـة فـي الملـك جاللـة خطـاب فـي حاضرة فهي القدس، عن مدافع كل رائد هي اهللا حفظه

  .والمسيحية يةسالماإل المقدسات عن للدفاع يقوده الذي النشط الدبلوماسي والحراك

 التـي الـسالم مـصباح جائزة الملك جاللة تسلم والمسلمين والعرب لألردنيين كنعان بارك الختام وفي
 العــادل الــسالم رســالة نــشر فــي جاللتــه بــه يقــوم الــذي للــدور ومــسيحيين مــسلمين العــالم تأكيــد عــن تعبــر

 مجـال فـي المبذولـة جهـوده علـى السعود يحيى المحامي النيابية فلسطين لجنة رئيس لككذ ًشاكرا ،لألجيال
 تضمنت التي المداخلة ودقة قيمة على الحضور علق جهتهم من القدس، أجل من والتوعوي النيابي العمل
 التـي الكتيبـات وبعـض الهاشـمية الوصـاية عـن مختـصة ورقـة توزيـع جانب إلى المقترحة يةعالماإل الخطة

 بااليجـابي وصـف الـذي األمـر القـدس، بـشؤون التثقيـف مجـال فـي القـدس لـشؤون الملكيـة اللجنة تصدرها
  .والقدس فلسطين قضية تخدم مضامين من فيها جاء ما على الجميع وتفاعل استحسان لقي كما والعلمي

  ٣/٤/٢٠١٩وكالة شبيب اإلخبارية 

*** 

  اعتداءات

  القديمة القدس محيط في "التلفريك " مشروع على اعتراضات تقديم

 

 ،"التلفريـك "الهـوائي القطـار مـشروع علـى اعتراضـا ارشـيد سـامي المحـامي قـدم – معـا – لحـم بيت
 .القديمة القدس محيط في لتنفيذه مخططاته على المصادقة والمزمع

 " مــشروع علــى االعتراضــات قــدم ارشــيد ســامي المحــامي أن حلــوة وادي معلومــات مركــز وأوضــح
 يمــر التــي المنــازل ســكان مــن وخاصــة ســلوان بلــدة مــن الــسكان عــشرات باســم "التلفريــك /هــوائيال القطــار

 أو /منـازلهم مـصادرة االحـتالل سـلطات تنـوي والتـي والمنـازل األراضـي أصـحاب ومـن فوقهـا، مـن المشروع
 .المشروع لتنفيذ أراضيهم

 القديمـة، البلـدة مـن لتجـارا عشرات باسم االعتراضات كذلك قدم ارشيد المحامي أن المركز وأضاف
 .التجارية بالحركة الهوائي القطار مشروع يمس حيث

 اشـتق والـذي سـنوات، منـذ الهـوائي القطـار مـشروع بمتابعة قام انه ارشيد سامي المحامي وأضاف
 قبـل عليـه بالعمل اإلسرائيلية السلطات بدأت ،والذي"القديمة بالقدس المحيط الخاص الهيكلي المشروع" من

 القطــار مــشروع ٕواعــالن بــإطالق "القــدس تطــوير ســلطة" قامــت الماضــي العــام وفــي ســنوات، عــشر يحــوال
 تعتبـر حيـث والـسياحة، المواصـالت ووزارتـي القـدس بلديـة مـع بالـشراكة القديمـة البلـدة محـيط فـي الهوائي
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 إلـى الـسياح ونقـل للمواصـالت الوطنيـة القومية المشاريع ضمن هو المشروع هذا بأن اإلسرائيلية السلطات
 .القديمة البلدة

 اللجنــة قامــت ذلــك وبعــد الهــوائي، القطــار لمــشروع العامــة المخططــات نــشر تــم انــه ارشــيد وأضـاف
 رأي لـسماع  ١٣/١٢/٢٠١٧ بيـوم الغربية القدس في إسرائيلي شعبي مؤتمر بعقد والبناء للتنظيم القومية

 المـشروع هـذا علـى التحتيـة للبنـى لقوميـةا اللجنـة صادقت ٢٨/١٠/٢٠١٨ يوم وفي بالمشروع، الجماهير
 .الجمهور تحفظات لسماع اللوائية اللجنة على وعرضته

 وبتــاريخ المــشروع، علـى "الوطنيــة الحـدائق مجلــس" وافــق ١٤/١٠/٢٠١٨ بتـاريخ ارشــيد وأضـاف
 .واالعتراضات الجمهور لمعاينة والمحلية اللوائية اللجان لدى المشروع إيداع تم ٢٨/١/٢٠١٩

 القديمـة البلـدة علـى الـسيطرة إحكـام هـو للمـشروع األساسـي الهدف ان ارشيد سامي لمحاميا وأكد
 وكـذلك حلـوه، وادي منطقـة فـي البيـوت بـبعض المـس ينوي انه المشروع مخاطر ومن ومحيطها، ومعالمها

 ".ومسيحية إسالمية دينية لمؤسسات ملكيات إلى إضافة سلوان في للمواطنين الخاصة بالملكيات يمس

 .القادمين األسبوعين خالل سيتم االعتراضات هذه في النظر ان وأضاف

 أهــالي لمــساندة ًتطوعــا جــاء المعترضــين بتمثيــل ارشــيد ســامي المحــامي عمــل أن المركــز وأوضــح
 .سند لهم يلقوا لم الذين القديمة والبلدة سلوان

 حلــوة ووادي عمومــا ســلوان بلــدة علــى تتــوالى المــشاريع إن ":حلــوة وادي حــي لجنــة قالــت بــدورها
ــرب ــة الجهــة مــن األقــصى المــسجد لــسور األق  االحــتالل ومؤســسات حكومــات وتــسخر خــصوصا، الجنوبي

 وفرض جنوبا، المزعوم الهيكل لمدخل والتحضير االستيطان، لترسيخ الهادفة الهائلة والميزانيات اإلمكانيات
 اإلسـالمي العربـي اإلرث وشـطب غـاءإلل محاولـة فـي ،"المقـدس الحـوض" بمـسمى القديمـة البلدة حول حزام

 .المنطقة في التاريخية والحقبات

 اإلسـرائيلية الرسـمية والمؤسـسات االحـتالل بلديـة حولـت االسـتيطانية الجمعيات ان اللجنة وأضافت
  .فيه للعيش مكان نللفلسطينيي ستترك بالكاد المشاريع وهذه استيطاني مشروع ألي منقاضة

  ٣/٤/٢٠١٩ًمعا 

*** 
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  استشهاد شاب برصاص مستوطن جنوب نابلس.. كه جنود االحتالل ينزفتر

 

استشهد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص مستوطن إسرائيلي عنـد مفـرق بيتـا جنـوب نـابلس، 
، أن مـستوطنا إسـرائيليا أطلـق النـار تجـاه المـواطنين "شـهاب"وأفاد شهود عيان لــ .وأصيب فلسطيني بجراح

 خطيــرة وتركــه جنــود االحــتالل علــى األرض دون تقــديم اإلســعاف لــه، ووصــفت أدى إلصــابة أحــدهم بجــراح
 أن أعلن عن استشهاده بعـد أقـل إلىحينها وتم نقله لمشفى إسرائيلي، " الخطيرة"المصادر العبرية حالته بـ 

وأفادت مصادر محلية عن نقل الهـالل األحمـر للـشاب الثـاني الـذي أصـيب برصـاص المـستوطن .من ساعة
وأغلقت قوات االحتالل حاجز حوارة جنوب نابلس بكال االتجاهين، كمـا أطلقـت قنابـل الغـاز تجـاه .يلياإلسرائ

  .المواطنين عند مفرق بيتا

  ٣/٤/٢٠١٩وكالة شهاب لألنباء 

***  

   االحتالل يعتقل المقدسي أحمد نجيب بذريعة فتح مصلى الرحمة-فلسطين

 

ًمقدسـيا  إلسـرائيلي، صـباح اليـوم األربعـاء،اعتقلـت شـرطة االحـتالل ا  –PNN – القـدس المحتلـة
 .بالمسجد األقصى المبارك" باب الرحمة"بذريعة فتح لمصلي 

قيامــه بفــتح  ّوأفــادت مــصادر محليــة، أن شــرطة االحــتالل، اعتقلــت المقدســي أحمــد نجيــب بذريعــة
  .مصلى باب الرحمة، واقتادته إلى مراكز التحقيق الخاصة بها

 ٣/٤/٢٠١٩شبكة فلسطين اإلخبارية 

***  

  شؤون مقدسية

  في األقصى" المقلوبة"االحتالل يمنع 

 
 بمنـع قـرارا اصـدر  االحتالل ان حلواني تنادي المقدسية المرابطة أكدت – الدسوقي هديل – السبيل

  .عام حوالي منذقصى  األ المسجد إلى مشهورة، فلسطينية أكلة وهي ،"المقلوبة" إدخال من المقدسين

 مهندسون لجنة أطلقتها التي  صمودها قناديل فلنشعل حملة في للحلواني لةمداخ خالل ذلك جاء 
 أم أف حيـاة إذاعة مع وبالتعاون الثالثاء، أمس األردنيين، المهندسين نقابة في والقدس فلسطين أجل من

 تـرميم لـصالح رصـدت تقريبـا، دينار ألف ٩٤١ للحملة، جمعت التي التبرعات حصيلة وبلغت.الثالثاء أمس
 فهـي  االحـتالل تخيـف  باتـت  المقلوبـة" ان حلـواني وقالـت.القـدس في القديمة البلدة في المقدسيين وتبي

 أثنـاء المقدسـيين يحملهـا التـي ،قـصىاأل المـسجد فـي والصمود التحدي روح تحمل إنما عادية وجبة ليست
 قــد االحــتالل وكــان".مثبــاته علــى تحفيــزا والمرابطــات للمــرابطين وتقــديمها المــسجد، باحــات إلــى اصــطحابها
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 تـم حـين فـي الجـاري، الشهر من ٢٠ بعد األخيرة اعتقال ّمد إذ وخويص، الحلواني المرابطتين ًمؤخرا اعتقل
 التحقيـق مـن جزءا بأن زبارقة، خالد محاميهما ويروي الجاري، الشهر من ٢٤ حتى الحلواني اعتقال تمديد

 هــذه فــي مــشاركتهما فــإن الرمــوز، أبــرز مــن باتتــا تينالمــرابط وألن ،"المقلوبــة فعاليــة" حــول تركــز معهمــا
 الفعاليــات مــن كغيرهــا فعاليــة "قــصىاأل ســاحات فــي المقلوبــة" وأصــبحت.وتقلقــه االحــتالل تــزعج الفعاليــة
 جانـب فـي وحقـق مـؤخرا اعتقـل الـذي الرجبي، الدين نور الشيخ أبرزهم من ودعاة نشطاء ويؤيدها يدعمها

 القائـد وكـان.عليـه خطـرا فيهـا يـرى االحـتالل بـات التـي والتجمعـات فعاليـاتال هـذه حول معه التحقيقات من
 المـصادر إليـه تـشير مـا وفـق ،"المقلوبـة" اسم األكلة هذه على أطلق من هو األيوبي الدين صالح المسلم

 كانــت حيــث بعيــد، زمــن منــذ ولبنــان وفلــسطين األردن فــي معروفــة األكلــة هــذه بــأن تفيــد التــي  التاريخيــة،
 القـدس مدينـة فـتح يـوم جاء أن إلى فيها، األساسي المكون وهو الباذنجان، إلى نسبة )الباذنجانية (تسمى
 أهـل قـام والفتح النصر بهذا ًواحتفاال المقدسة، المدينة وجنوده ودخوله األيوبي الدين صالح القائد يد على

 أكـل وعنـدما المناسـبات، هـذه فـي المـسلمين كعـادة وجنـوده الـدين صـالح إلـى الطعـام بتقـديم القدس مدينة
ــدين صــالح ــة مــن ال ــة( أكل ــه )الباذنجاني ــرا أعجبت ــسأل ًكثي ــة هــذه اســم عــن ف ـــ إياهــا ًواصــفا األكل ــة(ب  األكل

 تـسمى إنهـا لـه فقيـل الـضيف، أمـام )الـصواني( التقـديم أوانـي فـي تقلب أن العادة من كان حيث ،)المقلوبة
  .األيوبي عليها أطلقه كما )المقلوبة( تسميتها جاء هنا ومن الباذنجانية،

 ٣/٤/٢٠١٩السبيل 

***  

  تقارير

   فنية تقارير إلعداد االيسيسكو خبراء اجتماع انطالق

 األقصى على اإلسرائيلية االعتداءات حول
  

 والثقافـة والعلـوم للتربية اإلسالمية المنظمة مقر في األربعاء اليوم انطلقت -)بترا( نيسان ٣ عمان
 المكلفين اآلثاريين اإليسيسكو خبراء للجنة العاشر االجتماع أعمال الرباط، المغربية بالعاصمة ،)إيسيسكو(

ــارير بإعــداد ــة تق ــداءات حــول فني ــى اإلســرائيلية االعت  وكــاالت اتحــاد ووفــق.ومحيطــه األقــصى المــسجد عل
ــا( اإلســالمي التعــاون ــدكتو بالنيابــة ألقتهــا التــي لإليسيــسكو العــام المــدير كلمــة فــي جــاء ،)يون ــة رةال  أمين
 ومحيطـه المبـارك األقـصى المـسجد لـه يتعـرض مـا تعـي اإليسيـسكو أن المـساعدة، العامة المديرة الحجري،

 العزيـز عبـد العام المدير وطالب.المستوطنون المتطرفون بها يقوم التي واالعتداءات وتحديات، مخاطر من
 الـدعم مـن المزيـد وتقـديم تتوقـف، ال لتيا االنتهاكات لهذه بالتصدي واإلسالمي العربي العالمين التويجري،
  .ومقاومتهم صمودهم وتعزيز فلسطين ألبناء والمساندة
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 علـى الحفـاظ إلـى الهادفـة واألنـشطة للبـرامج دعمهـا مواصـلة علـى اإليسيـسكو عـزم التويجري وأكد
 فيهـا ميةاإلسـال المقدسـات صون على والعمل الشريف، القدس لمدينة واإلنساني والحضاري الثقافي التراث
  .الشريف القدس حق في اإلسرائيلية الممارسات وفضح

 ليـالي والعلـوم والثقافـة للتربيـة الفلـسطينية الوطنيـة للجنـة الفنـي الفريـق منسقة أشادت جهتها من
 فنيـة تقـارير بإعـداد المكلفـين اآلثـاريين اإليسيسكو خبراء لجنة أعضاء وبجهود اإليسيسكو، بجهود عثمان
  .ومحيطه األقصى المسجد على اإلسرائيلية االعتداءات حول

 العربيـة الهويـة علـى الحفـاظ علـى العمـل فـي المـستطاع قـدر اإلسـهام كافة العالم دول من وطالبت
  .والمسيحية منها اإلسالمية مقدساتها وحماية وصونها المقدسة للمدينة اإلسالمية

 بيـت وكالـة عـن وممثـل مـصر،و وفلـسطين األردن دول ممثلـو اللجنـة أعضاء االجتماع في وشارك
  .المغربية المملكة في واالتصال الثقافة ووزارة الشريف القدس مال

ــديم االجتمــاع أعمــال جــدول ويتــضمن ــر تق ــي، التقري ــات ومناقــشة الفن ــر، ومــضامين محتوي  التقري
 لختـاميا التقرير واعتماد الفني التقرير مناقشة الستكمال ، الخميس غد يوم حتى االجتماع أعمال وتستمر

  .والتوصيات

  ٣/٤/٢٠١٩بترا 

*** 

  فعاليات

  العالقة بين الهاشميين والقدس لم تنفصم عراها عبر التاريخ: منتدون

 

أكد رئيس جامعة الحسين بن طالل الدكتور نجيب أبو كركي على  -   قاسم الخطيب- معان 
صورية أو نظرية أو فخرية، الثوابت األردنية الهاشمية اتجاه القدس والمقدسات فيها وأن الوصاية ليست 

ًبل هي حقيقية، وأن العالقة بين الهاشميين والقدس عالقة ال تنفصم عراها، مؤكدا على أنه يثبت يوميا  ً
ارتباطه والتصاقه، بهذه المنطقة، والتي تحمل بين جنباتها قبر المغفور له الشريف الحسين بن علي قائد 

القدس « في ندوة بمركز الحسين الثقافي في معان ، بعنوان واستذكر أبو كركي. الثورة العربية الكبرى
والتي نظمها المجلس األمني المحلي بقصبة معان اإلعمار الهاشمي لألقصى، » عربية والوصاية الهاشمية

ودعم الهاشميين على مدار السنين لصمود األهل في فلسطين، من قوافل الهيئة الهاشمية الخيرية، 
، وتضحيات الجيش العربي األردني الباسل وبطوالته في القدس، لتثبيت عروبة هذه والمستشفيات الميدانية
وشدد أبو كركي على أهمية التماسك الداخلي وااللتفاف حول القيادة الهاشمية، . المنطقة والحفاظ عليها

ودعم التوجه والنهج الملكي من الجميع في األردن والوطن العربي، وأنه حبل النجاة في مواجهة 
المخططات والمؤامرات التي تحاك حول القدس وعروبة فلسطين من جانبه قال عضو هيئة التدريس في 



 
١٤

كلية اآلداب في جامعة الحسين بن طالل الدكتور حسن العايد ، أن جاللة الملك بذل جهودا كبيرة متميزة 
جهود اإلقليمية في خدمة القضية الفلسطينية من خالل موقفه الراسخ الداعم والمتضامن مع كافة ال

والدولية الرامية إلى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 
وأشار العايد  ً، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية١٩٦٧حدود الرابع من يونيو 

جانب الدعم السياسي واالهتمام الذي توليه إلى أن األردن ساهمت في جهود توحيد الصف الفلسطيني الى 
المملكة للقضية الفلسطينية فإن تقديم العون والمساعدة مستمر للشعب الفلسطيني تقديم المساعدات 

 القاضي الشرعي   وبين.ضمن الجهود اإلنسانية التي يوليها جاللة الملك ألبناء الشعب الفلسطيني الشقيق
هاشمية على المقدسات في القدس تقررت منذ اللحظة التي نزلت فيها عبداهللا الدماني ، أن الوصاية ال

سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، الذي باركنا حوله «اآلية القرآنية 
، وهذه اآلية قررت العالقة الدينية واألبدية للهاشميين مع القدس »لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير

ممثلة بالمسجد األقصى المبارك، ومن أولى بهذه العالقة من أحفاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النبي 
 إن الدعم الهاشمي للقدس ليس قرارا فرديا بل هو نهج وعقيدة  واشار الدماني.العربي الهاشمي الكريم

ألماكن المقدسة االسالمية يؤمن بها الهاشميون وتتجسد من خالل مقاومة االعتداءات الصهيونية على ا
والمسيحية وان جاللة الملك عبداهللا الثاني له الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها ، رافضا 

 مدير وحدة التخطيط في جامعة الحسين الدكتور محمد النصرات ،  وبين حلوال كالوطن البديل أو التوطين
ا ليست وليدة اليوم أو األمس القريب، كما أنها ليست وليدة أن الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساته

األحداث التي عصفت باألرض المقدسة في فلسطين والقدس وليست نتيجة لألطماع الصهيونية في القدس 
ومقدساتها الموسومة بمخططها في هدم األقصى وبناء الهيكل المزعوم فهي ارتباط روحي وتاريخي بين 

 إلى أن الدور   ولفت النصرات .قدسات اإلسالمية في أولى القبلتين وثالث الحرمين القيادة الهاشمية والم
األردني الهاشمي للحفاظ على المسجد األقصى وحماية مقدساته واعمارها وصيانتها واالهتمام بها مر 
بمراحل طويلة زادت على الثمانية عقود وهذا دليل على أن الوصاية الهاشمية جاءت لحماية القدس 

دريس في جامعة الحسين بن طالل الدكتور خميس ال وأشاد عضو هيئة الت. والمقدسات اإلسالمية 
خطاب بدور الهاشميين في القدس، مشيرا الى مبايعة مسؤولين فلسطينيين وعرب للشريف الحسين بن 

، بالوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، ودور جاللة ١٩٢٤علي الهاشمي عام 
 وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تتم بالقدس الشريف لتمكين الملك عبداهللا الثاني في تحديد األولويات

وبين ال خطاب أن قضايا األمة العربية تشغل سلم . سكانها من الحفاظ على عروبة المدينة وهويتها 
أولويات السياسة الخارجية األردنية ، وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية فهي حاضرة في وجدان 

  .  اهللا الثاني ابن الحسينجاللة الملك عبد

  ٤ص/٤/٤/٢٠١٩الدستور 
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  احتفاء بذكرى اإلسراء والمعراج"األردنية"ندوة في  .. "القدس بوابة السماء "

« ثمن مشاركون في الندوة التي عقدتها كلية الشريعة في الجامعة األردنية بعنوان  - عمان 
ي تجاه القدس ودعمه لها وفي الدفاع عنها وحق مواقف جاللة الملك عبد اهللا الثان» القدس بوابة السماء

وأكدوا في الندوة التي جاءت برعاية عميد الكلية الدكتور عدنان العساف، وعقدت احتفاء . المسلمين فيها
بذكرى اإلسراء والمعراج، الوالء المطلق للقدس والوصاية العربية الهاشمية على مقدساتها داعين اهللا أن 

وركزت الندوة التي شارك فيها الدكتور أمين القضاة والدكتور عطا اهللا . أهلهايفك أسرها ويفرج كرب 
التي تعيد » اإلسراء والمعراج«المعايطة وأدارها الدكتور جهاد نصيرات، في محاورها على الحديث عن 

النبوة ذكراها المسلمين كل عام إلى تدبر حقيقة اإليمان وأركانه، والعالقة بين البارئ جلت قدرته، وفضل 
وأشار المشاركون إلى . والرساالت، ولزوم إقامة الصالة والمحافظة على أركان اإلسالم وتعاليمه المباركة

أن ذكرى اإلسراء والمعراج تؤكد في النفوس قدسية بيت المقدس والحرم الشريف؛ فالمسجد األقصى هو 
 المعراج التي أتت لألمة بالبشائر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهو بوابة السماء في رحلة

  .والخير والتيسير ورفع الحرج عنهم

وأكدوا أن االحتفال بذكرى اإلسراء والمعراج يدلل على االنتماء للدين وللمسجد األقصى، الذي هو 
جزء من العقيدة، فاألقصى والقدس ليست ألبناء القدس فقط بل هي للمسلمين جميعا، متيقنين بأن اهللا 

وسيحميها من األمم التي تتآمر عليها، ومشددين على أن قوة األمة اإلسالمية في وحدة قلوبها سيصونها 
  .وانتمائها للعقيدة، ولن يتسلل اليأس والقنوط إليها لتظل القدس حية في النفوس

 ٤ص/٤/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

 الهاشميون هم أصحاب الوصاية على القدس والمقدسات: مشاركون 

 

اقامت الجامعة األميركية في مادبا احتفاال بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج برعاية  -لحراوياحمد ا-مأدبا 
مفتي مادبا يوسف ابو حسين وحضور رئيس الجامعة نبيل أيوب وأساتذة وطلبة الجامعة وأبناء المجتمع 

  .المحلي

ه أسري بالرسول وقال المفتي أبو حسين أن اإلسراء والمعراج مليئة بالدروس والعبر وأهمها أن
عليه السالم من مكة إلى القدس مما يدل على أن القدس في قلب كل عربي ومسلم فهي مهبط الوحي 

  .ومبعث الرساالت

وأضاف أن الهاشميين هم أصحاب الوصاية على القدس والمقدسات منذ الشريف حسين حتى 
المسلمين وهو ما تؤكده اإلسراء الملك عبداهللا الثاني ، وال غرابة في قدسيتها في نفوس المسيحيين و

   والمعراج حب القدس أرضا وشعبا ومقدسات
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فراس عريضة العرب والمسلمين بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج التي أسري فيها  وهنأ األب
  .بالرسول من مكة إلى القدس العزيزة على قلب جاللة الملك عبداهللا الثاني كما كانت عند اآلباء واألجداد

 للقدس مكانة عظيمة في قلوب المسلمين والمسيحيين ففيها ارتبط المسيحيون منذ وأضاف أن
ألفي عام الرتباطها بالسيد المسيح كما أنها لها مكانة في قلوب المسلمين فهي أولى القبلتين وثالث 

  .الحرمين الشريفين

 الطفلة راما وقدمت فرقة الرضوان لالنشاد الديني مجموعة من األناشيد اإلسالمية فيما قدمت
وقدم رئيس الجامعة ومفتي مادبا الدروع التكريمية للمشاركين في الحفل ولراعي . المعايعة قصيدة شعرية

  .الحفل

  ٤ص/٤/٢٠١٩/الدستور 

*** 

  الوصاية الهاشمية على المقدسات : فعاليات نقابية

  عهدة تاريخية ال تنازل عنها مهما بلغت الضغوط

 

اليات نقابية موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني وتمسكه بالموقف أيدت فع - ّ ليث العساف–عمان
األردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وخاصة مدينة القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية فيها، ورفضه لكافة الضغوط الخارجية، مؤكدة دعمها المتواصل لجاللته ورفضه لكل 

تي يواجهها األردن بسبب موقفه الصلب من القضية الفلسطينية وعاصمة فلسطين اشكال الضغوط ال
وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفالحات لـ . األبدية القدس

ان المقاوم الحقيقي هو جاللة الملك عبداهللا؛ لما يتعرض له من ضغوط بخصوص الوصاية » الدستور«
شمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، والتي يجب أن تلقى الدعم والتعزيز من الجميع، فالدور الها

ّاألردني بهذا الخصوص جلي للجميع وال يختلف عليه أحد، األمر الذي يتطلب وحدة الموقف الرسمي 
أن يكون وأضاف الفالحات أنه يجب . والشعبي لمواجهة التحديات التي تحدث عنها جاللته بصراحة

الشعب على دراية تامة بمجريات أحداث ما يسمى بصفقة القرن وتفاصيلها؛ إلدراك حجم التحديات 
والضغوطات التي تمارس على االردن وأهمها الضغوط االقتصادية، ومعرفة كافة التفاصيل بشفافية لتحمل 

د ربابعة نقيب الممرضين  وقال خال .المسؤوليات كل في موقعه للوقوف في خندق الوطن مع جاللة الملك
نحن كنقابات مهنية بشكل عام ونقابة الممرضين التي امثلها بشكل خاص، خلف جاللة «والممرضات 

الملك عبداهللا الثاني فيما اعلنه بخصوص القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس الشريف مسرى 
   .الرسول بشكل خاص
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الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية نحن كنقابات ال نقبل باي حال بغير «واضاف 
والمسيحية في مسرى الرسول الكريم، ونقف مع وخلف جاللة الملك فيما صرح به وانه ال تنازل عن 

من جانبه، .الوصاية الهاشمية وال تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني مهما زادت الضغوط على االردن
ّ الطراونة خطاب جاللته بمثابة رسالة لكل من تسول له نفسه اعتبر نقيب أطباء األسنان الدكتور إبراهيم

وأضاف أن . التشكيك في موقف األردن والهاشميين الثابت تجاه القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية
كل ما يمارس من ضغوطات على األردن لن يغير من موقفه الثابت تاريخيا والذي يعلمه القاصي والداني 

  .طينية هي القضية المركزية لألردنبأن القضية الفلس

وتابع أن ما ورد على لسان جاللة الملك هو موقف المخلصين والداعمين من أبناء األردن، 
وجاللته تحدث بلسان حال األردنيين الداعمين لموقف الهاشميين والمستعدين لبذل األرواح في سبيل التوأم 

وأكد نقيب األطباء الدكتور علي العبوس أن .فلسطيناألبدي لألردن فلسطين وعاصمتها القدس األبدية ل
ًخطاب جاللة الملك أتى تثبيتا لما نؤمن به جميعا من أن الهاشميين هم حماة األقصى وكافة المقدسات 

وأضاف أنه وبكل تأكيد لن يكون .اإلسالمية والمسيحية، وأن القدس ستبقى خطا أحمر كما قال جاللته
ارة القدس، وأن مسؤولية حمايتها تقع على عاتق العرب جميعا وعلى هناك تنازل عن أي حجر من حج

رأسهم الهاشميون، مركزا على أن الثوابت والمبادئ اإلسالمية والتاريخية تدعو لرفض ما يسمى بصفقة 
  .القرن مهما تجاوزت الضغوط حدها سعيا لتغيير القناعات في قبول صفقة القرن وتبنيها

  ٤ص/٤/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء عربية
 

 لماذا القدس ؟

    

 لماذا القدس ثابتة في وجدان األردنيين وسياستهم وتطلعاتهم؟ -  زياد الرباعي-كتب 

 

ولماذ الهاشميون أوصياء على مقدساتها اإلسالمية والمسيحية؟ بدعم ورضا العالم وعبر العقود والى 
 في رقبة كل موحد وعربي؟ هل ألنها أرض ولماذا القدس.مستقبل االيام، حتى يقضي اهللا امرا كان مفعوال

ألنها القدس، وهذا األمر ليس ..لماذا القدس.المحشر والحساب، وأرض الحشد والرباط حتى قيام الساعة
فلسفة بيزنطية بقدر ما هو تعبير عن حب يصعب تفسيره بكلمات، وكشف األسباب، فالقلب يتبع الهوى 

  .كما يتبع الحق

ثاني كان حازما في آخر تصريحات له في قمة تونس بأن األردن مستمر جاللة الملك عبد اهللا ال
بدوره التاريخي المنطلق من الوصاية الهاشمية في الدفاع عن القدس وحماية المقدسات االسالمية 

  .والمسيحية فيها
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والقضية الفلسطينية ...كانت وستبقى الهم األول الذي يشغل الوجدان العربي«وبالنسبة لفلسطين 
ال أمن وال استقرار وال ازدهار في «مشددا جاللته على »  أن تبقى القضية العربية المركزية واألولىيجب

ونستذكر كالما للملك عبد اهللا الثاني .«المنطقة دون حل عادل ودائم يلبي طموحات الشعب الفلسطيني
  .«هويدالقدس خط أحمر واألردن سيقف في وجه كل محاوالت الت«أن  عندما يشدد أيضا على

القدس مفتاح السالم وهي مفتاح الحرب «ُويذكر جاللته بالحقيقة الواجب االلتفات اليها بأن 
وفقد كان هناك فتح لبيت المقدس على يد الخليفة عمر بن الخطاب، وعهدة عمرية، حافظت على » أيضا

 مقارعات عديدة كنائس العرب في المدينة المقدسة وحمتها، وتحرير على يد صالح الدين األيوبي بعد
ان للقدس مكانة خاصة لدى األردنيين .ولسنوات طوال مع الصليبيين المحتلين ألكثر من مئة عام وغيرهم

والهاشميين ألن لها إرتباطا أزليا وثيقا بالعقيدة والدين والعروبة، ولن ينهي االحتالل االسرائيلي ذلك النه 
العالم العربي تلقي بظاللها على واقع المحتل ٕسيبقى مؤقتا وان طال في ظل ظروف قاسية يمر بها 

 ١٩١٧تبدأ حكاية فلسطين والقدس حديثا مع قرار وعد بلفور عام .وداعميه ليشعر بنشوة العلو والسيادة
ال أقبل إال ان تكون فلسطين ألهلها «ليشكل انعطافة تاريخية واجهها الشريف الحسين بن علي بالقول 

يتبعه .ُلذلك حورب ونفي ليبعد عن ارض العرب وفلسطين.  أقبل باالنتدابالعرب، وال أقبل بالتجزئة، وال
مؤسس المملكة الملك عبد اهللا األول بالتأكيد ان فلسطين عربية ويجب أن تبقى عربية الى ماشاء 

لقد كان طلب تدويل القدس غاية في الغرابة وعدم االتزان «ويشدد حين أرادوا تدويل القدس بالقول .اهللا
  .ا في الحقوق والمصالح العربية واخراجا للقدس من الحوزة العربيةوتفريط

ُفيها لحد أبي وفيها قومي وأولى القبلتين وثالث «ولماذا القدس؟ اذ يجيب الملك المؤسس 
ليستشهد الملك المؤسس على أعتاب األقصى الذي حافظ عليه تحت السيادة االردنية بعد . »الحرمين

  .١٩٤٨حرب عام 

لقد جئت ألراكم وأزور مدينتكم التي «: طالل طيب اهللا ثراه فجاء القدس زائرا وقال ألهلهااما الملك 
احتفظ بها عربية بعون اهللا وتوفيقه، فأطمئن العالم على مقدساته، وأطمئن العرب على ان ما في أيديهم 

لسطين والقدس اما المغفور له الحسين بن طالل فكانت له صوالت وجوالت ألجل ف.«أقدس ما فيه القدس
إن القضية التي ندافع عنها هي «: عاما من حكمه ليكتب حقيقة لصفحات الزمن ويقول للعالم٤٧طيلة 

ًأعدل قضية في التاريخ، فنحن لم نعتد على أحد، ولم نسلب احدا ارضا أو قرية أو مدينة، والذي جرى ان  ِ

ا يزعمون أنهم يريدون السالم، وقد سخروا أناسا من جميع انحاء العالم غزوا الوطن وشردوا أهله، ثم أخذو
جميع وسائل الدعاية ليظهروا بمظهر المسكين، انهم يستهينون بالقرارات الدولية ويهددون األمن القومي 

  .«بالتوسع والعدوان

حظنا في هذا البلد «ُويتابع الحسين سرد التاريخ ليذكر بما يتحمله األردن ألجل القدس وفلسطين 
لقد كنا سدنة . ية الحفاظ على بقايا المأساة والدفاع عن دنيا العرب ومقدسات األسالمان نتحمل مسؤول
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القدس وحماتها عبر قرون وقرون، ولن نبخل ببذل أرواحنا رخيصة من أجل الحفاظ على حقنا في البقاء، 
القدس « الثاني وعندما يعتبر الملك عبد اهللا.«أولئك الحماة والسدنة نيابة عن أبناء أمتنا وسائر المسلمين

ان القدس هي الرمز «فيما يشدد الملك الحسين » ان القدس مفتاح الحرب ايضا«يؤكد » مفتاح السالم 
القدس قدسنا وستبقى لنا، ولن نتخلى عن «ويقول في مأثور قوله المردد طيلة سنوات » الحقيقي للسالم
فغانستان وغيرها في فترة قيل فيها الكثير وقال في وقت أراد البعض حرف البوصلة باتجاه ا» ترابها الطهور

، وهذا تنبيه دائم يصلح لكل زمان لمن يحاول حرف البوصلة باتجاهات بعيدة أو »القدس قبل كابول«
منحرفة عن القدس وفلسطين، ومهما أشتد الخطب هنا وهناك تبقى القضية الفلسطينية هي المركزية 

  .االولى للعرب

تسألني عن القدس، وتريد جوابا : ايضا عندما رد على صحفيالمشهد الختامي كان للحسين 
عبر الرابط التاريخي » كل شيء«فالقدس وفلسطين بالنسبة لالردنيين .«بالكلمات؟ القدس كل شيء

والجغرافي، فالدماء الزكية االردينة روت سهول وجبال فلسطين والقدس وقبور شهدائنا تدل علينا، وعيون 
 مثلما تتطلع الكرك للخليل وعجلون لنابلس واربد لطبريا والعقبة الم الرشراش عمان والسلط ترقب القدس

والطفيلة لوادي عربة، فكل العيون تتطلع لفلسطين من النهر الى البحر، وما االحتالل اال حقبة عابرة 
  .قصرت أم كبرت

  ١٠ص/٤/٤/٢٠١٩الرأي 

*** 

  اخبار باالنجليزية
The Trump administration is the destabilising force in this region 

  
Michael Jansen  
The Trump White House hosts an Evangelical Christian cabal which is contributing to the 
destabilisation of this region. Secretary of State Mike Pompeo and Vice President Mike Pence 
are the two highest ranking cabal members in the administration. During his recent tour of 
Kuwait, Israel and Lebanon, Pompeo observed that God might have made Donald Trump the US 
president in order to protect Israel from Iran.This comment came in an interview in Jerusalem 
with the Christian Broadcasting Network. When Pompeo was asked, “Could it be that President 
Trump right now has been sort of raised for such a time as this... to help save the Jewish people 
from the Iranian menace?” he replied, “As a Christian, I certainly believe that’s possible.” This 
response is in line with images of Donald Trump signing copies of the Bible, as though he was 
the author, presented to him by fans during a recent campaign rally.Commenting on Pompeo’s 
remark, Arab News columnist, Iranian-American Camelia Entekhabifard wrote that Iranian 
opposition groups from “monarchists, secularists and the supporters of reform, all the people 
inside and outside Iran, united against the US official’s provocative remark”. She noted that 
Pompeo’s comment came ahead of the visit of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to the 
White House and his address to the powerful pro-Israel lobby, the American Israel Public Affairs 
Committee (AIPAC). She warned that Pompeo’s words could backfire on Trump and the 
Republicans come the 2020 elections because Iranian-Americans find them offensive. 
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Pompeo’s attitude is typical of pro-Israel and Islamophobic Evangelical Christians, who form 
Trump’s support base. Eli Clifton wrote about the White House cabal in an article, entitled “Is 
Mike Pompeo as Islamophobic as His Spiritual Adviser?” published on Lobe Log on March 21, 
2018. Clifton, who specialises in investigations of the high and mighty in Washington, pointed 
out that Pompeo’s spiritual mentor, Ralph Drollinger, exhibits a “deeply ingrained anti-Muslim 
theology, coupled with a conviction that US military engagement overseas is justified by nothing 
less than the Bible itself”.Before joining the Trump administration first as CIA director and then 
chief diplomat, Pompeo had shown himself to be a both hawkish and anti-Muslim. This should 
be surprising because Pompeo is a graduate of Harvard Law as well as the West Point US 
military academy. This should put Pompeo among the educated elite rather than the opportunistic 
rabble around Trump. While his predecessor, Rex Tillerson attempted to restrain Trump’s worst 
instincts and behaviour, Pompeo appears to encourage his foreign adventures. 
Elected in 2010 to the lower house of Congress from the midwestern state of Kansas, Pompeo 
represented the conservative Tea Party faction that has largely taken over the Republican Party. 
He holds that the 2015 deal providing for dismantling Iran’s nuclear programme in exchange for 
sanctions is seriously flawed. Soon after Trump won the 2016 election, Pompeo wrote, “I look 
forward to rolling back this disastrous deal.”Having served as chief spy from Trump’s 
inauguration in January 2017 until April 2018 when appointed chief diplomat, Pompeo has been 
a key adviser for all of Trump’s disastrous decisions affecting this region, from his extension of 
recognition to Jerusalem as Israel’s capital to his recognition of Israel’s sovereignty over the 
occupied Syrian Golan. In addition to taking aggressive positions on Iran before and after Trump 
withdrew the US from the Iran nuclear deal, Pompeo has opted for ramping up sanctions on Iran, 
depriving Iranian civilians of essential food and medical supplies. Last November, the Trump 
administration also tightened sanctions on Syria, wreaking havoc with the country’s economy 
just as it was regaining most of its territory from radical fundamentalist foes, including Daesh 
and Al Qaeda’s Hayat Tahrir Al Sham.In his March 25th address to AIPAC’s annual policy 
conference, Pompeo contended that “anti-Zionism is anti-Semitism”, buying the line pedalled by 
right-wing Zionists and Israelis to confront and smear critics of Israel and its policies. He praised 
Trump’s recognition of Israeli sovereignty over the occupied Golan Heights and welcomed 
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to the US. While referring to anti-Semitism, Pompeo 
also castigated Democrats who support the Boycott, Divestment and Sanction (BDS) campaign 
designed to put pressure on Israel to end its hostile policies toward Palestinians. He did not 
mention the two Muslim congresswomen, Ilhan Omar and Rashida Tlaib, who back BDS. 
During his halt in Lebanon during his visit to the region, Pompeo attempted to stir up trouble by 
calling on the government to take a tough stand against Iran and Hizbollah, which the US brands 
as a “terrorist” although Hizbollah has members in the Lebanese cabinet and parliament as well 
as a military wing. Hizbollah’s ally, Lebanese President Michel Aoun, told Pompeo: “Hizbollah 
is a Lebanese party emanating from a popular base that represents one of the country’s main 
sects.”Pompeo was not to be deterred. Standing next to Aoun’s son-in-law Gebran Bassil during 
a press conference, Pompeo stated, “Frankly, Lebanon and the Lebanese people face a choice: 
bravely move forward as an independent and proud nation, or allow the dark ambitions of Iran 
and Hizbollah to dictate your future.” Lebanese presumably risk the wrath of the Trump 
administration for refusing to accept its diktats.No friend of Hizbollah, Lebanese Prime Minister 
Saad Hariri told Pompeo that he hopes the administration will not take measures against 
Hizbollah that harm the Lebanese economy and create instability in that already fractured 
country. The Lebanese united to face Pompeo’s destructive words, although Pompeo threatened 
to impose fresh sanctions on Hizbollah at a time the Lebanese government is unsteady and the 
economy is in trouble. Pompeo has left no doubt that the main destabilising force in this region is 
the Trump administration. 
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Jordanians hold Zarqa rally to express support of King’s Jerusalem stances 
 
By JT - Apr 03,2019 - People gather at Arab Army Square in Zarqa Governorate for a rally 
organised by the Zarqa Governorate Council to show support of His Majesty King Abdullah’s 
recent declarations on Jerusalem and Hashemite Custodianship (Petra photo) 
AMMAN — Jordanians on Wednesday took to Zarqa’s streets in a show of support for His 
Majesty King Abdullah’s stances towards Jerusalem. 
Jordanians marched to Arab Army Square in Zarqa Governorate, 22km northwest of Amman, 
where they held a rally waving Jordanian flags, the Jordan News Agency, Petra, reported. 
“Jerusalem is a Red Line,” one of the banners carried during the march read. Others read “No 
Alternative Homeland”, “Yes for the Hashemite Custodianship over Jerusalem’s Islamic and 
Christian Holy Sites” and “No Settlement”, according to Petra. 
Organised by the Zarqa Governorate Council, the rally was designed to show that public stances 
align with King Abdullah’s positions expressed at international forums, as well as to renew 
rejections of any solution to the Palestinian cause which comes at the expense of the Kingdom, 
the president of the council, Ahmad Eleimat said. 
In solidarity with Jerusalem, King Abdullah previously called off a planned trip to Romania 
following a pledge by Romanian Prime Minister Viorica Dancila to move her country’s embassy 
in Israel to occupied Jerusalem. 
The Romanian prime minister recently pledged during a trip to Washington that her country 
would move its embassy in Israel from Tel Aviv to occupied Jerusalem, breaking with both the 
EU position and with her own country’s president, according to AFP. 
Prime Minister Viorica Dancila made the announcement at the annual conference of the 
American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), an influential pro-Israel lobby. 
Her stance would align Romania with the US position under President Donald Trump, and it 
came on a day when Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was beginning a Washington 
visit which included an AIPAC appearance and a meeting with Trump. 
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US peace plan dead before arrival 
 
Daoud Kuttab 
President Donald Trump’s administration is trying extra hard to prepare the ground work for its 
expected announcement of the US vision for peace in the Middle East, and especially between 
Israelis and Palestinians. The plan, which I was told by American journalists during my recent 
visit to Washington, is around 50-60 pages and includes security, economic and political ideas. 
The plan will be presented, I was told, to all parties to the conflict and they will be given a 
chance to make their comments on it. 
While the Americans have succeeded in keeping the plan totally under wraps, this book can be 
clearly read by the title of its authors. President Donald Trump, his adviser and son-in-law Jered 
Kushner, his chief peace representative Jason Greenblatt and US Ambassador to Israel David 
Friedman are all on the record and have acted upon policies that expose their total and 
unflinching bias towards Israel. What is expected of the so-called ultimate deal or deal of the 
century will be nothing more than what we have heard from the right-wing elements that have 
been ruling Israel for some time. 
Furthermore, social media, and especially Twitter, are enough to send the wrong messages to 
anyone remotely curious to know what direction the Americans might have in their so-called 
peace plan. The Twitter accounts of the top US officials are full of pro-Israeli statements and 
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gush with words of sympathy for Israelis, without any expressions of even sorrow for 
Palestinians. 
Greenblatt, the chief US official working on this plan, has violated almost all the rules of 
negotiations. Not only do his public pronouncements reveal his own position and fail the number 
one rule of peace efforts, namely secrecy, but they are also hurtful and vindictive. Greenblatt, 
like many American Zionists, both Jewish and Christian, haphazardly uses the term anti-
Semitism against anyone who disagrees with Israeli policy, however, he has gone even one step 
further by insulting and attacking Palestinian leaders in a public forum. Greenblatt has also 
alienated Arabs and Muslims, as well as other peace-loving peoples in his position on Jerusalem. 
Greenblatt Tweeted on April 2 the following: “Congrats to #Brazil’s president @jairbolsonaro 
and the Brazilian people on the opening of a trade office in #Jerusalem. We encourage all nations 
to consider moving their embassies to the capital of the State of Israel.” 
A peace envoy is usually careful not to upset the very parties that he or she wants to work with. 
Greenblatt is calling on “all nations to move their embassies to the capital of the state of Israel” 
at the very time that he is aware that the Palestinian, Arab and Muslim position is that East 
Jerusalem is hoped to become the “capital of the state of Palestine”. How can adding salt to the 
wound help bring any possibly fringe person or country to even take the US position seriously 
when this kind of blatantly anti-Palestinian and anti-Islamic policy is being published on a public 
forum. Previous US officials might have had similar thoughts, but they were careful not to 
express them. This brings us to question whether there is a strategy of some kind behind these 
public outbursts of anti-Palestinian rhetoric. 
One idea might be that the Tweets are aimed at pleasing a certain segment of the pro-Trump base 
of Christian Zionists, who are supporting Israel for totally disingenuous reasons; i.e. so that they 
can be gathered in Palestine/Israel for the eventual battle of Armageddon. 
Another possible reason can be gleaned from the writings of Islamophobic American Jewish 
writer Daniel Pipes, who argues that Israel won and Arabs lost, and that Palestinians and Arabs 
must admit defeat and surrender to the winners. This argument might explain the utter disdain 
and lack of any interest in showing a single iota of sympathy or understanding of Palestinian 
needs, aspirations and hopes. 
Whatever the reason is, the public pronouncements of chief US officials do little to contribute to 
creating an atmosphere that will allow for anything but a total and complete rejection of the 
upcoming US peace plan. Trump’s ultimate deal has been dead even before arrival due, in part, 
to the total and unashamed bias towards the very side that is illegally occupying and pillaging 
Palestinian territory. 
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