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  المحتوى

  االردن والقدس

  ٤  الملك يشدد على ضرورة وقف التصعيد اإلسرائيلي في القدس •

  ٥  ضـرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس: الملك •

  ٦  لى أساس حل الدولتينالملك يؤكد ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ع •

  ٦  ًنائب أردني يطالب بإبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحا •

  ٧  فلسطين النيابية تبحث توصيات ندوة اإلعالم والقدس •

  شؤون سياسية

  ٧  "باب الرحمة"األردن رفض وساطة أميركية لكل أزمة  •

  ٨  صفقة القــرن طريق إلى العدم: الفـــروف •

  ٩  ملك عبداهللا الثاني تجاه القضية الفلسطينيةًنثمن عاليا موقف ال: عريقات •

  ١٠  مؤتمرون يؤكدون ان حل النزاع العربي االسرائيلي أساس استقرار المنطقة •

  ١٠  ًالطراونة يترأس في الدوحة اجتماعا لتنسيق مواقف المجموعة البرلمانية العربية •

  ١١  الفايز ينقل رسالة خطية من الملك إلى العاهل السعودي •

  

  ءاتاعتدا
  

ً طفال فلسطينيا قاصرا في سجون االحتالل٢٥٠ • ً ً  ١٢  

  ١٢  "االقصى"يقود اقتحامات " غليك"الحاخام المتطرف  •

  تقارير
  

  ١٤  الملك يرعى االحتفال بذكرى اإلسراء والمعراج •
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  فعاليات
  

  ١٧  مسيرة حاشدة لدعم جهود الملك في القضية الفلسطينية اليوم".. إبشر سيدنا" •

 لمقدسية تنظم محاضرة عن يوم األرضالهيئات ا •

  ١٨  مؤتمر مقاومة التطبيع يؤكد دعمه للموقف األردني حيال القدس ومقدساتها وفلسطين •

  ١٩  المبارك بالمسجد للتعريف "األقصى أسبوع" حملة تطلق تركية جمعية •

  

  آراء عربية

  ٢٠  جائزة مصباح السالم إضاءة من أجل أرض السالم •

  ٢٢  ! ؟تحديات صفقة القرن •

  ٢٣  !ًيوما ما رفضت أميركا يهودية فلسطين •

  

  اخبار باالنجليزية
  
Awqaf leaders stress importance of Jerusalem, Al Aqsa to Muslims 
King attends ceremony marking Al Israa wal Miraj  ٢٥  

  
Erekat hails Jordan’s stances on Jerusalem  ٢٥  

'Alternative to engagement with US on Palestinian-Israeli conflict is 
vacuum’  ٢٦  

Ramifications of Trump’s deal  ٢٧  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  االردن والقدس

 الملك يشدد على ضرورة وقف التصعيد اإلسرائيلي في القدس
   

مير  بحث جاللة الملك عبداهللا الثاني، بحضور جاللة الملكة رانيا العبداهللا وسمو األ-البحر الميت 
الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، مع األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم السبت، 

 .التطورات اإلقليمية الراهنة وجهود تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة

وبخصوص عملية السالم، أكد جاللة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية إلنهاء الصراع 
ي اإلسرائيلي، وفق حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الفلسطين

 . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الرابع من حزيران عام 

وشدد جاللته، خالل اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المنتدى االقتصادي العالمي، على 
الحرم القدسي /النتهاكات ضد المسجد األقصى المباركضرورة وقف التصعيد اإلسرائيلي في القدس وا

 .الشريف

وتطرق اللقاء إلى التطورات المرتبطة باألزمة السورية، حيث أكد جاللة الملك ضرورة إيجاد حل 
ًسياسي لها يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، مشددا جاللته على أن الجوالن أرض سورية محتلة وفقا  ً

 .وليةلجميع قرارات الشرعية الد

كما تم استعراض عدد من األزمات التي تشهدها المنطقة، وجهود الحرب على اإلرهاب ضمن 
 .استراتيجية شمولية

من جانبه، أشاد األمين العام لألمم المتحدة بمواقف األردن، بقيادة جاللة الملك، في استضافة 
 .ي مقدمتها األردنالالجئين، داعيا الدول المانحة إلى دعم الدول المستضيفة لالجئين وف

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته، 
   )بترا (.والوفد المرافق لألمين العام لألمم المتحدة

  ٧/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  

  



 
٥

 ضـرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس: الملك
 

، على  البابا فرنسيس، بابا الفاتيكانلقاء جاللة الملك عبداهللا الثاني مع قداسة ركز - الفاتيكان 
التطورات المتعلقة بمدينة القدس في أعقاب قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بالقدس عاصمة 

 .إلسرائيل ونقل سفارتها إليها

تشاري جاللة الملك للشؤون وتناول اللقاء، الذي حضره سمو األمير غازي بن محمد، كبير مس
الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجاللته، تبعات القرار األمريكي، وما نتج عنه من استفزاز لمشاعر 

 .المسلمين والمسيحيين في المنطقة والعالم

وأكد جاللة الملك ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، وعدم 
يث شدد جاللته على أن األردن سيواصل دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات المساس به، ح

اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، وبما يحافظ 
 .على هوية مدينة القدس كرمز للسالم

طينيين والمسلمين والمسيحيين كما شدد جاللته على ضرورة تكثيف الجهود لحماية حقوق الفلس
  .في مدينة القدس، التي تمثل مفتاح تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة

وأكد جاللته ان القرار األمريكي األخير يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث 
ة المستقلة وعاصمتها أن وضع القدس يجب تسويته ضمن إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطيني

 .القدس الشرقية، تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

من جانبه، أكد قداسة البابا فرنسيس، الذي كان أعرب عن قلقه إزاء القرار األمريكي االعتراف 
ودعا قداسة البابا، . بالقدس عاصمة إلسرائيل، أن القدس هي مدينة فريدة ومقدسة ألتباع الديانات الثالث

ل اللقاء، إلى احترام الوضع القائم في القدس، تماشيا مع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وبما يسهم خال
وأشار قداسة البابا فرنسيس إلى دور جاللة الملك عبداهللا الثاني . في تجنب المزيد من العنف والتوتر

سالم واالستقرار في المنطقة المحوري في حماية المقدسات في القدس، مشيدا بالتزام األردن بتحقيق ال
 .والعالم

كما التقى جاللة الملك، بحضور سمو األمير غازي بن محمد، مع أمين سر الكرسي الرسولي 
الكاردينال بيترو بارولين، حيث جرى بحث التطورات اإلقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين األردن وحاضرة 

 .الفاتيكان

المغتربين، ووزير خارجية الكرسي الرسولي المطران بول وحضر اللقاءين وزير الخارجية وشؤون 
  ).بترا.(ريتشارد غاالغير

  ٣ ص٧/٤/٢٠١٩الدستور 

***  



 
٦

  الملك يؤكد ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين
 

 التقى جاللة الملك عبداهللا الثاني، في قصر الحسينية امس الخميس، وفدا من الكلية -عمان 
  .الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية، الذي يضم ضباطا من عدة دول

وتناول اللقاء، الذي حضره سمو األمير فيصل بن الحسين، عملية السالم، حيث أكد جاللة الملك 
ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، على أساس حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة 

  .وعاصمتها القدس الشرقيةالفلسطينية المستقلة 

وشدد جاللته على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس، باعتبارها مفتاح تحقيق السالم 
في المنطقة، مؤكدا أن األردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات اإلسالمية 

  .والمسيحية في القدس

دها المنطقة، والجهود اإلقليمية والدولية في الحرب على كما تطرق اللقاء إلى األزمات التي تشه
  ).بترا.( وحضر اللقاء مستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته.اإلرهاب، ضمن استراتيجية شمولية

  ٣ ص٧/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  ًنائب أردني يطالب بإبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحا
 

البرلمـان األردنـي أحمـد الرقــب،  عـضو  طالـب– عبـد الـرحمن  منيـر–دوت كـوم " القـدس" – ّعمـان
عبد الناصر أبو البصل بالعمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة  وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

 .ًفي المسجد األقصى بالقدس، مفتوحا في كل األوقات" باب الرحمة"إبقاء مصلى  التي من شأنها

 الخــصوص، اإلــى وزيــر األوقــاف األردنــي بهــذ ّه وجــه مــذكرةدوت كــوم إنــ" القــدس"وقــال الرقــب لـــ 
ًأنه يتوجب اإلبقاء علـى المـصلى مفتوحـا بحيـث ال يتعـارض مـع  ًفويت الفرصة على المستوطنين، مضيفاتل

 . التي تقوم بها الوزارةررةالمق أعمال الصيانة

ّالمقدسـيين، الفتـا إلـى أن أحرزتهـا وزارة األوقـاف مـع  ّوثمن النائب األردني الجهود التـشاركية التـي ً
من  ّعالمة فارقة حفزت الهمم وأشعلت شموع األمل، وأرسلت رسالة سياسية صارخة لكل "باب الرحمة"فتح 

ًيتربص بالمسجد األقصى كيدا ومكرا وتهويدا، وتجاوزا للهوية الدينية ً ًً   .والتاريخية ّ

  ٦/٤/٢٠١٩القدس  

*** 

  

  

  



 
٧

 اإلعالم والقدسفلسطين النيابية تبحث توصيات ندوة 
  

 بحثت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب يحيى السعود، التوصيات -عمان 
وقال السعود، إن الندوة نجحت بكل . ًالتي نظمتها اللجنة مؤخرا" اإلعالم والقدس"التي خلصت اليها ندوة 

ً المخرجات، مؤكدا أنها جاءت المقاييس وحققت الغايات المرجوة منها، سواء من حيث المضمون او
ترجمة للموقف الملكي الثابت والراسخ في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية والمسيحية 

ًوبين أن اللجنة ستقوم بعقد ورشات عمل وندوات مع جميع الجهات ذات العالقة، الفتا الى . في القدس
. مقدسي في النوادي الشبابية المنتشرة في جميع المحافظاتانه تم التنسيق مع وزارة الشباب لعمل يوم 

وكان المشاركون، اوصوا في الندوة بضرورة مواجهة سلطات االحتالل اإلسرائيلي، والتصدي لمخططاتهم 
كما طالبوا بتخصيص يوم مدرسي لتعريف . الرامية للنيل من القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية

ًتدريس مادة القضية الفلسطينية، وتضمين المناهج دورسا حول القدس الشريف ٕالطلبة بالقدس، واعادة 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وتوجيه الدعوة لوسائل اإلعالم بتخصيص بث متواصل ليوم واحد 

  ).بترا. (للحديث عن القدس والتركيز عليها

  ٤ ص٥/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  شؤون سياسية
 

  "باب الرحمة"ة لكل أزمة األردن رفض وساطة أميركي
  

نزع فتيل األزمة عند باب الرحمة ( ذكر تقرير صادر عن مجموعة األزمات الدولية بعنوان -عمان 
، أن الحكومة األردنية رفضت اقتراحا أميركيا بالتوسط بينها وبين دولة االحتالل االسرائيلي من )في القدس

وقال .فتح مصلى باب الرحمة في الحرم القدسي الشريفأجل حل األزمة التي أثارها االحتالل إثر إعادة 
التقرير إن األردن أوضح أن نقل السفارة األميركية إلى مدينة القدس المحتلة واالعتراف األميركي بالمدينة 
. المقدسة كعاصمة لدولة االحتالل، ال يسمح له بقبول األميركيين كوسطاء بكل ما يتعلق بالمدينة المقدسة

لك، فإن رئيس حكومة االحتالل، بنيامين نتانياهو، رفض في الماضي توصية مجلس األمن إضافة إلى ذ
، كالفتة نية حسنة تجاه )باب الرحمة(القومي بالسماح لألوقاف اإلسالمية بالقدس، بترميم وفتح مصلى 

ئيل ٕوأضاف التقرير، الذي استند إلى سلسلة مقابالت مع مسؤولين رسميين في األردن واسرا.المملكة
وقيادات فلسطينية في القدس المحتلة، نقال عن مسؤول إسرائيلي، أن إغالق باب الرحمة يستوجب نشر 

وتابع أن . قوة من أجهزة أمن االحتالل بشكل دائم، وأن خطوة كهذه من شأنها أن تسبب سفك دماء
  .من دون حراسة دائمة، سيؤدي إلى اختراقه أثناء صلوات الجمع) الباب(إغالق 



 
٨

د التقرير التصريحات المعلنة من األوقاف في القدس والحكومة االردنية، أنهم توجهوا إلى ويؤك
إسرائيل عدة مرات في السنوات األخيرة بشأن إعادة فتح المصلى وتخصيصه لمؤسسة تدريس علوم 

وقال مصدر آخر، إنه قبل أربع سنوات، .لكن دولة االحتالل رفضت االستجابة لهذا المطلب. إسالمية
كبادرة ) باب الرحمة(بفتح ) ألوقاف القدس(أوصى مجلس األمن القومي اإلسرائيلي أمام نتانياهو بالسماح 

وأشار التقرير إلى تخوفات الفلسطينيين من أن إسرائيل .نية حسنة، لكن نتنياهو رفض هذه التوصية
تهم إلى رسالة الحاخام يهودي، واستند الفلسطينيون في تخوفا)  معبد- كنيس (تخطط لتحويل المصلى إلى 

بمكان ) معبد يهودي( إلى إقامة ١٩٨٥، الذي دعا فيها بالعام )مردخاي إلياهو(الرئيس للدولة العبرية 
، اقترحوا )إيهود باراك(، كذلك فإن مستشاري رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق )باب الرحمة(المصلى 

، في إطار المفاوضات بين الجانبين في العام الصالة في الحرم القدسي الشريف» حق«إعطاء اليهود 
واقتبس التقرير عن .وحذر التقرير من تصاعد األزمة في حال عدم حلها في القنوات السياسية.٢٠٠٠

من جانب الرئيس األميركي، دونالد » صفقة القرن«مسؤولين أردنيين حذروا من أنه في أعقاب نشر 
وخلص التقرير إلى أن المصلحة .جد األقصى ستصعدترمب، فإن األزمة حول الحرم القدسي والمس

مفتوحا، ولكن بدون استخدامه كمسجد، وأن يعود ) باب الرحمة(المشتركة لكافة األطراف هي إبقاء 
استخدام المكان كمدرسة لتدريس العلوم اإلسالمية أو أن يكون مكان صالة من دون وصفه كمسجد، أي 

ومن شأن تفاهمات كهذه، حسب التقرير، أن تعزز مكانة .ابتمن دون منبر لإلمام أو من دون إمام ث
جهة «األوقاف اإلسالمية، وهذا بحد ذاته مصلحة إسرائيلية حسب التقرير، الذي وصف األوقاف بأنها 

معتدلة قياسا بباقي الجهات النشطة في الحرم الشريف، وألن هذا سيزيل األزمة بين المملكة والدولة 
 .«العبرية أيضا

  ٨ ص٥/٤/٢٠١٩الرأي 

*** 

  صفقة القــرن طريق إلى العدم: الفـــروف
 

األمريكية حول » صفقة القرن« وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، - القاهرة 
التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية بأنها طريق إلى العدم، وأكد استحالة تحقيق السالم بالمنطقة دون حل 

لم يطلعنا األمريكيون على محتوى «: المصرية» األهرام«ه لصحيفة وقال الفروف في حديث.الدولتين
ٕووفق الشائعات فإن هذه االقتراحات يجب أن تؤدي إلى إحالل السالم بين العرب واسرائيل . »الصفقة«

ونحن مقتنعون . دون االعتماد على القاعدة القانونية الدولية المعترف بها للتسوية في الشرق األوسط
من الواضح أن تحقيق السالم الشامل والثابت والعادل في المنطقة «: وأضاف. » إلى العدمبأن ذلك طريق

  .دون تنفيذ مبدأ الدولتين أمر مستحيل



 
٩

وتعمل الواليات المتحدة منذ وصول الرئيس ترامب إلى زمام الحكم في بالده على خطة خاصة 
 تفاصيل هذه الخطة ال تزال غامضة حتى ، لكن"صفقة القرن"لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي تدعى 

 ).وكاالت ("لم ير أحد هذه الصفقة حتى اآلن"وأشار الفروف في كانون أول الماضي إلى أنه . اليوم

  ١٨ ص٧/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  ًنثمن عاليا موقف الملك عبداهللا الثاني تجاه القضية الفلسطينية: عريقات
 

 التحرير الفلسطينية، وعضو الوفد الفلسطيني المشارك في ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة
المنتدى االقتصادي العالمي المنعقد بالبحر الميت صائب عريقات، مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
التاريخية تجاه القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، ورفضه القاطع ألن تكون القدس عاصمة 

إلى ردة الفعل األردنية عقب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا باعتبار القدس : وأشار في حديث . إلسرائيل
ًعاصمة إلسرائيل، حيث استصدر جاللة الملك من الرئيس الروماني بيانا ينفي فيه تصريحات رئيسة وزراء 

ن وبي. بالده، ومن ثم ألغى جاللته زيارته لرومانيا، ما يؤكد أن القدس بالنسبة لألردن فوق كل نقاش
عريقات أن جاللة الملك هو صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، 
حيث يقوم جاللته عبر وزارة األوقاف األردنية بإدارة شؤون المسجد األقصى وتوفير مختلف مستلزماته، 

أوضح عريقات، أن " ة القرنصفق"وحول ما يعرف بـ. ًمعربا عن شكره وتقدير لما يقوم به األردن إزاء ذلك
ًهذا األمر مرفوض جملة وتفصيال، وهي مجرد محاولة فاشلة إلسقاط القضية الفلسطينية، الفتا بالوقت  ً
ذاته إلى أن الجانب اإلسرائيلي نفذ بعض بنودها من خالل التوسع في االستيطان واالعتراف بالقدس 

 اإلدارة الفلسطينية تقاطع جميع من يعترف بالقدس عاصمة لكيانه وحشد تأييد دولي وعالمي لذلك، إال أن
  )بترا. (عاصمة إلسرائيل، كما تقاطع اإلدارة األميركية عبر موقف وطني فلسطيني موحد

  ٥ ص٧/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  

  

  

  

  



 
١٠

 مؤتمرون يؤكدون ان حل النزاع العربي االسرائيلي أساس استقرار المنطقة
  

 وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ان جميع الدول العربية اكدت قال وزير الخارجية - البحر الميت 
خالل اجتماع القمة األخير في العاصمة التونسية بأن هضبة الجوالن ارض سورية، وال يمكن االعتراف 

  .بأنها أرض إسرائيلية وفقا للقرارات الدولية

لقت فعاليات اليوم واضاف خالل جلسة نقاشية على هامش المنتدى االقتصادي العالمي الذي انط
السبت في البحر الميت، ان االردن عمل على حل النزاع االسرائيلي الفلسطيني منذ عقود، وان االدارة 

  .الشعبية هي االساس في اي مفاوضات بين الجانبين

وبين وزير الدفاع اللبناني الياس بوصعب ان النزاع الفلسطيني االسرائيلي لن يكون حبيس 
تم تصديره الن هذا النزاع ايدلوجي، مضيفا ان السياسة اللبنانية متنوعة، واللبنانيون المنطقة، وانما سي

  .يجيدون ادارة االختالف، موضحا ان حزب اهللا جزء اساسي من االسرة اللبنانية ويمثلون المسلمين الشيعة

  .وبين أن حل الصراع العربي االسرائيلي هو بداية االنفراج لجميع مشاكل االقليم تباعا

وبينت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية سيجريد كاغ، ان االتحاد االوربي يرفض 
التدخل بالشؤون العربية ألنها لم تتلق أية طلبات بهذا الخصوص، وان االتحاد االوربي يدعم أية حلول 

صادي في االردن، مؤكدة ان واشارت الى ان االتحاد االوربي يدعم خطط االصالح السياسي واالقت.منطقية
  .قوة االتحاد تكمن في ضخامة اقتصاده وليس بفاعليته السياسية

   ب٤ص/٧/٤/٢٠١٩الغد 

***  

 ًالطراونة يترأس في الدوحة اجتماعا لتنسيق مواقف المجموعة البرلمانية العربية
  

س عاطف ترأس رئيس االتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهند -  بترا- الدوحة 
الطراونة االجتماع التنسيقي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة لرؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية 

  .العربية قبيل انطالق أعمال االتحاد البرلماني الدولي غدا السبت

وأكد الطراونة أهمية تنسيق وتوحيد المواقف البرلمانية العربية دعما لقضايا أمتنا المركزية وعلى 
أسها القضية الفلسطينية والقدس، واألخذ بما تم به من توصيات داعمة لألشقاء الفلسطينيين خالل ر

ّاجتماع االتحاد البرلماني العربي مؤخرا في عمان ً.  

ًوتوافقت الوفود البرلمانية العربية على توحيد مقترحاتها لتقديمها بندا طارئا خالل اجتماع االتحاد  ً
حماية الشعب الفلسطيني ورفض "تم دمج المقترحات تحت مقترح واحد ينص على البرلماني الدولي، حيث 

االعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن المحتل وتعزيز قيم التعايش المشترك بين الشعوب واألديان في 
  ."العالم



 
١١

تم وكان الطراونة التقى قبيل االجتماع التنسيقي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث 
التأكيد على أهمية بلورة موقف برلماني عربي موحد، داعم للقضية الفلسطينية والقدس في ظل الظروف 

  .الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة

كما التقى الطراونة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في ذات اإلطار والهدف، وذلك 
  >>...بي، لتوحيد الموقف البرلماني العربيضمن جهوده كرئيس لالتحاد البرلماني العر

  ٤ ص٦/٤/٢٠١٨الغد 

***  

  الفايز ينقل رسالة خطية من الملك إلى العاهل السعودي
 

نقل رئيس مجلس األعيان فيصل عاكف الفايز اليوم، رسالة خطية من جاللة الملك عبداهللا 
يز ال سعود، عبر فيها جاللته عن الثاني، الى اخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العز

اطيب تحياته وخالص امنياته الخيه خادم الحرمين، بدوام الصحة والسعادة والتوفيق، واعتزاز جاللته 
 .بالعالقات االخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين

 البلدين الشقيقين حول واكد جاللة الملك في رسالته، حرصه على ادامة التنسيق والتشاور بين
مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك، وبما يسهم في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، خصوصا 
في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها االمة العربية، والتي تتطلب العمل معا في سبيل الحفاظ على 

  >>...مصالحها وخدمة قضاياها العادلة

فايز، الى عمق العالقات التاريخية واالخوية، التي تجمع بين المملكة االردنية بدوره اشار ال... >>
الهاشمية والمملكة العربية السعودية، مؤكدا انها عالقات قائمة على االحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح 

دامتها، جاللة البلدين الشقيقين وقضايا االمة العربية، وهي عالقات راسخة وقوية، يحرص البناء عليها وا
وثمن الفايز توجيهات خادم الحرمين الشريفين، .الملك عبداهللا الثاني، واخيه خادم الحرمين الشريفين

الداعمة والمساندة لألردن، خصوصا في هذه الظروف االقتصادية الصعبة، التي تواجه االردن جراء 
  .االوضاع المحيطة فيه

ة السعودية للوصاية الهاشمية على المقدسات وعبر عن تقدير االردن لدعم المملكة العربي
وجرى خالل اللقاء استعراض مجمل االوضاع الراهنة في المنطقة، وفي . االسالمية والمسيحية في القدس

هذا الجانب بين رئيس مجلس االعيان، ان االردن، يعتبر دول الخليج العربي عمقه االستراتيجي، مثلما 
 استراتيجيا لها، ومن هذا المنطلق، فإن االردن يرفض المس بوحدة دول ترى دول الخليج في االردن، عمقا

الخليج وامنها، او التدخل في شؤونها من اي جهة كانت، فجاللة الملك عبداهللا الثاني يؤكد باستمرار ان 
واشار . استقرار دول الخليج، مصلحة وطنية اردنية، كما هو امن واستقرار االردن مصلحة لدول الخليج 



 
١٢

ى ان االردن ورغم ما يجري حوله من صراعات سياسية، اال انه استطاع، ان يحافظ على تماسك جبهته ال
  .الداخلية، ونسيجه االجتماعي، وهو اليوم قوي سياسيا وامنيا 

وحضر اللقاء االعيان، مصطفى البراري وغازي الطيب وتوفيق طوالبه وظاهر الفواز وصخر 
  .دودين

  ٧/٤/٢٠١٩المقر 

***  

  اءاتاعتد

ً طفال فلسطينيا قاصرا في سجون االحتالل٢٥٠ ً ً 
 

 طفال فلسطينيا دون ٢٥٠قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين إن  – بترا –رام اهللا 
 عاما يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وتمارس بحقهم كل أشكال القمع، والتنكيل، ١٨سن 

  .والمعاملة المهينة

في بيان اليوم الخميس، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس وأشارت الهيئة 
من نيسان من كل عام، إلى إن قوات االحتالل اعتقلت منذ اندالع انتفاضة األقصى في أيلول عام 

 االف طفل فلسطيني، والعديد منهم اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في األسر، ١٠، قرابة ٢٠٠٠
سات المجتمع الدولي وجميع المنظمات التي تدعو لحماية الطفولة في العالم، بضرورة التدخل مطالبة مؤس

، وبعض مراكز التوقيف، بسبب "الدامون"، و"مجيدو"، و"عوفر"العاجل إلنهاء معاناة القاصرين في سجون 
  .الممارسات القمعية التي تمارس بحقهم

  ٨ ص٥/٤/٢٠١٩الرأي 

***  

 "االقصى"يقود اقتحامات " غليك"الحاخام المتطرف 

 متحدية قرار االحتالل» باب الرحمة«عائالت مقدسية تتناوب على فتح 
 

عن حزب الليكود ) الكنيست( تقدم عضو البرلمان االسرائيلي - كامل إبراهيم - القدس المحتلة 
لمسجد امس، اقتحام عشرات المستوطنين وعناصر من شرطة االحتالل ل) يهودا غليك(اليميني المتطرف

األقصى المبارك بحراسة مشددة لعناصر الوحدات االسرائيلية الخاصة الذين فرضوا إجراءات مشددة على 
  .دخول الفلسطينيين للمسجد

واستنفرت الوحدات الخاصة قواتها ونشرت عناصرها في ساحات واروقة المسجد االقصى، لتوفير 
المزعوم، ومنهم » الهيكل«زية وتلقوا شروحات عن الحماية للمقتحمين، الذين قاموا بتنظيم جوالت استفزا

  .«باب الرحمة«من قام بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى 



 
١٣

 مستوطنا ومئة من موظفين وشخصيات ٦٨وقالت األوقاف اإلسالمية في تقريرها أمس ان 
 ٣٦٦٠ت الى جانب اكثر من حكومية إسرائيلية اقتحموا المسجد األقصى في الفترة الصباحية من االقتحاما

ًسائحا أجنبيا ً.  

ً مستوطنا من ٣٢ان الفترة الثانية من االقتحامات بعد صالة الظهر شملت ) األوقاف(وأضافت 
ً سائحا في الفترة ١٦٣٠يهودا كليك مشيرة الى ان عدد السياح األجانب بلغ ) الكنيست(ضمنهم عضو 

  .الثانية

عدت شرطة االحتالل المقدسي أحمد نجيب، عن المسجد وفي سياق التضييق على المقدسيين، أب
األقصى، فيما استدعت شابين آخرين للتحقيق، وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن شرطة االحتالل 
أفرجت عن الشاب المقدسي أحمد نجيب بشرط اإلبعاد عن األقصى لمدة أسبوعين، الفتا إلى أنه اعتقل 

  .«رحمةباب ال«األربعاء بعد فتحه مصلى 

ومنذ فتح باب مبنى الرحمة بتاريخ السادس عشر من شباط الماضي، تحاول شرطة االحتالل 
فرض سياسة اعتقال كل من يفتح باب الرحمة من الموظفين والحراس واصبح العدد من المعتقلين 

  .والمبعدين يزيد عن المئتي مواطن

ًتوحا من خالل التناوب في فتح الباب األوقاف اإلسالمية والمقدسيون قرروا إبقاء باب الرحمة مف
  .«يوميا بين عائالت مقدسية

خطة جديدة في التعامل مع «: الناشط المقدسي ابو عصب رئيس لجنة اسرى القدس يقول
االحتالل، فاألجهزة االمنية االسرائيلية اصبح همها ان تعرف من الذي سيفتح االبواب غدا ومن اي عائلة 

قدسيين لن يرفعوا الراية البيضاء في قضية باب الرحمة وغيرها من القضايا مقدسية، وهذا يؤكد ان الم
التي تتعلق بالمسجد األقصى ومدينة القدس المحتلة، فاألقصى في الوجدان وال يمكن السماح بتهويده 

  .«وتدنيسه وممارسة سياسة االغالق ألي مرفق من مرافقه

هذا الدور «: ى علق على هذه الظاهرة قائالناجح بكيرات نائب المدير العام للمسجد األقص. د
العائلي في القدس هو استكمال للحماية المقدسية للمسجد األقصى، فالعائالت المقدسية صمام امان 
للمسجد األقصى، وهم يعرفون فاتورة الحساب الباهظة، فالعائالت المقدسية هبت لحماية انجاز فتح باب 

قال الموظفين والحراس بهدف افراغ المسجد األقصى، فانتدبت مبنى الرحمة، بعد تعمد االحتالل اعت
العائالت المقدسية األبناء لفتح باب الرحمة مع العلم المسبق ان االعتقال واالبعاد سيكون مصير من يقوم 

  .«بهذه المهمة

اهلنا في القدس وقفوا عدة وقفات مشرفة وقدموا الشهداء واألسرى في سبيل حماية «: واضاف
 فمعركة البوابات االلكترونية دفع المقدسيون على مدار عدة اسابيع كل ما يلزم واستعدوا لدفع األقصى،

  .«ضريبة باهظة، حتى تحقق االنتصار



 
١٤

العائالت المقدسية لها دور فاعل في حماية األقصى، لذا االحتالل يقوم بمالحقة «: واشار بكيرات
رض الضرائب وهدم المنازل والحرمان من الحقوق، العائالت المقدسية من خالل عقوبات جماعية تشمل ف

والتضييق على االحياء المقدسية، ووضع قوائم للمالحقة من قبل المؤسسة األمنية، وبالرغم من هذه 
الحرب إال أن الوظيفة اليومية للعائالت المقدسية تتقدمها في االلولويات هو الدفاع عن األقصى بكامل 

  >>...«مساحته

 ٨ ص٥/٤/٢٠١٩الرأي 

***  

  تقارير

 الملك يرعى االحتفال بذكرى اإلسراء والمعراج
 

رعى جاللة الملك عبداهللا الثاني، اليوم الخميس، االحتفال الديني  – معاذ البطوش – بترا –عمان 
الكبير الذي أقامته وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج 

 .ي المركز الثقافي اإلسالمي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبداهللا بن الحسينالشريفين، وذلك ف

 .وبدأ الحفل بتالوة آيات عطرة من القرآن الكريم تالها الشيخ الدكتور مأمون الشمالي

وأعرب وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، الدكتور عبدالناصر أبو البصل في كلمة له 
جاللة الملك، صاحب الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، عن تهنئته ل

ٍأرض اإلسراء، وسمو ولي العهد واألسرة الهاشمية واألسرة األردنية واألمة جميعا بمناسبة ذكرى اإلسراء  ً
 .والمعراج

ًيعا وفي مقدمتهم نهنئكم باسمي واسم العاملين في األوقاف والمساجد ومجالسها ولجانها جم"وقال 
ًالعاملون في المسجد األقصى المبارك وأوقاف القدس الشريف، أئمة ودعاة وخطباء ووعاظا وواعظات  ً
ًومرابطين وحراسا ومؤذنين، وأتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات المقرونة بالدعاء بمناسبة ذكرى 

 المسجد الحرام إلى المسجد األقصى اإلسراء بسيدنا محمد صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم من
 >>..."الذي بارك اهللا به وحوله بركة دائمة إلى يوم القيامة

واليوم في أحداث أرض اإلسراء والمقدسات والقدس الشريف تمحيص واختبار "ومضى قائال ...>>
ّللمواقف، فمن يقف مع األقصى والمقدسات ممن يخذلها؟ ومن يدعم المقدسيين ممن يخذل ّْ َْ َ هم؟ من يرعى َ

َالمقدسات واألقصى في مقدمتها؟ ومن يصدق معها؟ نعم؛ لقد أثمرت مواقفكم الصادقة يا صاحب الجاللة 
ًتجاه المقدسات واألقصى والقدس وقضية األمة صمودا وتأييدا واتحاد كلمة، فتنزلت الرحمات من السماء  ً

 ."ّ وأهل فلسطين مع كلمتكم الحقةّبفتح باب الرحمة، وتوحد صف األردنيين وكلمتهم مع المقدسيين
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وها نحن يا صاحب الجاللة في دائرة أوقاف القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك "وتابع 
ومجلس أوقاف القدس الذي يحضر احتفالنا اليوم ننفذ رؤية جاللتكم وتوجيهاتكم الحكيمة في رعاية 

لى المقدسات الممتدة جذورها إلى أكثر من األقصى وأوقاف القدس كافة، متمسكين بالوصاية الهاشمية ع
ْألف وأربعمائة وأربعين عاما يوم أن مر المصطفى صلى اهللا عليه وسلم من أرض األردن المباركة وفوقه،  َ

 .ً"والمست أقدامه الشريفة أرض اإلسراء وصلى باألنبياء إماما

ون هم المقدسات وبيت وكأننا اليوم يا صاحب الجاللة وأنتم تحمل"وقال الدكتور أبو البصل 
َالمقدس تحيون فينا ذكرى اإلسراء والعهدة العمرية والرباط في األقصى المبارك، وكأننا اليوم ونحن في  ُ
رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس الذي استشهد رحمه اهللا وطيب اهللا ثراه على أبواب المسجد األقصى 

ٍاحب الذكرى صلى اهللا عليه وسلم رسالة تسامح وعدل إن الرسالة التي حملها ص: المبارك نقول للعالم
ٕومحبة ووئام، ترفض الكراهية واذكاء الصراعات والضغائن، واالستيالء على مقدرات األمم، كما ترفض 
اإلكراه في الدين وامتهان حقوق اإلنسان وتحرم القتل واالعتداء على الذين عكفوا على العبادة في 

إن تجدد ذكرى اإلسراء والمعراج في ظل تزايد األخطار المحدقة "وقال ". ادةالمساجد والكنائس ودور العب
بالمسجد األقصى المبارك وسياسة السلطة القائمة باالحتالل في اقتحاماتها وعرقلتها لمشروعات األوقاف، 

ّوابعاد موظفي األوقاف وحراس األقصى المبارك ليرسل رسالة إلى أبناء األمة اإلسالمية فحواها وم ضمونها ٕ
ّأن الوقت قد حان لتكسروا عزلة المسجد األقصى الذي وصاكم صاحب الذكرى صلى اهللا عليه وسلم بشد 
ًالرحال إليه والدفاع عنه، وأن تجددوا ذكرى اإلسراء على أرض اإلسراء صالة ورباطا وتالوة قرآن على 

 ."بالطه وأروقته ومساطبه

َلمعراج وكانت الخمس خمسينا في األجر، فالصالة فإذا كانت الصالة قد فرضت في رحلة ا"وأضاف  ُ
ّفي المسجد األقصى بخمسمائة صالة، واذا كانت البركة قد حلت بما جاور األقصى وما حوله فقد أضحى  ٕ
ًالمسجد باإلسراء بالنبي إليه رمزا لشخصية األمة اإلسالمية في جميع بقاع الدنيا ألنه وبنص القرآن 

تقومون به يا صاحب الجاللة من رعاية لألقصى أمر شرعي تنوبون فيه عن موطن لمعجزة اإلسراء، وما 
ًاألمة جميعا واألمة كلها معكم، فأنتم تملكون الشرعية الدينية والتاريخية والمبادرة العملية وشهادة الزمان 

 ."والمكان

ردن، حفظ اهللا المسجد األقصى وأرض اإلسراء وجميع مقدساتنا وحفظ اهللا األ"واختتم بالقول 
ًوحفظكم اهللا يا صاحب الجاللة وصيا على المقدسات ومدافعا عن قضايا األمة ً". 

صاحب "بدوره، قال رئيس مجلس أوقاف القدس سماحة الشيخ عبدالعظيم سلهب في كلمته 
الجاللة الهاشمية الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية والرعاية، إن اإلسراء والمعراج معجزة 

اهللا بها رسولنا الكريم صلى اهللا عليه وسلم بعد أن حاربته قوى األرض وفقد العزيز والنصير، فكان كرم 
التكريم له من اهللا العلي القدير في السماء، والصالة والدعاء له من المؤمنين في األرض، واإلسراء معجزة 
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في بيت المقدس ربطا عقديا ربط اهللا سبحانه وتعالى بها بين المسجد الحرام بمكة والمسجد األقصى 
إيمانيا ال يمكن لقوة في األرض أن تفك عراه، أعلن المولى عز وجل إسالمية المسجد األقصى، فهو آية 

سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام "في كتاب اهللا يرتلها المسلم آناء الليل وأطراف النهار 
 >>..."من آياتنا إنه هو السميع البصيرإلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه 

يتعرض هذا المسجد المبارك في هذه األيام لهجمة احتاللية محمومة تستهدف "وتابع قائال ... >>
ٕإسالميته وتوظف كل أدوات القمع وارهاب الدولة المنظم إلبعاد واعتقال مسؤولي األوقاف وموظفيها 

اف اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف األردنية ومنعها من ٕوالمرابطين والمرابطات عنه واضعاف دور األوق
ممارسة واجبها في إدارة المسجد والقيام بأعمال الترميم فيه ومحاولة سلطات االحتالل تحويل الصراع إلى 

 ."صراع ديني ال يبقي وال يذر تتحمل سلطات االحتالل نتائجه

لحكيمة ومواقف جاللتكم الثابتة ودفاعكم نثمن عاليا قيادتكم ا"وقال رئيس مجلس أوقاف القدس 
عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمنتديات الدولية باعتبارها قضيتكم األولى وحرصكم على حمل 
مسؤولية األمانة، بالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وفي مقدمتها 

ٕدينية ووطنية وأخالقية وانسانية وارثا تاريخيا تعتزون به ورثتموه قضية المسجد األقصى باعتبارها قضية  ٕ
 ."كابرا عن كابر من اآلباء واألجداد

نحن في بيت المقدس الذين كتب اهللا لنا الرباط فيه سنظل األوفياء للمسجد األقصى "وأضاف 
ك، نسير خلف نلتف حوله ونقف في وجه المعتدين عليه والمنتهكين لحرمته وقدسيته مهما كلفنا ذل

فهي أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى .. جاللتكم ونؤكد على مقولتكم التاريخية أن القدس خط أحمر 
رسول اهللا ومعراجه، ومواقفكم الوطنية ال للتنازل عن القدس المحتلة وال للتوطين وال للوطن البديل، وندعو 

م للوصول إلى عمل عربي موحد يوقف العدوان من خالل جاللتكم قادة األمة وزعماءها إلى الوقوف معك
 >>..."الحرم الشريف/ على القدس وأهلها ومقدساتها ويوفر الحماية للمسجد األقصى المبارك

وحضر االحتفال رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب باإلنابة، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس 
 مكتب جاللته، ومستشار جاللة الملك لشؤون الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جاللة الملك، مدير

العشائر، وقاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، وعدد من الوزراء واألعيان والنواب، ومدراء األمن العام 
ٕوقوات الدرك والدفاع المدني، وامام الحضرة الهاشمية، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، 

 .دد من الدول في المملكة، وعدد من أعضاء مجلس أوقاف القدسوأعضاء السلك الدبلوماسي لع

  ٢ ص٥/٤/٢٠١٩الغد 

***  
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  فعاليات

  مسيرة حاشدة لدعم جهود الملك في القضية الفلسطينية اليوم".. إبشر سيدنا"
  

نظمت فعاليات شعبية وشبابية اليوم الجمعة في منطقة دابوق مسيرة حاشدة لدعم  -   بترا-عمان 
  >>..."أبشر سيدنا" لملك والوصاية الهاشمية على القدس ورفض الوطن البديل تحت شعارجهود جاللة ا

واكد رئيس المبادرة وائل شفيق عجيالت على ان جميع األردنيين يقفون صفا واحدا خلف جاللة 
الملك ودعم جهوده في الحفاظ والدفاع عن القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية والوصاية الهاشمية 

 الي كان على المقدسات وانها خط احمر بالنسبة لالردن وقيادته وال يمكن التنازل عنه او السماح
  .بالمساس به

هي المبادرة التي يقودها جاللة الملك ، حيث ان " ابشر سيدنا" ت بدر ان مبادرة عوقال األب رف
القدس مدينة السالم وما توافد االردنيين الى هذه المسيرة اال للتاكيد بانه ال للمساس بالوطن وال للمساس 

قيادة جاللته في الحفاظ على المقدسات اإلسالمية بالوصايا الهاشمية على المقدسات والجميع يقف خلف 
  .في القدس

وقال وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية االسبق هايل عبد الحفيظ داود ان االردنيين 
ولنباهي " ابشر يا سيدنا" جاءوا اليوم ليؤكدوا انحيازهم للوطن ولجاللة الملك ويقولون بفخر واعتزاز 

  . في وقت يعز فيه الرجال، مشيدا باستجابة االردنيين لهذا النداء وللمبادرةبمواقف جاللة الملك

والقت ختام العبادي، كلمة باسم القطاع النسائي ، قالت فيها ان هذه المبادرة جاءت للتأكيد على 
دعم مواقف جاللة الملك في دفاعه عن القدس والمقدسات وما يقدمه جاللته في الحفاظ على المقدسات 

ْ التوطين وجعل االردن وطنا بديال ، مشيرة الى ان الشباب هم الذين ينهض بهم المجتمع ورفض
  .والمؤسسات التنموية وهم الذين يدعون الى التغيير وبث روح المبادرات والعمل التطوعي

وقال رئيس جمعية وطن لحقوق اإلنسان لورنس عواد ان هذه المبادرة تاتي تزامنا مع مناسبة 
معراج والتي تربط بين القدس واألقصى وتؤكد على مكانة القدس العظيمة عند المسلمين االسراء وال

والمسيحيين ، مشيرا الى رفض االردن لكل الضغوطات التي تمارس للمساس بمكانة القدس وبالوصاية 
  .الهاشمية على المقدسات

مبادرة أردنية وطنية " ناأبشر سيد"وقال الناطق اإلعالمي باسم المبادرة مشهور قطيشات أن مبادرة 
ًشعبية عفوية، وانطلقت الفكرة من فريق المبادرة للوقوف صفا واحدا متماسكا خلف جاللة الملك عبدهللا  ً ً ٕ

  .ودعم جهوده الشجاعة تجاه القضية الفلسطينية والقدس والوصاية الهاشمية التاريخية والشرعية

بمشاركة فعاليات " ابشر يا سيدنا"ن وفي ذات السياق انطلقت في مدينة كفرنجه مسيرة بعنوا
  .شعبية وابناء المدينة
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ورفع المشاركون في المسيرة يافطات تؤكد دعمهم لجهود جاللة الملك تجاه القدس والقضية 
ًالفلسطينية والتأكيد على الوقوف صفا واحدا متماسكا خلف القيادة الهاشمية مشيرين ان الوصاية 

  .سالمية والمسيحيةالهاشمية ستبقى على المقدسات اال

وقال المشاركون اننا سنبقى يدا واحدة مع جاللة الملك في الجهود التي يبذلها والرامية الى اعالء 
 . مكانة القدس

 ٢ ص٥/٤/٢٠١٩الغد 

***  

  الهيئات المقدسية تنظم محاضرة عن يوم األرض
 

واقع : ذكرى يوم األرضفي " ألقى الباحث عبداهللا حمودة محاضرة بعنوان -)بترا( نيسان ٦عمان   
 .نظمتها اللجنة التنسيقية الثقافية للهيئات المقدسية" ١٩٤٨عرب فلسطين المحتلة 

، اليوم السبت نسخة منه، لفت )بترا(ووفقا لبيان صحفي أصدرته اللجنة، وتلقت وكالة األنباء األردنية 
ٕإما أن تهاجر، واما : الث نقاطالباحث حمودة في المحاضرة، إلى أن الخطاب الصهيوني كان ينطوي على ث

 .ٕالصلح والرضا بالواقع، واما القتال، فقرر من تبقى من أهل القرى البقاء في األرض

وعرض في المحاضرة لنشاطات العرب الفلسطينيين في التصدي لهذا المشروع، مشيرا إلى أن أول نشاط 
  . من خالل حركة منظمة ترفض السكون والهوان١٩٥٢كان عام 

 وما تالها من توسع صهيوني في األرض العربية، وانتفاضة عام ١٩٦٧تائج حرب وعرض لن
  )بترا (. وما تالها من انتفاضات١٩٨٧

  ٧/٤/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

*** 

  مؤتمر مقاومة التطبيع يؤكد دعمه للموقف األردني حيال القدس ومقدساتها وفلسطين
  

مهنية اليوم السبت، أعمال المؤتمر الوطني الرابع انطلقت في مجمع النقابات ال -  بترا–عمان 
  .لمقاومة التطبيع، بمشاركة نقابيين وأمناء عامين لألحزاب وممثلي فعاليات سياسية

وأكد نقيب المهندسين المهندس أحمد الزعبي دعم النقابات واألحزاب للموقف الرسمي األردني 
 .الرافض ألي مساس بالقدس وتصفية القضية الفلسطينية

وشدد على ضرورة تحييد الخالفات السياسية والتوحد على برنامج ومشروع وطني تتوافق عليه 
مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات الداخلية الخارجية، الفتا إلى مواقف النقابات المنحازة للقضايا 

 .الوطنية والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
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مجلس النقباء المهندس عبدالهادي الفالحات ضرورة تمتين الجبهة الداخلية من جهته، أكد رئيس 
ًليتمكن األردن من مواجهة التهديدات، مطالبا القوى السياسية بالتوحد على مشروع وطني وتحييد 
الخالفات السياسية على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، مع دعم صمود الشعب الفلسطيني بمختلف 

 .األشكال

 المشاركون في المؤتمر ضرورة بناء مشروع وطني لمقاومة التطبيع، مطالبين بدعم صمود وأكد
 .الشعب الفلسطيني في مواجهة مشاريع االحتالل

  ١١ ص٧/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  المبارك بالمسجد للتعريف "األقصى أسبوع" حملة تطلق تركية جمعية

 
 اإلســراء عقــب ًســنويا تقــام أن المقــرر مــن والتــي" األقــصى أســبوع" حملــة تركيــة جمعيــة أطلقــت

  .به المسلمين وعي وزيادة المبارك، األقصى بالمسجد التعريف بهدف والمعراج،

 منظمـات عـشرات عليـه وقعـت الحملـة إطـالق حـول ًبيانـا التركيـة "للقـدس الـوعي" جمعيـة وأصدرت
 وتحويلهـا بالفعاليـة، لعـالميا االهتمـام توسـعة علـى ًحاليـا العمـل ويجـرى تركيـا، عمـوم فـي المدني المجتمع
  .بها معترف رسمية لفعالية

 ًمجـددا ليـنعم المـسجد األقـصى، تجـاه مـسؤولياتهم تحمـل إلـى المـسلمين بيانها في الجمعية ودعت
  .ذلك لتحقيق الوسائل كافة واتخاذ واالستقرار، بالسالم

  .األقصى بالمسجد عالمجتم وعي زيادة بهدف والمعراج، اإلسراء ليلة بعد أسبوع تحديد وأعلنت

 سـنوية مبـادرة أطلقنـا" :صـحفي تـصريح فـي شـاهين غـولتكين "للقـدس الـوعي" جمعيـة رئـيس وقال
  ".والمعراج اإلسراء ليلة يعقب الذي باألسبوع عام كل في لالحتفال

 المجتمــع منظمــات عــشرات قبــل مــن فــوري بــشكل بالمبــادرة الترحيــب جــرى أنــه إلــى شــاهين ولفــت
 بالقـدس، الـوعي زيـادة علـى تعمـل عديـدة فعاليـات تنظـيم سـيتم عـام كـل فـي أنـه ًمـضيفا تركيا، في المدني

  .حولها المعلومات وتقديم تاريخها، عن أكثر والحديث

 على ساعتين في يكون عام كل والمعراج اإلسراء ليلة إحياء" قال لذلك، دفعتهم التي األسباب وعن
 والمـسجد الحـرم أهميـة عـن بالحـديث ًأيامـا ذلـك يتطلـب بـل القدسـي، والحرم القدس لتناول تكفي ال األكثر،
  ".اإلسالمي العالم في ومكانته األقصى

 تنظــيم علــى العــام هــذا تقتــصر جعلهــا الحملــة، بــإطالق القــرار اتخــاذ ســرعة أن إلــى شــاهين وأشــار
ــة فعاليــات لتنظــيم أكبــر بــشكل التحــضير يــتم أن علــى بــسيطة، فعاليــات  مــع اونبالتعــ المقبــل، العــام حافل

  .األخرى المنظمات
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 االجتمـاعي، التواصـل وسـائل عبـر تعريفـي ونـشاط نـدوات علـى اقتـصرت العـام فعاليـات أن وأوضح
  .المقبل للعام التحضيرات تبدأ أن على

 التواصـل وسـائل عبـر مكثفة ًحاليا والنشاطات إعالمي، لدعم تحتاج المبادرة أن على شاهين وشدد
 تغريـدات نـشر جـرى حاليـا أنـه إلى ًالفتا العالم، كل إلى لتصل متعددة لغات عبر الرسائل بنشر االجتماعي،

  .أكثر بقوة باالنتشار يساهم ما وهذا لغة، ٢٠ بـ

 العمـل ليكـون والدوليـة، التركيـة الرسـمية الجهات مع التواصل على العمل سيتم أنه شاهين وكشف
  .المدنية المنظمات من كبيرة مشاركة تشهد أن توقع والتي المقبل، العام فعاليات إلى ًوصوال ًرسميا،

 إلـى الـذهاب طريـق فـي بالقـدس المرور في تمثل األجداد، لدى ًسائدا كان تاريخي عرف إلى ولفت
  ".ًا مجددهذا إحياء نحاول نحن" ًمضيفا العودة، طريق في وكذلك المنورة، والمدينة المكرمة مكة

 ٦/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
 

  آراء عربية

  جائزة مصباح السالم إضاءة من أجل أرض السالم
  

 *عبداهللا كنعان

ريخهم، فقد رعى يمثل فكر الوئام واالخوة االنسانية ركيزة أساسية في فكر الهاشميين على مدار تا
الهاشميون العديد من المبادرات واالنشطة بهذا الخصوص سواء برعاية ملكية أو أميرية منذ عهد الشريف 
الحسين بن علي والملك الشهيد عبد اهللا األول والملك طالل والملك الحسين بن طالل وسمو االمير 

لملكي للدراسات الدينية، وها هي اليوم الحسن بن طالل الذي اطلق مبادرة حوار االديان وأنشأ المعهد ا
جائزة مصباح السالم العالمية والتي تسلمها جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا نظير 
جهده االنساني المبذول من أجل خدمة البشرية ونشر قيم االخاء والتعايش بينها تدلل على أصالة هذا 

ك برسالة السماحة يرتبط في جذوره في جدهم األعظم سيدنا محمد عليه الفكر وعالميته، هذا الفكر المتمس
  .الصالة والسالم حامل لواء هداية البشرية وباعث المحبة والسالم بين أبناء حضاراتها

وقد حرص جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين على أن يوضح للعالم كله أن رؤيته ورسالته 
ها الشعب األردني، وهذا يشكل لحمة حقيقية فكرية وانسانية بين شعب واع االنسانية يؤازره في مضامين

يؤمن بقيادته وقائد فذ يبحث عن االفضل لشعبه وأمته، ويتحدث بوجدان شعبه لذا تصدرت عبارات خطاب 
َباسم شعبي األردني، مسلمين ومسيحيين، وهم الذين : ((جاللته عند تسلمه جائزة مصباح السالم قوله

، دعوات ورؤى نبتت في أرض األردن ))التضحيات كل يوم في سبيل مستقبل أفضل للجميعيقدمون 
المباركة التي احتضنت أرضها العديد من المواقع المقدسة االسالمية والمسيحية، وعلى ترابه الطاهر خطت 
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جاللته اقدام أولو العزم من الرسل ممن كان لهم الفضل في نشر السالم بين األمم، كذلك منها أطلق 
ّالعديد من المبادرات التعايشية مثل رسالة عمان وكلمة سواء واسبوع الوئام الذي تبنته هيئة األمم 
المتحدة، ليكون مناسبة عالمية لها معناها وهدفها النبيل، وألن القدس حاضرة الوئام في فكر جاللته 

ًا عن خطاب تسلمه للجائزة، حيث ًومحور دبلوماسيته وجهوده في كافة المحافل فإنها لم تغب روحا ولفظ
ركز على أنها عنوان واسع وحافل للتعايش االنساني وركيزة متينة لضمان حالة السالم في المنطقة 

وليس (( :والعالم، لذلك وبصفته ممثل الوصاية الهاشمية عليها يوليها االهتمام، وفي ذلك يقول جاللته
 حماية القدس، وكوني صاحب الوصاية الهاشمية على هناك ما هو أهم في يومنا هذا من العمل من أجل

ًالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، فإنني ملتزم التزاما خاصا وشخصيا بواجبي تجاه أمن  ً ً
ويساهم األردن بشكل فاعل في عمليات الترميم التاريخي ألهم األماكن . ومستقبل المدينة المقدسة

كما تربط أواصر المحبة والحرص مليارات . ا في ذلك كنيسة القيامةالمقدسة اإلسالمية والمسيحية، بم
ًالمسلمين والمسيحيين حول العالم بالمدينة المقدسة؛ وال بد أن تكون القدس كمدينة مقدسة رمزا للسالم 

  )).يجمعنا ويوحدنا

 وكل محبي) االسالمي والمسيحي(ان اللجنة الملكية لشؤون القدس والشعب االردني والعربي 
السالم في العالم، ليشعروا بالفخر واالعتزاز على نيل جاللته هذه الجائزة العالمية، والتي يشكل معناها 
ًدفعة قوية لجهود السالم بوصف جاللته طرفا في تحقيقه، كما أن هذه الجائزة تجسد رسالة قوية للعالم 

ين هذه الشعوب واألجيال التي تحيي حول فاعلية الدور االردني البارز في نشر التعايش والدعوة للسالم ب
هذه األيام ذكرى يوم األرض، ولكنها في الوقت نفسه رسالة تحتاج من الدول الكبرى أن تقف معها من 
أجل دعوة اسرائيل وقف ممارساتها التعسفية وانتهاكاتها اليومية ضد الشعب الفلسطيني األعزل وضد 

لجهود في الزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية القدس ومقدساتها، فقد حان الوقت أن تتكاتف ا
والتمسك بمبادرة السالم العربية واإلعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لكي يعم الوئام واالمن 

  .العالم أجمع ويتحقق السالم الذي تستحقه األجيال

 امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

 ٩ ص٥/٤/٢٠١٩الرأي 

***  
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  ! ؟تحديات صفقة القرن

 ماهر ابو طير

ال أريد الخوض في تقرير صحفية، حول تفاصيل صفقة القرن، التي تتحدث عن دفع عشرات 
المليارات لنا مقابل توطين مليون فلسطيني في األردن، بمن فيهم أبناء غزة، المقيمون، هنا، ومنحهم 

لمعلومات مسربة لغايات معينة، ومسمومة، أيضا، أرقاما وطنية، ألن المصدر غير موثوق، وقد تكون ا
  .وتهدف إلى بث الشكوك واالضطرابات في األردن

األهم يتعلق بالخطة التي يضعها األردن للتعامل مع صفقة القرن اذا تم اإلعالن عنها فعليا، 
 األردن  لنسأل عن الخطة التي لدى– اذا لم تتراجع واشنطن عنه مجددا –ونحن نستبق ميقات اإلعالن 

للتعامل مع هذه الصفقة إذا أعلنت وفقا للتفاصيل التي تتسرب، سواء سداد ديون األردن، او إقامة 
مشاريع، مقابل تبادل أراض، أو توطين الفلسطينيين، أو حتى دور أردني في الضفة الغربية، وغير ذلك 

  .من تفاصيل، تتغير كل فترة، امام كثرة التعديالت األميركية؟

بلغ واشنطن، اعتراضه على تفاصيل كثيرة، والواضح ان واشنطن، قد تأخذ في حساباتها األردن أ
  .بعض االعتراضات، لكن هناك عناوين أخرى، لن تأبه واشنطن بردود الفعل ضدها

هل ستعلن واشنطن تفاصيل هذه الصفقة، وتترك التنفيذ اختياريا للدول، ام انها سوف تجبر الدول 
كثيرة، ومعنى السؤال يأخذنا الى الطريقة التي ستدير فيها واشنطن هذا الملف، واذا على التنفيذ، بوسائل 

  .ما كان تجاوب األردن، طوعيا، ام اجباريا، تحت وطأة ضغوط وتهديدات كثيرة لها بداية او نهاية؟

لى ال يمكن لهذه الصفقة أن تمر، دون موافقة الفلسطينيين أوال، واألردن، كما اشير مرارا يراهن ع
رفض الفلسطينيين، وهو رفض منتظر من سلطة رام اهللا، على الرغم من كل الشكوك في السلطة، خالل 
السنين الفائتة، لكن قدرة رام اهللا، على التجاوب مع حلول تصفوية، تبدو منعدمة، خوفا من الغضب داخل 

كان مقتنعا بهذا فلسطين، ولعدم وجود جرأة لدى أي مسؤول فلسطيني، على تمرير أي حل، حتى لو 
  .الحل

هذا يعني أن هناك اطواق نجاة متاحة، يضاف اليها الموقف األوروبي، لكن المشكلة تكمن في 
حقد واشنطن الحقا، على األردن، أو بقية األطراف، في حال تم افشال صفقة القرن، وهو حقد مكلف على 

  .أصعدة كثيرة، وسيؤدي الى دفع ثمن مرتفع

الحالتين، سواء رفض الصفقة، العتبارات بنيوية، تتعلق بخطورة تفاصيلها، األردن امام كلفة في 
وصعوبة تنفيذها، او حتى قبول الصفقة مضطرا، وهو في الحالة الثانية، سوف يواجه وضعا حساسا جدا، 
 على صعيد الداخل األردني، وعلى صعيد المنطقة، وهذا يعني فعليا اننا امام كلفتين، وعلينا االختيار، في

  .حال أصرت واشنطن على اشهار صفقتها
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في الوقت ذاته، فإن خبراء بال ضمير، يتحدثون هنا، عن كون الصفقة غير عادلة ماليا لألردن، 
حتى لو قبلها، إذ ان األرقام التي يتم طرحها ال تفيد األردن اال بشكل محدود، ويظن هؤالء ان رفع 

، ومن موقف الشارع، الذي بات منهكا اقتصاديا، وقد السقوف المالية للصفقة، سيغير من موقف األردن
ًيضطر للتعامل مع هكذا حل، ورأي هؤالء يبدو تافها، من حيث ظنهم ان القصة ترتبط بالبيع والشراء، وان 
الغاية وراء رفض الصفقة بصيغتها الحالية، رفع سقفها المالي، وهذا كالم يفتقد الى المنطق، ويبدو 

ن األردن هنا، يريد ثمنا افضل، حتى يقبل الصفقة، فهو ال يرفضها، بل يرفض رخيصا في دوافعه، وكأ
  .قيمة جوائزها، برأيهم

نحن امام تطورات متسارعة، االنتخابات اإلسرائيلية، ونتائجها، وتشكيل الحكومة اإلسرائيلية، 
وغير ذلك من ووضع اإلدارة األميركية، ومواقف الدول العربية، وموقف األوروبيين والفلسطينيين، 

مؤشرات، قد تؤدي بغتة الى تراجع واشنطن عن كل الصفقة، واللجوء الى حلول انفرادية، عبر فرض االمر 
الواقع، ومعاقبة كل المنطقة، عبر ما رأيناه من اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي، او 

 الغربية، لالحتالل، وترك غزة لمصيرها االعتراف بسيادة االحتالل على الجوالن، او اعالن ضم الضفة
، وهذا يعني تعظيم مكانة االحتالل، ”صفقة القرن“عن ” الحل البديل“معزولة ومغلقة، وبحيث يكون هذا 

  .وتسوية الملفات، حتى بدون اغراءات مالية، او جوائز ترضية ألحد

  .هذه هي الخالصة…حتى شهر حزيران المقبل، نحن نمر بفترة حساسة جدا

  ٣٠ص/٧/٤/٢٠١٩غد ال

*** 

 !ًيوما ما رفضت أميركا يهودية فلسطين 
 

 سامر محمد العبادي

سوريا، األردن، فلسطين، وممثلين من مناطق (بيعية في يوم ما طالب العرب من أهل سوريا الط
ٍبمساعدة الواليات المتحدة لهم في اتمام االستقالل الناجز لمملكة فيصل، مستبعدين فرنسا ) لبنانية

  .وبريطانيا

األميركية إلى سوريا الطبيعية عام »  كراين-كنغ «ٍكان هذا في زمان مضى، جاءت فيه لجنة 
ٍعلى دعم أميركي ) آنذاك(، حيث راهن العرب »أمانيهم القومية«لها حول م، لتستطلع آراء أه١٩١٩ ٍ

ًوذلك بديال عن االنتدابين الفرنسي والبريطاني، » االنتداب األميركي«لسوريا الطبيعية إما باالستقالل أو 
  .اللذين حاوال االلتفاف على مطالب العرب باإلستقالل الناجز

ٕلت مستبعدة من تاريخنا الحديث، وان ذكرت، فإنها تمر على وعبرت عن هذه األماني وثيقة ما زا ً
عريضة شملت المناطق ) ١٣٥٠(ٍعجل دون الوقوف أمامها، إنها توصيات اللجنة والتي جاءت خالصة لـ 

  .السورية كافة
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في وصفهم » ليس من المعقول أن تستخدم الجيوش لتنفيذ قرارات جائرة«فتقرير اللجنة أقر بأنه 
  .«ال تستوجب االكتراث واالهتمام«: ًونية بحقها في فلسطين، قائال إنها مطالبةلمطالب الصهي

ٍوجاء في التقرير النهائي للجنة أن انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ال يعني جعلها يهودية،  ٍ
ٍسكان فلسطين لم يجمعوا على شيء مثل اجماعهم على رفض البرنامج الصهيوني، «فالتقرير يقر بأن 

ض شعب هذه حالته النفسية لهجرة يهودية ال حد لها ولضغط اقتصادي اجتماعي متواصل ليسلم وتعري
ٕواعتداء على حقوق الشعب وان كان ضمن صور ) مبدأ ويلسون(بالده، نقض شائن للمبدأ العادل 

  .قانونية

ليز ، كما انتقد الموظفون اإلنج%)٧٢(وقدرت نسبة رفض الصهيونية في البالد السورية كافة بـ 
) ٥٠(العتقادهم أن البرنامج الصهوني ال يمكن تنفيذه إال بالقوة المسلحة، ويجب أن ال تقل هذه القوة عن 

  .ألف جندي، وفي هذا اجحاف بحقوق غير اليهود

ٍهكذا رأت الواليات المتحدة فلسطين قبل مئة عام، وذلك بالرغم من عطف لجنتها على مسألة  ٍ
 ذلك إلى التحذير من وضع األماكن المقدسة في فلسطين تحت رعاية اليهود، بل وذهبت إلى أبعد من

  .«مهما حسنت مقاصدهم«اليهود 

ًفهذه الوثيقة رأت في وصاية المسلمين على أماكنهم المقدسة أمرا طبيعيا وأن الذين يريدون  ً
جميع أنحاء صيرورة فلسطين يهودية لم يحسبوا للنتائج حسابها، وال للشعور العدائي ضد الصهيونية في 

  .ًالعالم التي تعتبر فلسطين أرضا مقدسة

) ٢٨(ولربما أن الوثيقة، وحمولة التاريخ، تجاوزتا مضامينها التي جاءت في عهد الرئيس الـ 
  .للواليات المتحدة، والذي أقر مبدأ تقرير المصير للشعوب التي كانت تحت حكم اإلمبراطورية العثمانية

ل حكاية فلسطين مع الواليات المتحدة التي قررت، في عهد الرئيس ًإال أنها تروي جانبا من فصو
  .نقل سفارتها للقدس واإلعتراف بالجوالن تحت السيادة اإلسرائيلية) ٤٥(الـ 

ٍفأميركا في يوم ما رفضت يهودية فلسطين ولم تقبل بأي وصاية على األماكن المقدسة فيها إال 
%) ٩٠(ني وأن وعد بلفور اشترط أال تمس حقوق ما يزيد عن ًللمسلمين وانتقدت أيضا، البرنامج الصهيو

  .من سكان فلسطين من غير اليهود

كيف نعيد تذكير أميركا بالمبادئ التي قامت عليها؟ مدركين أن .. »ترمب«و» ويلسون«وبين 
 .ٌالدبلوماسية والوثيقة جزء من معركتنا ألجل عروبة فلسطين ومقدساتها

 ٩ ص٥/٤/٢٠١٩الرأي 
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  خبار باالنجليزيةا
  

Awqaf leaders stress importance of Jerusalem, Al Aqsa to Muslims 
King attends ceremony marking Al Israa wal Miraj 

 
By JT - Apr 05,2019 - AMMAN — His Majesty King Abdullah on Thursday attended a 
ceremony held by the Ministry of Awqaf and Religious Affairs to mark the occasion of Al Israa 
wal Miraj, held at the cultural centre of the King Abdullah I Mosque. 
Marked on Rajab 27, the seventh month of the Islamic lunar calendar, Al Israa wal Miraj refers 
to the nocturnal journey of Prophet Mohammad, peace be upon him, from the Grand Mosque in 
Mecca to Al Aqsa Mosque in Jerusalem, from where he ascended to heaven. 
In remarks at the ceremony, Awqaf Minister Abdul Nasser Abul Basal and Jerusalem Awqaf 
Council President Abdul Azim Salhab stressed the importance of Jerusalem and Al Aqsa 
Mosque/Al Haram Al Sharif for Muslims, a Royal Court statement said. 
Awqaf Minister Abul Basal highlighted King Abdullah’s unwavering position on Jerusalem, as 
the Hashemite Custodian of its Islamic and Christian holy sites, noting that all Jordanians are 
united behind His Majesty. 
Jerusalem Awqaf Council President Salhab expressed appreciation for the King’s steadfast 
support for the Palestinian cause and for undertaking the Hashemite Custodianship, noting that 
Jerusalemites will remain committed to Al Aqsa Mosque, according to the statement. 
Salhab urged other leaders to support His Majesty’s position towards united Arab action that 
counters violations against Jerusalem and its holy sites. 
Senior officials and officers, a number of lawmakers, heads of security agencies, diplomats and 
several members of the Jerusalem Awqaf Council attended the  
ceremony. 

Jordan Times Apr 05,2019   

***  

Erekat hails Jordan’s stances on Jerusalem 
 
By JT - Apr 07,2019 - AMMAN — Secretary General of the Palestinian Liberation 
Organisation’s Executive Committee Saeb Erekat on Saturday praised His Majesty King 
Abdullah’s historical stances on Jerusalem and its holy sites and commended His Majesty’s utter 
rejection for Jerusalem to be the capital of Israel. 
In an interview with the Jordan News Agency, Petra, Erekat referred to the Jordanian reactions 
that followed the remarks of Romanian Prime Minister Viorica Dancila recognising Jerusalem as 
the capital of Israel, after which King Abdullah received a statement from Romanian President 
Klaus Iohannis denying his prime minister’s remarks.  
The secretary general also praised His Majesty’s cancellation of the visit to Romania, which 
highlights that “Jerusalem is not up for negotiation to Jordan”.  
Erekat expressed gratitude and appreciation for His Majesty’s role as the custodian over the 
Islamic and Christian holy sites in Jerusalem, as well as for Jordan’s efforts, through the Awqaf 
Ministry, in administrating Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif and providing all necessary 
equipment.  
As for what is dubbed as the “deal of the century”, Erekat said that it is “completely rejected”, 
describing it as an attempt to bury the Palestinian cause and noting that Israel has already 
implemented some of its clauses through the expansion of settlements and the recognition of 
Jerusalem as its capital. 
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He stressed that the Palestinian administration is boycotting all parties that recognise Jerusalem 
as the capital of Israel, and boycotts the US administration as well through a unified national 
Palestinian stance. 

Jordan Times Apr 07,2019 
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'Alternative to engagement with US on Palestinian-Israeli conflict is vacuum’ 
 
By Mohammad Ghazal - Apr 07,2019 - DEAD SEA — Ongoing positive engagement with the 
US is needed to resolve the Palestinian-Israeli conflict, while the key issue obstructing a 
settlement is Israel’s continued occupation of Arab territories, Minister of Foreign Affairs 
Ayman Safadi said on Saturday. 
“The US is a major player. Every crisis in the region would benefit enormously from an active 
US engagement and we encourage that engagement, but I think it is our duty to our people, to 
our region and the world is to say things how they are,” the minister said during a session of the 
World Economic Forum on the Middle East and North Africa on Saturday, currently being held 
at the Dead Sea shore. 
“You cannot ignore there is an occupation [in Palestine] that needs to be ended for this to be 
achieved. You cannot ignore that there is a crisis in Syria, that, yes, has quieted down in terms of 
military activity but in terms of its implications they are still pretty much strong,” Safadi added. 
“The US will continue to have a key role in the Middle East… it is a superpower… we engage 
with them positively and frankly,” Safadi told the participants, noting that Jordan has rejected the 
US recognition of Jerusalem as the capital of Israel, “as you cannot preempt a final status issue”. 
The foreign minister stressed that the alternative to continued engagement with the US on 
resolving the Palestinian-Israeli conflict is “vacuum”. 
“We agree to disagree with the US… we have excellent ties with [them] and friends speak the 
truth… We are frank with the US; we have positions and we have principles,” he said. 
Arab ministers renewed commitment during the session to the 2002 Arab Peace Initiative, which 
they said is key to ending the conflict. 
“Arabs are committed to the peace deal that recognises Israel, [so] what more assurances do the 
Israelis need? The problem is not with lack of assurances, the problem is with the continued 
Israeli occupation,” Safadi added. 
Safadi made his remarks as Oman’s Minister of Foreign Affairs Yusuf Bin Alawi Bin Abdullah 
said that Israel needs assurances about its future, and that Arabs need to remove “all of Israel’s 
concerns and fears”. 
Israel has only to withdraw from territories it occupied in 1967, Safadi said. 
“If they feel uncomfortable, it is not my problem… the problem is not with the Arabs, it is with 
Israel not working for peace… Israel is in the region but not of the region, it has to respect the 
right of the Palestinians to statehood… Israel is assured about its security, but it needs to stop to 
continue to occupy Arab lands,” the minister said. 
He added that all efforts to bring about stability and peace in the Middle East will not succeed 
without reaching a just solution to the conflict, based on the two-state solution and the 2002 Arab 
Peace initiative, which offers Israel normal ties with the Arab world in return for withdrawal 
from territories it occupied in 1967.  
“Palestinians want a state and they will not accept anything short of that,” Safadi stressed. 
The minister said that everything in the region is interlinked and it is necessary to look at 
regional issues in a holistic approach, adding that developments in the region affect the whole 
world. 
Jordan rejects any interference in the region and states that ties with Iran need to be based on 
non-interference and mutual respect, he stressed. 
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“We have some issues in Iran’s interference in the region,” he added. 
Speaking during the session, Lebanese Minister of National Defence Elias Bou Saab said that the 
problems in the Middle East originate from the Palestinian-Israeli conflict. 
“If we do not give the Palestinians their country we will continue to have problems in the region, 
and the conflict will not remain in the region but will be exported,” the Lebanese official said. 
On common challenges, he said terrorism has no boundaries, and in spite of Daesh’s military 
defeat the terrorism ideology remains. 
For his part, Minister for Foreign Trade and Development Cooperation of The Netherlands 
Sigrid Kaag said that Europe is engaged in efforts to settle the conflict and supports UN-led 
efforts in that regard. 
“The EU supports the two-state solution… The disengagement of the US is a concern for all of 
us,” the Dutch minister said. 
Meanwhile, Safadi held separate talks on the sidelines of the forum with a number of 
counterparts and officials attending the forum, including Kaag and Singapore’s Senior 
Parliamentary Secretary in the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Trade and 
Industry Tan Wu Meng. 
He also met with Slovakian Minister of Foreign Affairs and European Affairs Miroslav Lajczak, 
Latvian Minister of Foreign Affairs Edgars Rinkevics and Kazakhstan’s Minister of Foreign 
Affairs Beibut Atamkulov. 
Emirati Minister of State Ahmed Sayegh, the Omani foreign minister, Palestinian Foreign 
Minister Riyad Al Maliki and US Deputy Assistant Secretary and Special Envoy for Syria Joel 
Rayburn also met with Safadi on Saturday. 
Talks during the meetings went over means of bolstering economic ties and investment 
cooperation, as well as efforts to resolve regional crises, foremost of which is the Palestinian-
Israeli conflict, along with the Syrian crisis and the war on terror. 
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Ramifications of Trump’s deal 

 
Fares Braizat 
If the leaks of US President Donald Trump’s “deal of the century” turn out to be true, or 
somewhat true, a few countries across the region will have to face hard choices. One of those 
countries is Israel. Will Israel accept being a bi-national state for both Palestinians and Israeli 
Jews? 
With the practical death of the two-state solution, which nearly a third of Israelis now support, 
Israel will have to make choices that will not only affect its internal make-up and external 
relations, but will have serious ramifications for neighbouring countries and international law. 
With the unprecedented blatant support from the Trump administration and the implementation 
of practical steps in favour of Israel, including recognising Jerusalem as its capital, moving the 
American embassy to Jerusalem, recognising the annexation of the Syrian Golan Heights and, 
now, introducing the language of annexing the West Bank, or parts of it, especially Area C that 
constitutes the majority of the West Bank, the “deal” is coming together gradually whether we 
like it or not. It will be imposed either forcefully, seductively or both. 
According to the latest Haaretz poll, 42 per cent of Israelis “back” the annexation of the West 
Bank, while only 28 per cent oppose it. The backers differ on the conditions of the annexation, 
but it is important to know that only 11 per cent support annexation with full political rights for 
the Palestinians. Only 15 per cent support annexing Area C. Twenty per cent of Israeli Arabs 
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support the annexation of the West Bank with political rights, as opposed to 9 per cent among 
Israeli Jews. 
Despite its staunch position on all illegal annexations, Jordan will be most affected, whether by 
choice or design. The leaks indicate that there is pressure on Jordan to “officially naturalise 
Palestinian refugees”. This means turning a blind eye to, and possibly facilitating, the continuous 
loss of the “refugee” status of Palestinians in Jordan, whether citizens or not. This helps Israel 
and Trump’s team solve Israel’s problem at the expense of Jordan and the Palestinians. Such 
pressure puts Jordan, Palestinians and Palestinian refugees in Jordan and elsewhere in a very 
precarious position, facing very hard choices. 
A response to this impasse cannot, and should not, be left to Jordan alone. It has to be arranged 
with all other partners who care about international law and the ethical values of justice, fairness 
and humanity. Jordanians of all walks of life must have a say too. It is their future after all and 
they should not be surprised neither by force, nor by seduction. 
The writer is chairman of NAMA Strategic Intelligence Solutions.  
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