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٤

  ردن والقدساال

  القدس أوالها الهاشميون جل اهتمامهم: داوود 
 

 اقامت مديرية أوقاف مادبا احتفاال بذكرى اإلسراء والمعراج اقيم في قاعة - احمد الحراوي-مادبا 
البلدية بحضور محافظ مادبا حسن القيام ووزير األوقاف األسبق هايل داوود وأئمة المساجد وعدد من 

  .يأبناء المجتمع المحل

وقال هايل داوود أن معجزة اإلسراء والمعراج كانت تكريما للرسول محمد عليه الصالة والسالم وهو 
تكريم لكل األمة،وأن اهللا عز وجل أراد أن يكون المعراج من األقصى حتى تبقى قلوبنا معلقة بهذا المسجد 

  .المبارك وبالقدس

مية في الوجدان، وتأكيد مكانة القدس التي وأكد اهمية االحتفال في ترسيخ مكانة المقدسات اإلسال
أوالها الهاشميون جل اهتمامهم بدءا من الشريف الحسين بن علي وصوال إلى الملك عبداهللا الثاني الذي 

  .استكمل المسيرة وصيا شرعيا على مدينة القدس ومقدساتها ومدافعا عنها في المحافل الدولية كافة

نجادا عن المعاني والعبر لمعجزة اإلسراء والمعراج التي خلدها وتحدث مدير أوقاف مادبا خلدون ال
  . رب العزة في القرآن الكريم

وقال العقيد المتقاعد الدكتور عبداهللا المراعبة ان رحلة اإلسراء والمعراج خطت لنا الطريق إلى بيت 
لمعراج التي أسري فيها  االستفادة من المعاني والقيم التي تضمنتها معجزة اإلسراء وا المقدس داعيا الى

 تذكر المسلمين قدر نبيهم وقدر  برسولنا الكريم من المسجد الحرام الى المسجد االقصى المبارك، في رحلة
 .امتهم عند اهللا تعالى

  ١١ ص٩/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

 بحث التحديات التي تواجه كنائس القدس
  

ستشاري جاللة الملك للشؤون الدينية  استقبل سمو األمير غازي بن محمد، كبير م- بترا - ّعمان
والثقافية والمبعوث الشخصي لجاللته، في مكتبه اليوم االثنين، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون 

  .الكنائس التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري

موقف الفلسطيني ونقل الدكتور رمزي لسموه تحيات الرئيس محمود عباس وتأكيده على توافق ال
مع الموقف األردني الذي أعلنه جاللة الملك عبداهللا الثاني حول القدس والوصاية الهاشمية على 

  .مقدساتها االسالمية والمسيحية

كما جرى التباحث خالل االجتماع التحديات التي تواجه الكنائس في القدس والمحاوالت المتكررة 
  .هم للمساس بالمقدسات االسالمية والمسيحيةَِمن قبل مجموعات المستوطنين ومن يدعم



 
٥

واشاد المجتمعون بدور الكنائس في مواجهة هذه التحديات والجهود المحلية والدولية التي تبذلها 
لتشكيل رادع لكل من يحاول االعتداء على حقوقها، مقدمين التقدير لغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، 

  .األردن، على قيادته لهذه الجهود في ظل ظروف بالغة الصعوبةبطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين و

وخاصة في بيت لحم والقدس ” الستاتيكو“وأكد المجتمعون ضرورة الحفاظ على الوضع القائم 
  .وعدم المساس به باي شكل من األشكال

ر في واتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتشاور والتعاون بهدف دعم الكنائس من اجل االستمرا
الحفاظ على الوجود المسيحي األصيل في األراضي المقدسة، مؤكدين على الدور الحيوي واألساسي الذي 
يقوم به األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني في هذا المجال، معبرين عن تقديرهم ألهمية جهود 

لذي يعتبر جزء ال يتجزأ من الهوية جاللته الشخصية على المستويين اإلقليمي والدولي لتعزيز هذا الوجود ا
 .الدينية والحضارية والتاريخية والثقافية لألراضي المقدسة

 ٨ ص٩/٤/٢٠١٩الرأي 

***  

  الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس يقف خلفها الشعب األردني والعرب جميعا: أبوالبصل
 

 

اإلسالمية الدكتور عبدالناصر قال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات  - ابتسام العطيات-السلط
أبوالبصل، إن الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية على القدس يقف خلفها الشعب 

 >>...ًاألردني والعرب جميعا

إن انعقاد هذا : وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية األستاذ الدكتور عبداهللا سرور الزعبي.. >>
تي يوجد بها كليتان لألعمال وبمشاركة نخبة من األساتذة والمختصين والعلماء من المؤتمر في الجامعة وال

وحيا األمين العام لهيئة علماء .. .األردن والعالمين العربي واإلسالمي فرصة لتحقيق التنمية في بلدنا
ًالمسلمين بالعراق المثنى الحارث الضاري مواقف األردن ملكا وحكومة وشعبا في دفاعه عن ال مقدسات ً

أن مواقف جاللة «: ًوقال إن الهيئة تتضامن مع األردن في الضغوط التي يتعرض لها، مضيفا .اإلسالمية
ٍالملك عبداهللا الثاني بارزة ومشهودة، وأن الهيئة بذلت جهودا إليضاحها وبيانها في عدد من البلدان من  ً

  .منطلق قناعتنا أنها الموقف الصحيح

 رؤساء وزعماء العالمين العربي واإلسالمي، وذلك من منطلق الواجب واتمنى أن يقف باقي»:وزاد
  >>...الشرعي والوطني والوفاء والشكر لألردن

  ٤ ص٩/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

 



 
٦

  شؤون سياسية
 

 ًآل ثاني والطراونة يؤكدان أهمية التنسيق والتشاور دفاعا عن القدس وفلسطين
  

قطري الشيخ عبد اهللا بن ناصر آل ثاني في استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ال
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف _ العاصمة القطرية الدوحة، رئيس االتحاد البرلماني العربي 

 لالتحاد البرلماني ١٤٠الطراونة، وذلك على هامش زيارة الوفد النيابي األردني المشارك بأعمال الدورة 
 .الدولي

 أهمية إدامة التنسيق والتشاور العربي، بما يخدم مصالح وقضايا وخالل اللقاء تم التأكيد على
  .أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

وقال الطراونة إننا في األردن وبقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني سنواصل دعم األشقاء 
مقدسات اإلسالمية والمسيحية ًالفلسطينيين، وحماية القدس انطالقا من أمانة الوصاية الهاشمية على ال

ًفي المدينة المقدسة، مؤكدا أن االتحاد البرلماني العربي لن يدخر جهدا في تعرية االحتالل وممارسته  ً
  >>...الوحشية بحق الشعب الفلسطيني

  

  ٣ ص٩/٤/٢٠١٩موقع مجلس النواب 

***  

 عن القضية الفلسطينيةنقدر الوصاية الهاشمية على المقدسات وجهود الملك في الدفاع : الرجاني
 

التقى رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة،  - الدوحة
 لالتحاد ١٤٠امس، رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الرجاني، على هامش المشاركة بأعمال الدورة 

 .البرلماني الدولي في العاصمة القطرية الدوحة

ننا في األردن نقف بثبات خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني الوصي على المقدسات إ: وقال الطراونة
اإلسالمية والمسيحية في القدس، وسنواصل دورنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى ينال األشقاء 

  .الفلسطينيون حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية

من واجبنا كبرلمانيين في دولنا : ة الوفد البرلماني االيرانيواضاف في اللقاء الذي جرى بمقر اقام
ًالعربية واإلسالمية مواصلة التنسيق والتشاور دعما لقضايانا المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية 
التي يتوجب أن تتقدم على كل األولويات، وأن نتجاوز معها الخالفات، فال يتقدم على القدس ملف وال 

، فهي أرض مقدسة تشكل عقيدة ووجدانا لكل العرب والمسلمين، وال يمكن السكوت على يتوجب ذلك
وأوضح الطراونة أن المجموعة البرلمانية العربية تقدمت . ممارسات المحتل بحقها وحق أهلها المرابطين

بحقوق الشعب بمقترح بند طارئ النتزاع قرار من االتحاد البرلماني الدولي يدين انتهاكات المحتل، ويعترف 



 
٧

الفلسطيني، ويرفض قرار االدارة االميركية باالعتراف بسيادة االحتالل على أراضي الجوالن السورية 
من جهته، أكد الرجاني تقدير بالده لجهود جاللة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية . المحتلة

مشيرا إلى أن الخالفات بين األقطار وللوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، 
ورحب الرجاني بمقترح . اإلسالمية تستثمرها دولة االحتالل، ومعها تتراجع اولوية القضية الفلسطينية

الطراونة الذي تقدم به عقب توليه رئاسة االتحاد البرلماني العربي الداعي الجتماع يعقد في بغداد لرؤساء 
 .برلمانات دول جوار العراق

  ٩ ص٩/٤/٢٠١٩تور الدس

***  
 

 العالقات األردنية اإلسرائيلية مرشحة للمزيد من التوتر
 

ين لن تكون هناك مفاجآت جوهرية في االنتخابات اإلسرائيلية، فاليم"قال منتدون إنه  –عمان 
، ”ٕالمتطرف، بزعامة رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو يحكم قبضته على مفاتيح تشكيل وادارة الحكم

ٕأن يستمر التوتر بين األردن واسرائيل خالل الفترة المقبلة، كما أن وتيرة التصعيد سترتفع “متوقعين 
 .ًباتجاهين وخصوصا فيما يخص القضايا الديموغرافية والمقدسات

ك خالل ندوة متخصصة لقراءة خريطة االنتخابات االسرائيلية، عقدت في مركز الدراسات جاء ذل
االستراتيجية في الجامعة األردنية، أول من أمس، تحدث فيها بشكل رئيس أستاذ الدراسات العربية والدولية 

لدراسات بالجامعة واإلقليمية في جامعة بير زيت غسان الخطيب، وأستاذ العالقات الدولية والدبلوماسية وا
   .األردنية الدكتور حسن البراري

رئيس المركز الدكتور موسى شتيوي تحدث بشكل مقتضب حول المشهد االنتخابي اإلسرائيلي، 
ً بالمائة، موضحا أن معسكري اليمين ٣,٢٥ قائمة وحزبا بنسبة حسم ٤٧حيث يشارك في هذه االنتخابات 

  >>...ك االنتخابية في إسرائيلوالمعارضة يخوضان واحدة من أشرس المعار

وقال المنتدون إن استطالعات الرأي، خالل الفترة السابقة، رصدت توازن القوى بين ... >>
 ٢٨المتنافسين، فيما خلص آخر استطالع إلى تساو من حيث المقاعد بين اليمين وازرق وأبيض بمعدل 

أقل قدرة ) بيني غانتس(راالت تحت قيادة مقعدا لكل منهم، ولكن من حيث الوزن الكتلي يبقى تحالف الجن
  .على الوصول للكتلة الستينية التي تتيح لهم المجال لتشكيل الحكومة

قال المنتدون إن إسرائيل تصعد هذه األيام من عمليات ابتالع فلسطين  المشهد الفلسطينيوحول 
 إسرائيل استمرار الوضع أن من مصلحة“ًالتاريخية تمهيدا لعملية هضم بطيء للضفة بالكامل، مضيفين 

لذا . الراهن بال أي صفقات أو اتفاقيات، حيث يتم تنفيذ كل ما يراد من قبل إسرائيل دون أي التزام أو رادع
  ".فمن مصلحة إسرائيل استمرار الوضع كما هو عليه



 
٨

 أن نتنياهو أقنع الجميع بعدم وجود شريك فلسطيني لعملية السالم، في الوقت الذي"وتابعوا إلى 
تعاني فيه السلطة الفلسطينية من خطر وجودي، فاقمه استمرار حالة االنقسام الداخلي بال أي أفق للحل، 
إضافة إلى خروج الواليات المتحدة األميركية من مسار الوساطة المعتدلة واالنحياز المطلق للجانب 

لعربية وفشل بمتابعة الملف رافقه تراجع مطرد بعالقة السلطة مع الدول ا"، موضحين أن ذلك "اإلسرائيلي
ًالدولي وتحديدا متابعة التواصل مع األوروبيين، فهذه الورقة تحديدا تزعج إسرائيل إن تم تفعيلها ً".  

وبين المنتدون أن ملف العمل الفلسطيني لمواجهة المرحلة يجب ان يخضع الستراتيجية تقوم على 
ًلى مواجهة حالة االنقسام التي لم يعد خافيا مدى يتمثل بالبعد الداخلي والعمل ع: ثالثة محاور، األول

يتمثل بخطة عمل فلسطينية عربية هدفها اعادة بناء وترسيم : التورط اإلقليمي فيها، أما المحور الثاني
العالقة الفلسطينية العربية عبر مجالين األول تخفيف حدة اللغة التخوينية الممارسة ضد األنظمة العربية 

مية فلسطينية، والمجال الثاني يتمثل بإعادة تدوير مفهوم مواجهة التمدد والتعنت من قبل منصات إعال
اإلسرائيلي بسياق العالقة التعاونية بين الفلسطينيين وأشقائهم العرب، وحاجة كل طرف لآلخر، بحيث 

  .”يصبح وقف التطبيع اإلقليمي مصلحة ذاتية لكل دولة وليست عملية دعم للشعب الفلسطيني

 يركز المحور الثالث واألخير على البعد الدولي، حيث المعركة السياسية الحقيقية المبنية في حين
على الحجج السياسية وتسخير شبكة العالقات إلعادة القضية الفلسطينية إلى حجمها الحقيقي، ويجب 

 والسياسة منح العالقات األوروبية النصيب األكبر في هذا الملف الهام، فالسياسة األميركية الحالية
  >>..."اإلسرائيلية معزولة، وعلينا العمل على تعزيز عزلتهما

ال “وبشأن التطبيع اإلقليمي اإلسرائيلي وااللتفاف الحاصل عبر حكومة نتنياهو، قال المنتدون إنه 
ن ًافق لهذا المسار في هذه المرحلة، نظرا للتزاحم المتزايد على زعامة المنطقة والعالم اإلسالمي، والذي م

التطبيع “، مؤكدين أن بناء على ذلك فإن ”شروطه الشعبوية عدم اإلغراق في عالقات تطبيعية مع إسرائيل
  ."اإلقليمي سيبقى في إطار الهوامش

وأشاروا إلى أن االختالط العربي المتزايد مع إسرائيل يعطي ثقافة متجددة بأن البناء مع هكذا 
أن الدعم األمني اإلسرائيلي في مواجهة إيران هو “على حكومات إسرائيلية متطرفة مستحيل، مشددين 

  )بترا(- ."عبء في هذه المواجهة

  ١ص/٩/٤/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  

  

  



 
٩

 األمم المتحدة تجدد التأكيد على عدم شرعية كل األنشطة االستيطانية
 

 جددت األمم المتحدة اليوم االثنين، التأكيد على عدم شرعية كل - وفا٢٠١٩-٤-٨نيويورك 
  .طة االستيطانيةاألنش

وأكد المتحدث باسم األمين العام، ستيفان دوجاريك، أن موقف األمم المتحدة تجاه األرض 
  .الفلسطينية المحتلة واضح ويستند إلى قرارات مجلس األمن الدولي والجمعية العامة

امين ُوردا على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي حول ما نسب إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بني
نتنياهو، بشأن ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل إذا فاز في االنتخابات المقبلة، أشار 
دوجاريك، إلى موقف المنظمة األممية المتمثل في أن كل األنشطة االستيطانية غير قانونية بموجب 

  .ولتين المتفاوض عليهالقانون اإلنساني الدولي، كما أنها تقلص بشكل كبير إمكانية تحقيق حل الد

ووفق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة، فإن 
الجدار، (يخضعون لنظام معقد من السيطرة، منها معيقات مادية "الفلسطينيين في الضفة الغربية 

والتي تحد من حقهم في حرية ) ٕالتصاريح، واغالق المناطق(ومعيقات بيروقراطية ) والحواجز، والمتاريس
ويستمر توسيع المستوطنات، والقيود المفروضة على الوصول إلى األراضي والموارد الطبيعية . التنقل

  ".والتهجير بسبب عمليات الهدم بشكل خاص

  ٨/٤/٢٠١٩وفا 

***  

  فعاليات

  الهاشميون قدموا دماءهم وأرواحهم في سبيل المقدسات اإلسالمية: متحدثون
 

أن اهتمام جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين بالقضية الفلسطينية  - قاسم الخطيب-معان  
: يعود إلى الوصاية الهاشمية الرافضة للمساس بالقدس وتبدو الرؤية واضحة لدى جاللة الملك إذ يقول

ألمن والسالم أن القدس الشرقية ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة إذا أراد العالم أن ينعم با«
وهذه هي دعوة األردن في كل زمان ومكان وستبقى الوصاية الهاشمية على القدس ورد الشر عنها مهما 

   . كانت التضحيات ، وستظل دائما هي غاية الهاشميين

 في محافظة معان استضاف فيه عددا من "الدستور" نظمه مكتب  جاء ذلك خالل لقاء حواري
 األعمال للحديث حول الوصاية الهاشمية على القدس الشريف والمقدسات شيوخ ووجهاء العشائر ورجال

   .اإلسالمية والمسيحية فيها
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 في دعم الوصاية الهاشمية على "الدستور"ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهد الذي تقوم به صحيفة 
  . المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس والقضية الفلسطينية

 الملك ال ينفك عن  رجل األعمال الشيخ عمر ياسين صالح ، أن جاللةوقال احد وجهاء معان   
استغالل كل المناسبات الدولية من أجل إظهار اهتمامه بالقضية الفلسطينية؛ ففي خطابه الذي ألقاه في 
القمة الثالثينية التي استضافتها تونس الشقيقة نجد أن اغلب خطاب جاللته كان توضيح الحق 

 الدول العربية والشعوب المحبة للسالم إلى دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطيني، ويدعو
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، وينحو بالالئمة على الجرائم اليهودية التي ترتكبها إسرائيل في 

  . القدس الشريف

صاية الهاشمية  األهمية السياسية والعملية تتضح بتأكيد جاللة الملك على الو وبين صالح أن
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف ورفضه للقرارات األميركية فيما يتعلق بنقل 
السفارة األميركية إلى القدس وتهويد الجوالن األرض العربية السورية برهان صدق ودليل تأكيد على دور 

  .في سبيل المقدسات اإلسالميةالهاشميين الذين كانوا دائما يضحون بأرواحهم وقدموا دماءهم 

ويقول احد وجهاء البادية الجنوبية في محافظة معان الشيخ خالد العطون يمكن تحديد دعم   
الملك عبد اهللا السياسي لقضية فلسطين والوصاية الهاشمية للقدس في ثالثة مظاهر، أولها، توظيف 

ح حق الشعب الفلسطيني المسلوب والمنتهك ٕالمناسبات الدولية واإلسالمية والوطنية لشرح القضية، وايضا
وثانيها؛ تأييد التجمع الفلسطيني حول منظمة التحرير . من قبل اليهود ومن يدعمهم من القوى العظمى

والثالث؛ يتمثل في تقديم المبادرات لحل . الفلسطينية واعتبارها الممثل الشرعي األمثل للشعب الفلسطيني
  .القضية

لوماسية األردنية بقيادة جاللة الملك قدمت خطابا قوي اللهجة لحكومة  أن الدب مبينا العطون
إلى القدس المحتلة، » تل أبيب«الواليات المتحدة األمريكية حينما عزمت األخيرة على نقل سفارتها من 

وبين الخطاب أن ذلك يعد خرقا لقرارات األمم المتحدة المتعاقبة التي سبق أن وافقت عليها الواليات َ ُ ّ 
 كما يعد تحديا لمشاعر  المتحدة األمريكية، وتغييرا لمعالم القدس اإلسالمية،من منطلق الوصاية الهاشمية

  .األمة اإلسالمية والعالم العربي بما سيضر بمصالح الواليات المتحدة مع الدول العربية واإلسالمية

الشوبك طالل البدور، إن وفي ذات السياق بين مدير التربية والتعليم السابق احد وجهاء لواء  
ًالقضية الفلسطينية احتلت موقعا خاصا لدى الهاشميين منذ انطالقة الثورة العربية الكبرى وحتى تأسيس  ً
الدولة األردنية بجهد قادة بنو هاشم في الحفاظ على الفلسطينيين بأرضهم وبقيت منذ ذلك الحين تأخذ 

   ات منذ أن تولى جاللة الملك عبد اهللا الثاني بنمساحات من االهتمام الرسمي والشعبي في المباحث
  الحسين سلطاته الدستورية واستالمه الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس عمل من

  . أجل إحقاق الحق الديني والتاريخي للمسلمين عامة وللفلسطينيين خاصة على أرضهم ومقدساتهم
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واحد وجهاء الجفر الشيخ فارس مسند أبو تايه إن القيادة وأوضح رئيس بلدية الجفر األسبق   
الهاشمية ضحت بالغالي والنفيس من اجل المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف أولى 
القبلتين وثالث الحرمين منذ انطالق الثورة العربية الكبرى التي جاءت لتعيد لألمة كرامتها بعد أن سيطر 

  . األجنبي على وطنها

ٕالفتا أبو تايه إلى أن قضية القدس واألماكن المقدسة فيها مسيحية واسالمية هي تحت الوصاية 
 بها الهاشميون عبر التاريخ ولن يتخلوا عنها أبدا كما قال جاللة الملك عبد اهللا  الهاشمية التي تمسك

ماء العكر وكان الثاني في خطابه األخير في تونس قاطعا الطريق على المشككين والمصطادين في ال
 يسمى بصفقة القرن واشتراطاتها على األردن ليكون وطنا  جاللته واضحا عندما رفض رفضا قاطعا لما

وأشار أبو تايه إلى أن الشعب العربي الفلسطيني، يتطلع بأمل كبير إلى حكمة . بديال ومكانا للتوطين
  ات اإلسالمية والعربية في القدسومكانة جاللة الملك المنتصر دائما للقضية الفلسطينية والمقدس

وأكد احد وجهاء أبناء محافظة معان النائب السابق الشيخ خالد عليان البزايعة أن القيادة  
الهاشمية تقف دائما مع القضية الفلسطينية والفلسطينيين والقدس والمقدسيين من ارثهم التاريخي في 

ة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ٕقيادة هذه األمة والدفاع عن مقدساتها واقامة الدول
موقف أردني ثابت والذي ناصر قضية العرب األولى والتاريخ هو المرآة الذي يعكس بصورة صادقة ما 
ًقدمته المملكة وال تزال من مواقف ومبادرات في سبيل نصرة القضية والشعب الفلسطيني، ولم تدخل يوما 

مهاترات رغم المحاوالت البائسة من بعض األطراف للتشكيك في الموقف من األيام في مزايدات أو 
   الهاشمي الثابت حتى يكتب اهللا لنا النصر المؤزر إن شاء اهللا

كما دعا العالم اإلسالمي والمجتمع الدولي إلى المزيد من المساهمة في دعم الموقف األردني 
ن المقبول استبعاد الشعوب المتطلعة إلى التحرر الواضح الداعم للشعب الفلسطيني في عصر لم يعد فيه م

   .من رقبة االستعمار أو االستيطان

وأشار النائب السابق احمد حامد كريشان ان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس  
ديد من الشريف هو الخيار االستراتيجي األمثل لضمان السالم في هذه المنطقة كما أكد جاللة الملك في الع

  . خطاباته على منصات المحافل الدولية والقمم العالمية والعربية وكان أخرها في تونس الشقيق

 على أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، ورافض للسياسات  وشدد كريشان
ٕسرائيلي، وايجاد حل اإلسرائيلية التي ال تحترم القوانين واألعراف الدولية، وتدعو إلى إنهاء االحتالل اإل

ٕشامل ودائم وعادل، يبنى على أساس حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع 
    .  وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧من يونيو 

وقال احد شيوخ ووجهاء عشائر بني ليث في لواء البتراء الشيخ وجيد الحسنات ، إن التطورات  
 التي شهدتها األحداث األخيرة في القدس الشريف إلى جانب الممارسات الالنسانية التي واألبعاد الخطيرة
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يرتكبها الكيان الصهيوني في القدس وفي األراضي المحتلة وال سيما مواصلة إقامة المستعمرات ألبلغ دليل 
التوسع ومادام على أنه ال يمكن إقامة سالم عادل ودائم في المنطقة ما دامت إسرائيل تخطط للعدوان و

  .المجتمع الدولي ال يواجه مخططاتها بأكثر من قرارات الرفض واإلدانة واالستنكار

وفي ذات المعنى يقول احد وجهاء البادية الجنوبية في محافظة معان من قضاء المريغة الشيخ  
سالم حقيقي في  دائما بأنه ال يمكن أن يقوم  حسين خلف أبو نوير لقد آمنت المملكة وقيادتها الهاشمية

الشرق األوسط ما لم يتم إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية التي هي جوهر الصراع الدائر في 
وأضاف أبو نوير إن الذين يتصورون أن مرور الزمن كفيل بأن يصبح األمر الواقع أمرا مقبوال .المنطقة

إن الفلسطينيين بعد أن . يها النسيانيتناسون أن حقوق الشعوب في أوطانها ال تسقط بالتقادم وال يطو
صبروا ستين عاما أو تزيد دون بارقة أمل في السالم العادل لم يجدوا إال حجارة أرضهم يعبرون بها عن 

  >>....حقوقهم وعن رفضهم القهر اإلسرائيلي

  ٤ ص٩/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

 قدسيينجامعة القدس تحتضن حفل صندوق ووقفية القدس السنوي لدعم الطلبة الم
  

 استضافت جامعة القدس، الحفل السنوي لصندوق اقراض ومنح الطلبة المقدسيين -  وفا-القدس 
، إلطالق منحة جديدة لدعم الطلبة المقدسيين، ضمن برنامج إقراض ومنح الطلبة "لنا الغد"تحت شعار 

  .المقدسيين، وبرنامج تطوع وانتماء لخدمة المجتمع المقدسي

ية الرئيس محمود عباس، وبإشراف ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي واقيم الحفل تحت رعا
  .صبري صيدم، وبتمويل مشترك مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

وخالل كلمته بالمناسبة، أكد الوزير صيدم التزام الوزارة بدعم وحماية قطاع التعليم في مدينة 
حماية التعليم في المدينة المقدسة، وتوفير المنح الدراسية للطلبة ًالقدس، خاصة من خالل برنامج 

المقدسيين في الجامعات الفلسطينية، والدعم المالي للمؤسسات التعليمية بما يضمن تعزيز صمودها 
  >>....والوقوف في وجه مخططات االحتالل ومحاوالت أسرلة التعليم

لتنمية بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل وبارك الوزير لمؤسسة منيب رشيد المصري ل … >> 
 االيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم اإلسالمي، ولجامعة القدس تنظيمها –مكتوم 

ًهذا الحدث النوعي وتميزها األكاديمي، مشددا على العالقة التكاملية لوزارة التربية مع غيرها من 
  .القطاع التعليمي في المدينة المقدسةالمؤسسات ذات العالقة؛ لحماية ودعم 
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من جانبه، أكد أبو كشك، أهمية عمل صندوق ووقفية القدس الداعم لمدينة القدس، لتعزيز 
ًصمودها في ظل الوضع االقتصادي الفلسطيني العام للعائالت الفلسطينية والذي يشكل عائقا كبيرا أمام  ً

  .استكمال التعليم للطلبة في الجامعات الفلسطينية

واعتبر هذا الحفل محطة مهمة تعكس إنجازات صندوق ووقفية القدس في خدمة الطلبة 
ًالمقدسيين وتمكين المقدسيين، منوها بصفته رئيسا لصندوق إقراض ومنح الطلبة المقدسيين وأمين سر 
 صندوق ووقفية القدس، أن الصندوق حريص على االهتمام بدعم الطلبة باعتبار هذا الدعم هو استثمار

 يمضي بخطة طموحة  في مستقبل المدينة المقدسة، مؤكدا أن صندوق إقراض ومنح الطلبة المقدسيين
ًلتطوير أدائه لخدمة أكبر شريحة من الطلبة المقدسيين، وعلى أن جامعة القدس دائما تستثمر في العقول 

  .الفلسطينية ألن ذلك هو االستثمار الحقيقي من أجل الثبات والتمكين

ًإنه يتوجب علينا جميعا العمل الدائم من أجل القدس وأهلها، لتقديم المشاريع : "كشكوقال أبو 
ًالداعمة والواعدة ألجلها، وبهذا يكون حقا على أيادي الخير والعون أن تمتد لمدينة القدس على خطى 

  ."الثبات وتعزيز الصمود فيها

وفي كلمته قال رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري، إن هذا االحتفال   
الذي يتضمن ثالثة مواضيع رئيسة االحتفاء بإنجازات صندوق إقراض ومنح الطلبة المقدسيين الذي 

 طالب مقدسي، وهنا أقول أن ٥٠٠ة ألكثر من استطاع خالل األعوام الثالثة الماضية تقديم المساند
الشباب المقدسي هم على رأس اهتمامنا وأنا أومن بأن االستثمار في الشباب هو استثمار بمستقبل هذا 
ًالوطن ونيل حريته ، مضيفا نعتز بما تم إنجازه ونتعهد ببذل كل الجهود الممكنة لتصبح فرصة إكمال 

  . قدسيالتعليم الجامعي متاحة لكل طالب م

وأعلن المصري عن منحة جديدة للعام الدراسي المقبل بالشراكة مع الصندوق العربي لإلنماء 
على جهوده في تعزيز صمود الشعب   شاكرا الصندوق العربي االقتصادي واالجتماعي ومتبرعين أخرين،

اكة والتعاون لخدمة  جامعات فلسطينية لتعزيز الشر١٠ اتفاقيات مع ١٠الفلسطيني، ولنحتفي اليوم بتوقيع 
  . أكبر عدد من الطالب

ًبدوره، شكر نائب محافظ محافظة القدس كافة الجهود المبذولة لخدمة القدس ومقدساتها، مشيرا 
ًإلى أن هذا اليوم يشكل ابداعا وتميزا للمؤسسات الفلسطينية في تعاضدها مع المجتمع المقدسي  ً

تاللية الشرسة على القدس والتي تصاعدت عقب والمؤسسات المقدسية، خاصة في ظل الهجمة االح
اعالن ترمب نقل السفارة االمريكية إلى القدس، وبالتالي بدأت الهجمة تزداد ضد وجود المقدسيين خاصة 
ًضد قطاع التعليم، ناقال تحيات محافظ القدس عدنان غيث، معبرا عن اعتزازه بهذا الحفل الذي يجمع  ً

  .الطلبة معتبرا التعليم أهم سالح لحماية القدسالطاقات ويوحدها لخدمة القدس و



 
١٤

وتضمن الحفل االحتفاء بإنجازات صندوق إقراض ومنح الطلبة المقدسيين خالل السنوات 
 طالب مقدسي، وتم االعالن عن برنامج تطوع وانتماء ٥٠٠الماضية، حيث قدم مساندته ألكثر من 

ك االحتفال بإطالق مرحلة جديدة من المنح بالشراكة مع عماد شؤون الطلبة في جامعة القدس، وكذل
  . الدراسية للعام الدراسي الحالي والمقبل

يشار إلى أن صندوق ووقفية القدس هي هيئة مستقلة غير ربحية تأسست بناء على مبادرة 
أطلقتها مجموعة من الرجال الحريصين على مستقبل مدينة القدس، بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب 

 القدس والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة في المدينة المقدسة؛ بما يحافظ الفلسطيني في
  .على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني في القدس

  ٨/٤/٢٠١٩وفا 

***  

 ًمسيرة في العقبة تأييدا لمواقف الملك تجاه القدس
  

فعاليات الشعبية والرسمية في نظم مجلس محافظة العقبة بمشاركة ال -  نادية الخضيرات -العقبة 
المحافظة امس االثنين، مسيرة حاشدة تأييدا لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الداعمة للقدس والقضية 

  . الفلسطينية

وطالبت المسيرة التي شارك فيها رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة نايف بخيت 
ئر الحكومية والجامعات والمدارس، بالوقوف صفا واحدا خلف ورؤساء الفعاليات الشعبية ومدراء الدوا

  .القيادة الهاشمية الحكيمة والدفاع عن الوطن ومقدراته ومنجزاته

واشار بخيت الى مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وتمسكه  
ية، مؤكدا اعتزاز الشعب االردني بكل مكوناته بالوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في الضفة الغرب

بالسياسة المعتدلة التي ينتهجها جاللة الملك التي جعلت من االردن البلد اآلمن في المنطقة وانموذجا 
  .يحتذى على المستوى االقليمي والعالمي

 المشرفة وانطلقت المسيرة التي حملت صور جاللة الملك وشعارات تجدد البيعة للقائد وتؤيد مواقفه
 .في كل المحافل الدولية، وتؤكد عروبة واسالمية القدس وانها العاصمة االبدية للدولة الفلسطينية

  ٥ ص٩/٤/٢٠١٩الرأي 

*** 
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 األردن مستمر بدوره التاريخي لنصرة القضية الفلسطينية: مخيم السخنة
 

ة محمود الخولي، إن قال رئيس لجنة تحسين خدمات مخيم السخن -  نضال لطفي اللويسي- الزرقاء 
القضية الفلسطينية تمر هذه األيام بمؤامرات عدة لتصفيتها التي مضى عليها اكثر من سبعين عاما رغم 

 . ان هذه القضية كانت القضية االولى بالنسبة للعرب والمسلمين

واضاف نرى ان المدافع الرئيس عن هذه القضية جاللة الملك عبداهللا الثاني بصفته الوصي عن 
لمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، مشيرا الى ان االردن مستمر بدوره التاريخي لنصرة القضية ا

الفلسطينية وقد تمكن من اعادة الزخم اليها لتبقى القضية المركزية االولى إذ انه ال أمن واستقرار في 
نية وعاصمتها القدس ٕالمنطقة من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطي

 . الشريف

واكد انهم كأبناء للمخيمات يثمنون ويقدرون مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الثابتة والراسخة 
كلنا معك يا جاللة الملك وال نقبل وصيا على المقدسات في القدس ( ونقول  تجاه القضية الفلسطينية
  ).الشريف سواك يا سيدي

  ٤ ص٩/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اعتداءات

  واالحتالل يمنع اآلذان" األقصى"ًانتهاكا لـ ٥٦
  

 وكاالت رصد تقرير صدر عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، أكثر من –رام اهللا 
 انتهاك للمسجد األقصى المبارك والحرم االبراهيمي الشريف خالل شهر آذار المنصرم، في إشارة ١٠٠

.  لإلبراهيمي٥٣ انتهاكا لألقصى، و٥٦قتحامات والتدنيس للمسجدين، بواقع واضحة إلى ازياد حاالت اال
، واشار إلى الدعوات العنصرية لطرد األوقاف "األقصى"وتناول التقرير إبعاد شخصيات دينية ووطنية عن 

التامة على " السيادة اإلسرائيلية"ٕ، واعالن "القانون اإلسرائيلي"ٕاإلسالمية من المسجد واخراجها عن 
بدخول أي عضو أو تكتل من أبناء " اتحاد منظمات الهيكل"األقصى، باإلضافة إلى الشرط الذي وضعه 

هذه الجماعات في أي تحالف حكومي قادم بعد انتخابات الكنيست هو التزام الحكومة القادمة بفرض 
ل لمصلى باب كما تناول االقتحامات المتتالية لشرطة االحتال. داخل األقصى) صالة اليهود العلنية(

الرحمة، وأخذ قياساته، واغالق أبواب األقصى، واقتحامه من جهة باب المغاربة، باإلضافة إلى اقتحام 
مسجد قبة الصخرة واالعتداء على رئيس حراس األقصى، وعدد من العاملين، وتدنيس ما يسمى القائم 

ات االحتالل اصابت واعتقلت العديد  وبين التقرير ان قو  . بأعمال مفوض عام الشرطة اإلسرائيلية باحاته
احتجاجا على إغالق االقصى، وحولت المنطقة الى " باب األسباط" المواطنين الذين اعتصموا قرب  من



 
١٦

وكشف التقرير قيام . ثكنة عسكرية، ولم يكتف االحتالل بذلك بل منع رفع أذان صالتي المغرب والعشاء
أعمال فتح ثغرة تحت أسوار البلدة القديمة، تهدف لتمكين ب" سلطة اآلثار اإلسرائيلية"إلعاد و"جمعية 

قرب حائط " الحديقة األثرية"في سلوان إلى منطقة " مدينة داوود"السائحين من الدخول في ما يسمى 
وفي الحرم . البراق، وفتح هذا المدخل يلزم بتفكيك جزء من مبنى إسالمي يعود تاريخه إلى العصر األموي

    وقتا، ومواصلة الحصار والحواجز والتفتيش، وتحويل المنطقة٥٣حتالل رفع األذان االبراهيمي، منع اال
 ادى  الى ثكنة وسط احتفاالت المستوطنين داخل االبراهيمي، وفي حلحول" بعيد المساخر"فيما يسمى 

    .مستوطنون طقوسا دينية تلمودية في مقام النبي يونس

  ٩ص/٩/٤/٢٠١٩األنباط 

***  

  شؤون مقدسية
  

  في القدس" األونروا"جنة مختصة تبحث التهديدات اإلسرائيلية بإغالق مؤسسات ل
  

، اجتماعات لجنة البرامج التعليمية الموجهة استضافت دائرة الشؤون الفلسطينية - بترا -  عمان
  ". دورة القدس"للطلبة العرب في االراضي العربية المحتلة، بدورتها التاسعة والتسعين بعنوان 

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

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

مشيرا الى مواصلة األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني جهوده الدؤوبة ومساعيه المتواصلة لدعم 
يق التي اقرتها األعراف اإلنسانية والمواثيق الدولية وبشكل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشق

ٕخاص حقه في تقرير مصيره على ترابه الوطني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
  . الشرقية

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

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

النتهاكات االسرائيلية المتواصلة، وبشكل خاص تجاه ولفت الى ان دور اللجنة يتعاظم في ظل ا
قطاع التعليم في االراضي العربية المحتلة، ما يضع الجميع امام مسؤولياته في التطوير المستمر للبرامج 
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التعليمية الموجهة من القطاعات العاملة في هذا المجال وبما يتناسب واحتياجات الطالب في األراضي 
  . لعمل على ضمان وصولها اليهم بالطريقة الفنية التي تمكنهم من االستفادة منهاالعربية المحتلة، وا

وتناقش اللجنة على مدى اربعة ايام، التحديات والمعيقات التي تواجه الطالب والعملية التعليمية 
 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"كما ستبحث اللجنة التهديدات االسرائيلية باغالق مؤسسات 
شويه صورة العرب في المناهج المدارس، اضافة الى مناقشة تشويه اسرائيل للمنهاج العربي الفلسطيني وت

االسرائيلية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة تحافظ على الهوية الوطنية والقومية وانتمائهم الحضاري 
  .والتاريخي، وتحقق افضل النتائج على الصعيد العلمي والمعرفي والتقني

 ٨ ص٩/٤/٢٠١٩الرأي 

***  

  عاما من العطاء في القدس٩٧"..مدرسة األيتام
  

رغم تعرض طلبة مدرسة األيتام الصناعية في مدينة القدس المحتلة،  - القدس وفا نديم عالوي
النتهاكات واقتحامات متكررة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، إال أنها لم تنقطع يوما واحدا عن تقديم 

  .التعليم الصناعي للطلبة، حيث تعتبر مالذهم اآلمن لحين تخرجهم

 الكثير من االعتداءات والمضايقات شبة اليومية، ١٩٢٢رسة التي تأسست من عام تواجه المد"
بسبب موقعها داخل البلدة القديمة، حيث يتعرض طلبتها وهيئتها التدريسية لمحاوالت استفزازية من قبل 

صميم ، قال رئيس قسم الت"االحتالل ومستوطنيه، الذين استولوا عنوة على عشرات المنازل في تلك المنطقة
  .الجرافيكي في المدرسة أسامة سلهب

تخدم المدرسة الطلبة األيتام والحاالت الخاصة في المرحلة االعدادية والثانوية، باإلضافة : وتابع
إلى المنتظمين ممن أنهوا الصف العاشر لدمجه في نظام التعليم المهني، كما يوجد فيها فرقة موسيقية 

 وفيها مطبعة تعد من أولى المطابع في فلسطين كانت تطبع صحف تعد من أعرق فرق الموسيقى العربية،
  .الجهاد والدفاع الفلسطينية

عاصرت فترة االنتداب البريطاني لفلسطين، وتوافد عليها الطلبة من كل حدب وصوب، وتخرج "
قدس، فيها مئات الطلبة الذين شغلوا مناصب مرموقة، وهي ثاني أكبر بناية بالبلدة القديمة في مدينة ال

 طوابق، وتتواجد في الحي ٣، ومسجد الرصاصية، وهو مكون من "خاصكي سلطان"وتضم مبنى تكية 
 متر من المسجد األقصى المبارك، ويتوفر بها ساحات واسعة داخلية مسقوفة ٢٠٠االسالمي على بعد 

 عام ٧٠٠الـ شيدت مبانيها خالل حقبتين، األولى كانت قبل قرابة : "واستطرد."وساحات خارجية مكشوفة
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 غرفة وقاعة استقبال، وفي الحقبة ٢٤خالل الحقبة المملوكية، إذ كان عبارة عن قصر يتكون من 
العثمانية تم توسيع المبنى، إلى أن تم اعادة ترميمه من جديد وتحويله لمدرسة تشكل أولى المدارس 

سة كانت تقدم مواد مهنية في وأشار إلى أن المدر".الرائدة في تقديم التعليم المهني للطلبة في القدس
مهن تصنيع األحذية ، ومهن النسيج، ومهن فنية يدوية أخرى، إلى أن : تخصصات اندثرت اليوم، مثل

بدوره، قال مدير .تطورت واصبحت تقدم تخصصات في مجال الجرافيكس والطباعة والنجارة بكافة مراحلها
 جاءت فكرة تأسيس المدرسة نتيجة الكوارث التي حلت ":وفـــــا"المدرسة في البلدة القديمة عمر غرابلي لـ

بفلسطين قبل عشرينات القرن الماضي، ما أدى إلى زيادة عدد الطلبة من االيتام والفقراء، وبالتالي تم 
وأضاف غرابلي، ان الطلبة الذين يأتون عبر باب العامود . متر إليوائهم٤٦٠٠استخدام مبنى مساحته 

واشار إلى أن للمدرسة .الستفزازات متكررة من قبل المستوطنين  ، ويتعرضون  نقاط تفتيش٤يتعرضون لـ 
، ويعمل منذ ذلك الوقت بشكل بسيط، حيث يعد مأوى ١٩٨٤فرع آخر في العيزرية تم استحداثه عام 

وبين، انه في عام . بشكل كامل ومجاني٢٠٠٣للطلبة االيتام ممن يحملون الهوية الفلسطينية بعد عام 
 طالب، ولكن العدد تراجع تدريجيا مع المضايقات المتكررة من قبل ٥٠٠يرتاد المدرسة نحو  كان ١٩٦٧

ان المدرسة بشكل دوري تحتاج "وعن أبرز العقبات التي تواجه المدرسة، قال غرابلي .ما سلطات االحتالل
 دخولها من خالل الكتب، واالوراق، وادوات التعليم المهني، واالحتالل يعرقل: الى مستلزمات مدرسية مثل

نحن : وعن آلية عمل المدرسة في ظل العقبات التي يفرضها االحتالل، أوضح".فرض رقابة شديدة عليها
نعمل وفق خطط من خالل تشجيع الشبان المقدسين على االنخراط بالتعليم المهني، لضمان مستقبلهم في 

  ".العيش الكريم، والصمود على األرض

  ٩/٤/٢٠١٩وفا 

***  

 ٢٠٢٠قدم ملف ترشيح القدس عاصمة الرياضة االسالمية لعام الرجوب ي
  

رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية، اللواء جبريل الرجوب، اليوم االثنين، مشروع   قدم- وفا- جدة 
، خالل االجتماع الطارئ للجمعية العمومية لالتحاد ٢٠٢٠القدس عاصمة الرياضة االسالمية "اعتماد 

سالمي الذي عقدته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، النتخاب رئيس الرياضي للتضامن اال
  .لالتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي

ونوه الرجوب إلى أن ما تتعرض له القدس، وما تعنيه لكل المسلمين، يستدعي الوقوف إلى جانب 
  . هوية وتاريخاالمشروع وتبنيه لصد القرارات والمؤامرة الظالمة، التي تتعرض لها القدس

والقى المشروع ترحيب الجميع واحيل للمصادقة من قبل المكتب التنفيذي، الذي انعقد بعد اجتماع الجمعية 
  .العمومية مباشرة
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كما أقر الحضور باإلجماع انتخاب األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا التحاد التضامن 
الفيصل لهذا المنصب سينعكس على  ن انتخاب، وأكد الرجوب أ٢٠٢٣- ٢٠١٩اإلسالمي للفترة من 

  .الرياضة اإلسالمية بمزيد من التطور واإلنجازات

وناقش المكتب التنفيذي برئاسة الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رئيس اللجنة 
  .٢٠٢٠االولمبية السعودية، طلب فلسطين ترشيح القدس عاصمة للرياضة االسالمية 

ء على تكليف األمانة العامة للتنسيق مع مسؤولي ملف مدينة القدس ليتم عرضه واتفق األعضا
بشكل نهائي للمصادقة خالل االجتماع الحادي عشر للجمعية العمومية القادم، مع التأكيد أن فلسطين هي 

  .الوحيدة، التي تقدمت بالطلب وفق المعايير المطلوبة من االتحاد الرياضي للتضامن االسالمي

  ٨/٤/٢٠١٩وفا 

***  

  شؤون األسرى

 ٢األسرى يبدؤون معركة الكرامة .. بعد مماطلة االحتالل

، اإلضراب المفتوح عن ٢٠١٩-٤-٨بدأت قيادات الحركة األسيرة ومئات األسرى، مساء االثنين 
 .، بعد تعنت إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالبهم٢الطعام، مطلقة بذلك معركة الكرامة 

م األسرى دخول قيادات الحركة األسيرة باإلضافة إلى مئات األسرى اإلضراب وأكد مكتب إعال
 .بعد تعنت إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالب الحركة األسيرة) ٢معركة الكرامة (المفتوح عن الطعام 

، أن األسرى في سجون روقبيل ذلك أكد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين، قدري أبو بك
بصدد اإلعالن عن إضرابهم المفتوح عن الطعام خالل الساعات القليلة القادمة، في " سرائيلياإل"االحتالل 

 .حال لم يتراجع االحتالل عن محاولته التهرب من استحقاقات التفاوض التي جرت في األيام الماضية

ن إن األسرى أمهلوا االحتالل ساعة أو ساعتين قد يعلنو: وقال أبو بكر، في تصريحات صحفية
  .بعدها اإلضراب

غادر اليوم المعتقل الذي " المعروف باسم بيتون" اإلسرائيلية"وأشار إلى أن مدير أمن السجون 
يجري فيه التفاوض بذريعة وجود اجتماع لديه، وأبلغ األسرى أنه مشغول، وأغلق هاتفه الحقا، في محاولة 

  .للتهرب من االلتزامات على ما يبدو
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ر داخل سجون االحتالل سيخوضون هذا اإلضراب في بدايته بعد أن  أسي١٠٠وأكد أن أكثر من 
  .ً أسيرا من جميع المعتقالت١٥كان العدد سابقا يقتصر على 

وفي األول من مايو ..  إبريل الجاري سينضم الكثير من األسرى لإلضراب١٨وأشار إلى أنه في 
 .ة الطوعية فيهالقادم سيكون اإلضراب مفتوحا عن الطعام ألي أسير يريد المشارك

  ١ ص٩/٤/٢٠١٩السبيل 

***  

  آراء عربية
 حرب نفسية في ثنايا صفقة القرن

 كمال زكارنة

في تاريخ الصراع الفلسطيني والعربي صحيح ان هناك مؤامرة امريكية اسرائيلية، هي االخطر 
االسرائيلي، تستهدف القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، ارضا وشعبا، وكذلك االراضي العربية المحتلة، 
لكن الترويج لهذه المؤامرة التي صيغت تحت عنوان صفقة القرن وتضخيمها بهذا الشكل، ورفع منسوب 

 قدر وقع وانتهى على الشعب الفلسطيني واالردن ومصر، وهي مخاطرها الى هذا الحد، وتصويرها على انها
الجهات الثالث المعنية مباشرة والمستهدفة بهذه المؤامرة، والتلويح باالعالن عنها بتواريخ مختلفة، 
والتلميح الى مضمونها من خالل تسريبات واجراءات حصلت على االرض، واخرى بانتظار ان تحصل، كل 

حرب النفسية اوال، بهدف ترويض الشعوب العربية والدفع بها الى زوايا االحباط ذلك يندرج في اطار ال
واليأس، ويترافق ذلك مع تحقيق اهداف رسمها االحتالل مسبقا، لكنها اقل من التوقعات التي تصورها 
مؤامرة صفقة القرن، حتى تكون تلك وقع تلك االهداف مقبوال لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية 

  ."الحمدهللا اجت على هيك"تكون ردات الفعل عليها ضعيف جدا، وال تتجاوز حاجز و

االدارة االمريكية والكيان المحتل يدركان جيدا ومقتنعان تماما، بأن الشعب الفلسطيني لن يغادر 
وطنه اال جثثا محملة الى القبور، وفي فلسطين التاريخية حوالي سبعة ماليين فلسطيني، من سيجبرهم 

 الرحيل الى سيناء او الى اي مكان آخر، ويدركان ايضا، ان االردن ملكا وحكومة وشعبا لن يشارك على
في اي مشروع تحت اي مسمى، ال يلبي الحقوق الفلسطينية المتمثلة باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

ا ال تقبل منح  وعاصمتها القدس الشرقية، وان مصر شعبا ونظام١٩٦٧على حدود الرابع من حزيران 
فلسطين لالحتالل الصهيوني وان تخسر نصف سيناء كذلك، وتكون الخسارة مضاعفة وان تنقل الى 

  .ّحضنها بؤر تفجر وصراعات ونزاعات سوف تفرخ نقاط تفجير عديدة مستقبال

كل هذا الضجيج الذي يترافق مع الحديث عن صفقة القرن الذي يفتعله االحتالل واالدارة 
ربما يهدف على االقل في المراحل االولى الى ضم الكتل االستيطانية الضخمة في القدس االمريكية، 
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التي تقع تحت السيطرة االسرائيلية امنيا ) ج(والضفة الغربية الى الكيان المحتل، يتبع ذلك ضم مناطق 
حكم من مساحة الضفة الغربية، ومن ثم التفاوض على شكل من اشكال ال% ٦٠واداريا وتمثل حوالي 

  .الذاتي للسكان الفلسطينيين، كما يخطط االحتالل

لماذا ال تقام الدولة الفلسطينية داخل فلسطين التاريخية، ولماذا ال يرحل االحتالل بدال من ترحيل 
اصحاب االرض الشرعيين، وهل تتنازل االمة العربية التي قبلت بوجود دولة يهودية في فلسطين، عن 

كل التعقيدات الموجودة حاليا بسبب االحتالل الذي ال يفهم اال منطق القوة، فان كامل فلسطين لليهود، رغم 
امكانية حل الصراع كما هو اآلن، اسهل بكثير من حله بعد اسقاط صفقة القرن على المنطقة، الن 

كل هذا الضجيج . الجميع سيدخلون معها في دوامة العنف وصراع االستنزاف الذي ال ينتهي ولن يتوقف
 تنثره صفقة القرن، ويمأل الفضاء توقعات وتأويالت وتخوفات، سوف يتكسر على صخرة الموقف الذي

 .االردني المصري الفلسطيني المشترك، الرافض للصفقة وكل ما يتصل بها، والمسنود بغطاء عربي صلب

  ١٧ ص٩/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 
 

 )٢- ١(هل لدى الفلسطينيين ما يفعلونه؟ 

 عريب الرنتاوي

 التي ما إن لجأوا إليها حتى أمكن لهم قلب الطاولة على رأس "األوراق"هل لدى الفلسطينيين من 
ً الصهيوني المسمى زورا وبهتانا–المشروع األمريكي  ً وافكا بـ ً ، وما "األوراق"، ما هي هذه "صفقة القرن"ٕ

 هي مزايا وعواقب استخدامها؟

سؤال ال تخلو منه أية مقابلة مع أي مسؤول أو مثقف فلسطيني، وهو سؤال يشغل عقول 
، يذكر بما كان عليه حالهم "التيه"الفلسطينيون ويستحوذ على أفئدتهم ومشاعرهم، وسط إحساس عميق بـ

الدولية المحيطة بقضيتهم  جوهري، يتمثل في اختالف الظروف ، مع فارق١٩٦٥ – ١٩٤٨من في الفترة 
الوطنية، فالحقبة تلك، كانت حقبة صعود لحركات التحرر الوطني العربية واألممية، حملت الحركة الوطنية 

ًافتا وتفريطا، ويلفظ ها تهلالفلسطينية الوليدة على أجنحتها، فيما الحالة العربية اليوم، تبدو في أكثر مراح ً
 .المعسكر االشتراكي آخر أنفاسه في آخر معاقله على الساحة الدولية

ًاإلجابة على السؤال االفتتاحي لهذه المقالة، تأتي غالبا، ضبابية ومتلعثمة، ال تشفي غليل  ً
هم  في عروق خصوم"األدرينالين"ٍالفلسطينيين لرؤية ضوء في نهاية النفق، وال تسيل أي قدر من 

محل التفكير العلمي والعملي، وتضيع البوصلة في زحمة » البالغة»و» االنشاء«وأعدائهم، فيحل 
التي ترهن الحاضر بعلم الغيب، وتعلق جدول األعمال الوطني »  اليقينية- اإليمانية»و» الشعاراتية الفارغة«

 –ي، أو في بعدها اليساري  الدين–سواء في بعدها اإليماني  «الحتميات التاريخية«الملموس على مشجب 
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يضربني كما يضرب ماليين الفلسطينيين » التيه»ٍومن أسف، أنني ال أملك الجواب على سؤال، فـ.القومي
على أنني أعتقد تمام االعتقاد، بأن المدخل لإلجابة ... في الوطن المحتل والمحاصر والمبدد والمشتت 

، وهل ما يزال باإلمكان اختزاله »روع الوطني الفلسطينيإعادة تعريف المش«على هذا السؤال، إنما يقع في 
بعد كل » صالحيته«، ودراسة مدى »العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس«في 

تعريف «ما أمكن إلسرائيل وحلفائها فرضه من وقائع على األرض، وهل يمكن بناء توافق وطني حول 
ناصر هذا المشروع ومكوناته؟ وما الذي يتعين علينا فعله، بكافة األطر لهذا المشروع، وما ع» جديد

 عثرة في طريقه؟ مشروعنا الجديد وما الذي يقف حجروالهياكل والمؤسسات القائمة، وما الذي يخدم منها 
وأية أشكال وأولويات وأدوات كفاحية يتعين على الشعب الفلسطيني اللجوء إليها واستخدامها في ... 
إن المطلوب اليوم، : لة المقبلة من كفاحه على طريق الحرية واالستقالل وتقرير المصير؟سيقول قائلالمرح

بيد أننا كلما أكثرنا من الدعوات للمصالحة، كلما ...ًإنجاز المصالحة الفلسطينية فورا ومن دون إبطاء 
لوطني العامودي، إلى داخل االنقسام ا» فيروس«ًازدادت الحالة الفلسطينية تشظيا، وانظروا كيف انتقل 

لكن ... الفصيل الوحيد، وفي صفوف منظمة التحرير، وكيف أصاب القائمة العربية المشتركة في مقتل
تردي الحال الفلسطيني وتشظيه، ال يجب أن يمنعنا من مواصلة الدعوة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، 

، »المقاومة الشعبية السلمية«تطوير : ٍل قائل ثانوقد يقو.في التقدير والرهان» سذاجة«ولكن من دون 
ّهبات القدس »مسيرات العودة و: وتستحضر لهذه الغاية نماذج رائدة في الفعل الشعبي السلمي المقاوم

ٕالقدس انتفضت بدعم واسناد من : ، ولكن تمعنوا في مغزى وداللة هذه األفعال»واألقصى المتعاقبة
ً أساسا، وبعيدا عن٤٨فلسطيني   مناطق سيطرة السلطة والمنظمة والفصائل، وتمعنوا كذلك، في مغزى ً

على جدول أعمالها قط، » العودة«وداللة المفاوضات التي صاحبت مسيرات العودة، والتي لم تدرج 
، ال تفضي إلى انفجار القطاع، وال تسقط سلطة األمر الواقع في »تهدئة« ليقتصر البحث من خاللها على 

ٕواطالق » رفع كلفة االحتالل»ال يعني ذلك مرة أخرى، الكف عن المطالبة بـ... ّ والمجوعالقطاع المحاصر
مقاومة شعبية سلمية في الضفة والقطاع، فتلكم مهمات مدرجة على جدول أعمال كل المراحل النضالية 

معرفة وجهة ، أو االدعاء ب»إبراء الذمة«ًالفلسطينية، ولكن يتعين التفكير باألمر بعيدا عن الرغبة في 
إننا بحاجة لبعث منظمة التحرير وتطويرها : وقد يقول قائل ثالث.البوصلة ومالمح طريق الخالص

أذكر أن هذا ... ٕوترشيقها، واعادة وصل ما انقطع من أدوارها وصالتها بالتجمعات الفلسطينية حول العالم 
ذ ذلك التاريخ القديم، تردت أوضاع الشعار كان محور صراعتنا الداخلية قبل وبعد الخروج من بيروت، ومن
، وتعاظمت الفجوات بين »تشبيبها«المنظمة بدل أن تتطور، وزادت الحركة الوطنية شيخوخة بدل أن يجري 

الممثل الوطني، الشرعي والوحيد، وشعبه، إلى أن جاءت السلطة، فأكلت االبنة أمها، وظل جيالن من 
حتى أن البعض من الغيورين ... ظمة ومنظماتها الشعبيةخارج أطر المن) وحتى المقيم(الشعب الالجئ 

على طريقة » وكالة فلسطينية عالمية«على مآالت القضية الفلسطينية، بدأ التفكير بالحاجة إلطالق 
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، فيما يذهب آخرون، من أصحاب الرؤى الضيقة والمغلقة، جاهدين في »الوكالة اليهودية العالمية«
ٕمطلب بعث واحياء ... زية، ومن ضمن صراع فئوي مقيت وبغيضمحاوالتهم خلق أطر بديلة وموا

المنظمة، بات هو اآلخر بحاجة لبحث وتحليل، إن لجهة جديته وفرص تحققه، أو لجهة أدواره المحتملة 
إن المخرج، أو أحد المخارج، في حركة المقاطعة الوطنية والعالمية، وهذه : وقد يقول قائل رابع.والمرجحة

ولكن تمعنوا في تداعيات التهافت ... في الليل الفلسطيني البهيم » األسطع«الضوء ربما تكون نقطة 
غير المسبوقة من قبل الكثيرين على التطبيع مع إسرائيل وكسب ودها، » الهرولة»العربي واإلسالمي و

ًلتروا أن هذه الحركة بدورها، تواجه تهديدا جوهريا سيما في ضوء التوجهات الجديدة لليمين األ مريكي ً
والدعوة لمقاطعتها من جهة، والعداء » نقد إسرائيل«واألوروبي، والتي تسعى في إقامة تماثل مصطنع بين 

حركة المقاطعة يجب أن تستمر وأن تدعم، بوصفها استراتيجية بعيدة المدى ... للسامية من جهة ثانية
ٍوالى غد.... ا ٕإلعادة األمور إلى نصابها، واعادة بناء الرواية الفلسطينية وترويجه ٕ. 

  ٢٠ ص٩/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  كي ال ننسى
  

  وبشاعات إسرائيل ال تتوقف.. ذكرى مجزرة دير ياسين
 

نيسان هو يوم ذكرى مجزرة دير ياسين، إحدى /التاسع من إبريل -  العربي الجديد- القدس المحتلة
، والتي سقط ١٩٤٨طينية عام أبرز الفظائع التي ارتكبتها جماعات يهودية متطرفة في تلك القرية الفلس

 .ً شهيدا٣٦٠جراءها نحو 

) كان يتزعمها مناحيم بيغين آنذاك" (آرجون"ارتكبت المجزرة منظمتان عسكريتان صهيونيتان هما 
وبدم . الصهيونية" الهاجاناه"، باتفاق مسبق مع عصابات )كان يترأسها إسحق شامير" (شتيرن ليحي"و

 نسمة، بهدف ٧٥٠ي دير ياسين الفلسطينية، والتي كانت تعد نحو بارد أجهزوا على مئات األهالي ف
ًتهجير من بقي حيا منهم لالستيالء على األرض، وهي السياسة التي تقوم عليها سياسة االغتصاب 

 .المتواصلة منذ قيام دولة إسرائيل حتى اليوم

 القرية قرابة الساعة لم يستسلم أهالي دير ياسين كما توقع المعتدون، والذين بدأوا هجومهم على
ً جريحا في صفوف اليهود ٣٢ قتلى وما ال يقل عن ٤ًالثالثة فجرا، وتفاجأوا بنيران األهالي التي أوقعت 

 .المتطرفين

ّ، وتمكنوا من استعادة جرحاهم، وفتحوا نيران "الهاجاناه"فاستقدم المعتدون إثر ذلك دعم عصابات 
 .أو طفل أو امرأةأسلحتهم على األهالي دون تمييز بين رجل 
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ًومع حلول الظهيرة، أصبحت القرية خالية تماما من أي مقاومة، بعد أن عمدت قوات المنظمتين 
 .اليهوديتين إلى تفجير بيوت القرية بالديناميت أو االستيالء عليها بالكامل

قعة وتشير المعطيات التاريخية عن المجزرة بأن العصابات الغادرة هاجمت قرية دير ياسين الوا
غربي مدينة القدس المحتلة من محاور عدة، مستغلين غياب رجال القرية الذين خرجوا للمشاركة في 

 .، وآخرين ذهبوا للقدس للمشاركة في تشييع القائد عبد القادر الحسيني"معركة القسطل"

ك ًوتذكر التسجيالت التي كتبت عن تلك المجزرة، وتحديدا عن مندوب الصليب األحمر الدكتور جا
دو رينيه، في حينه، بأن العصابات في تلك الليلة تجمعت وبكامل عتادها العسكري وباشرت بنسف بيوت 
ًالقرية واحدا تلو اآلخر، واحراق بيوت أخرى بمن فيها، فحاولت النساء واألطفال الخروج من القرية طلبا  ٕ ً

 مرمى أسلحتهم، وتم تمشيط للنجاة، فما كان من العصابات الصهيونية إال أن سارعت بحصد من وقع في
ً شهيدا كما ورد ٣٦٠القرية وتجميع من بقي على قيد الحياة وأطلقوا عليهم الرصاص، لتخلف المجزرة 

 .بشهادته

وبحسب روايات بعض ممن نجوا، فإن العصابات الصهيونية قامت بالتمثيل بالجثث، وبقر بطون 
والد والتمثيل بهم أمام أعين أمهاتهم، وتقطيع األيدي النساء الحوامل والمراهنة على نوع األجنة، وقتل األ

بالعراء، إضافة إلى ممارسات مشينة  الجثث وتركًواألوصال واألعضاء التناسلية، وقتل األحياء حرقا، 
 من األطفال األحياء ٥٣كما أُلقي .فتيات الفلسطينيات الصغيرات، ومن ثم قاموا بذبحهنارتكبت بحق ال

 من الرجال األحياء في حافالت ليطوفوا بهم داخل القدس طواف ٢٥وراء سور المدينة القديمة، واقتيد 
ر القرية وألقيت الجثث في بئ. ًالنصر على غرار الجيوش الرومانية القديمة، ثم أعدموا رميا بالرصاص

بينما قام أفراد الهاجاناه الذين احتلوا القرية بجمع جثث أخرى . وُأغلق بابه بإحكام إلخفاء معالم الجريمة
في عناية وفجروها لتضليل مندوبي الهيئات الدولية ولإليحاء بأن الضحايا لقوا حتفهم خالل صدامات 

يل، إحدى الوسائل التي انتهجتها المنظمات وكانت هذه المذبحة، وغيرها من أعمال اإلرهاب والتنك.مسلحة
وقد عبرت الدولة العبرية عن .الصهيونية المسلحة من تفريغ فلسطين من سكانها عن طريق اإلبادة والطرد

: ً عاما من وقوعها، حيث قررت إطالق أسماء المنظمات الصهيونية٣٢فخرها بمذبحة دير ياسين، بعد 
اجاناه على شوارع المستوطنة التي ُأقيمت على أطالل القرية ٕاإلرجون، واتسل، والبالماخ، واله

مجازر أخرى ومتتابعة ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، كما ال تزال تقتل بدم بارد .الفلسطينية
 .شباب وشابات فلسطين في الشوارع وعلى الحواجز، وتمعن في تمديد مستوطناتها دون رادع

ب الحية الرافضة لكل أشكال االحتالل واغتصاب الحقوق وهدر دم ذكرى راسخة في تاريخ الشعو
  .ّشعب همه العيش بأرضه كأبسط حق من حقوق اإلنسان

  ٩/٤/٢٠١٩العربي الجديد 

***  
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   عبد القادر الحسينيالقائدًعاما على استشهاد  ٧١
 

 قـسطلال قريـة فـي الحـسيني القـادر عبـد الشيخ الستشهاد ٧١الـ الذكرى ٨/٤/٢٠١٩ يوم صادفي
 موسـى بـن القادر عبد ولد.أيام ثمانية لمدة اإلسرائيلية العصابات ضد معركة قاد أن بعد القدس من القريبة

 فـي االبتدائيـة المعارف روضة بمدرسة االبتدائي تعليمه وأتم ١٩٠٨ عام القدس بمدينة الحسيني كاظم بن
 تعليمـة أتـم حيـث آنـذاك الوحيـدة صريةالعـ المدرسـة وهي اإلنجليزية "صهيون" مدرسة إلى انتقل ثم القدس
 منهـا طـرد أن لبـث مـا ثـم بيـروت فـي األمريكيـة الجامعـة فـي والعلـوم اآلداب بكليـة بعدها التحق ثم الثانوي

 إلــى فتوجــه الحريــة مــن بقــدر لــه تــسمح أخــرى بجامعــة االلتحــاق إال منــه كــان فمــا الــوطني لنــشاطه ًنظــرا
 الجامعـة فـي العلـوم بكليـة "الحـسيني" التحـق حـين.بهـا الكيمياء سمق في ودرس بالقاهرة األمريكية الجامعة

 إسـماعيل حكومـة فـأمرت سياسـتها، وأدان آنـذاك للجامعـة المـشبوه الـدور بفـضح قـام القاهرة في األمريكية
 جريـدة فـي ًمحـررا ويعمـل فلـسطين بـالده إلـى القـادر عبـد ليعـاد ١٩٣٢ عـام مـصر مـن بطرده باشا صدقي

 رحلـة الحسيني بدأ ١٩٣٥ العام ومنذ.فلسطين في األراضي تسوية دائرة في ًمأمورا ثم "ميةاإلسال الجامعة"
 ومـن محطـات القـسطل معركـة فـي استـشهد حيـث ١٩٤٨ عام حتى استمرت فلسطين، عن دفاعا المقاومة

 عـام ينـاير فـي "الحـسيني" عـاد.مقاومة للبريطـانيين معركـة الخـضر الـشهيرة التـي أصـيب بهـا إصـابة بالغـه
 هـذه ولكنـه الحكومـة رئـيس باشـا صدقي إسماعيل بأمر منها طرد وأن سبق التي الدولة مصر إلى ١٩٤٦

 وتنظــيم إعــداد علــى عمــل مــصر فــي مكوثــه فتــرة وخــالل.جروحــه ومــداواة األطبــاء علــى للعــرض عــاد المــرة
 حــفز وقـف علــى وعمـل القــدس قطـاع قيــادة تـولى ١٩٤٧ عــام وفـي.فلــسطين فـي االحــتالل ضـد المقاومـة

 .المقدسـة المدينـة محـيط فـي المتواجـدين المـستوطنين علـى هجومية بعمليات قام ثم ومن اليهودية، القوى
 ،"حـاييم ميقـور" كــمقر العربيـة باألحيـاء تعـم كانـت يهوديـة مراكـز عـدة علـى المنظم الهجوم إلى باإلضافة

 وفـي.مـستوطنا ٥٠ فيهـا لقتـ والتـي ١٩٤٨ عـام يناير من عشر السادس في "صوريف" معركة إلى ًوصوال
 قريــة باقتحــام فقــام االحــتالل، ضــد الــشرسة القــسطل معركــة "الحــسيني القــادر عبــد" خــاض ،١٩٤٨ عــام

 وطــأة وتحــت الــصهيونية القــوات طــوق فــي ومجاهديــه وقــع أن لبــث مــا المجاهــدين مــن عــدد مــع القــسطل
 القـادر عبـد" استـشهد ألربعـين،ا عمـر فـيو.منهـا ين المحتلـطـرد مـن تمكنـوا سـاعات ثـالث بعـد لكن نيرانهم

 بيـوت مـن بيـت قـرب جثتـه وجدت حيث ١٩٤٨ عام إبريل من الثامن صبيحة اليوم هذا مثل في "الحسيني
 .الحديد باب في والده ضريح بجانب ودفن القدس، إلى التالي اليوم في فنقل القرية

 ٨/٤/٢٠١٩شبكة الراية اإلعالمية 

***  
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  اخبار باالنجليزية

Time for Arabs to adopt forceful posture against Israel 
 
It came as no surprise when Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said during an interview on 
Israel’s Channel 12 on Saturday that he is going to extend Israel’s sovereignty to the illegal Jewish 
settlements in the West Bank, or when he also said: “I do not distinguish between settlement blocs 
and isolated settlements.” 
This is, of course, only the beginning of creeping Israeli annexations of Palestinian lands. Netanyahu 
is obviously hoping to win support from hardline Israelis by declaring his intention to annex more and 
more Palestinian lands to Israel once he is reelected. 
The Israeli leader is obviously encouraged by US President Donald Trump’s recognition of 
Jerusalem as the capital of Israel in 2017, and by his recognition of Israeli sovereignty over the 
Syrian Golan Heights. 
The appetite of Netanyahu for Palestinian and Arab territories has no limit and where it will end is the 
big question. 
The Palestinians would not be surprised now if, once reelected as the next prime minister of Israel, 
Netanyahu would even go an extra mile in his belligerent and provocative policies by annexing the 
entire West Bank. 
The number of settlements that Netanyahu is now contemplating the annexation of occupies a large 
portion of the West Bank already. Once their occupation and annexation is fully digested, Israel, 
under Netanyahu, would complete the journey of aggrandisement of Palestinian lands by annexing 
most of the West Bank if not all of it. 
Meanwhile, all that the Arabs say or can say is to reiterate their faith in a peace negotiation with 
Israel. This corrupt Arab policy cannot undo the damage already done to the Palestinian cause. It is 
time that the Palestinians and the Arab world change course, and instead of pleading for peace 
talks, they should adopt a more forceful posture that Israel and its supporters would understand 
more. 
There must be an alternative to just praying for relaunching the now sterile talk about a peaceful 
settlement with Israel. This reconsideration of posture by the Arab side would require a sober 
analysis of the options that could still be available. Otherwise, the Palestinians and their Arab 
supporters would continue to live in a dream world that has no end. 

Jordantimes 8/4/2019 

***  

Tarawneh discusses Palestinian cause with Iranian counterpart, 
Qatari PM 

 
Lower House Speaker Atef Tarawneh meets with Iranian Shura Council President Ali Larijani, in Doha, on the 
sidelines of the International Parliamentary Union’s 140th proceedings on Monday (Petra photo) 
AMMAN — President of the Arab Inter-Parliamentary Union (APU) and Lower House Speaker Atef 
Tarawneh on Monday met Iranian Shura Council President Ali Larijani, in Doha, on the sidelines of the 
International Parliamentary Union’s (IPU) 140 proceedings.  
“Jordanians stand steadfast behind His Majesty King Abdullah, the Custodian of Jerusalem’s Muslim and 
Christian holy sites, and we will continue playing our role in defending the Palestinian cause until the 
Palestinians receive their rights in accordance with international legitimacy resolutions,” Tarawneh was quoted 
as saying in a statement carried by the Jordan News Agency, Petra.  
In a meeting held at the Iranian delegation’s place of residence, Tarawneh added that “it is our role as 
parliamentary officials in Arab and Muslim countries to continue coordinating and discussing our support of 
central causes, foremost of which is the Palestinian cause, which must be at the top of our priorities, allowing 
us to overlook our differences”.  
No issue should precede that of Jerusalem, the Lower House speaker stressed, adding that “we cannot stand 
idly in the face of the occupier’s actions against it [Jerusalem] and its people”. 
The minister noted that the Arab parliamentary group presented a recommendation for an urgent IPU 
resolution condemning the violations of the Israeli occupation, recognising the Palestinian people’s rights and 
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rejecting the US administration’s decision to recognise Israeli sovereignty over the occupied Syrian Golan 
Heights, according to Petra. 
For his part, Larjani affirmed his country’s appreciation for His Majesty’s efforts in defending the Palestinian 
cause and the Hashemite Custodiaship over Jerusalem’s holy sites, pointing out that “the occupier exploits the 
disputes between Muslim countries, which contributes to lowering the priority of the Palestinian cause”.  
Larjani also welcomed Tarawneh’s proposal of holding a meeting in Baghdad for parliamentary leaders of 
Iraq’s neighbouring countries.  
Also on Monday, Tarawneh met with Qatari Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Abdullah Bin 
Nasser Bin Khalifa Al Thani, during which the two affirmed the importance of continuous Arab dialogue and 
coordination to “serve the key interests of Arab nations, with the Palestinian cause at the forefront”. 
“We will continue to support our Palestinian brothers and sisters and protect Jerusalem, starting with the 
Hashemite Custodiaship of Islamic and Christian Holy sites in the Holy City. The parliamentary union will 
spare no efforts in putting an end to the occupier’s barbaric practices against the Palestinians,” Tarawneh 
reiterated. 

Jordantimes 9/4/2019 

*** 
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