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٢

  المحتوى

  االردن والقدس

  ٤  ت بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي أولية لناموقف األردن واضح وثاب •

  ٥  األردن يقف خلف الملك في الوصاية على المقدسات: الطراونة •

  شؤون سياسية

  ٦   ال يساوم في هذا الموضوعالقدس فوق السياسة وفوق النقاش واألردن •

تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم االستيطان الفلسطينية  الخارجية •

  ٨  المتواصلة في فلسطين

بريطانيا تدين بشدة خطط الكيان اإلسرائيلي بناء وحدات استيطانية في الضفة  •

  ٨  الغربية

  ٩  المحتلة القدس مدينة إلى سفارتها نقل تنفي سلوفاكيا •

  

  اعتداءات
  

  ٩  االحتالل يعتقل مقدسيا للضغط على نجله لتسليم نفسه •

  ١٠  مواجهات مع االحتالل بمخيم شعفاط والعيزرية بالقدس •

  ١٠  المحتلة القدس جنوب االستيطانية الوحدات مئات بناء على يصادق االحتالل •

  مقدسيةشؤون 

  ١٠   في األراضي المحتلةاألردن يستضيف مؤتمر لجنة البرامج التعليمية للطلبة العرب •

  ١١  َا يوم٤٠رئيس مجلس األوقاف يعود إلى األقصى بعد إبعاده عنه ألكثر من  •

  

  تقارير
  

  ١٢  إسرائيلي ألف شيكل ضد األسرى األشبال بسجن ٣٧غرامات ": األسرى الفلسطينيين" •

  
  
  



 
٣

  
  فعاليات
  

  ١٣  اطالق يوم لدعم القدس ومواقف الملك •

اليات األكاديمية والشعبية في الزرقاء حول الرعاية الدستور تستطلع آراء الفع •

  ١٣  الهاشمية للقدس

  ١٧   ألف دينار تبرع من جامعة األميرة سمية العمار بيوت بالقدس٢٧ •

  ١٨  بالقدس حق ال يمكن المساس به  الوصاية الهاشمية على المقدسات  : االتحاد الوطني •

  ١٩  لمقدسات من ثوابتنا األردنيةالوصاية الهاشمية على ا: القطاع التجاري في جرش •

  ٢١  نقف خلف الملك بدفاعه عن القدس: فعاليات معان الشعبية •

الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس هي : مطران الروم االرثوذكس •

  ٢١  الوصاية الشرعية

  

  آراء عربية

  ٢٢  "إسرائيل"الدفاع عن فلسطين والتباكي على  •

  ٢٣  في القمة العربية •

  

   باالنجليزيةاخبار
King says Jordanians unshaken by attempts to question Jordan, its institutions 
His Majesty meets with political, media figures, warns of ‘attempts to spread 
rumours’  ٢٥  

Turkey says irresponsible’ Netanyahu cannot change West Bank status  ٢٦  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  االردن والقدس

  بت بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي أولية لناموقف األردن واضح وثا
  

 ال يلتفت إلى "الواحد والواعي" أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني أن الشعب األردني -  بترا-  عمان
  .األجندات الهادفة إلى التشكيك بالوطن ومؤسساته، وزرع الخوف في مستقبله وأمنه

نحن جميعا كأردنيين يجب أن نقف مع بعض ونقطع الطريق على أصحاب هذه "اللته وقال ج
  ."األجندات

خالل لقاء جاللة الملك مع عدد من الشخصيات السياسية واإلعالمية في قصر مما جاء و
  >>...:الفلسطينية ما يليعلى صعيد القضية الحسينية امس األحد، 

  .وية لنا، بالرغم من كل التحدياتإن موقف األردن واضح وثابت وأول... >> 

وشدد جاللته على حرص األردن على تعزيز العمل العربي المشترك، وهو ما تم التأكيد عليه خالل 
  .القمة العربية في تونس

وأكد جاللته أن عالقات المملكة مع الدول العربية الشقيقة واألجنبية الصديقة متميزة، والجميع 
  . وجهوده في المنطقة والعالميحترم األردن ويقدر مواقفه

وركز المتحدثون خالل اللقاء على جملة من القضايا التي ترتبط بالشأن المحلي خصوصا 
  .السياسية واالقتصادية منها، إضافة إلى مواقف األردن تجاه التعامل مع قضايا المنطقة

  

دس، مؤكدين وقوف وأشادوا بمواقف جاللة الملك الواضحة حيال القضية الفلسطينية والق... >>
  .األردنيين إلى جانب جاللته في الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لألشقاء الفلسطينيين

 وأضافوا أن األردن بقيادة جاللة الملك يحظى باحترام وتقدير العالم بفضل مواقفه تجاه قضايا

 وهو ما عكسته الجوائز المنطقة، ومساعيه إلحالل السالم وتكريس قيم التسامح والوئام في العالم،
  .العالمية الكبيرة التي تسلمها جاللته أخيرا

 ٢ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  

  

  

  



 
٥

 األردن يقف خلف الملك في الوصاية على المقدسات: الطراونة
  

قال رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إننا في  – الدوحة
ًاألردن نقف صفا واحدا  خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني، في حمله ألمانة الوصاية الهاشمية على ً

وحذر، في كلمة خالل اجتماع الجمعية العامة لالتحاد .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
 المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة أمس، من استمرار االنتهاكات ١٤٠البرلماني الدولي بدورتها الـ

ئيلية بحق المقدسات، مشيرا الى ان استفزاز مشاعر العرب والمسلمين ومسيحيي الشرق فيه أذى اإلسرا
وأشار الطراونة .كبير، وتحجيم للدور في جهود مكافحة اإلرهاب الدولي أمام استمرار اإلرهاب اإلسرائيلي

ن فلسطين محتلة، الى أن المجموعة البرلمانية العربية تقدمت ببند طارئ، لتذكير الضمير الدولي بأ
وشعبها يحتاج إلى حماية، وأجيالها تعاني من ظلمة المستقبل، وويالت الواقع، كما أننا نسعى عبر ما 
تقدمنا به، أن نكرس ثقافة القانون الدولي بعدم االعتراف باالحتالل وشرعيته، كما فعلت الواليات المتحدة 

أن مثل هذه القرارات "وأكد .ل من األراضي السوريةعندما اعترفت بشرعية احتالل اسرائيل للجوالن المحت
االرتجالية والتعسفية قد تنسحب على خطر كبير وتداعيات كارثية في منطقتنا والعالم، وأن استمرار مثل 
هذا الواقع من شأنه إشعال اإلرهاب، وعندها ستسقط كل قيم العيش المشترك، الذي نحتاجه الندماجنا 

ان هناك شعبا "وقال الطراونة ."والتعاون اإلنساني لما فيه خير مجتمعاتناضمن قيم وثقافة العولمة 
ًتجاوزت إقامته تحت قيد االحتالل أكثر من سبعين عاما، وهو شعب تتوالد أجياله على صورة الظلم الذي 

ها، عاناه آباؤهم وأجدادهم ليصبح اليوم برعاية دول عظمى، بعد أن تخلت الدول الراعية للسالم عن حياديت
وأضاف أن قيم .واختارت أن تنحاز إلى جانب المحتل، ال بل وتعداه باالعتراف بسيادته على أراضي الغير

ًاالعتدال والتسامح التي نسعى إليه في االردن يصطدم دوما بجدار التعنت اإلسرائيلي وفرضه لسياسات 
لح الزحف نحو يهودية الدولة على األمر الواقع، وسعيه الحثيث التخاذ إجراءات أحادية تغير الواقع، لصا

ًبدال من "وحول خطوة الرئيس األميركي بخصوص الجوالن، قال الطراونة، .حساب حقوق الشعب الفلسطيني
الحفاظ على موقف المحايد، ها هي واشنطن توقع صك االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن 

حدة، لتدعم تطرف اليمينيين، وتحجم أصوات المحتل، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات األمم المت
وأكد أن منطقتنا، وهي تعاني من عقدة استمرار االحتالل اإلسرائيلي، الذي يلغي ويحيد كل ."المعتدلين

محاوالت األمن واالستقرار، ويجعلنا ننظر بعين الشك لمستقبل األجيال، لن يثنينا للتصدي له بكل عزيمتنا، 
وأكد أن الحرب على .واالزدهار ما دامت إسرائيل تمثل عنوان الغطرسة واالستبدادفلن تعرف منطقتنا التقدم 

اإلرهاب ما تزال قائمة، وأن انتهاء العمليات العسكرية هو بداية لعمليات أمنية وفكرية أشمل، نحصن من 
  )بترا(-. خاللها األجيال ونحفظ لهم قيم األمن والسالم

  ٧ص/٨/٤/٢٠١٩الغد 

*** 



 
٦

  شؤون سياسية

  لقدس فوق السياسة وفوق النقاش واألردن ال يساوم في هذا الموضوعا
  

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير  -   نيفين عبد الهادي-عمان
الخارجية الرئاسي سيرجي الفروف امس األحد، أن العالقات األردنية الروسية التي بناها جاللة الملك 

رئيس الروسي فالديمير بوتين على أسس صلبة من الثقة والشفافية تسير بخطى عبداهللا الثاني وفخامة ال
  .>>...متسارعة نحو المزيد من التعاون في جميع المجاالت

وبحث الصفدي والفروف خالل محادثاتهما سبل تعزيز التعاون إضافة إلى المستجدات ... <<
يني اإلسرائيلي واألزمة السورية والحرب على اإلقليمية، وفي مقدمها التطورات المرتبطة بالصراع الفلسط

  .اإلرهاب

وثمن الصفدي موقف روسيا الثابت في دعم حل الدولتين سبيال وحيدا لحل الصراع وبما يؤدي 
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران

  .>>...الشرقية

زير الخارجية الروسي القضايا اإلقليمية، وفي مقدمها القضية وزاد الصفدي أنه بحث وو... <<
  .الفلسطينية

كلنا قلقون من غياب آفاق التقدم نحو حل سلمي يحقق فعال السالم الشامل والدائم الذي "وقال 
نطلبه جميعا والذي ال يمكن ان يتحقق اال اذا قامت الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

  ".١٩٦٧ خطوط الرابع من حزيران الشرقية على

هنالك تطورات مقلقة نتيجة غياب هذه اآلفاق، ونحن أكدنا المشترك في العمل معا من اجل : وتابع
  .ايجاد افق سياسي

وأود هنا ان اثمن بشكل كبير الموقف الروسي الداعم بشكل واضح لحل الدولتين، الذي يشكل 
  .>>...السالم والدائم والشامل في المنطقةالسبيل الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار و

أود ان أشكر مرة اخرى اصدقاءنا االردنيين في افتتاح فرع الجمعية «وزاد الفروف ... <<
الفلسطينية االردنية االرثوذكسية في عمان، وهذا امر مهم آخذين بعين االعتبار عددا كبيرا من الحجاج 

  .الروس الذين يزورون االردن كل سنة

نه بحث مع الصفدي تكثيف الجهود للقضاء على اإلرهاب ومحاربته آخذين بعين االعتبار وقال إ
  .>>...خطورة نشر االيدولوجيا المتطرفة

بحثنا في موضوع التسوية السياسية في «وبما يتعلق بالعملية السلمية قال الفروف، ... <<
  .الشرق األوسط



 
٧

منطقة في األراضي الفلسطينية، وليس لدينا أي وطبعا نحن قلقون من هذا التطورات الراهنة في ال
. شكوك بأن المجتمع الدولي عليه أن يلتزم بالقرارات الدولية في هذا الخصوص والمبادرة العربية للسالم

  .وأكد أن الموقف الروسي واضح ويدعو إلى حل القضية على أساس حل الدولتين

، »هذه القرارات غير شرعية.والن والقدسنحن ندين القرارات األميركية حول الج«وقال الفروف 
الفتا إلى أنه سيلتقي الصفدي في موسكو خالل مشاركته في المنتدى الروسي العربي على مستوى 

  .>>...الوزراء الشهر الجاري لمتابعة النقاش حول المستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

: ة تفاصيل جديدة حول صفقة القرن، قال الصفديوفي رده على سؤال فيما اذا تم مناقش ...<<
ال نعرف ماذا ستقول الواليات المتحدة بشأن ذلك لكن بالنسبة لنا في . نحن ال نعلم تفاصيل هذه الصفقة

  .االردن نعرف ما هو موقفنا، وهو واضح ثابت أكد عليه جاللة الملك اكثر من مرة

إنهاء االحتالل وتلبية الحقوق المشروعة كاملة الحل الوحيد للصراع الفلسطيني االسرائيلي هو ب
للشعب الفلسطيني الشقيق وفق حل الدولتين وبما يضمن الحرية والدولة للشعب الفلسطيني على ترابه 

هذا هو الموقف، وبغير ذلك نكون سنغرق في الصراع اكثر بشكل .الوطني وعاصمتها القدس الشرقية
  .اكبر

سرائيلية حول المستوطنات وفرض السيادة على الضفة الغربية إن التصريحات اإل: وقال الصفدي 
  .مؤشراته لن تدفع اال باتجاه المزيد من التصعيد

وقال هناك احتالل، وهناك شعب يعيش تحت االحتالل، وهناك رغبة وارادة دولية عربية حقيقية في 
  .دالتوصل الى سالم مقوماته وشروطه معروفة إن لم تلب سيكون هناك تصعيد جدي

االراضي الفلسطينية المحتلة هو خطير جدا وصعب جدا، فقتل "وحذر الصفدي من أن الوضع في 
  .>>...."آفاق الحل لن يسهم اال في تأجيج الصراع

وفي معرض إجابته على سؤال بخصوص االجراءات اإلسرائيلية في القدس، قال الصفدي، ... <<
ن القدس خط احمر، والمملكة مستمرة في جهودها بالنسبة للقدس جالله الملك أكد اكثر من مرة ا"

  .للتصدي ألي خطوات احادية تهدف الى تغيير الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية للمقدسات االسالمية

  .كما قال جاللة الملك ال تنازل عن هذا، وال مساومة في هذا الموضوع«وقال الصفدي 

  .يتعلق بالثوابت التي تحكم سياسة المملكةالقدس فوق السياسة، والقدس فوق النقاش فيما 

جاللة الملك هو الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وهذه امانة يؤديها 
  .>>...جاللة الملك وتؤديها المملكة بكل قدراتها

  ٣ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

 



 
٨

  الستيطان المتواصلة في فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم ا الفلسطينية الخارجية

 
ــة وزارة طالبــت – وفــا – اهللا رام ــربين الخارجي ــة والمغت ــة الجنائي ــتح بــسرعة الدولي  رســمي تحقيــق ف

 للقــانون وفقــا جريمــة بــصفته األوان، فــوات قبــل فلــسطين دولــة أرض فــي المتواصــلة االســتيطان بجــرائم
 فلـسطين دولـة أرض حـساب علـى االسـتيطاني ولالتغـ أن األحـد، اليـوم عنها صدر بيان، في وأكدت.الدولي
 مـا خاصـة الـصلة، ذات وقراراتها الدولية وللشرعية ومؤسساتها المتحدة لألمم مصداقية من تبقى ما يختبر
  ).٢٣٣٤ (القرار تنفيذ في وتقاعس تخاذل من تبديه

 وقيـاديين لمـسؤولين علنيـة تـصريحات مـع تـزامن التوسعي االستعماري التغول هذا أن إلى وأشارت
ــى اإلســرائيلي القــانون بفــرض وتطالــب ،١٩٦٧ عــام حــدود إلــى العــودة رفــض علــى ُتجمــع إســرائيليين  عل

 تواصـل أنها وأكدت.الخصوص بهذا نتنياهو تصريحات آخرها كان المحتلة، الغربية الضفة في المستوطنات
 تعميـــق عمليـــات تمراراســـ ظـــل فـــي االســـتيطان، ملـــف بـــشأن الدوليـــة الجنائيـــة مـــع ونقاشـــاتها اتـــصاالتها
ــي االســتيطان ــاطق ف ــة من ــضفة مــن مختلف ــة، ال ــر الغربي ــات عب ــاء عــن متواصــلة إعالن ــاء بن  ووحــدات أحي
 لحـم بيـت منطقـة الـى وتمتـد ومحيطهـا المحتلـة الـشرقية القـدس في أساس بشكل تتركز جديدة، استيطانية

 وصـوال المـستوطنات، تلـك فـي لشابةا اليهودية األزواج من ممكن عدد أكبر استيعاب بهدف الغرب، باتجاه
ـــى ـــون لتتجـــاوز المـــستوطنين أعـــداد مـــضاعفة إل ـــي مـــستوطن الملي ـــضفة ف ـــة ال ـــدس دون مـــن الغربي  الق

 البنـاء عبـر اإلسـرائيلي بـالعمق االسـتيطانية التجمعـات تلك ربط من حاليا يجرى ما إلى تطرقت كما.المحتلة
 وذات للحيـاة قابلـة فلـسطينية دولـة لقيـام فرصـة يـةأ تقـويض إلـى النتيجة في يؤدي بما لمحوه، الخط على

 اسـتيطانية وحـدة ٧٧٠ مـن أكثـر علـى المـصادقة أن مؤكـدة ،١٩٦٧ حزيـران مـن الرابـع حدود على سيادة
  .المخططات هذه لخدمة يأتي لحم بيت من الغرب إلى "عليت بيتار" مستوطنة في جديدة

  ٨/٤/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  خطط الكيان اإلسرائيلي بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربيةبريطانيا تدين بشدة 
 

وزارة الخارجيـة البريطانيـة بـشدة اليـوم، مـضي الكيـان اإلسـرائيلي فـي خططـه  أدانـت – قنـا - لندن
وقــال الــسيد مــارك فيلـد، القــائم بأعمــال وزيــر شــؤون .لبنـاء وحــدات اســتيطانية فــي الــضفة الغربيـة المحتلــة

 المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الـدولي، وتقـوض"له بهذا الشأن، إن   تعليقالشرق األوسط في

وطالـب المـسؤول البريطـاني الكيـان اإلسـرائيلي بوقـف هـذه ".فعليا إمكانية حل الدولتين فـي الـشرق األوسـط
الحالية وتهيئة  إلى ضرورة أن يلتزم جميع األطراف ببذل مزيد من الجهود لتهدئة التوترات داعيا اإلجراءات،

وكـان الكيـان اإلسـرائيلي قـد أعلن،الـسبت، المـصادقة علـى .البيئة المناسبة للوصول إلـى سـالم عـادل ودائـم



 
٩

الكـشف فـي  الوحدات االستيطانية غربي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وذلك في أعقـاب بناء المئات من
 .أنحاء متفرقة من الضفة ية في وحدة استيطان٢,٠٠٠ديسمبر الماضي عن نيته بناء ما يفوق 

ــأتي المــصادقة علــى بنــاء هــذه المــستوطنات فــي اليــوم ذاتــه مــن إعــالن رئــيس ــان  وت وزراء الكي
الضفة الغربيـة، حـال فـوزه فـي االنتخابـات  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من

  .المقبل البرلمانية المقررة الثالثاء

  ٨/٤/٢٠١٩ة الشروق القطري

*** 

  المحتلة القدس مدينة إلى سفارتها نقل تنفي سلوفاكيا
 

  الجــاك، ميروســالف الــسلوفاكي نظيــره الــسبت، المــالكي ريــاض الفلــسطيني الخارجيــة وزيــر التقــى
 يـومين لمـدة والمنعقـد إفريقيـا وشـمال الوسـط الـشرق حول العالمي االقتصادي المنتدى أعمال هامش على
 .الميت البحر منطقة في الهاشمية نيةاألرد المملكة في

 نقــل ســلوفاكيا جمهوريــة نيــة حــول تداولــه تــم مــا إلــى بــالتطرق حديثــه الــسلوفاكي الــوزير واســتهل
 يدعو والذي المشترك، األوروبي الموقف مع المنسجم بلده موقف وأكد ذلك نفى حيث القدس، إلى سفارتها

 للـدولتين، عاصـمة القـدس باعتبـار اتفـاق إلـى ضيتفـ مشتركة مفاوضات عبر القدس مدينة وضع حل إلى
 .الجانب األحادية السياسية الخطوات وترفض

 .الخصوص بهذا سلوفاكيا حكومة تتخذه الذي الحكيم بالقرار المالكي أشاد جانبه من

 فــتح بخــصوص ًســابقا المــالكي الـوزير لــه أرســلها  التــي الرســالة علـى ًمكتوبــا ًردا الجــاك ســلم وقـد
  .القدس مدينة في سلوفاكي ثقافي مكتب

 ٧/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  اعتداءات

  االحتالل يعتقل مقدسيا للضغط على نجله لتسليم نفسه
 

قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، اليــوم األحــد، المــواطن عمــر داوود  اعتقلــت – ســما – القــدس المحتلــة
 .غريب من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

ــان  وذكــر ــى نجلــه محمــود لتــسليم نفــسه شــهود عي أن قــوات االحــتالل اعتقلــت غريــب للــضغط عل
  .لالحتالل، علما أن زفافه يوم غد االثنين

  ٧/٤/٢٠١٩سما 

***  



 
١٠

  مواجهات مع االحتالل بمخيم شعفاط والعيزرية بالقدس
 

 مواجهات عنيفة بين شبان وقوات االحتالل، مساء اليوم األحد، اندلعت – وكاالت – فلسطين اليوم
 .عند الحاجز العسكري بمخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة

الحــاجز  شــهود عيــان بــأن الــشبان ألقــوا زجاجــات حارقــة وحجــارة نحــو بــرج المراقبــة داخــل وأفــاد
وأشـاروا .واألعيـرة المطاطيـة تجـاههم العسكري، فيما ردت قوات االحتالل بإطالق قنابل الغاز المسيل للـدموع

  قوات االحتاللإطالقباالختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، بعد  رات من السكانإلى إصابة العش

اندلعت مواجهات في بلـدة العيزريـة  في السياق،.قنابل الغاز نحو البيوت والمحالت التجارية بشكل عشوائي
 خاللهـا قنابـل الغـاز الشبان وقوات االحتالل، وأطلـق االحـتالل شرقي مدينة القدس المحتلة مساء اليوم بين

  .لتفريقهم نحو الشبان

 ٧/٤/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  

  المحتلة القدس جنوب االستيطانية الوحدات مئات بناء على يصادق االحتالل
 

 بنــاء علــى أمــس، مــساء ،"عيليــت بيتــار "وبلديــة للمــستوطنات األعلــى المجلــس يــسمى مــا صــادق
 حوسـان قرى مواطني أراضي على الجاثمة "ج عيليت بيتار" مستوطنة في االستيطانية الوحدات من المئات

ــوكين وواد ونحــالين ــت غــرب ف ــوب لحــم بي ــدس جن ــة الق ــدير وأشــار.المحتل ــب م ــة مكت  الجــدار مقاومــة هيئ
 الفتـا اسـتيطانية، وحـدة )٧٧٠( بنـاء علـى تمت المصادقة أن إلى بريجية، حسن لحم بيت في واالستيطان

  .لحم بيت شرق جنوب "مكساد" مستوطنة في وحدة )٧٠( بناء على صادقةالم أيام ثالثة قبل تم أنه إلى

 ٧/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  شؤون مقدسية

  األردن يستضيف مؤتمر لجنة البرامج التعليمية للطلبة العرب في األراضي المحتلة
  

رامج التعليمية استضافت دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم االحد، اجتماعات لجنة الب – بترا –عمان 
". دورة القدس"الموجهة للطلبة العرب في االراضي العربية المحتلة، بدورتها التاسعة والتسعين بعنوان 

وجاءت االجتماعات برعاية جامعة الدول العربية، ومشاركة االردن، ومصر، وفلسطين، وكالة الغوث 
نظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة واتحاد ، والمنظمة العربية للثقافة والعلوم، والم"االونروا"الدولية 

وقال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رئيس الوفد االردني المهندس رفيق خرفان .االذاعات العربية
إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وقضية العرب واألردن االولى، مشيرا : في كلمته االفتتاحية

ن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني جهوده الدؤوبة ومساعيه المتواصلة لدعم الحقوق الى مواصلة األرد



 
١١

المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق التي اقرتها األعراف اإلنسانية والمواثيق الدولية وبشكل خاص حقه 
  .لشرقيةٕفي تقرير مصيره على ترابه الوطني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ا

واشار خرفان الى تأكيد االردن بأن تحقيق السالم العادل والشامل يقضي انهاء االحتالل اإلسرائيلي 
لألراضي العربية والفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وان أي طروحات ال تتضمن وضع نهاية لهذا 

دل والشامل للقضية الفلسطينية االحتالل لن يجلب االمن واالستقرار لشعوبنا، مبينا ان غياب الحل العا
  .سيدفع المنطقة الى مزيد من العنف والتطرف

ولفت الى ان دور اللجنة يتعاظم في ظل االنتهاكات االسرائيلية المتواصلة، وبشكل خاص تجاه 
قطاع التعليم في االراضي العربية المحتلة، ما يضع الجميع امام مسؤولياته في التطوير المستمر للبرامج 

ليمية الموجهة من القطاعات العاملة في هذا المجال وبما يتناسب واحتياجات الطالب في األراضي التع
  .العربية المحتلة، والعمل على ضمان وصولها اليهم بالطريقة الفنية التي تمكنهم من االستفادة منها

ملية التعليمية وتناقش اللجنة على مدى اربعة ايام، التحديات والمعيقات التي تواجه الطالب والع
في االراضي المحتلة في ظل االنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل واستهدافها للطالب والمعلمين 
والمناهج التعليمية ومحاوالت تشويه هذه المناهج واستبدالها بمناهج اسرائيلية، خاصة في مدينة القدس 

  .المحتلة

في القدس وبشكل خاص " االونروا" مؤسسات كما ستبحث اللجنة التهديدات االسرائيلية باغالق
المدارس، اضافة الى مناقشة تشويه اسرائيل للمنهاج العربي الفلسطيني وتشويه صورة العرب في المناهج 
االسرائيلية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة تحافظ على الهوية الوطنية والقومية وانتمائهم الحضاري 

  .تائج على الصعيد العلمي والمعرفي والتقنيوالتاريخي، وتحقق افضل الن

 ٥ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

  َا يوم٤٠رئيس مجلس األوقاف يعود إلى األقصى بعد إبعاده عنه ألكثر من 
 

في القدس الشيخ عبد العظـيم سـلهب،  اإلسالمية والشؤون والمقدسات األوقافدخل رئيس مجلس 
 .د إبعاده عنه ألكثر من أربعين يومابع  المباركاألقصى المسجد إلىاليوم األحد، 

قبـل  األقصى وكانت سلطات االحتالل اعتقلت الشيخ سلهب على خلفية قيادته فتح باب الرحمة في
وواصـلت سـلطات . يومـا٤٠المبارك لمـدة  المسجد األقصى ّأكثر من شهر ونصف، وسلمته قرارا بإبعاده عن

 بسبب فتحهم مصلى باب الرحمة، وطالت االبعادات أكثر ّحراس المسجد األقصى ورواده عنه إبعاد االحتالل
  . مقدسي٢٠٠من 

 ٧/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  



 
١٢

  تقارير

 إسرائيلي ألف شيكل ضد األسرى األشبال بسجن ٣٧غرامات ": األسرى الفلسطينيين"
  

 لسجن، أحكاما باالماضي خالل شهر مارس اإلسرائيليفرضت محاكم االحتالل  – أ ش أ – رام اهللا

جانـب فـرض غرامـات  إلـى ،"عـوفر" معتقـل فـي بحق عدد من األسرى األطفال الفلـسطينيين القـابعين الفعلي
  ).شيكل ٣.٦الدوالر  ( ألف شيكل٣٧أكثر من  إلى مالية باهظة وصل مجموعها

تقريـر لهـا اليـوم األحـد، أنـه تـم خـالل  فـي وأوضحت هيئة شؤون األسـرى والمحـررين الفلـسطينيين
 اعتقلــوا مــن ٢٠، مــنهم "عــوفر"معتقــل  فــي قــسم األســرى األشــبال إلــى  طفــال٣٤، إدخــال ماضــيالالــشهر 

 من الطرقات، وطفل واحد تم اعتقاله على الحواجز العسكرية، وواحد لعدم حيازتـه تـصريحا، ١١المنازل، و
 .وواحد بعد استدعائه

ور، تـم تـسجيل أسـير قاصـر ومن بين هؤالء األسرى األشبال الذين تم اعتقالهم خالل الشهر المـذك
ــة ٣اعتقــل بعــد إطــالق الرصــاص عليــه، و ــل بهــم أثنــاء عملي  آخــرون تعرضــوا العتــداءات همجيــة والتنكي

  .مراكز التوقيف اإلسرائيلية في اعتقالهم والتحقيق معهم

 قاصرا، وتراوحت فترات أحكامهم ١٩وأضافت الهيئة، ان عدد األطفال المحكومين بذات الشهر بلغ 
، اإلداري شـهرا، بينمـا ال يـزال األسـير القاصـر مـصطفى أبـو غـوش قيـد االعتقـال ١٢ إلـى  يوما٣١ما بين 

  . طفال١١٤المعتقل  في علما بأن عدد األسرى األشبال القابعين حاليا

أن محاكم االحـتالل العـسكرية تـسعى دائمـا لفـرض مزيـد مـن المعانـاة والتنغـيص  إلى ولفتت الهيئة
 ال فهـيسـجون االحـتالل،  فـي ثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة علـى اعتقـال أبنـائهمٕبحق األسرى وذويهم، وا

 ُ بإصدار األحكام الجائرة بحق األطفال األسرى، بل ترافقها غالبا بفرض غرامـات ماليـة باهظـة تـضافتكتفي
 فـي بعينوفى ذات الـسياق، رصـدت الهيئـة أيـضا شـكاوى األسـرى األشـبال القـا.سنوات االعتقال الثقيلةإلى 
 جـرى تركيبهـا مـؤخرا التـيبذات المعتقل، وذلك بشأن معاناتهم من أجهزة التشويش االلكترونية ) ١٣(قسم 

 قوية لها تأثير عال تهدد حيـاتهم بـالخطر وتـسبب لهـم صـداعا مزمنـا إشعاعات تصدر والتيحول قسمهم، 
بتكار أساليب جديدة إليقـاع األذى أن سلطات االحتالل ال تتوقف عن ا إلى الرأس، مشيرة في وأوجاعا حادة

  .باألسرى، وجعل حياتهم مريرة داخل أقبية السجون

  ٧/٤/٢٠١٩اليوم السابع 

***  

  

  

  



 
١٣

  فعاليات

  اطالق يوم لدعم القدس ومواقف الملك
  

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود ان اللجنة تعتزم إطالق  - الرأي-عمان
ة في القدس يجاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه المقدسات االسالمية والمسيحيوم لدعم القدس وموقف 

  .الشريف ودعم الوصاية الهاشمية عليها

واضاف، خالل ترؤسه اجتماعا للجنة بدار المجلس اليوم االحد تم فيه مناقشة دور الجمعيات في 
 محمد السوالقة ومدير سجالت اقامة نشاطات تعنى بالقدس بحضور امين عام وزارة التنمية االجتماعية

لتعزيز " القدس في ضمير الهاشميين واالمة"الجمعيات طاهر المغاريز، ان هذا اليوم يأتي تحت عنوان 
  .دعم صمود االهل في القدس

ولفت السعود الى الجهود التي يبذلها جاللة الملك في كل المحافل االقليمية والدولية الهادفة الى 
  .لفلسطينيةاعادة الزخم للقضية ا

تجاه الحفاظ على " فلسطين النيابية"بدورهما، ثمن السوالقة والمغاريز الدور الذي تقوم به 
المقدسات ودعم الوصاية الهاشمية عليها، الفتين الى ان وزارة التنمية االجتماعية والجمعيات على 

  .استعداد تام للتعاون مع اللجنة النيابية بخصوص أي نشاط يخص القدس

  ٨ص/٨/٤/٢٠١٩ الرأي

*** 

  الدستور تستطلع آراء الفعاليات األكاديمية والشعبية في الزرقاء 

 حول الرعاية الهاشمية للقدس
 

أشاد شيوخ ووجهاء ونواب واعيان ورؤساء جامعات في  -   نضال لطفي اللويسي-الزرقاء 
لوسه على العرش ومواقفه محافظة الزرقاء بما انجزه جاللة الملك عبداهللا الثاني خالل عشرين عاما من ج

المشرفة تجاه القضية المركزية فلسطين المحتلة والقدس الشريف والمقدسات االسالمية والمسيحية فيها 
حيث أن جاللة الملك هو المدافع عنها في كافة المحافل الدولية وكان آخرها خطابه في القمة العربية التي 

  . عقدت في تونس

لك عبداهللا الثاني في جهوده المبذولة لحشد الرأي العام العالمي وأكدوا وقوفهم خلف جاللة الم
لالعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين والتصدي لمحاولة تهويد المدينة العربية االسالمية المسيحية من 

  .قبل االحتالل االسرائيلي

اهمية الوصاية استطلعت أراء لعدد من الفعاليات االكاديمية والشعبية والمخيمات حول » الدستور»
  ...الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف



 
١٤

  كمال بني هاني

يقول رئيس الجامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال بني هاني ان الوصاية الهاشمية على القدس 
ترتكز على جوانب دينية وقانونية وتاريخية، فهي مثبتة من ناحية دينية وعقائدية وسياسية؛ فجاللة الملك 

اهللا الثاني الهاشمي من حفدة الرسول عليه السالم، والمسجد األقصى كان على مر التاريخ الحديث عبد
ً وأن األردن لم يتخل يوما األردن عن رعاية ،تحت الرعاية والوصاية الهاشمية المباشرة منذ العهدة العمرية

  .وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

لهاشمية تجسد العالقة التاريخية لدور الهاشميين في حماية القدس وأكد على ان الوصاية ا
والمسؤولية القومية والوطنية الملقاة على عاتق جاللة الملك عبداهللا فهو صاحب الوصاية على األماكن 
المقدسة في القدس، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، ولطالما أكد جاللته على أن 

ً خط أحمر وأنه ملتزم بواجبه تجاهها، معلنا بموقف شجاع وقرار حكيم بأنه لن يكون هنالك تراجع القدس
ًعن حقنا في القدس رافضا حلول الوطن البديل والتوطين أو التفريط بالمقدسات، ومؤكدا بكل إصرار وحزم  ً

  .في حله وترحالهعلى الموقف األردني الواضح في التصدي لمحاوالت تهويد القدس، فالقدس حاضرة 

ولفت الى ان الجامعة كانت السباقة في طرح مساقات متعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس ومنذ 
سنوات عدة مع التركيز على الوصاية الهاشمية على القدس مما يعزز الوعي الوطني للطالب مشيرا أن 

 واألدب الحديث في األردن أبرز هذه المواد هي مساقات القضية الفلسطينية، والقدس تاريخ وحضارة،
  .وفلسطين وذلك لتعزيز الوعي الطالبي في قضايا األمة وهذا تاكيد على أن األردن هو األقرب لفلسطين

  احمد العليمات

 ان الوصاية الهاشمية على ،دوره يقول رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور احمد العليماتب
 فلسطين وهم بذلك شريك وداعم لألشقاء الفلسطينيينالمقدسات هي تأكيد من الهاشميين على عروبة 

والتي اكدها الشريف الحسين بن علي  ١٩٢٤ٕبحقهم بأرض فلسطين وان الوصاية الهاشمية منذ عام 
  .ٕبتبرعه لرعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية وأن الوصاية دينية وقانونية وادارية

ٕر وادارة األوقاف من الجانب االردني وان ولفت الى ان هذه الرعاية ساهمت في إعادة اإلعما ٕ
الشريف الحسين بن علي أوصى بأن يدفن في القدس واستشهد الملك عبداهللا االول على أعتاب المسجد 
األقصى المبارك واستمرت الوصاية والرعاية حتى في اتفاقية وادي عربة والتي نصت على ان هذه الوصاية 

يها بوثيقة أعلنها الملك عبداهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود تاريخية وأكدت السلطة الفلسطينية عل
  .عباس

واشار الى ان مؤتمر القمة العربية الذي عقد في تونس أكد على شرعية الوصاية الهاشمية ويجب 
 جاللته تبرع بجائزة تمبلتون على كل عربي ومسلم ان يدعم مواقف جاللته تجاه هذه الوصاية كما ان

  . ا لرعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدسالعالمية به



 
١٥

  محمد الخصاونة

وبدأ عضو مجلس محافظة الزرقاء محمد فواز الخصاونة بكلمات لجاللة الملك عبداهللا الثاني  
، «عمري ما رح اغير موقفي من القدس وكال للوطن البديل«خالل لقائه بوجهاء محافظة الزرقاء مؤخرا 

ة لكل العالم بان الوصاية على القدس هاشمية وأن القائد والشعب بخندق واحد للدفاع مشيرا الى ذلك رسال
عن المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس فنحن اهل الكرامة ونحن من بعث رسالة عمان للعالم 

وتاريخنا إرثنا االسالمي ) االردن(أجمع فنحن من نقبل اآلخر ولكن عندما يصبح الحديث يمس ارضنا 
فهنا سنكون جميعا خلف القائد ليقول كلمته للعالم اجمع بأن األردن لألردنيين وأن فلسطين ) القدس(

للفلسطينيين وان القدس هاشمية منذ ما يقارب القرن وليس اليوم فدفاعنا تاريخي ومواقف الهاشميين 
لقادم االيام لن نتنازل عن ثابتة وراسخة منذ اإلعمار االول للقدس وحتى الثاني والثالث والي يومنا هذا و

  .ارضنا المقدسة

  محمد موسى

اما الناشط الشبابي والتربوي في محافظة الزرقاء محمد موسى، فيقول ان الوصاية الهاشمية على 
المسيحية في القدس الشريف تاريخية وصوال إلى الرغبة التي نقلها أعضاء وفد  والمقدسات اإلسالمية

 الحسين بن علي عندما بايعوه ملكا للعرب على أن تكون القدس والمقدسات فلسطين الذين التقوا بالشريف
بمبلغ مالي كبير آنذاك لإلعمار  ًالتي استجاب لها فورا الشريف الحسين وتبرع وتحت الوصاية الهاشمية

  . الهاشمي لبيت المقدس والذي استمر حتى وقتنا الحالي

سول محمد صلى اهللا عليه وسلم فإن الوصاية باعتبار الملك عبداهللا الثاني حفيد الر: وتابع
دينيا له دون منازع حيث لم يتخل الهاشميون عن دورهم في الدفاع عن  والهاشمية متحققة تاريخيا

المسجد األقصى ومدينة القدس بمختلف أماكنها الدينية اإلسالمية والمسيحية وبالذات جاللة الملك منذ 
 القدس بخاصة شغله الشاغل ولت القضية الفلسطينية بعامةما زا وتسلمه سلطاته الدستورية كانت

في المحافل الدولية وفي كل  وًتستحوذ على قدر كبير من جدول أعمال جاللته سواء داخليا أو خارجياو
 في المدينة من خالل محاوالت االحتالل العبث مرة يحذر جاللة الملك من المس بمشاعر المسلمين

شامل للقضية الفلسطينية التي هي  والسعي الجاد لحل عادل وه المفاوضاتالتمسك بعقلية القلعة تجاو
  .اإلقليم واالستقرار في المنطقة وبوابة السالم

 يحظون بقبول منقطع النظير من قبل الجميع لما يملكونه من إرث ديني واشار الى ان الهاشميين
المسلمين األمر الذي يجعل الوصاية الهاشمية محل ثقة الجميع نظرا للدور  وتاريخي في وجدان العربو

تجاه  والمسيحية في القدس والهام الذي يقوم به الملك عبداهللا الثاني تجاه المقدسات اإلسالمية والنبيل
  .أهلها المرابطين بشكل أسطوري

  مد اهللا الطراونة



 
١٦

نعتقد اعتقادا جازما بان الوصاية « الطراونة من جهته قال امين عام حزب الوسط االسالمي مد اهللا
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس منصوص عليها بمعاهدة وادي عربة ما يؤكد 

  . الوصاية الهاشمية على تلك المقدسات

واضاف ان احاديث جاللة الملك المستمرة حول القدس داخل االردن وخارجه تعتبر تأكيدا للموقف 
   االردني حول الوصاية تجاه تلك المقدسات وتأكيدا على حق الشعب الفلسطيني بالمحافظة عليها

وتابع ان الوصاية الهاشمية جاءت كذلك للحفاظ على المقدسات من العبث اليهودي فيها وان 
نة وزارة  مشيرا الى ان رواتب موظفي المسجد االقصى من مواز،االردن يولي هذه المقدسات االهتمام الكبير

  .األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية االردنية وهذا ايضا تأكيد على اهمية الوصاية الهاشمية

  سمير الفاخوري 

 انه في ظل ،فريق عمل الزرقاء سمير الفاخوري/ من جهته قال منسق هيئة شباب كلنا االردن 
لملك على التأكيد بتمسكه بالوصاية األحداث الساخنة التي تعصف بالمنطقة العربية لم يتوانى جاللة ا

الهاشمية التاريخية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس وانه ال للوطن البديل والتوطين وأن 
  .القدس عاصمة فلسطين األبدية وأن الهاشميين هم الوصاة الشرعيين للقدس ولألقصى

ته حول وصاية الهاشميين على ولفت الى انه في القمة العربية كان أيضا محور كالم جالل
  . المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس بإشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 لو نظرنا إلى ما حولنا من أحداث لوجدنا ان جاللة الملك يتحدث دائما عن األقصى - :وتابع
صى والقدس للمسلمين  وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شجاعته وقوة إيمانه بأن األق،والمقدسات

  . ٕجميعا فهي حق لألردنيين والفلسطينيين وجميع العرب حتى وان لم يقف أحد بجانبه

وعبر عن سند الشعب األردني للقيادة الهاشمية في الوصاية على المقدسات وحماية المسجد 
  .االقصى المبارك ونحن كلنا معك سيدي

  فايز الكبها

قال تعتبر الوصاية الهاشمية على المقدسات ازلية فقد جاءت  ف،اما الناشط الشبابي فايز الكبها
  .تعبيرا عن الموقف الهاشمي للحفاظ على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

ان الوصاية الهاشمية لها شرعية منذ التاريخ وموروثه من نسل الرسول محمد صلى اهللا : وتابع
قدسات اال للهاشميين وانها باقيه الى يوم الدين ونقول  مشيرا الى انه ال وصاية على الم،عليه وسلم

  .«سر يا سيدي فنحن شعبك كلنا معك«لجالله الملك 

  جمال الشلبي. د 

قال الدكتور جمال الشلبي في الجامعة الهاشمية ان الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية و
  .  ان تكون هناك دولة إلسرائيلوالمسيحية في القدس الشريف تاريخيا وقانونيا وسياسيا قبل



 
١٧

 كانت ١٩٦٧وتابع المسؤولية القانونية لألردن على المقدسات فعندما سقطت الضفة الغربية عام 
ٕ وسياسيا الهاشميين مسؤولون عن المقدسات باعتراف دولي واسرائيلي جراء توقيع ،تابعة قانونيا لألردن

  .١٩٩٤اتفاقية السالم مع اسرائيل عام 

لهاشميون لهم الدور في الحفاظ على المقدسات االسالمية والمسيحية نظرا لساللتهم ولفت كان ا
واكد ان االردن بقيادة جاللة الملك خاصة في زيارته االخيرة للمغرب .من الرسول محمد صلى اهللا وعليه 

  .شكل محورا عربيا واسالميا

  محمد صبيح الزواهرة 

مية اصبح حجر أساس في مستقبل القضية العربية ويعتقد الزواهرة بأن موضوع الوصاية الهاش
 الفتا الى ان الدولة األردنية بكافة مؤسساتها بما في ذلك جهود جاللة الملك والديوان ،الفلسطينية

الخارجية نجحت بكسب تأييد المجتمع الدولي واإلقليمي وهناك دول وازنة وكبرى ساندت األردن الرسمي 
  .تحاد األوروبي وتركيا ومصر والفاتيكان والسلطة الفلسطينيةبموضوع الوصاية بما في ذلك اال

موضوع الوصاية يحتاج الى مساندة مجتمعية لموقف الدولة الخارجي وعلى كافة القوى : وتابع
السياسية والمجتمعية مساندة مساعي الدولة لتثبيت حقنا في الوصاية على المقدسات اإلسالمية 

ً وعلينا أيضا كشباب ونشطاء أن نعمل على توعية الرأي العام ،لشريفوالمسيحية والعربية في القدس ا
 . المحلي والعربي بضرورة الوقوف خلف دولتنا وقيادتنا السياسية

  ٧ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

   ألف دينار تبرع من جامعة األميرة سمية العمار بيوت بالقدس٢٧
  

 ألف دينار لنقابة المهندسين األردنيين، "٢٧" تبرعت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا بـــ- عمان 
 .من اجل ترميم بيوت في البلدة القديمة بالقدس

 التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة ومجلس "٥احنا للقدس"ويأتي التبرع ضمن حملة 
عت طلبة الجامعة ولجنة القدس في نادي نون الثقافي بالجامعة، من خالل جمع تبرعات عبر صناديق وز

  .ًفي كليات الجامعة لترميم البيوت في البلدة القديمة في القدس دعما لصمود أهلها

وأبدى رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، خالل حفل تقديم التبرع 
لقدس لنقابة المهندسين، فخره بهذه األنشطة التي تأخذ صبغة الواجب اإلنساني والوطني والديني تجاه ا

وأهلها، حيث تركز الجامعة على دعم األنشطة الالمنهجية واألكاديمية ودعم وتأييد موقف جاللة الملك 
  .عبداهللا الثاني الوطني المشرف والوصاية الهاشمية تجاه القدس واألماكن المقدسة في القدس الشريف



 
١٨

بهذه النخبة التي وأعرب نقيب المهندسين األردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، عن فخره 
أثبتت دورها في خدمة قضايا األمة من خالل تبرعهم وتقديمهم لألموال والتبرعات العينية إلعمار بيوت 

  .المقدسيين التي تعرضت لتجريف وهدم على يد االحتالل االسرائيلي

لة، وعبرت مسؤولة الحملة في الجامعة الطالبة رزان الكيالي، عن شكرها للجامعة ودورها في الحم
 . سنوات في هذه القضية المجتمعية٥ طالب على مدى ٣٠٠اذ تطوع في هذه الحملة أكثر من 

وفي نهاية الحفل، كرم الرفاعي، الداعمين لهذه الحملة والقائمين على نجاحها من طلبة واساتذة 
  )بترا ( .ومسؤولين

 ٧ص/٨/٤/٢٠١٩الغد 

***  

  بالقدس حق ال يمكن المساس به  ت الوصاية الهاشمية على المقدسا : االتحاد الوطني
 

ناقش اجتماع األمانة العامة التحضيري لحزب االتحاد الوطني امس، االستعدادات  -  الرأي–عمان 
  .، يوم السبت السابع والعشرين من الشهر الحالي٢٠١٩لعقد المجلس المركزي الموسع للحزب لعام 

قضية الفلسطينية في ظل ما يرشح من وفي الشأن السياسي، ناقشت األمانة العامة للحزب ، ال
تسريبات حول صفقة القرن، حيث اعاد الحزب تأكيده على حق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير 
ٕمصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضه التام المساس بالحقوق الفلسطينية 

  .المشروعة

لدور الكبير لجاللة الملك عبد اهللا الثاني في الدفاع عن وفي هذا المجال، عبر الحزب عن تقديره ل
القضية الفلسطينية و مدينة القدس والمقدسات فيها، معتبرا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس خط احمر وحق ال يجوز المساس به باي شكل من األشكال

ة لجاللة الملك في موقفه السياسي، مؤكدا التفاف الشعب وأشاد الحزب بالمواقف الشعبية الداعم
االردني حول قيادته الهاشمية وتأييده الكامل لمواقف جاللة لجاللة الملك عبد اهللا الثاني تجاه القضية 

  الفلسطينية والقدس ورفضهم التام لكل ما من شأنه المساس بهوية القدس وعروبتها

تطبيق كل قرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية وأكدت االمانة العامة للحزب أهمية 
وقضايا المنطقة ورفض الحلول االحادية على حساب حقوق الشعوب العربية، بما فيها قرارات اإلدارة 

  >>...األمريكية األخيرة حول الجوالن العربية السورية

  ٨/٤/٢٠١٩الرأي 

***  
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  لى المقدسات من ثوابتنا األردنيةالوصاية الهاشمية ع: القطاع التجاري في جرش
  

كدت فعاليات القطاع التجاري في محافظة جرش، ان الهاشميين كما  أ–  حسني العتوم –جرش 
هو عهدهم تجاه شعوبهم واوطانهم عبر التاريخ راسخ رسوخ الجبال ال يثنيهم عن قول الحق والدفاع عنه 

ان  »الدستور«وشددوا في لقاءاتهم مع . لعتاةوالمضي قدما النتزاعه قوى البغي والشر مهما تطاول ا
االردنيين بكافة اطيافهم يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم الهاشمية التي تعمل وفي كافة المحافل على طرح 
القضية الفلسطينية باعتبارها الهم االول لالمة ولن تنعم المنطقة باالستقرار اال بالحل العادل والشامل 

  .  االمميةالمستند الى القرارات

   محمد علي العتوم 

وقال رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور محمد علي العتوم ان جاللة الملك اتخذ القرار االردني بكل  
شجاعة وجراة فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في مدينة القدس 

لبا النفاذ القرار االردني التاريخي المسنود بشرعية الشريف وهنا نؤكد على اننا مع جاللة الملك قلبا وقا
  . الحكم واالنجاز

 الى ان هذا الموقف التاريخي اكده جاللة الملك عبداهللا الثاني البناء شعبه وللعالم  ولفت العتوم
غير مرة في تاكيد واضح وصريح مفاده ان من العبث محاولة البعض تمرير تلك المخططات الهادفة الى 

، مشيرا دسات االرض بعد الحرمين الشريفينلبديل او المساس بالوصاية الهاشمية على اقدس مقالوطن ا
  . الى ان كلمة الملك وموقفه هو كلمة وموقف كل االردنيين وابناء االمة الشرفاء

   حسين الحوامدة

 المشرفة قال عضو غرفة التجارة حسين الحوامدة ابو نايف ان اعتزازنا بقيادتنا الهاشمية ومواقفها
ورثناه عن االباء واالجداد وشربناه مع لبان امهاتنا وان جاللة الملك اذا يقف هذه المواقف المشرفة لنشعر 
بالغبطة واالمل بتحقيق ما تصبو اليه االمة النتزاع حقوقها مضيفا اننا في االردن كلنا في خندق الملك 

ما دامت الحياة على هذه االرض الطاهرة ارض وموقفه هو موقفنا وكلمته هي كلمتنا ولن نحيد عن الحق 
  . الحشد والرباط

   يحيى زريقات 

وقال التاجر وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية يحيى زريقات اننا نتابع باهتمام بالغ وباعتزاز ال  
نظير له مواقف جاللة الملك العربي الهاشمي عبداهللا الثاني ونحيي فيه مواقف الرجال حتى غدا هذا 

 لتتبنى موقفه العظيم تجاه القدس  لصوت العربي منفردا ولكن باذن اهللا فان الخير في هذه االمة باقا
والمقدسات وان تبقى الوصاية الهاشمية الممتدة الى عمق التاريخ قائمة ما دامت الحياة على هذه االرض 

  .المباركة

   ابراهيم الصمادي
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ديث جاللة الملك يرى االصرار الملكي الهاشمي على وقال التاجر ابراهيم الصمادي ان المتتبع لح
ّعمري ما رح أغير موقفي بالنسبة للقدس، فموقف الهاشميين من «الثوابت االردنية فحين يقول جاللته 

فان علينا ان ندرك اننا على « ..وشعبي كله معي«ويتحزم بابناء شعبه الوفي حين يقول « القدس واضح
  .نتزاع الحقوق باذن اهللاطريق الخير والهدى سائرون ال

  حمد عضيباتأ

وقال التاجر عضو الغرفة التجارية احمد عضيبات ان قدر االردنيين ان يكونوا دائما بالمواجهة 
فصنع منهم التاريخ رجاال اوفياء ومنحهم قيادة هاشمية تؤمن بالحق وتستند الى النسب الهاشمي الشريف 

لهمة العالية لنواصل الجهد والعمل من اجل حقوق االمة المغتصبة وهذه المرتكزات تمدنا دائما بالعزيمة وا
  .رغم ما نواجهه من تحديات كبيرة

   احمد الكايد

وقال عضو المجلس احمد الكايد ان جاللة الملك عند حسن ظن شعبه به يلتفون حوله فكلنا  
شاء اهللا ان تكون باقية خالدة ما « القدس«حول الملك ومعه ماضون، فنحن راحلون واقدس االقداس 

 العظيمة مهبط الرساالت عربية منها عرج نبينا محمد عليه السالم الى السماوات العلى، وفلسطين
، ونؤكد ان هذا هو عهدنا بالهاشميين دفاع عن الحق وعمل دؤوب النتزاعه وال يفرطون ولو السماوية

  . بذرة من ترابه الطهور

ارديني اننا نقرأ في الخطاب الملكي لجاللة الملك عبداهللا قال التاجر مصطفى المو مصطفى المارديني 
الثاني على المستويين المحلي والدولي بانه خطاب تاريخي يزيل كل لبس او غموض بالموقف االردني 
الهاشمي مثلما ينهي اي غموض لدى اي جهة كانت تجاه هذا الموقف الراسخ لالردن بشان القضية 

 قصى والوصاية الهاشمية فكلنا مع جاللته من اجل اعادة الحقوق الصحابهاالمركزية فلسطين والقدس واال

وقال التاجر رائد الكنجي ان الخطاب الملكي يؤكد الموقف االردني والوصاية الهاشمية على  رائد الكنجي.
المقدسات وان جاللة الملك يؤكد للعالم باسره ان هذا الموقف ال يتزحزح وسيبقى االردن مستمرا يسمع 

  . صوته للقاصي والداني بان ال بديل عن الحقوق الثابتة وال وطن بديل الهل االرض الشرعيين اال ارضهم

قال التاجر عوني دعابس ان موقف جاللة الملك ينهي جدل المشككين والمغرضين بموقف و عوني دعابس
 العالم باسره بان موقف  ان جاللة الملك كان واضحا وصريحا وكاشف االردن قيادة وجيشا وشعبا الفتا الى

االردن ال تغيره االغراءات وال المليارات وهو موقف ثابت على المبادئ الراسخة التي انطلقت مع تكوين هذا 
 .الوطن، مؤكدا ان الشعب االردني يقف خلف قيادته الهاشمية باصرار وثبات

 ٧ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 

***  
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  ه عن القدسنقف خلف الملك بدفاع: فعاليات معان الشعبية
  

أصدرت الفعاليات الشعبية في مدينة معان بيان تأييد ووالء ودعم  -  قاسم الخطيب -  معان
لمواقف قائد البالد جاللة الملك عبداهللا الثاني الشجاعة تجاه فلسطين والقدس ودفاعه عن المقدسات 

وأكدت الفعاليات .ريفالحرم القدسي الش /اإلسالمية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك
الشعبية، ان معان بوابة نشأة الدولة االردنية ، وحجر األساس في بنية الدولة الحديثة روح الوطن 
ًوريحانة الجنوب تعلن وقوفها صفا واحدا خلف قيادة جاللة الملك الحكيمة والشجاعة، والمبادر دوما في 

محافل الدولية واإلقليمية وحق الفلسطينين في الذود والدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة في كافة ال
بان األردن  ، في بيان امس،شددت الفعالياتو.أقامة دولتهم على تراب وطنهم وعاصمتها القدس الشريف

سيبقى بقيادته وشعبه ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات مستمر بدوره الديني والتاريخي في 
ماية ورعاية المقدسات االسالمية والمسيحية والتي ورثها عن االباء حمل األمانة وأداء الرسالة في ح

وقالت الفعاليات انه جاللة الملك وبتوجيهاته الحكيمة قاد االردن الى اعلى المراتب الدولية . واألجداد
 وجعله موئال لالمن واالستقرار، حيث قدم االردن الغالي والنفيس وقوافل الشهداء وتضحيات االبطال ليبقى

وعاهدت الفعاليات الشعبية . االردن وطن الحرية والعروبة ودولة رسالة وتسامح وأرض شهادة وكبرياء
سنظل نحمل في الوجدان أن مجدكم وفضلكم واعتزازنا بكم ووفائنا بكم، ولك العهد » جاللة الملك بالقول

ك وحكمتك ونراك دليلنا أن ياسيدنا ان نبقى الجند األوفياء والرجال الصادقين نلتف حولك ونستظل برايت
 .«تاهت الدروب ومنارة نهتدي بها في عتم هذا الزمان الصعب والليل الطويل

  ٧ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس هي الوصاية الشرعية: مطران الروم االرثوذكس

فوروس عطااهللا ان الوصاية  قال مطران الروم االرثوذكس في االردن خريستو- :المدينة نيوز
ٕالهاشمية على المقدسات في القدس هي الوصاية الشرعية ببعديها الروحي الديني والوطني، وان عميد آل 

واضاف المطران في تصريح لوكالة األنباء .البيت جاللة الملك عبداهللا الثاني يجمع بين هذين البعدين
مشرق يلتفون حول مضمون هذه الوصاية ويعاهدون اهللا ، ان مسيحيي البالد المقدسة وال"بترا"األردنية 

والمليك على العمل من اجل إبقائها وديمومتها على ارض الواقع مشيرا الى دور بطريركية الروم 
االرثوذكس المقدسية بما تحمله ككنيسة وطنية ومحلية، في أصل تكوينها ونشأتها، من شرعية روحية 

يخي والشرعي ألغلبية االماكن المسيحية المقدسة في األردن وفلسطين، وقانونية ودولية فهي المالك التار
  .ّكما أنها تمثل مسيحيي بالدنا المقدسة ككنيسة أم راعية لهم

  ٨/٤/٢٠١٩المدينة 

*** 
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  آراء عربية

  "إسرائيل"الدفاع عن فلسطين والتباكي على 
  كمال زكارنة

ّردني عربي حر يدافع عن فلسطين بكل وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، مواطن ا
صدق واخالص وحرقة، تربى في مدرسة وطنية قومية، تعلم فيها الرجولة والشجاعة والقدرة على تحمل 
المسؤولية، والدفاع عن قضايا االمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ال يهاب قول الحق 

ين وارض العرب، وانهاء احتالله لالراضي الفلسطينية ومهاجمة المحتل، ومطالبته بالرحيل عن ارض فلسط
والعربية التي اغتصبها بقوة السالح وارتكاب الجرائم والمذابح والمجازر واالرهاب، وال يتردد في قول 
الحقيقة عندما يربط امن واستقرار المحتل والمنطقة بأسرها دوال وشعوبا باستمرار االحتالل نفسه، الذي هو 

لصراع والنزاع والحروب وعدم االستقرار في المنطقة والعالم، وان الضمانة الوحيدة الستتباب سبب التوتر وا
االمن واالمان زوال هذا االحتالل البغيض عن االرض الفلسطينية والعربية، وان الشعور بعدم االطمئنان 

الذي هو سبب كل بالء والخوف والريبة وغياب االمن واالمان ال يأتي اال من االحتالل واستمرار وجوده، 
ومصيبة تحل وتحصل في المنطقة والعالم، وان وجوده يشكل البيئة الخصبة لنمو وتغذية االرهاب 
واالرهابيين في كل العالم، وان شعوب ودول المنطقة بحاجة الى من يحميها ويطمئنها من ارهاب واجرام 

 المأل في مؤتمر عالمي، الشعب وبطش االحتالل، وليس العكس، بينما يطالب مسؤول عربي آخر على
ّوهزها بلطف وحنان « المرجيحة«الفلسطيني والدول العربية، بتدليل اسرائيل المحتلة الرضنا، ووضعها في 

ورقة ولطافة، حتى تشعر باالمن واالمان واالطمئنان واالسترخاء، والتمدد بكل هدوء دون ازعاج وبال 
سطينيين والعرب مسؤولية ازعاج الكيان المحتل وخوفه من ّمنغصات، ويحمل ذلك المسؤول العروبي الفل

محيطه العربي، وكأنه يطالب الدول والشعوب العربية بالرحيل من حول فلسطين الجاثم فيها ذلك الكيان 
الغاصب، حتى يطمئن ويشعر باألمان والراحة النفسية والجسدية، وحسب هذا المفهموم الجديد اصبح 

العربية السبب في عدم توفير الطمأنينة للمحتل، قبل الحديث عن رحيله من الشعب الفلسطيني واالمة 
االراضي التي احتلها، وان المحتل ال تنقصه اال الطمأنينة لكي يغادر وينهي احتالله، وليس له مشاريع وال 

  .مخططات وال برامج وال اطماع عدوانية توسعية في االراضي الفلسطينية والعربية

زير ايمن الصفدي كان على قدر المسؤولية، من حيث الوعي وااللمام بتفاصيل الحمدهللا ان الو
ومعطيات وابعاد القضية، سياسيا وتاريخيا وحاضرا ومستقبال، مطلعا على كل الملفات هاضما لما تقدم 

لرسالة وتأخر من التفاصيل الدقيقية والكبيرة، مالكا للجرأة والمعنويات العالية، فتحدث ودافع واقنع واوصل ا
المطلوبة كما ينبغي ويراد ان تصل، انها توجيهات ملكية هاشمية سامية، ثابتة مبدئية صادقة تعبر عن 
مواقف صلبة ال تقبل المساومة وال المهادنة وال المرونة وال الليونة، النها تتعلق بفلسطين والقدس 

  . المشتركوالمقدسات االسالمية والمسيحية، والهدف والمصير االردني الفلسطيني
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اردنيون وفلسطينيون عروبيون وقوميون حتى النخاع كما هم وطنيون، ال ينحازون اال لعروبتهم 
واوطانهم ال ينسلخون عنها مهما كانت االسباب، ومهما بلغ حجم الضغوطات وقسوة الظروف، ولديهم 

ة كل مواطن ومسؤول ايمان مطلق وقناعة تامة، بأن فلسطين هي باروميتر القياس الدقيق لوطنية وقومي
 . عربي

  ١٧ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

 في القمة العربية

  عزت جرادات. د

حبذا لو تقوم جامعة الدول العربية أو إي جهة أو مركز بحث واستطالعات الرأي المستقلة، تقوم 
الذين ) تزيد أو تنقص قليال(باستطالع لمعرفة عدد أو نسبة المواطنين العرب الذي يبلغ ثالثماية مليون 

ًمكررا ثالثين  ، أما أن تابعوا ذلك، فقد استمعوا إلى بيان سياسي،)القمة العربية الثالثين(تابعوا باهتمام 
  :مرة

  .تعزيز العمل العربي المشترك -

  .الدفاع عن األمن القومي العربي من التدخالت اإلقليمية  -

واألصح (اإلسرائيلي/ ع العربيتأكيد التمسك بالسالم، كخيار استراتيجي أوحد، لحل النزا -
  ).المبادرة العربية(على أساس ) الصهيوني

  .اإلسرائيلي/ للنزاع الفلسطيني) بحل الدولتين(تأكيد التمسك   -

  :ّوتميز هذا البيان الثالثون بإضافة بندين هامين* 

مسيحية، عم الوصاية الهاشمية األردنية على القدس والمقدسات الدينية فيها، اإلسالمية وال د-
  .كمحور أساسي وجوهري في القضية الفلسطينية

، وتأكيد الموقف العربي، بالمبادرة العربية وبحل ) الترامبية-صفقة القرن(ورفض ما يسمى   -
، دون نقص أو زيادة، )٦٧(في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران ... الدولتين

  .)الشرقية(وعاصمتها القدس المحتلة 

الحشد لحضور أكبر عدد ممكن من : األول: تحرص الدولة المستضيفة على أمرين هامين أيضا* 
ْالقادة العرب، إلعطاء القمة وزنا اعتباريا، والثاني، تجنب قضايا الخالف واالختالف بين أي دولتين أو  ً ً

ن األمرين، إضافة في هذي) تونس(أكثر إليصال القمة إلى نهاية المطاف أو النجاح بسالم وقد نجحت 
أما جدول األعمال ومشاريع القرارات ومشروع ... من نقطة االستقبال حتى الوداع) اللوجستية(لألمور 

فتتم في األمانة العامة لجامعة الدول العربية وبسلسلة االجتماعات العربية التي تتم ... البيان الختامي
  .ة متميزة أيضا في هذا المضماروقد أصبحت األمانة العامة ذات خبر... ًإعدادا للقمة
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يرى بعض المحللين، أن التوقعات العربية لم تنتظر من القمة العربية أكثر من بيان سياسي، * 
ٕبالنسبة للقضايا العربية، واإلقليمية والعالمية، وان ) المشاهد(ذلك أن هذه المنظمة العربية، أخذت دور 

لتباين مواقف دولها األعضاء في تلك القضايا مثل المناخ ًكانت لها أي إسهامات فأنها غير فعالة نظرا 
َوالبيئة وحقوق اإلنسان، كما لم تكن محركا قويا لمواجهة المواقف التي تمس جوهر األمن القومي العربي،  ً ّ

  .متمثلة باالعتراف األمريكي بالقدس، عاصمة للصهوينية وقانون قومية الدولة اليهودية

تامي من توصيات أو مشاريع فأنه يظل رهن المناخ العربي المالئم، أما ما ورد في البيان الخ
ًوفرص التعاون العربي، ثنائيا أو أكثر، ولن تمس منهجية التطبيق جوهر السياسات االقتصادية 

أمام الخطر الرئيسي وهو ) األمن القومي العربي(ّواالجتماعية والثقافية من منظور عربي قومي، يحصن 
  .الخطر الصهيوني

في أشد الحاجة إلى نهج جديد، يأخذ باالعتبار، من جملة ما ) القمة العربية(لقد أصبح تطوير * 
  :يأخذ وهي عديدة

 التجديدي في أهداف القمة العربية بحيث تعكس مشاعر وآالم وهموم -  التفكير اإلبداعي -
ات تتمتع بالديمقراطية، الشعوب والمجتمعات العربية؛ وتحاكي آمالها وتطلعاتها المستقبلية نحو مجتمع

ًوتنعم باالرتقاء بالتنمية البشرية، وتحترم مبادئ حقوق اإلنسان، فكرا وتطبيقا ً.  

ًالقيام باستفتاء شعبي عربي للتعرف على األولويات التي تتطلع إليها الشعوب، سياسيا  - ّ
ًواقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لتستمد منها بنود جدول أعمال القمة العربية ً ، وثمة مراكز متخصصة قادرة ً

  .على القيام بهكذا استطالعات

ّتمكين منظمات المجتمع المدني، على مستوى عربي، لعقد مؤتمر جاد يسبق القمة العربية   -
  .... وتوظيف مخرجاته الغناء القمة العربية الرسمية

 .وهذه على سبيل المثال، ال الحصر

  ١٧ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 

***  
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King says Jordanians unshaken by attempts to question Jordan, its institutions 
His Majesty meets with political, media figures, warns of ‘attempts to spread 

rumours’ 
 
By JT - Apr 08,2019 - AMMAN — His Majesty King Abdullah on Sunday stressed that the 
“united and vigilant” Jordanian people will not be affected by agendas seeking to question 
Jordan, its institutions, future and security. 
“We as Jordanians must stand united in the face of those agendas,” King Abdullah said during a 
meeting with political and media figures at Al Husseiniya Palace, according to a Royal Court 
statement. 
His Majesty noted that at the same time every year, there are attempts to spread rumours on the 
alternative homeland and Jerusalem. 
“We know these attempts increase in the summer, so I must intervene to reassure all citizens,” 
the King said.“It is obvious that these are organised efforts by parties with clear agendas, 
working behind their screens to make citizens doubt the institutions and decisions of their 
country, while stoking fear in its future and security. This is, unfortunately, nothing new,” His 
Majesty added.The King said these parties mistakenly believe they can influence the united and 
vigilant Jordanian people, who put their country’s interests before all else. 
The meeting also covered economic conditions, with His Majesty stressing that the priority is to 
improve the economy and create job opportunities, the statement said. 
The King underscored the need to develop public-private partnerships to create the economic 
opportunities required to combat poverty and unemployment. 
Turning to efforts to develop political life in Jordan, His Majesty highlighted his meetings with 
parliamentary blocs and civil society institutions to discuss ideas to enhance partnership and 
increase citizen engagement in decision making. 
The King also stressed the importance of the trilateral Jordan-Egypt-Iraq summit and the need to 
build on it in service of joint Arab action. 
Discussing the Palestinian cause, His Majesty said Jordan’s position is clear and steadfast, 
despite all challenges.The King also affirmed Jordan’s commitment to bolstering joint Arab 
action, which was stressed at the Tunis Arab summit, the statement added. 
His Majesty noted Jordan’s distinguished ties with Arab and foreign countries, adding that all 
respect Jordan, its positions, and efforts.The political and media figures focused on domestic and 
regional issues, calling for clear media messaging and noting that former officials must help 
defend Jordan and its honourable positions while reaching out to citizens and contributing 
positively to the public debate.They stressed the need for positive messages to highlight Jordan’s 
achievements while also providing the public with timely information and facts to counter 
distortions and attempts to spread pessimism, frustration and doubt. 
Calling for nurturing a culture of fact checking, they said rumour mongers have their own 
agendas and must be countered on social media, according to the statement. 
The attendees commended His Majesty’s clear positions on the Palestinian cause and Jerusalem, 
affirming that Jordanians stand with the King in defending the legitimate rights of the Palestinian 
peopleJordan, led by His Majesty, is respected by the world for its positions on regional issues 
and its efforts towards peace, tolerance, and harmony, they added, citing the international prizes 
awarded to the King.Turning to efforts to enhance political and partisan life, the attendees said 
governments should work to implement the principles of His Majesty’s discussion papers, the 
Royal Court added. 
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They noted the substantial progress of Jordan’s economy under the King, stressing the need to 
counter false information on economic conditions with facts and figures. 
The political and media figures underscored the importance of improving citizens’ standard of 
living, bolstering the middle class, supporting entrepreneurship and innovation programmes and 
addressing the tax burden from a holistic perspective.They also called on promoting investments 
and steering investors towards the governorates, while activating the law on public-private 
partnerships and developing the Governorate Development Fund to create job opportunities 
around Jordan.Royal Hashemite Court Chief Yousef Issawi and Adviser to His Majesty and 
Director of the Office of His Majesty Manar Dabbas attended the meeting. 
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Turkey says irresponsible’ Netanyahu cannot change West Bank status 
 

By Reuters - ISTANBUL — Turkey on Sunday criticised Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu as “irresponsible” for saying he would annex Israeli settlements in the occupied West 
Bank if he wins Tuesday’s election. 
Foreign Minister Mevlut Cavusoglu said the West Bank, which Israel seized in the 1967 Middle 
East war, was Palestinian territory and Israel’s occupation violated international law. 
“Prime Minister Netanyahu’s irresponsible statement to seek votes just before the Israeli general 
elections cannot and will not change this fact,” Cavusoglu tweeted. 
Netanyahu, asked why he had not declared Israeli sovereignty over large West Bank settlements 
as Israel has already done in the occupied Golan Heights and East Jerusalem, said he was already 
discussing the move.“I am going to extend [Israeli] sovereignty and I don’t distinguish between 
settlement blocs and the isolated settlements,” he told Israel’s Channel 12 News on Saturday. 
Palestinian leaders reacted angrily, blaming what they said was a failure by world powers to 
stand up for international law. 
Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s spokesman echoed those charges on Sunday. “Will 
Western democracies react or will they keep appeasing? Shame on them all!” Ibrahim Kalin 
Tweeted.The Palestinians and many countries deem settlements to be illegal under the Geneva 
conventions that bar settling on land captured in war. Israel disputes this, citing security needs 
and biblical, historical and political connections to the land. 
Erdogan, whose Islamist-rooted AK Party has led Turkey for 16 years, has criticised the 
administration of US President Donald Trump over its pronounced support for Israel, including 
Washington’s decision to move its Israel embassy to Jerusalem. 
Palestinians want East Jerusalem to be the capital of a future state they are seeking. Peace talks 
with Israel have been frozen since 2014. 
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