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٤

  القدساالردن 

 تبحث مع وزير الخارجية تطورات المنطقةفي مجلس االعيان ) الشؤون الدولية(

 فالتحديات والضغوط تتطلب توحيد الصفو: الفايز

بحثت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس األعيان، امس، برئاسة  -  بترا–عمان 
رئيس المجلس فيصل الفايز، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الموقف االردني ازاء 

 .التطورات السياسية في المنطقة

ى حجم التحديات والضغوطات التي تواجه وأشار الفايز بحضور رئيس اللجنة ناصر اللوزي، ال
أمتنا العربية واإلسالمية، واالعباء الكبيرة التي ترتبها، ما يتطلب توحيد الصفوف للتصدي لها، الفتا الى 
أن االردن بفضل حكمة وشجاعة جاللة الملك عبداهللا الثاني، ووعي أبناء الوطن، ومنعة اجهزتنا االمنية 

ودعا الى رص الصفوف لتبقى جبهتنا . لحفاظ على بلدنا وامنه واستقرارهوقواتنا المسلحة، استطاع ا
 .الوطنية منيعة حصينة عصية على االختراق، ويبقى االردن وطن العز والشموخ، وواحة لألمن واالستقرار

هناك تخوفات من مشروع ما يسمى صفقة القرن وتداعياتها على االردن والدول العربية، : وقال
 حل القضية الفلسطينية على حساب بلدنا وشعبنا، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من من خالل ايجاد

 .اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتوطين الالجئين في اماكن تواجدهم

واضاف أن اية حلول للقضية الفلسطينية ال تحفظ الثوابت االردنية وثوابت الشعب الفلسطيني وال 
 الى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، هي اوهام ومصيرها الفشل، وستعمل على تستند

احداث المزيد من الفوضى والصراعات في المنطقة، وهذا لن يخدم احدا، ولن يكون في مصلحة احد اال 
اقف جاللة واكد دعم مجلس االعيان ومساندته لمو. في مصلحة قوى اإلرهاب والتطرف في العالم اجمع

ال للوطن البديل، ال للتوطين، ال للمس بالوصاية «الملك في الءاته الثالث، التي اعلنها بقوة اكثر من مرة، 
، مبينا ان االردن بقيادة جاللة الملك، لن يتخلى عن ثوابته الوطنية »الهاشمية او التفريط بالقدس

زل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الراسخة، فاألردن لن يكون وطنا بديال لفلسطين، ولن يتنا
اإلسالمية والمسيحية في القدس، ولن يفرط بحقوقه المتعلقة بعودة الالجئين الفلسطينيين الى وطنهم 
وتعويضهم، إضافة الى القضايا المتعلقة بالمياه والحدود، كما لن يسمح االردن بتغيير الوضع القانوني 

 .والتاريخي في القدس

دن سيبقى على الدوام يؤكد ثوابت الشعب الفلسطيني، وحقه بإقامة دولته المستقلة واضاف أن االر
وعاصمتها القدس الشريف، فهذه هي ثوابت االردن لن يفرط بها ولن يقبل التنازل عنها مهما كانت 
الضغوطات، فمواقف قيادتنا الهاشمية وشعبنا االردني االصيل ليست نابعة من حسابات الربح والخسارة، 

 .فهي مواقف تمثل ضمير كل اردني وأردنية



 
٥

وعرض الصفدي لصورة المستجدات اإلقليمية والجهود التي تقوم بها المملكة لحل األزمات 
 .اإلقليمية وفق ثوابتها

وأكد الصفدي أن موقف األردن من القضية الفلسطينية ثابت، وأساسه تلبية جميع الحقوق 
في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصا حقه 

ولفت إلى الجهود التي يقودها جاللة .وعاصمتها القدس الشرقية كشرط لتحقيق السالم الشامل١٩٦٧
ِالملك إلسناد الفلسطينيين وتلبية حقوقهم وفق الثوابت التي أكدها جاللته في األردن وفي جميع المحافل 

 .الدولية

المملكة تستند في سياستها الخارجية التي يقودها جاللة الملك إلى رؤية وأشار الى ان ... >>
واضحة مستنيرة لخدمة مصالحها وحمايتها تؤكد أن حل الصرع الفلسطيني وفق األسس التي تلبي جميع 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقق السالم الشامل والدائم وأمن المنطقة واستقرارها مصلحة 

  .أردنية

  ٢ص/٦/٥/٢٠١٩رأي ال

*** 

  االردن يطالب بوقف العدوان االسرائيلي على غزة
 

أكدت وزارة الخارحية وشؤون المغتربين امس ضرورة وقف العدوان  -  رهام فاخوري-عمان 
اإلسرائيلي على قطاع غزة فوريا واحترام القانون الدولي اإلنساني، وحذرت من تبعات التصعيد ضد القطاع 

وزارة في بيان أن العنف لن يؤدي إال إلى المزيد من التوتر والمعاناة وطالبت بوقفه وشددت ال.المحاصر
وتحقيق التهدئة، مؤكدة دعمها الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة واألمم المتحدة 

 الذي وأكدت الوزارة على ضرورة وقف كل العمليات العسكرية المدانة والمرفوضة ضد القطاع.لتحقيق ذلك
يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية ال يمكن القبول بها جراء الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التي 

وقالت الوزارة إن استمرار غياب آفاق السالم واستمرار االحتالل .تفرضها إسرائيل في خرق للقانون الدولي
ودعت المجتمع الدولي .ر في المنطقةوتكريس الحصار على غزة يشكالن التهديد األكبر لألمن واالستقرا

إلى التحرك بشكل فوري لوقف دوامة العنف وتحقيق التهدئة وتحقيق الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق 
ٕوايجاد آفاق حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 

ا القدس الشرقية لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل  وعاصمته١٩٦٧َعلى خطوط الرابع من حزيران 
  .وفق مبادرة السالم العربية والشرعية الدولية سبيال وحيدا لتحقيق السالم

  ٣ص/٦/٥/٢٠١٩الرأي 

  تدعو لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة" فلسطين النيابية"
 



 
٦

قف العدوان اإلسرائيلي دعت لجنة فلسطين النيابية التخاذ موقف دولي موحد يو -هال أخبار  
إن على الحكومة أن : وقالت، في بيان أصدرته األحد.على قطاع غزة، ويحترم حرمة شهر رمضان المبارك

يكون لها موقف أشد صرامة تجاه العدوان اإلسرائيلي الغاشم على األهل في فلسطين بشكل عام وغزة 
رات الدولية التي تضمن صون حقوق بشكل خاص، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق القرا

واعتبرت اللجنة أن ما يشهده قطاع غزة، ضربا .الشعب الفلسطيني ونحن على أبواب الشهر الفضيل
لألعراف والمواثيق الدولية كافة بعرض الحائط، وخرقا لكل معاني اإلنسانية، فلم تفرق صواريخها 

  .ورصاصتها العمياء بين طفل وامرأة وشيخ وشاب

  ٦/٥/٢٠١٩ار هال اخب

*** 

  شؤون سياسية

  الصفدي يبحث مع وفد أوروبي التحديات المشتركة
  

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس مع وفد  - رهام فاخوري-عمان  
يضم مسؤولي ملف الشرق األوسط في بعثات دول االتحاد األوروبي في األمم المتحدة العالقات األردنية 

لتنسيق األردني األوروبي إزاء التحديات المشتركة وسبل التعامل معها بما يحقق الهدف األوروبية وا
وأكد الصفدي متانة الروابط األردنية األوروبية وعمق الشراكة التي .المشترك في تحقيق األمن واالستقرار

ع لتعزيز ولفت إلى الحرص المشترك على إيجاد آفاق أوس. َتربط األردن باالتحاد األوروبي ودوله
وقال الصفدي إن أمن العالم العربي وأوروبا .عالقاتهما االقتصادية والتجارية والتنموية والدفاعية

وأعرب .ٕواستقرارهما مرتبطان بعضهما ببعض وان حل األزمات االقليمية ضرورة ألمن أوروبا كما المنطقة
 وفق قرارات الشرعية الدولية سبيال الصفدي عن تثمين المملكة للمواقف األوروبية الداعمة لحل الدولتين

وثمن الصفدي .وحيدا لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي الذي شدد على أنه أساس الصراع في المنطقة
دعم االتحاد االوروبي ودوله للمملكة، واالسناد الذي قدمته لمساعدتها على تلبية احتياجات مليون 

راكة االردنية االوروبية هي شراكة تاريخية تطورت عبر وأكد الصفدي أن الش.وثالثمئة ألف شقيق سوري
سنوات من التعاون والتشاور والتنسيق ولفت إلى أهمية المواقف والدور االوروبي الضروري في جهود حل 

  .الصراعات االقليمية وتحقيق التنمية والرخاء في اإلقليم

  ٢ص/٦/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

  

 "صفقة القرن"ما الذي يخشاه األردن من 
 



 
٧

 أكد سياسيون وحزبيون أن المخاوف الرئيسة التي تحدث عنها جاللة الملك عبداهللا –عمان 
ال للتوطين ال للوطن البديل ال للتنازل : الالءات الثالثة"، المتمثلة بـ"صفقة القرن" ُالثاني حول ما يعرف بـ
اعم لدور المملكة، رغم حملة ، تتفاقم مع تراجع الموقف العربي الد"على المقدسات عن الوصاية الهاشمية

  .كسب التأييد التي تقودها في أوروبا والعالم إلجهاض الصفقة

، أن مواجهة صفقة القرن ترتبط ارتباطا وثيقا بالموقف "الغد" ورأى هؤالء، في أحاديث منفصلة لـ
إن هناك " ، فيما قالوا"الذي يخشى من تأثره بالضغوط الخارجية"األردني إلى جانب الموقف الفلسطيني 

ٕمتطلبات حتمية أخرى أردنيا ال بد من إنفاذها كتشكيل حكومة سياسية واجراء انتخابات برلمانية لفرز 
  ."برلمان سياسي قائم على أساس حزبي، ال برلمان على أسس فردية

إن العناوين الثالثة التي تحدث بها “وفي هذا السياق، قال الوزير والسفير األسبق بسام العموش 
ال يمكن ألي بلد عربي أن يقبلها، إال إذا قبل تغيير “ الملك حول القدس والالجئين والوطن البديل جاللة
  .، الفتا إلى أن األردن تصدى لتلك المخاوف بالموقف الملكي المسند شعبيا"وضعه

أن ذلك ال بد أن يكون مصحوبا بجملة من التغييرات السياسية على غرار التغييرات التي "وأضاف 
يت مؤخرا في الديوان الملكي الهاشمي ودائرة المخابرات العامة، لتطال الحكومة والبرلمان أيضا، في أجر

  ."سياق تمتين الوضع الداخلي

ٕفالقدس محتلة وادارة الرئيس األميركي . ال يمكن أن يقدم األردن صك االستسالم"وأوضح العموش 
واليات المتحدة إلى القدس، فيما أغلب دول العالم دونالد ترامب فقط من اعترفت حتى اآلن بنقل سفارة ال

نحن األردنيين ال بد أن نكون صفا واحدا، وكذلك الفلسطينيون، فال يعقل أن يختم "ً، مؤكدا "ليست معها
  ."الرئيس الفلسطيني محمود عباس حياته بموقف قد يندى له الجبين

األردن . ت ضغط من المحيط العربيأن الموقف األردني الفلسطيني يتعرض لمحاوال"وتابع العموش 
  ."لم ولن يسلم صك االستسالم

أن التمسك بهذا الموقف التاريخي أمام احتماالت تغير اإلدارة األميركية، ال بد أن "وأشار إلى 
ّيترافق مع مزيد من حمالت كسب التأييد للرأي العام األوروبي في الوقت الذي ال يعول كثيرا على الموقف 

  ."ال يزال لدينا فرصة. سبق وأن تنازل العرب عن الرابع من حزيران“ًئال ، قا"العربي

تعتبر التغييرات التي طرأت على قيادة دائرة المخابرات العامة ومواقع عليا في الديوان الملكي "و
ال بد من "، وفق العموش، الذي أضاف أنه "الهاشمي خطوات مفصلية على طريق التحصين الداخلي

  ."تنسحب على الحكومة والبرلمانتحصينات أخرى 

وأن تعمل كل مكونات الشعب األردني على . اليوم مطلوب داخليا تمكين وحدة الصف الداخلي"وزاد 
  ."وقف الصفقة وتحطيم رغباتهم فيها



 
٨

نحن اليوم بحاجة إلى حكومة سياسية ال حكومة محاسيب تتقن االبتسامة وال “وبين العموش 
  ."تتقن الفعل

إن محددات صفقة القرن ومحاورها " وزير التنمية السياسية األسبق بسام حدادين من جهته، قال
أن "ً، معتقدا "باتت ملحوظة ومعروفة، فالصراع معها ليس صراعا تراكميا وليس صراعا بالضربة القاضية

دائرة المعارضة لهذه الصفقة تتسع يوما بعد يوم، وأن حجر الرحى في هذه العملية هو الموقفان 
  ."لسطيني واالردني، إلى جانب ما يتبعهما من الموقف األوروبيالف

أن عالمات تردد بدأت تظهر عند البعض الذي يراهن على تمرير الخريطة السياسية "ورأى 
، إال أنها باتت تعرف المستقبل الذي "كبريائها"يبدو لي أن اإلدارة األميركية رغم "ً، قائال "الجديدة للمنطقة

  ."ةينتظر هذه الصفق

هو تزايد "ولفت حدادين إلى أن من المخاوف األخرى التي قد ترافق الترويج لصفقة القرن، 
ًوأن تتخذ أشكاال مختلفة أخرى، وتتبعها أيضا خطوات . الضغوط الخارجية على المملكة، وهي متوقعة

  ."متتابعة على المديين القريب والمتوسط

إن المخاوف من "اإلسالمية األسبق هايل داود بدوره، قال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات 
ً، خصوصا أن المشروع األميركي هو لصالح "الالءات الثالثة"صفقة القرن متعددة ومتشعبة تتجاوز 

  ."الطرف اإلسرائيلي مقابل التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني

ازل عن حقوق هو الضغط على األردن للقبول بالتن"ورأى أن الخطر األكبر من صفقة القرن، 
ًالشعب الفلسطيني للطرف اإلسرائيلي، حيث لم يعد اليوم حل حدود الرابع من حزيران مطروحا على سبيل 
المثال، وكذلك ملف القدس الذي قال مستشار الرئيس األميركي وصهره جاريد كوشنر إنها لن تكون 

  ."خاضعة للحوار

ربية ضغوطها على األردن، حيث ال من ممارسة بعض الدول الع"وعبر داود عن مخاوفه أيضا 
 إلى إخضاعها "الصفقة"يمكن تسليم القدس، إضافة إلى ملفات أخرى شائكة منها المستوطنات التي تدعو 

وهذا ما ال يوافق عليه . من فلسطين% ٣٠ُإلى السيادة االسرائيلية، والتي تشكل على األقل 
  ."الفلسطينيون

ردن الموافقة على هذه الطروحات، أو أن يضغط األردن وقال إنه مطلوب من الدول العربية واأل
عند بعض الدول العربية ال مانع لديها أن تقبل “على الفلسطينيين وهو غير مقبول أردنيا، في حين أن 

 ."بهذا الحل

 ٤ ملحق خاص ص٥/٥/٢٠١٩الغد 

***  

  



 
٩

  اعتداءات

  الولجة في وأراضي منازل ويصور لحم ببيت بركس بهدم يخطر االحتالل :القدس

 مدينـة جنـوب الولجـة قريـة فـي األغنـام لتربيـة بـركس بهـدم األحـد، اليـوم االحـتالل سلطات أخطرت
 الـشبابي الناشـط وأفـاد.زراعيـة وأراضـي المـواطنين منـازل مـن عـددا وصورت ماليا، صاحبه وتغريم القدس،

 اقتحمـت القـدس فـي الحـتاللا بلديـة مـن مـوظفين برفقـة االحـتالل قوات بأن اهللا، عوض إبراهيم الولجة في
ــة منطقــة ــدراس عمــاد المــواطن وســلمت الــسمك، خل ــركس بهــدم إخطــارا ال ــة ب ــام؛ لتربي  عــدم بــدعوى األغن

ــرخيص، ــة األراضــي مــن مــساحات صــورت كمــا الت ــي الزراعي ــة ف  اإلخطــار أن اهللا، عــوض وأضــاف.المنطق
 ١٤٠ إلـى ٣٠ بـين مـا تتـراوح ةماليـ غرامـة فـرض إمكانيـة مع عقابية، إجراءات عليه سيترتب أنه يتضمن

 الجـــوزة عـــين حـــي فـــي المـــواطنين منـــازل مـــن عـــددا االحـــتالل قـــوات صـــورت الـــسياق، وفـــي.شـــيقل ألـــف
 المنـازل مـن عـدد هـدم شـملت االحـتالل مـن مـسعورة هجمـة إلـى فتـرة منـذ تتعرض الولجة أن يذكر.بالقرية

  .البناء بوقف أخرى ٕواخطارات

 ٥/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  ًلبرماوي يدعو لمحاكمة إسرائيل دوليا على جرائمها بحق الصحفيينا

، "ينال البرماوي"اعتبر نائب نقيب الصحفيين األردنيين  - األناضول -  ليث الجنيدي- عمان 
استهداف االحتالل للصحفيين في غزة، محاولة بائسة إلسكات أصوات حرة تفضح "امس األحد، أن 

 جاء ذلك في تصريح أدلى به البرماوي لـ."الجنائية الدولية"إسرائيل في ، مطالبا بمحاكمة "ممارساتهم
مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ " ، والذي دعا فيه اتحاد الصحفيين الدوليين لـ"األناضول"

بحق ُندين هذه الممارسات الصهيونية ": وقال البرماوي. "لجرائمها بحق الصحفيين في األراضي المحتلة
إخواننا في غزة، بخاصة وسائل اإلعالم، والتي ال يقرأ منها سوى محاوالت بائسة من العدو لتكميم األفواه 

هي بذلك تخالف كافة األعراف والمواثيق الدولية "وتابع . "والتغطية على جرائمهم البشعة بحق الفلسطينيين
إسرائيل تحاول إسكات كل " الى ان  ولفت."االتي يفترض أن تؤمن الحماية الكاملة للصحفيين لتأدية مهامه

صوت حر يفضح ممارساتها وتجاوزاتها واعتداءاتها على األبرياء العزل، وهذا هو نهج االحتالل منذ 
  ."اغتصابه لألراضي الفلسطينية والعربية

 ٣ صحفيا، ضمن ١١، يضم ٢٠١٢ومكتب األناضول، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام ... >>
  .ألخبار والصور والفيديوأقسام هي ا

وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في تغريدة نشرها، على حسابه في ... >>
  .موقع تويتر، بشدة، استهداف إسرائيل مكتب وكالة األناضول بغزة

  ٥ ص٦/٥/٢٠١٩الدستور 



 
١٠

  عنصرية

  "الوالدة"مستشفيات إسرائيلية تقر بفصل اليهوديات عن العربيات في 
 

قرت ثالثة مستشفيات إسرائيلية من أصل أربعة قدمت ضدها دعوى بالمحكمة، أنها تعمد على أ
سياسة الفصل بين األمهات العربيات واليهوديات في أقسام الوالدة، وزعمت أنها تقوم باعتماد نهج الفصل 

  .وفقا لطلب من الوالدات

ي اعتمدت سياسة فصل ، فإن ثالثة من المستشفيات األربعة الت"هآرتس"وبحسب صحيفة 
 بالعفولة "هعيمق"، ومستشفى "هار هتسوفيم" "هداسا"األمهات اليهوديات والعربيات، وهي مستشفى 

 في بئر السبع، اعترفت خالل مداوالت المحكمة، بأنها تفصل األمهات اليهوديات والعربيات "سوروكا"و
ا في الدعوى، أن يكون الفصل جزءا من  الغربي المدرج أيض"الجليل"وفقا لطلبهن، بينما ينكر مستشفى 

  .سياسة الطاقم الطبي

، للمحكمة المركزية "هعيمق" و"سوروكا"، الذي يمثل مستشفيي "كالليت"وكتب صندوق المرضى 
في القدس، ردا على كتاب الدعوى، أن فصل األمهات هو جزء من الحياة في الواقع اإلسرائيلي، قائال إن 

لفة لألمهات لمواقع محددة سيخلق شراكة قسرية في الحاالت التي ال يهتم فيها عدم احترام الطلبات المخت«
  .«الطرفان، إذ إن قسم الوالدة ال يمكنه خلق بوتقة انصهار مصطنعة

في ضوء االختالفات بين «أنه » هداسا«وردا على الدعوى الجماعية، كتب المركز الطبي 
ات من نفس المجموعة المكوث في نفس الغرفة مع المجموعات السكانية المختلفة، تطلب أحيانا أمه

  .«أمهات من نفس المجموعة السكانية، وفي حاالت محددة يوافق الطاقم على الطلب

وأوضح المركز الطبي في رده، بأن الظاهرة بارزة بين النساء الحريديات ألسباب تتعلق 
والدات من المجتمع العربي يطلبن والعادات، وزعم المركز أيضا أن أمهات » قدسية السبت»بالخصوصية و

  .«هذا أمر مفهوم تماما، بالنظر إلى االختالفات في اللغة«: ذلك أيضا، ملخصا رده

، أن سياسة الفصل العنصري بين اليهوديات »هآرتس«وبحسب إفادات لشهود وثقتها صحيفة 
  .والعربيات في المستشفيات اإلسرائيلية تتكرس وتأخذ مناحي واسعة

 مستشفيات في البالد، أن قسما كبيرا من المستشفيات ٤فادات التي جمعت من وأظهرت اإل
اإلسرائيلية تعتمد سياسة الفصل بين األمهات الوالدات العربيات واليهوديات، وذلك بطريقة تكاد تكون 

ورصدت الصحيفة عدة حاالت لنساء عربيات تعرضن للفصل في أقسام . منهجية من قبل أقسام الوالدة
ة بالمستشفيات بناء على طلب نساء يهوديات، وقد أرفق لكتاب الدعوى شهادات خطية ومحادثات الوالد

  .«هداسا«مسجلة مع موظفي المستشفى في 



 
١١

وبحسب الصحيفة، فإن شهادات العمال في أربعة مستشفيات في جميع أنحاء البالد وتسجيل 
نساء العربيات عن اليهوديات بمبادرة يفصلون ال» هداسا«األحاديث واإلفادات، تبين أنهم في مستشفى 

  .خاصة من الطاقم الطبي

، وأدعت أنه لم تكن »ال أساس له من الصحة«أن كتاب الدعوى » هداسا«وزعمت إدارة مستشفى 
هناك شكاوى من األمهات العربيات حول هذا الموضوع، وليس هناك سبب للتدخل في اعتبارات األطباء 

  .المهنية

في محاولة من إدارة المستشفى التهرب من مسؤوليتها حيال سياسة الفصل باإلضافة إلى ذلك، و
 فلسطينيا ٤٧٤١في قسم الوالدة، أشار المستشفى إلى بيانات عن ارتفاع معدل المرضى الفلسطينيين، 

، وأن المستشفى به موظفون عرب في جميع »شاعري تصيدق« في ٥٢٥، مقارنة بـ٢٠١٥في عام 
  .المناصب

 إضافية مرفقة لكتاب الدعوى المرفوعة من قبل مكتب المحامي غيل رون كينان وتظهر تسجيالت
وشركاه، بالتعاون مع العيادة القانونية للدعاوى الجماعية في جامعة تل أبيب، أن المستشفيات ال تحاول 
فقط االستجابة لألمهات، بل فصل النساء اليهوديات والعربيات بمبادرة خاصة من إدارة المستشفيات 

نحاول . عادة نرتب ذلك تلقائيا«: في العفولة» هعيمق«وقال ممثل مستشفى . المذكورة، وبشكل افتراضي
  «٤٨عرب .«ًأن نجعل غرفا منفصلة؛ ألن الثقافة وساعات الزيارة مختلفة

  ٢٩ص/٥/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تقارير

 حلقة جديدة في تقسيم الوطن العربي" الصفقة: "مواطنون.. رغم ضبابيتها
 

 ما تزال قراءة تفاصيل وحتى تحليل تسريبات صفقة القرن ضبابية بالنسبة – ّعمان – غادة الشيخ
ًللشارع األردني، ليس جهال منهم بل ذلك بسبب غياب الرواية الواضحة عنها، رغم أن األخبار تتحدث عن 

  .قرب اإلعالن عنها والعمل بها بعد شهر رمضان المبارك

ية الواضحة يزيد من مساحة التحليالت الفردية، يعتمد أردنيون على ًوطبقا لقاعدة غياب الروا
تحليل تفاصيل صفقة القرن حسب المعلومات الشحيحة التي يلتقطونها من هنا وهناك، ورغم أن التحليالت 

  .ًتختلف كثيرا كل حسب رأيه إال أن الموقف الشعبي األردني واضح وثابت ومتفق على رفض هذه الصفة

 أحدهما عبر الفيديو باستطالع سريع "الغد"ً جليا بحسب استطالعين للرأي أجرتهما ذلك ما يتضح
ماذا تعرف عن صفقة ": للشارع األردني، وآخر عبر موقع تويتر الذي ما إن وخرج االستطالع بسؤال



 
١٢

ذلك  حتى انهالت التعليقات والتغريدات التي أثبتت جميعها أنها غير واضحة بالشكل المطلق ورغم "القرن؟
  .ًفهي مرفوضة شعبيا

 عبر تويتر، إذ رأت "الغد"سايكس بيكو ثانية، هي أكثر التعليقات التي جاءت على استطالع 
األغلبية أن صفقة القرن هي الجزء الثاني من مسلسل تقسيم الدول العربية مثل ذلك التعليق الذي جاء 

  ."صفقات المعيبةهي تحديث صفقة سايكس وبيكو واوسلو ووادي عربة وهذه ال": فيه

ًحتى أبرز الناشطين السياسين ومؤثري تويتر اتفقوا أيضا على أن صفقة القرن التي أسموها 
كل الي بنعرفه ":  مبهمة المالمح مثل الناشط معتز ربيحات الذي علق على االستطالع بقوله"الصفعة"بـ

  ."اشاعات وحكي ما في شي فعليا موجود كلها تكهنات وتوقعات

داخليا … لآلن عبارة عن اشاعات غرضها التشتيت": شطة نداء المجالي التي اعتبرتكذلك النا
وموقفنا …  والتغيير الديموغرافي لألردنةي حال صح خبر التغيير صفة الوصايفي االردن خلقت أزمة ف

  ."في حالة تمت الصفقة هل سيعني ذلك مواجهة عسكرية؟": ، ثم تساءلت"واضح

كلها تكهنات والصفقة ال يعلمها اال .. ال شيء": ا على االستطالع قالالمغرد معتصم السعدي ورد
معدودون على األصابع ولكن نعلم بأن الضغوطات السياسية واالقتصادية على االردن هي من اجل 

  ."تموت الحرة وال تأكل بثدييها":، ثم ختم قائال بنفس وطني ثوري"...ًالرضوخ شعبيا لتمرير الصفقة

أعرف شيئا واحدا أنها مرفوضة “: لذي ظهر في تعليق الناشطة دهمة الحجاياهو ذات النفس ا
المغردة ميسا ناصر ويبدو من خالل تعليقها على االستطالع أنها على يقين أن ."ًبنسبة لي جملة وتفصيال

اي صفقة .. اللي بعرفه انها ما رح تمر": ٕصفقة القرن وان لم تعرف تفاصيلها لكنها لن تمر، حيث علقت
.. بغض النظر عن بنودها الزم يكون فيها موافقة من كل االطراف الي الهم دخل ومش من طرف واحد

 المصور بالفيديو وشمل "الغد"أما عن استطالع ."ميشان هيك خلي يروح يوقعها لحاله ترامب وجوز بنته
أعرف، مش كثير ال " بـ"ماذا تعرف عن صفقة القرن؟"إحدى مناطق العاصمة عمان تكررت إجابات السؤال 

سمعت أنها خطة لضم الضفة الغربية وغزة ": مثل الفتاة التي أجابت."بعرف، سامع فيها بس مش متأكد
حسب ما سمعت أنها صفقة ستكون مائة بالمائة مثل اتفاقية سايكس “: ، أما أحدهم رد بقوله"الى مصر

مح صفقة القرن غير واضحة لكن من حتى لو أن مال": أحدهم رد."ال سمح اهللا":  وختم"بيكو أو وعد بلفور
األكيد أن الواليات المتحدة األميركية لن تقدم شيئا لمصلحة المنطقة العربية بل تقدم ما هو لصالح 

  ."الصهاينة

 ذلك كان رد إحدى السيدات التي اعتبرت أنه حتى لو بقي "لن تتم ومن غير الممكن أن تتم"
 .إنها من المستحيل أن تمرشخص عربي واحد فقط ضد مرور صفقة القرن ف

  ٤ ملحق خاص ص٥/٥/٢٠١٩الغد 

***  



 
١٣

  فعاليات

  أبناء البترا يؤكدون دعمهم لمواقف الملك تجاه القدس

أكد أبناء لواء البترا تأييدهم لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الثابتة  -  زياد الطويسي- البترا  
س والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها، وأن والمشرفة من القضية الفلسطينية، بصفته حاميا للقد

وشدد المشاركون خالل .الوصاية الهاشمية على القدس الشريف، حق غير قابل للنزاع أو حتى النقاش
المسيرة التي رفعوا فيها يافطات وشعارات بشتى لغات العالم، على الءات الملك الثالث، ال للوطن البديل، 

وشهدت المسيرة التي رصدتها عدسات السياح مشاركة واسعة .قدس الشريفال للتوطين، وال للتخلي عن ال
للفعاليات الشعبية والرسمية والشبابية، إضافة إلى فرق الخيل والهجانة وفرقة الراجف للفنون 

وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من وسط وادي موسى وحتى مركز الزوار، هتافات .الشعبية
وعبر .ن مع الملك في مواقفه المشرفة تجاه قضايا األمة المختلفة ومنها فلسطينجددت وقوف األردنيي

المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جاللة الملك في شتى المحافل الدولية، من قضايا األمة العربية 
 البترا كما رفع المشاركون في المسيرة شعارات بعدة لغات أجنبية، للتعبير عن التفاف أبناء.واإلسالمية

وحمل أبناء عشائر البترا يافطات، أعربوا خاللها عن .حول قيادتهم، ورفضا للوطن البديل وصفقة القرن
اعتزازهم بالتضحيات التي قدمها األردنيين وأبطال الجيش العربي الباسل، في سبيل الدفاع عن أرض 

  .دةفلسطين، وما سطرته القوات المسلحة من بطوالت في معركة الكرامة الخال

  ٨ص/٦/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

  "شعبك كله معك"تنظم مؤتمرها الشبابي تحت عنوان " جمعية النهضة
شعبك (اقامت جمعية النهضة الشبابية مؤتمرها الشبابي المجتمعي تحت عنوان القدس  - عمان

مر أكد وقالت رئيسة الجمعية بثينة عودة ان المؤت.في مركز الملك عبداهللا الثاني في الزرقاء) كله معك
االلتفاف خلف القيادة الهاشمية وتأييد الوصاية الهاشمية وتثمين جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني 

وحضر المؤتمر نائب .ومواقفه في الدفاع عن المقدسات االسالمية والمسيحية والصمود امام التحديات
لجنة الملكية لشؤون القدس محافظ الزرقاء بالل النسور، وسيادة المطران عطاهللا حنا، وامين عام ال

الدكتور عبداهللا كنعان، وامين عام وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية المهندس عبداهللا 
العبادي، ورئيس مجلس محافظة الزرقاء احمد عليمات، والدكتور حمدي مراد، والدكتور محمد وهيب من 

ن فعاليات الشباب الملتفين خلف قيادتهم الجامعة الهاشمية وعدد من اصحاب السعادة وحشد كبير م
 .الرشيدة

  ٤ ص٤/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 



 
١٤

  آل العرموطي يؤكدون تأييدهم ونصرتهم لمواقف الملك
  

نظمت عشيرة العرموطي، أمس األول السبت، مهرجانا حاشدا شارك فيه اآلالف من  -  عمان
ًالمواطنين في جبل نزال دعما وتأييدا لمواقف الملك ونصرة لل قدس واألقصى، ولتأكيد الوصاية الهاشمية ً

  .على القدس

وأكدت الوزيرة السابقة خولة العرموطي خالل كلمة لها التأييد لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
  .الثابتة اتجاه القضية الفلسطينية، وتمسكه بالوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في الضفة الغربية

ً شهر رمضان لنؤكد معا أننا جميعا أبناء هذا الوطن نفخر به ونحبه ونحميه نجتمع قبيل: وأضافت ً
ًبرموش األعين، ونقف خلف قيادته الحكيمة صفا واحدا منظما في السراء والضراء ً ً.  

أن صفقة القرن التي تتضمن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، هي ما قال : وأكدت العرموطي
، »ال للوطن البديل، ال للتوطين، ال لضياع القدس» :ل تذكرون ما قاله الملكعنها الملك إنها لن تمر، وه
  .ال وألف ال» :وكلنا من خلفه يجب أن نردد

ولفتت الى اعتزاز كافة الشعب األردني بكل مكوناته بالسياسة المعتدلة التي ينتهجها جاللة الملك 
  .حتذى على المستويين اإلقليمي والعالميًالتي جعلت من األردن البلد اآلمن في المنطقة، ونموذجا ي

ًلقد بذل الهاشميون جهودا عظيمة في خدمة المسجد : وتحدث العين حماد المعايطة، حيث قال
ٕاألقصى ورعايته واعماره منذ بداية الصراع العربي اإلسرائيلي، وكانت األماكن المقدسة اإلسالمية 

إن الحفاظ على : داهللا الثاني الذي قال في أحد خطاباتهوالمسيحية على رأس أجندة جاللة الملك المعزز عب
  .ٕالمقدسات واعمارها أمانة في عنقي وسأستمر في دعمها على خطى اآلباء واألجداد

ًالشعب األردني بأكمله يقف صفا واحدا خلف جاللة الملك »:وقالت العين القاضي تغريد حكمت ً
ان للمحافظة على أمن األردن واستقراره، خاصة في ظل عبداهللا الثاني ابن الحسين الذي يعتبر صمام األم

  .الظروف اإلقليمية التي تشهدها المنطقة

 وسنبقى، بعون - وما زلنا - أننا إذ نجدد البيعة لقائد مسيرتنا المظفرة، لنؤكد أننا كنا : وأضافت
و إرث هاشمي نبيل، اهللا تعالى، على العهد والوفاء للهاشميين، وأن ارث جاللة الملك عبداهللا الثاني ه

ًيتوهج صدقا وأصالة، وعروبة وعقيدة، وأن الوصاية على القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية هي 
  .وصايه هاشمية راسخة وثابته، وجاللة الملك عبداهللا الثاني هو حامي المقدسات وراعيها

الهاشميين، حيث  في ضمير - وما تزال -إن فلسطين كانت  :وقال الشيخ محمد عواد النعيمات
  .بذلت الدولة األردنية جهودا كبيرة وكثيرة رغم قلة اإلمكانات في دعم القضية الفلسطينية

على طالبنا وشبابنا أن يدرسوا تاريخ األردن القديم  :من جانبها قالت العين هيفاء النجار
والعطاء، واإلنتاج، وعلينا والحديث، ليعرفوا أن الهاشميين أسسوا األردن على مبادئ االعتدال، والوسطية، 



 
١٥

أن نحمي مؤسسات الوطن ونحمي وحدتنا الوطنية، ولدينا اختالفات لكننا متفقون على الوقفة الثابتة 
  .الراسخة خلف الوطن وقيادته، ونقف ورؤوسنا شامخة في هذا الوطن

ئهم من جهته أكد النائب صالح العرموطي على موقف أبناء العشيرة الثابت في والئهم وانتما
ًووقوفهم صفا واحدا خلف جاللة الملك والوطن، ودور عائلة العرموطي الكريمة الثابت والتي ما كانت يوما  ً ً

  .إال مع الوطن واستقراره وسيادته

نجتمع لنجدد البيعة لقائد الوطن وعميد آل البيت جاللة : ًوتحدث المؤرخ عمر العرموطي قائال
دتنا الوطنية خط أحمر، وهي عنوان قوتنا وتماسكنا، ولن نسمح الملك عبداهللا الثاني بن الحسين، ووح

  .بالمساس بها

وأكد العرموطي أن جاللة الملك يمثل صوت الحكمة، والعقل، واالعتدال، والوسطية، وصوت جاللته 
مسموع لدى كل األطراف، وتحركاته فعالة لدى الدول، وأشار إلى أنه بالرغم من قسوة الهجمات 

سرائية الممنهجة الهادفة الى تهويد القدس ومقدساتها، إال أن الموقف الهاشمي بقيادة والممارسات اإل
جاللة الملك والمتمثل بجهود جاللته في تأكيد الوصاية الهاشمية والرعاية على المقدسات اإلسالمية 

س  لحمايتها الضياع والطمهذه المقدسات بسور وحصن منيعينوالمسيحية في هذه المدينة قد أحاط 
  .والزوال

نجتمع في هذا اليوم المبارك لنؤكد : إلى ذلك تحدث الدكتور خالد غضبان العرموطي، حيث قال
على الثوابت التي نؤمن بها على مر العقود بأن القدس عربية إسالمية فيها من القدسية الدينية، وكيف ال 

 .وهي المدينة التي جمعت الديانات السماوية الثالث

  ٩ ص٦/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 

 المسجد األقصى يستعد الستقبال مئات آالف المصلين.. مع دخول شهر رمضان

 

وضع الفلسطينيون لمساتهم األخيرة في المسجد األقصى وغيره من  -رويترز  - القدس المحتلة  
  .لقدس خالل شهر رمضانل المرتادينللزيادة الهائلة في أعداد األماكن بالحرم القدسي استعدادا 

وأقامت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس خياما ومظالت في صحن مسجد قبة الصخرة وأنحاء 
  .حرم القدسي لحماية المصلين الصائمين من حرارة الشمسال

نصب المظالت والشوادر في صحن قبة "وقال فراس الدبس، المتحدث اإلعالمي باسم الدائرة 
الصخرة وبجانب المسجد القبلي وعلى سطح المرواني والعديد من األماكن لكي نقي المصلين حر الشمس، 

ل قبة الصخرة وغسل المصليات، وجميع أعمال التنظيف هذه وكان هناك أيضا من ضمن التحضيرات غس
تدوم على مدار العام ولكن في شهر رمضان يكون هناك إجراءات سريعة ومتتالية من أجل التجهيز 

  ."الستقبال أعداد الوافدين



 
١٦

ويعتبر كثيرون من الفلسطينيين، أهل القدس، أن تزيين شوارع وأحياء المدينة القديمة أكثر من 
  .احتفال بقدوم شهر رمضانمجرد 

من هؤالء رجل يدعى عمار سدر، من سكان البلدة القديمة وأحد أفراد لجنة حي باب حطة التي 
 سية والفلسطينية واإلسالمية، كوننقوم بتزيين المدينة حفاظا على الهوية المقد"تتولى تزيين المنطقة 

  ."القدس تحت ظل االحتالل وتمر بانتهاكات يومية

  .ُويقيم المسعفون كذلك عيادات ميدانية لخدمة ألوف المصلين أثناء شهر الصوم

كل سنة بشكل عام بنعمل على تجهيز كادرها قبل شهر "وقال ضابط إسعاف يدعى مروان سليمان 
رمضان، وبشهر رمضان إن شاء اهللا بيكون جاهز الكادر ليعمل في خدمة المصلين وزوار المسجد 

  ."األقصى

 وأنها ضمتها الحقا في ١٩٦٧لطبع أن إسرائيل تحتل القدس الشرقية منذ حرب عام ومعلوم با
ونقلت الواليات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس بعد قرار للرئيس . خطوة لم تحظ باعتراف دولي

  . بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل٢٠١٧األمريكي دونالد ترامب في 

أعداد هائلة من المسلمين ألداء الصالة في المسجد األقصى السيما ويشهد شهر رمضان توافد 
  .في أيام الجمعة

 ١٢ص/٦/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عربية

  "ًاشبعناهم شتما وفازوا باإلبل: "حتى ال ينطبق قول
  

  طاهر المصري

من الضروري والمهم أن نعرف ما يخطط له العدو، وأن نعرف األساليب التي يتبعها والمقاصد 
التي يريد تحقيقها، خاصة إذا كان العدو ذا شأن كبير في التخطيط والتنفيذ والمثابرة، ويحظى بأنواع 
عديدة من الدعمين المادي والمعنوي، وله شبكة واسعة توفر وتحمي له وتدافع عن تلك الفرص وذلك 

 .الوجود

ً، وضع هدفا واضحا ١٨٩٧المؤتمر الصهيوني األول الذي عقد في مدينة بازل في سويسرا العام  ً
وكانت بريطانيا هي من . وبدأ العمل على تحقيق ذلك منذ ذلك الوقت. بإقامة دولة يهودية في فلسطين

تبنت مهام تحقيق ذلك ابتداء من وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني ومن ثم إلى إصدار وعد بلفور 
 .سيئ الذكر



 
١٧

.  هذه الحالة ونعيشها في مواجهة إسرائيلنحن اليوم في األردن وفلسطين، بشكل خاص، نواجه
 .وأصبحت الحاجة ماسة لكي يطلع الشعب على حقائق الوضع الحالي لنعرف ونقرر كيف نتعامل معها

. كان من المفترض أن نكون قد أعددنا أنفسنا للمواجهة المناسبة منذ زمن، ولكن لم يحصل ذلك
  ).مل؟ما الع(وها نحن نجد أنفسنا في وضع حائر ونتساءل 

وكما كانت نوايا المشروع الصهيوني معلنة منذ عقود من الزمن وأغمضنا أعيننا عن تلك 
اإلعالنات، نجد أنفسنا اليوم في ضياع أكبر بالرغم من أن إجراءات الحكومة اإلسرائيلية بدعم من ترامب 

بنى قانون يهودية أخذت طابع فرض األمر الواقع باالعتراف بالقدس الكبرى عاصمة أبدية إلسرائيل، وت
 .ًالدولة، وضم الجوالن السورية وقريبا ضم الضفة الغربية للسيادة اإلسرائيلية

منذ مؤتمر بازل، وحكماء صهيون يتابعون تنفيذ ما خططوا له وساعدتهم قوى أوروبية وعالمية 
تراف دولي ً عاما إلى أن حققوا إقامة دولة اسمها إسرائيل وبمرور بعض السنوات حصلت على اع٥٠عبر 

وتغيرت الديموغرافية في الدولة الجديدة وأصبح الفلسطينييون . ًبوجودها وأصبحت عضوا في األمم المتحدة
وبعد احتالل . ١٩٤٨بينما كان الوضع عكس ذلك قبل العام . هم األقلية واليهود اإلسرائيليون هم األكثرية

ل اإلسرائيلي وبدؤوا مباشرة بتغير ، أصبحت كل فلسطين تحت االحتال١٩٦٧الضفة الغربية العام 
 وال إسرائيلي، وعبر ٦٧الديموغرافيا في األراضي المحتلة؛ حيث لم يكن يعيش في الضفة الغربية قبل العام 

. والحبل على الجرار.  ألف شخص٨٥٠عقود عدة من االحتالل، أصبح عدد المستوطنين فيها حوالي 
 ٦ًطينيين الذين يقيمون على أرض فلسطين أكثر قليال من وفي السياق نفسه أصبح عدد المواطنين الفلس

 .ماليين فلسطيني

صفقة القرن جاءت لكي تتوج الهدف األساسي واألهم للمؤتمر الصهيوني األول، وهو إقامة دولة 
وقد حلت الواليات المتحدة محل . وهي بمثابة بازل الثانية . يهودية في كل فلسطين وعاصمتها القدس

ًوقد عكس قانون يهودية الدولة الذي أصبح جزءا مما يسمى . تبني ودعم المشروع الصهيونيبريطانيا في 
 .ّ، عندما كرس أن فلسطين هي أرض دولة إسرائيل وهي لليهود فقط)الدستور(القانون األساسي للدولة 

هذا يعني أن إسرائيل حلت محل فلسطين وأن كل المواطنين العرب فيها لم يعودوا مواطنين بل 
وكما خططوا بعد مؤتمر بازل إلقامة الدولة، فهم منذ اآلن يخططون . ًأصبحوا سكانا أو مقيمين فقط

لتحقيق بنود قانون يهودية الدولة وأولها التخلص من السكان، وعندما ندرس هذا التسلسل التاريخي 
كفلسطينيين وأردنيين ًللحركة الصيهونية منذ بازل، نجد أن هذا خطرا داهما علينا كعرب وكمسلمين وأيضا 

 .على حد سواء

بالنسبة لي، هذه هي أهداف ومرامي ما يسمى بصفقة القرن والتي هدفها إنهاء وتصفية القضية 
هذا الحل من الدول ) شرعية(الفلسطينية وتكريس كل معاني وأهداف قانون يهودية الدولة والحصول على 

 أن نعمل على جبهتين؛ العامل الخارجي مع العامل وهنا علينا. العربية واإلسالمية وبقية دول العالم
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أما بالنسبة للعامل الخارجي، فإن جاللة الملك يقوم بجهد فعال وقوي وواضح، ونجحت السياسة . الداخلي
الخارجية التي يقودها جاللته في تفهم المجتمع الدولي بشكل واسع وأصبحت عالقة األردن مع كل دول 

ًوهذه السياسة تالقي دعما . همة لحاجات األردن ولوضعيه السياسي واالقتصاديًالعالم تقريبا متينة ومتف
 .ًواسعا من شرائح المجتمع األردني كافة

أما بالنسبة للمتطلبات الداخلية، فهي األهم، ألنها العامل األساسي الذي يجب أن يتوفر إلسقاط 
ًاط اآلتية هي التي سوف تكون سدا منيعا وأعتقد أن النق. صفقة القرن سواء عند إعالنها أو عند تنفيذها ً

 :أمام أي ابتزاز من إسرائيل أو أي جهة أخرى

الثالث واتخاذ اإلجراءات الضرورية كافة لتقوية التالحم ) الءاته(تحصين موقف جاللة الملك بدعم 
لملك وحتى يتم هذا على أكمل وجه، ومن الظلم أن يتحمل جاللة ا. الوطني وتعزيز النسيج االجتماعي

وليس من العدل أو اإلنسانية أن نتجاهل المعطيات التي يمكن . عبء ومسؤولية ما هو قادم علينا وحده
وهذا يتطلب ). الصفقة(أن نواجهها في حالة ما نجحت الواليات المتحدة في السير في تنفيذ أو تطبيق 

اسية واالجتماعية األردنية تكليف حكومة ذات طابع سياسي وممثلة بشخصيات معتبرة وتمثل األطياف السي
 .كافة

ًعندها يكون الجميع، ملكا وشعبا، شركاء في القرار وفي المسؤولية التمسك بالثوابت األردنية مع . ً
األخذ بعين االعتبار أن األردن في هذا الوقت يدافع عن أمنه الوطني كما يدافع عن القدس ويسعى إلقامة 

األردن يرفض الحلول : ب الوطني الفلسطيني، وضمن العوامل اآلتيةالدولة الفلسطينية المستقلة على الترا
المطروحة لحل القضية الفلسطينية بما فيها صفقة القرن، ما ظهر منها وما خفي ألنها ال تحقق السالم 

األردن وحده ال يستطيع أن يحمي الفلسطينيين أو أن يحل . وال تلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
ًإن الثورة البيضاء التي تحدث عنها جاللة الملك مرارا وتكرارا، يجب أن تأخذ مكانها معتمدة . دهالقضية وح ً

وضرورة أن نعيد تقييم الكثير من السياسات والنهج، وهناك . على مبادئ وأسس األوراق النقاشية الملكية
 .ات العامة والخاصةالكثير من األفكار والحلول والبدائل التي قدمتها اللجان الملكية والمؤسس

إذن علينا أن نعمل على إسقاط صفقة القرن، ليس باألقوال والرفض، بل أيضا ببناء مجتمع قادر 
 .على أن يواجه هذا الحجم من الضغط

  ٤ ملحق خاص ص٥/٥/٢٠١٩الغد 

*** 

  ٕأميركا واسرائيل ال تدركان مخاطر حصار الضفة الغربية
  

  كمال زكارنة

ى الضفة الغربية المحتلة امريكيا واسرائيليا، من خالل توقف اموال الحصار المالي المفروض عل
المقاصة وهي اموال فلسطينية خالصة، تحصلها سلطات االحتالل االسرائيلي من الضرائب المفروضة على 
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التجار الفلسطينيين النها تسيطر على الحدود والمعابر والموانيء، والمفروض ان تسلمها شهريا للسلطة 
 مليون دوالر، ووقف المساعدات االمريكية المالية للسلطة ٦٥الفلسطينية وتقدر بحوالي الوطنية 

 مليون دوالر سنويا، والتضييق المالي على وكالة غوث وتشغيل ٨٥٠الفلسطينية التي تقدر بحوالي 
الجئين الالجئين الفلسطينيين االونروا، ومحاولة خنقها اقتصاديا الجبارها على وقف خدماتها المقدمة ل

الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وانعكاسات ذلك على مجتمعات الالجئين في تلك المناطق بما 
فيها الضفة الغربية، اذا استمر هذا الحصار، فانه سوف يؤدي الى انتقال االوضاع االقتصادية والمعيشية 

ى القطاع، الى الضفة الغربية المأساوية البائسة جدا في قطاع غزة التي صنعها الحصار المفروض عل
  . المحتلة لتشملها المعاناة اليومية وتصبح االوضاع فيها قابلة لالنفجار في اي وقت

ليس غريبا على االدارة االمريكية وسلطات االحتالل االسرائيلي، ان تقوما بالتخطيط لحشر اكثر 
 للنزول الى الشوارع واشعال انتفاضة من اربعة ماليين فلسطيني في زوايا الفقر والعوز والحاجة، لدفعهم

ثالثة لمحاربة الجوع هذه المرة، واظهار السلطة الفلسطينية بانها غير قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها 
وعاجزة عن دفع رواتب موظفيها، وخلق مبررات وهمية العادة االحتالل العسكري الفعلي والرسمي الكامل 

 وفرض السيادة االسرائيلية عليها بمباركة امريكية تمهيدا لضمها في للضفة الغربية المحتلة عمليا،
  .المرحلة االخيرة، وهذا هو الهدف النهائي

اسلوب الضغط المالي الذي تمارسه كل من االدارة االمريكية وسلطات االحتالل االسرائيلي على 
تلة الى االنفجار في حال الشعب الفلسطيني، يهدف الى تهيئة االوضاع في االراضي الفلسطينية المح

استمر االصرار الفلسطيني االردني العربي على رفض صفقة القرن، وتواصل انسداد االفق السياسي، الذي 
اغلقت حكومة االحتالل جميع منافذه ومخارجه، من اجل نقل المنطقة الى حالة من الفوضى الشاملة، فاما 

  .حسب مخططاتهم ومشاريعهم االجراميةقبول صفقة القرن التصفوية واما الفوضى العارمة 

الكيان المحتل، ال يمكن ان دون اشعال حربا جديدة، وقد ال يكتفي بضرب غزة لوحدها، سعيا منه 
  . لتوسيع دائرة الصراع حتى يتمدد على مساحة اكبر من االرض، وربما يعتدي على دول اقليمية

تطيع االحتالل التحكم بمساراتها وقوتها لكن االنتفاضة الفلسطينية الثالثة، اذا اندلعت لن يس
واهدافها، وقد تكون االخيرة النها لن تتوقف اال بتحقيق االنجاز الوطني الكبير، وهو التحرير واالستقالل 
عن االحتالل مهما طال امدها وبلغت كلفتها، فهناك تجربتان سابقتان استفاد منهما كثيرا الشعب 

  .الفلسطيني سياسيا

توحي بأن سحر نتنياهو سوف ينقلب عليه، رغم كل الضمانات التي يحصل عليها مؤشرات كثيرة 
من االدارة االمريكية، والسياسة فن الممكن وهي اوال واخيرا قدرات ذاتية، قبل ان تعتمد على القوة 
العسكرية واالقتصادية لفرضها، هم يملكون القوة ونحن نملك الحق، وادارة الصراع على اساس هذه 

 .ة توفر دائما امكانات االنتصارالقاعد
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  ١٣ ص٦/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 

  "صفقة القرن"أوراق األردن في مواجهة 
  

  الدكتور صالح النعامي

في مسعى واضح للتغطية على التداعيات الكارثية للخطة التي أعدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب 
األمريكي للمنطقة بأن الخطة ال تحمل أي لتصفية القضية الفلسطينية، زعم جيسين غرينبليت، المبعوث 

تهديد الستقرار األردن، نافيا أن تكون الخطة تقترح تدشين كونفدرالية بين المملكة والجيوب، التي سيتركها 
  .على األقل من مساحة الضفة% ٦٠الكيان الصهيوني بعد االستحواذ على أكثر من 

» صفقة القرن«التصفية المعروفة بـ والحقيقة أن كل المؤشرات تدلل على أن تطبيق خطة 
  .ستفضي إلى تداعيات كارثية على األردن تحديدا، باعتراف الصهاينة أنفسهم

هو تمكين الكيان الصهيوني من » الصفقة«فحسب التقديرات الصهيونية، فإن الهدف الرئيس من 
تجمعات من مساحة الضفة الغربية، وما تضمه من % ٦٠التي تمثل أكثر من » ج«ضم منطقة 

  .استيطانية كبرى ومستوطنات متفرقة

وحسب التقدير الصهيوني، فإن خطوة الضم ستزيد األوضاع االقتصادية في الضفة الغربية سوءا، 
وال سيما في ظل التقديرات القائلة بأنه بخالف مزاعم واشنطن، فإن أحدا من الدول العربية لم يبد استعدادا 

وحسب هذه التقديرات، فإن تدهور األوضاع االقتصادية في .  الخطةحقيقيا لتمويل الشق االقتصادي في
الضفة وتهاوي اآلمال السياسية للجمهور الفلسطيني سيدفع عشرات اآلالف من الفلسطينيين إلى النزوح 

  .إلى األردن واإلقامة فيه

ويتضح مما تجاهر به بعض قوى اليمين الصهيوني، فإنه سيكون أمام األردن أحد خيارين، 
التي تربط المملكة بالجيوب الفلسطينية في الضفة، » الكونفدرالية«أحالهما مر؛ فإما الموافقة على فكرة 

  .وهو ما يعني مباركة أردنية لعملية الضم وتسويغ لها

أما الخيار الثاني األكثر تطرفا، فيتمثل في الدفع نحو فكرة الوطن البديل، عبر نسج سياسات 
وحسب مقال نشره مؤخرا المعلق الصهيوني جاكي حوكي في . وطن بديلتؤدي إلى تكريس األردن ك

، فإن حكومة نتنياهو القادمة ستضم أحزابا تطالب بأن يتم استهداف استقرار نظام »معاريف«صحيفة 
  .الحكم في األردن لكي يتم اإلعالن عن الدولة الفلسطينية هناك

ال تقل خطورة عن تلك التي تواجه الشعب من هنا، فإن التحديات التي ستواجه األردن وقيادته 
الفلسطيني، حيث إن إدارة ترامب وحكومة اليمين في تل أبيب ستعمدان إلى تقليص هامش المناورة أمام 

  .القيادة األردنية
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من هنا، فإن القيادة األردنية تحسن صنعا إذا أجادت المناورة في مواجهة التواطؤ الصهيوني 
  .األمريكي

كثير من األوراق القادرة، في حال توظيفها، على درء مخاطر صفقة القرن عن فلدى األردن ال
  .األردن على األقل

المفارقة أن إسرائيل تعي طابع وخطورة األوراق اإلستراتيجية التي يملكها األردن، والتي بإمكانها 
  .تحويل مخاطر إستراتيجية إلى وجودية، وليس أقلها الحدود الطويلة مع فلسطين

الرغم مما تروج لها التيارات واألحزاب التي تمثل التيار الديني القومي، فإن إجماعا يسود فعلى 
النخب اإلسرائيلية على أن أي تحول على توجهات األردن كدولة يمكنه أن يستنزف إسرائيل حتى بدون أي 

 تأمين الحدود فحسب الوزير والجنرال الصهيوني إفرايم سنيه فإنه بدون تعاون األردن فإن. جهد حربي
  .معه يستلزم توظيف كل ألوية المشاة في الجيش الصهيوني

ومن أجل التصدي لمخاطر توريطه في صفقة القرن، على األردن لفت أنظار ترامب إلى ما يمكن 
أن تخسره إسرائيل في حال كشر عن أنيابه وليس فقط تأمين الحدود، بل أيضا التعاون األمني وصفقة 

حداث تحول على تحالفات األردن اإلقليمية، سيمس بمكانة الكيان الصهيوني بشكل الغاز، ناهيك عن إ
  .كبير

 يرتدع بدون تهديد الكيان الصهيوني باألوراق القوية التي يملكها األردن، فإنه ال أمل في أن 
 .ترامب وفريقه عن مواصلة االبتزاز خدمة لهوامش التيار الديني الصهيوني

  ٢ ص٦/٥/٢٠١٩السبيل 

*** 

 نحو مؤتمر شعبي عام داعم لموقف الملك

 رمضان الرواشدة 

اته الثالث في المسيرات الجماهيرية التي خرجت في كل مكان ومهرجانات التأييد لموقف الملك والء
جميع المحافظات والعشائر والمخيمات امر ايجابي اليصال رسائل ان الشعب االردني يقف خلف الملك في 

  .رفضه الي صيغة تسوية ال تلبي المصالح االردنية الحيوية

ولكن نحن بحاجة الى ما هو ابعد، بحاجة الى اعالن سياسي بامتياز يؤكد على الالءات ويضيف 
ا الحيوية في الوضع النهائي كشرط الي حل وهي القدس والالجئين والمياه والحدود واالمن اليها مصالحن
  .والمستوطنات

فإنني اقترح إقامة مؤتمر وطني وشعبي عام يقام تحت الرعاية الملكية ) الرأي(وهنا ومن منبر 
فظة يخلص  مندوب عن كل محا١٠٠ مندوب ممثلين لكل محافظة بواقع ١٢٠٠ويحضره الملك مكون من 
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الى اعالن سياسي عام بامتياز يكون رافعة سياسية من روافع دعم الموقف الملكي الذي اعلنه في 
  .الزرقاء واكد عليه امام قيادات الجيش واالجهزة االمنية

اما الممثلون المئة لكل محافظة فيجب ان يمثلوا كل التيارات الحزبية الدينية والوسطية والقومية 
تلتقي مع موقف الملك الذي ال خالف عليه اضافة الى نواب واعيان المحافظة وممثلين واليسارية التي 

  .عن مجالس المحافظات والنقابات المهنية والطلبة والهيئات الشعبية والعشائرية والمخيمات وغيرها

المؤتمر العام يهدف إلى إظهار الدعم الشعبي والسياسي للملك من قضية الوطن البديل والتوطين 
  .مسألة االشراف والوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدسو

الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر ستكون وثيقة سياسية بالدرجة االولى تؤكد على الثوابت 
الوطنية االردنية وتؤكد التالحم الوطني االردني بكل مكوناته حول مواقف الملك وسيتم االعالن عن هذه 

قة وتبنيها من قبل مجلس النواب ومجلس االعيان وليصار بعدها الى توزيعها على البرلمانات العربية الوثي
والهيئات الحزبية والنقابية واالعالمية العربية بما في ذلك جامعة الدول العربية وهيئة االمم المتحدة 

 للجميع ان هناك تالحما اردنيا ولممثلي جميع السفارت والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في االردن، لنقول
  .وموقفا موحدا خلف جاللة الملك

اما اآللية التي ستبادر الى مثل هذا العمل فهي متروكة للهيئات الشعبية ومجالس المحافظات 
ولوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من اجل تأليف هيئة مركزية في عمان من ممثلين عن كافة 

المؤتمرات الشعبية في المحافظات وصوال الى عقد المؤتمر الكبير في عمان، الفعاليات، تشرف على عمل 
الذي سيكون برعاية وحضور جاللة الملك، وهو االمر الذي سيعطي المؤتمر دفعة قوية ويضع الجميع 
تحت مسؤولياته الوطنية، بما في ذلك،الحكومة التي ستكون حاضرة للمؤتمر وعليها ترجمة نتائجه في 

  .لرسمي واذرعها الدبلوماسية وسفاراتها في الخارج للترويج لهذا البيان السياسياعالمها ا

الكريمة، ممثلة برئيس تحريرها » الرأي«مثل هذا المؤتمر سيكون له صداه الكبير واتمنى على 
بارية األخ راكان السعايدة، ان تكون بعد نشر هذا المقال المبادرة لتبني فكرته وتعميمها وعمل التقارير االخ

  .مع ممثلي كافة الفعاليات الوطنية وصوال الى تحقيق الفكرة المنشودة ان شاء اهللا

  ١٤ص/٦/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عبرية مترجمه

  تمرد غيتو غزة
  

 ٥/٥/٢٠١٩ – جدعون ليفي -  هآرتس
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عشرات الصواريخ اطلقت على اسرائيل قبل . إن وحشية غزة سجلت أمس ارقاما قياسية جديدة
 الذي سيحل فيه يوم استقاللها، وبعد بضعة ايام على ذكرى يوم كارثتها، واالفظع من كل ذلك، هو االسبوع

اسرائيل لم تستيقظ بعد من . كيف تتجرأ غزة على ذلك. ان ذلك يأتي قبل اسبوعين على اجراء االورفزيون
 وغزة تطلق صواريخ الكارثة، وهي تتزين ليوم استقاللها والى مطار بن غوريون بدأ وصول فرق الغناء

  كيف سنحتفل؟. القسام

في . من التقارير االخبارية تولد االنطباع بأن اسرائيل توجد تحت الحصار، غزة تهدد بتدميرها
  .مندوبة قبرص صعدت مرة اخرى الى المنصة: ، تحديث”قصة حواء في غالف غزة“تويتر اقترحوا 

وهم يحتاجون الى “أ شهر رمضان غدا سيبد. المحللون فسروا أن كل ذلك بسبب طمع حماس
السياسة االمنية الواهنة التي عودت منظمات على “وكل ذلك ايضا بسبب . ”السيولة النقدية بشكل جنوني

اسرائيل تتعامل معها . حماس تريد االموال. لذلك، هؤالء الحقيرون يطلقون الصواريخ. ”قصف المباني
  .سالمهم ارهابيون ولدوا كي يقتلوا ونحن ال. بليونة

. أول من أمس قتل الجيش االسرائيلي اربعة متظاهرين قرب حدود القطاع، ولكن من يحصي
، هذا ما قاله صوت العقل الذي ال يستطيع ”عندما يلتقي عدم السياسة والتواصل مع االستجابة لالبتزاز“

  .رضةأحد أن يفهم ما الذي يقترحه، بني غانتس البديل، من اجل ذلك من الجيد أن تكون معا

بعد نصف اسبوع على ذكرى . كل ذلك منفصل تماما وبصورة متعمدة وخبيثة عن السياق والواقع
 سنة خلف االسالك الشائكة في قفص كبير ١٢الكارثة، الخبر بأن مليوني شخص مسجونين منذ اكثر من 

لنضال من وقبل نصف اسبوع على يوم االستقالل وا. ال يذكر في اسرائيل بأي شيء، وال يثير أي شيء
  .ُاجل الحرية واالستقالل لشعب آخر اعتبر ارهابا قاتال بدون أي سبب

حتى المحاولة البائسة لمنع الجوع يتم عرضها هنا كجشع، وأي جهود تبذل الظهار أي دالئل على 
كل ذلك . الى هذه الدرجة تصل دونية غسل االدمغة وال احد يحتج. االحتفال بالشهر الفضيل تعتبر ابتزاز

من ما يزال غير واثق الى أي درجة يعتبر توريث الكارثة فارغ ومدمر في اسرائيل، . تقبل بهز الكتفينيس
ومن يتنكر للواقع في غزة ومن . يجب عليه أن ينظر الى الردود في اسرائيل على تمرد غيتو غزة هذا

  .يحاول نفي كارثتها لم يتعلم أي شيء

ال توجد أي قيمة اخرى لوصف . د لهذا الغيتوغزة هي غيتو، وما يحدث في الجنوب هو تمر
ال . هي تحارب من اجل الحرية. الواقع، يمكن االدعاء ضد حماس وال يمكن ادعاء أي شيء ضد غزة

  .يوجد أي نضال أكثر عدال من نضالها وحماس هي قيادتها

أن تصبح فقط بقيت سبعة اشهر، حسب تقرير االمم المتحدة، الى : العد التنازلي نحو موتها بدأ
، نفس ”الردع“ولكن اسرائيل تتثاءب والمتحدثون فيها يعرفون فقط ترديد . غزة غير صالحة لعيش البشر

المسخ الذي أقمناه ألنفسنا من أجل تبرير كل القتل، الحصار والتدمير، والكذب على أنفسنا ونقول إن 
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هم جائع أو يحتضر في ظل هناك ما يردع مليوني شخص عاطلين عن العمل وبائسين ومهانين، عدد من
  .غياب العالج وجميعهم سجناء

وهناك ايضا من . ال يوجد أحد في اسرائيل يمكنه تخيل الحياة في غزة في العشرين سنة االخيرة
بما في ذلك المنع الذي فرضته اسرائيل على دخول المراسلين اإلسرائيليين والذي ال . يهتمون بأال نعرف

الدولة التي قامت . اء، يجب تصويرها في غزة، قبل وقت طويل من غالفهاإن قصة حو. يثير أي احتجاج
على ذكرى الغيتوات والتي فقط قدسته مرة اخرى قبل بضعة ايام، تحجب نظرها عن الغيتو الكبير الذي 

دولة قامت من خالل نضال دموي، غير . اقامته بنفسها على بعد ساعة سفر من مركزها، وال تريد رؤيته
مجتمع يعتقد نفسه أنه . وهي تحتج على مجرد وجوده. عتراف بعدالة نضال الشعب اآلخرمستعدة لال

مجتمع مثالي، الذي احتج على المباالة العالم ازاء معاناته، تظهر انغالق وحشي ازاء المعاناة التي تتسبب 
ماذا كنا نحن ماذا كانوا قبل ذلك؟ سألتني أول أمس مستمعة في محاضرة في تل ابيب، و. بها هي نفسها
 .وماذا اصبحنا؟

  ٢٠ ص٦/٥/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اخبار باالنجليزية
  

The heights of Trump’s recklessness 
 

Jonathan Kuttab 

RAMALLAH — What has been the worst foreign-policy decision by US President Donald 

Trump’s administration? Withdrawing from the Paris climate agreement was bad. Pulling 

out of the 2015 Iran nuclear deal sent a signal that the United States does not honour 

international agreements signed by previous administrations. More recently, the US 
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government’s successful intimidation of the International Criminal Court could have dire 

consequences for global governance and world peace. 

But Trump’s worst decision of all has not received the attention it deserves. With his 

sudden recognition on March 25 of Israel’s illegal annexation of the Golan Heights in 1981, 

Trump abandoned, in typical cavalier fashion, a principle, the inadmissibility of acquiring 

territory by force, that has underpinned international stability since World War II. His 

recognition of Israel’s annexation establishes a highly dangerous precedent for the Middle 

East and beyond. 

After 1945, the world’s countries unanimously repudiated territorial expansion by force, to 

discourage states from invading and occupying their weaker neighbours. Attempts to 

violate this principle, such as by Iraq in Kuwait, Russia in Ukraine and Israel in East 

Jerusalem and the Golan, were universally condemned. 

The principle was included in the preamble of United Nations Security Council Resolution 

242 following the 1967 Six-Day War in the Middle East, during which Israel seized the 

Golan Heights from Syria. And it has been a fundamental principle of international law 

since the mid-1990s. 

US officials have tried to justify Trump’s decision by saying that Israel acquired the Golan 

Heights in a “defensive” war. Furthermore, they say, Syria is embroiled in a civil war, and 

its current leader, President Bashar Assad, does not deserve to get the land back. 

But the defensive-war justification does not hold water. Western governments, 

international human-rights organisations and legal experts, including some from Israel, say 

that in prohibiting the acquisition of territory by force, international law makes no 

distinction between a defensive or offensive war.This is mainly because both sides in a war 

can claim to be acting defensively. Whereas Israel maintains that it started the June 1967 

war preemptively because it feared an assault from Egypt, Arabs dispute this and 

commonly refer to the conflict as an aggression against them.Trump’s recognition of Israeli 

sovereignty over the Golan Heights is already having a destabilising effect. As soon as 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu returned from Washington, DC, after the 

Golan decision, he began talking about annexing portions of the West Bank. Such a move 

would completely destroy the possibility of a peaceful resolution to the Israeli-Palestinian 

conflict based on a two-state solution.Moreover, Trump’s decision has given other 

countries a green light to resolve territorial disputes with their neighbours by force. If 

acquiring territory through war is now legitimised, then it becomes much harder to object 

to Russia’s annexation of Crimea, Saudi Arabia’s claim to parts of Yemen or Iraq’s 

demand that Kuwait be its 19th district. Numerous other countries in Africa, Asia and 

Europe may also feel more tempted to retake by force parts of neighboring countries to 

which they have some historic or tribal claim.Finally, recognising Israel’s annexation of the 

Golan Heights could jeopardise international legal protections for the Syrian population 

there. These include the Fourth Geneva Convention of 1949, which aims to protect civilians 

under belligerent military occupation until peace is restored and their territories 

relinquished by the conquering armies. In particular, the convention prohibits the occupier 

from moving its civilian population into the occupied territories, hence all Israeli 

settlements are illegal under international law. This was affirmed in a 2003 decision by the 

International Court of Justice regarding Israel’s construction of a wall deep in occupied 

Palestinian territory. Moreover, an occupying power cannot legally take natural wealth, 

artifacts and resources from occupied areas. And annexation is completely prohibited.For 

decades, successive US Democratic and Republican administrations, for all their support of 

Israel, refused to recognise unilateral Israeli actions in East Jerusalem and the Golan 

Heights. They also insisted that Geneva Convention rules must apply. But the Trump 

administration has recklessly reversed this long-standing American policy. It has denied 
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the existence of an Israeli occupation, moved the US embassy in Israel to Jerusalem, 

recognised the illegal Israeli annexation of the Golan Heights and refused to discuss 

Netanyahu’s plans to annex parts of the West Bank. 

Trump’s actions will hardly help the cause of the Israeli-Palestinian peace plan that the US 

is said to be preparing. Nor will the effects of his recklessness regarding the Golan Heights 

be limited to the Middle East. The most dangerous consequences of Trump’s worst foreign-

policy decision may be yet to come. 

 Jonathan Kuttab is a co-founder of the independent Palestinian human-rights 

organization Al-Haq in Ramallah, Palestine. Copyright: Project Syndicate, 2019. 

Jordan Times May 05,2019 
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Israeli forces uproot 120 olive trees near Ramallah 
  

RAMALLAH, Sunday, May 05, 2019 (WAFA) – Israeli occupation forces uprooted 120 

fruitful olive trees today in the village of Lubban al-Gharbi, to the west of Ramallah in the 

occupied West Bank, local sources said. 

Fawwaz Salem, former head of the village’s council, said the uprooting came a month after 

Israeli forces notified Mr. Shafik Abu-Salem, a local Palestinian citizen, about a military 

order confiscating his private land near the village for the benefit of expanding the illegal 

settlement of Beit Aryeh, nearby.Israeli occupation forces regularly issue confiscation 

orders to Palestinians in the occupied West Bank, in particular in the areas surrounding 

illegal settlements. Issued under the pretext that the land is to be used for “military 

purposes”, it is often later used for the expansion of settlements. 

WAFA May 05, 2019  

***  

Organization of Islamic Cooperation condemns Israeli aggression on Gaza 
  

JEDDAH, Sunday, May 05, 2019 (WAFA) - The Organization of Islamic Cooperation 

(OIC) strongly condemned the Israeli aggression against the Gaza Strip, which so far led to 

the killing of 12 Palestinians and the injury of dozens others. 

OIC considered this Israeli military escalation a continuation of Israel’s crimes and a 

violation of international law, resolutions, and agreements. 

The OIC called on the international community to provide international protection for the 

Palestinian people and to act to stop this unjust Israeli aggression and compel Israel to 

respect international law. 

WAFA May 05, 2019  

***  

Jordan calls for halting Israeli aggression on Gaza 
  

AMMAN, Sunday, May 05, 2019 (WAFA) – Jordanian Ministry of Foreign Affairs and 

Expatriates warned against the ramifications of Israeli escalation in the besieged Gaza 

Strip, calling for an immediate halt and abiding by international humanitarian law, 

according to Petra, the official news agency of Jordan. 

The Ministry said in a press statement released today that “violence will only cause more 

tension and suffering, calling for pacification, and underlining its support for the efforts 

both Egypt and the United Nations exert to achieve peace,” according to a ministry 

statement released on Sunday. 
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The ministry also stressed the importance of halting all military operations in the coastal 

enclave whose residents suffer from a humanitarian and life crisis as a result of the illegal 

blockade and collective punishments Israel imposes, said Petra. 

It said the continued absence of prospects for peace, the ongoing occupation and the siege 

imposed on Gaza constitute the greatest threat to security and stability in the region. 

The ministry called on the international community to act immediately to stop the violence 

and achieve pacification and protection for the brotherly Palestinian people. 

On resolving the Palestinian-Israeli conflict, it urged coming up with real prospects for 

resolving the conflict based on the two-state solution, which guarantees the establishment 

of an independent Palestinian state on June 4, 1967 borders with East Jerusalem as its 

capita, said Petra. 

WAFA May 05, 2019  

***  
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