
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  الملك يتبرع لترميم كنيسة القيامة •

  ٥  ًيد ترمم مسجدا وأخرى ترمم كنيسة •

  شؤون سياسية

  ٦  للضغط على بلدانها لوقف االعتداءات اإلسرائيليةالطراونة يدعو برلمانات العالم  •

  ٦   دور الملك وجهوده لتحقيق األمن واالستقرار ومكافحة اإلرهابنثمن: ديفيس •

  ٧  بالتمسك بالقانون الدولي" صفقة القرن " الرد على : عريقات •
  

  اعتداءات

  ٨  مستوطنون يقتحمون األقصى بأول أيام شهر رمضان •

  ٨  االحتالل يحاول عرقلة وصول المصلين لألقصى من جهة باب األسباط •

  ٩  دم مركز تدريب مهني وقاعة في شعفاطاالحتالل يخطر به •

ًيهدم نصبا تذكاريا للشهيدين دراج وعنقاوياالحتالل  • ً  ٩  

  ٩   فلسطينيا بالضفة الغربية١٧االحتالل يعتقل  •
  

  عنصرية
  

  ١٠  يجب قتل فلسطيني مقابل كل صاروخ اطلق من غزة: نائب إسرائيلي •
  

  مقدسيةشؤون 

  ١١  المستوطنين لتخريب ٌدفه القديمة البلدة في ّمكي مسجد :القدس •
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  تقارير
  

  ١٢  قرية فلسطينية تكافح لفتح شريان حياة سدته إسرائيل أمام سكانها.. نحالين •
  

  فعاليات
  

  ١٣  عشيرة ابو عبيد تصدر بيان تأييد ودعم لمواقف الملك •

  ١٤  الحزب الشيوعي يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة •
  

  عربية آراء

  ١٥  والوطن البديلكوشنر والتوطين  •

  ١٦١٨  صفقة القرن ثانية •

    وحدة األردنيين السالح األقوى •
  

  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ١٩  هيا ننسى •

  اخبار باالنجليزية
  

King makes donation for restoration of Jerusalems Holy 

Sepulchre  ٢١  

Playing 20 questions to figure out the ‘deal of the century’  ٢١  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

 الملك يتبرع لترميم كنيسة القيامة
 

لبطريرك ثيوفيلوس الثالث،  أعرب غبطة بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن، ا- بترا
بالنيابة عن نفسه، وعن أعضاء المجمع المقدس، وأخوية القبر المقدس، االكليريوس، وأبناء كنيسة   َ ُ
الروم األرثوذكس في األراضي المقدسة عن تقديرهم وامتنانهم وشكرهم لجاللة الملك عبداهللا الثاني على 

 على نفقته الخاصة، وذلك بعد عامين من االنتهاء من تكفله بأشغال ترميم كنيسة القيامة في القدس
ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة والتي كان جاللته تبرع لها على نفقته الخاصة، سبق ذلك 

ّمساهمات جاللته الشخصية في دعم ترميم موقع عماد السيد المسيح عليه السالم ُ. 

ب تسلمه جائزة جون تمبلتون في شهر تشرين ًويأتي هذا التبرع تنفيذا لوعد جاللته خالل خطا
ًيتوجب علينا جميعا المحافظة على القدس الشريف، بتاريخها العريق المبني : "الثاني الماضي حيث قال

ولجائزة تمبلتون جزيل الشكر على المساهمة في . على تعدد األديان، كمدينة مقدسة تجمعنا وكرمز للسالم
 جزء من قيمة الجائزة لدعم مشاريع ترميم المقدسات في القدس ومن دعم هذه الجهود، إذ سيتم تخصيص

وأكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث، في بيان صحفي صدر اليوم االثنين، أن تبرع جاللة ."بينها كنيسة القيامة
الملك يعتبر تطبيقا عمليا للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، 

ّ التزام جاللته الشخصي تجاه أمن ومستقبل المدينة المقدسة بصفته صاحب الوصاية الهاشمية ويعكس ُ
  .على مقدساتها

ولفت غبطة البطريرك، الذي هنأ األمة اإلسالمية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى 
خاصة بين اإلسالم الجهود الهاشمية المستمرة والثابتة برسالتها والفاعلة في تعزيز القيم المشتركة 

اللتين تدعوان إلى التالقي على قاعدة " كلمة سواء بيننا وبينكم"و " رسالة عمان"والمسيحية، والتي أنتجت 
القيم المشتركة، وأهمها حب اهللا وحب الجار في قصتي نجاح للقدرة والتأثير الذي يمتلكه األردن بقيادة 

  .جاللة الملك على الساحة الدولية

  ٧/٥/٢٠١٩باء االردنية وكالة االن

***  

  

  

  

  

  



 
٥

 ًيد ترمم مسجدا وأخرى ترمم كنيسة
 

  رأي الدستور

ّيجسد تبرع جاللة الملك عبد اهللا الثاني بترميم كنيسة القيامة في القدس على نفقته الخاصة،  ُ
 ٌالحرص بالحفاظ على هوية المدينة المقدسة، حيث الحق اإلسالمي والمسيحي فيها خالد أبدي، فالمدينة

  .بتاريخها العريق يتوجب أن تبقى جامعة ال مفرقة

ًومن هذا المنطلق يأتي تبرع جاللة الملك وتنفيذا لوعده خالل خطاب تسلمه جائزة جون تمبلتون 
في شهر تشرين الثاني الماضي حيث أكد وجوب المحافظة على القدس الشريف، بتاريخها العريق المبني 

ولجائزة تمبلتون جزيل «جمعنا وكرمز للسالم، وقال حينها جاللته على تعدد األديان، كمدينة مقدسة ت
الشكر على المساهمة في دعم هذه الجهود، إذ سيتم تخصيص جزء من قيمة الجائزة لدعم مشاريع ترميم 

  .«المقدسات في القدس ومن بينها كنيسة القيامة

األردن البطريرك ثيوفيلوس ّإن هذا التبرع كما يؤكد غبطة بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين و
الثالث يعتبر تطبيقا عمليا للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، 
ّويعكس التزام جاللته الشخصي تجاه أمن ومستقبل المدينة المقدسة بصفته صاحب الوصاية الهاشمية  ُ

  .على مقدساتها

ن من االنتهاء من ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة وهذه الخطوة الملكية، تأتي بعد عامي
والتي كان جاللته تبرع لها على نفقته الخاصة، سبق ذلك مساهمات جاللته الشخصية في دعم ترميم 
ٌموقع عماد السيد المسيح عليه السالم، وهي جهود نرى فيها جاللته وكأنما يقول يد ترمم مسجدا ويد  ً ّ ُ

 تنصب إلى جانب جهود جاللته وتوجيهاته المستمرة والثابتة في تعزيز القيم ترمم كنيسة، وهي جهود
اللتين » كلمة سواء بيننا وبينكم«و» رسالة عمان«المشتركة خاصة بين اإلسالم والمسيحية، والتي أنتجت 

 تدعوان إلى التالقي على قاعدة القيم المشتركة، وأهمها حب اهللا وحب الجار في قصتي نجاح للقدرة
  .والتأثير الذي يمتلكه األردن بقيادة جاللة الملك على الساحة الدولية

سيبقى جاللة الملك عبد اهللا الثاني ومن خلفه أبناء شعبه موحدين، الوصي األمين على مقدسات 
ًالقدس اإلسالمية والمسيحية، مجسدا أسس العيش المشترك بين أتباع الديانتين في العالم واألراضي 

ً وجه الخصوص، داعما للكنائس في األراضي المقدسة، وسندا لكل المسيحيين في الشرق، المقدسة على ً
وما تبرع جاللته إال رسالة سامية، تأتي لتقول بنبرة واضحة، هنا أردن التسامح واالعتدال والعيش 

 .المشترك والوئام، وفي جوهرها رسالة محبة وسالم

  ١٤ ص٧/٥/٢٠١٩الدستور 

***  



 
٦

  شؤون سياسية

 للضغط على بلدانها لوقف االعتداءات اإلسرائيليةراونة يدعو برلمانات العالم الط
  

دعا رئيس مجلس النواب رئيس االتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة  - عمان
البرلمانات العربية والدولية إلى اتخاذ إجراءت ضاغطة مع حكومات بلدانها لوقف االعتداءات اإلسرائيلية 

 .راضي الفلسطينيةفي األ

وأضاف الطراونة في بيان صادر عن رئاسة االتحاد البرلماني العربي، إن ما شهده قطاع غزة من 
عدوان غاشم استهدف أهلها األبرياء، يأتي بعد انحياز اإلدارة األمريكية لسلطات االحتالل، وهو ما يذهب 

ة السالم المزعومة أو ما بات يعرف بصفقة باتجاه التنبه لتوقيت هذا العدوان ومراميه قبيل انطالق خط
 .القرن

وقال، إن األوقات العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب الدفع باستحقاق المصالحة 
الفلسطينية، وتوحيد الجهود من أجل الدفع بحل الدولتين على طريق نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه 

سرة الدولية بوجه ممارسات االحتالل التي ما انفكت تمارس المشروعة على ترابه الوطني، وتكاتف األ
 .التطهير والقتل والدمار بحق الشعب الفلسطيني

ًوأكد تضامن االتحاد البرلماني العربي مع أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا إلى توحد الداخل 
 .رة الحق الفلسطينيٕالفلسطيني بمواجهة مطامع االحتالل، واحباط كل المؤامرات التي تهدف إلى مصاد

  ٣ ص٧/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 

  نثمن دور الملك وجهوده لتحقيق األمن واالستقرار ومكافحة اإلرهاب: ديفيس
  

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، امس، وفدا  -  نيفين عبد الهادي- عمان 
 القوات المسلحة، والمخصصات، عن لجان) الكونغرس(يضم سيدات أعضاء في مجلس النواب األميركي 

  .والطاقة والتجارة، برئاسة النائب سوزان ديفيس

وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بين المملكة والواليات المتحدة والمستجدات اإلقليمية، 
لي خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه جهود حل الصراع الفلسطيني اإلسرائي

  .>>...على أساس حل الدولتين، اضافة إلى األزمة السورية والحرب على اإلرهاب

من جهتها، ثمنت ديفيس دور جاللة الملك عبداهللا الثاني والجهود التي يقودها لتحقيق ... <<
 .األمن واالستقرار ومكافحة آفة اإلرهاب، مشددة على استمرار دعم االردن شريكا استراتيجيا لبالده

  ٣ ص٧/٥/٢٠١٩تور الدس

*** 



 
٧

  بالتمسك بالقانون الدولي"صفقة القرن"الرد على : عريقات

 أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الرد على –رام اهللا   
 يكون بالتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية، مشددا على أن فلسطين لم” صفقة القرن“ما يسمى 

جاء ذلك خالل  .ولن تخول أحدا للتفاوض عنها، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا
  .ندوة سياسة عقدتها جامعة القدس

وأوضح عريقات أن المرحلة السياسية الحالية ال يوجد فيها شريك إسرائيلي وال أميركي لعملية   
على إلغاء حل الدولتين واستبداله بنظام الفصل السالم، حيث يعمل نتنياهو وبدعم من إدارة ترمب 

العنصري، ويقوم على أساس إنكار الوجود الفلسطيني كشعب له حقوق وطنية أولها حق تقرير المصير، 
  .وهو بالضبط ما يعبر عنه قانون القومية العنصري الذي يستند تنفيذه على إنكار الشعب الفلسطيني

 إسرائيل في محاولة إنكار صفة الشعب عن الفلسطينيين، وأضاف أن إدارة الرئيس ترامب شريك  
إال أن هذا التوجه هو الجنون بعينه، وفقا لتعريف اينشتاين للجنون، وهو تجربة الشيء بذات األدوات “

، مشيرا إلى أن محاوالت إنكار الشعب الفلسطيني جربتها الحركة ”أكثر من مرة وتوقع نتائج مغايرة
مار منذ وعد بلفور ومصيرها كان الفشل، وسيكون مصير هذه المؤامرة الفشل الصهيونية وقوى االستع

  .الحتمي

وأشار عريقات إلى أن اإلدارة األميركية تريد إضعاف صمود الشعب الفلسطيني بكل الوسائل   
، ووقف المساعدات حتى عن المستشفيات في ”األونروا“المتاحة، كقطع المساعدات عنه، ومحاولة إلغاء 

ٕ واغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واغالق القنصلية األميركية في القدسالقدس، ٕ.  

وأضاف عريقات أن من ضمن أبرز األهداف التي تسعى أميركا لتحقيقها، هي إلغاء المرجعيات   
الدولية الخاصة بتسوية الصراع التي تستند إلى القانون الدولي، واستبدالها باإلمالءات األميركية وفقا 

واعد جديدة تقوم على أساس ما تم فرضه من وقائع احتاللية على األرض، وعلى أساس ما يمليه لق
  ).وكاالت(-.الجانب اإلسرائيلي

  ٢٢ ص٧/٥/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  

  

  

  



 
٨

  اعتداءات

  مستوطنون يقتحمون األقصى بأول أيام شهر رمضان
  

الثنين، المسجد اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم ا -س  قدس بر- القدس المحتلة
األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، في أول أيام شهر رمضان المبارك، بحراسة مشددة من قوات 

 .االحتالل الخاصة

 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد األقصى، ونفذوا جوالت ٨٣ووفقا لدائرة األوقاف بالقدس، فإن 
هم أدوا صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى المزعوم، وبعض" الهيكل"استفزازية، وتلقوا شروحات عن 

وفي المقابل، واصلت شرطة االحتالل منع العديد من .باب الرحمة، قبل أن يغادروا من باب السلسلة
الفلسطينيين دخول المسجد األقصى، كما واصلت فرض إجراءات مشددة عند أبوابه، ونصبت الحواجز 

ولمواجهات االقتحامات، دعت الهيئة اإلسالمية .ت المؤدية للمسجدالعسكرية في القدس القديمة عند الطرقا
العليا، وهيئة العلماء والدعاة بالقدس، إلى شد الرحال للمسجد األقصى للصالة والرباط فيه، والحفاظ على 

وأكدت الهيئتان في بيان مشترك، أن كل ما دار عليه السور هو .حرمته وآدابه ونظافته خالل شهر رمضان
مسجد األقصى وله األحكام الخاصة بالمسجد، وأن المسجد هو للصالة والذكر وتالوة القرآن الكريم من ال

ويقتحم المستوطنون باحات األقصى .والرباط فيه، وكله مصلى ويشمل األماكن المسقوفة وغير المسقوفة
 .لمقدسةبشكل شبه يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وتهويد المدينة ا

  ٧ ص٧/٥/٢٠١٩السبيل 

*** 

  االحتالل يحاول عرقلة وصول المصلين لألقصى من جهة باب األسباط
 

المبـارك مـن جهـة  المـسجد األقـصى إلـىحاولت قوات االحتالل عصر أمس عرقلة وصول المصلين 
  .باب األسباط

 البلــدة إلــى وقــال مراســلنا فــي القــدس إن االحــتالل وضــع دورياتــه وســط الــشارع الرئيــسي المــؤدي
المكــان أمــام ضــغط المــواطنين   مــن جهــة بــاب األســباط لكنــه عــاد وانــسحب مــناألقــصىالقديمــة والمــسجد 

  .وتجمهرهم ومركباتهم في المنطقة

أحـد (الـساهرة  وكان عدد مـن كبـار ضـباط شـرطة االحـتالل قـد نفـذوا جولـة ميدانيـة فـي محـيط بـاب
بلديــة االحــتالل بــسطات الباعــة   شــرطة وطــواقم، فــي حــين هاجمــت عناصــر مــن)أبــواب القــدس القديمــة

  .من البسطات وحررت مخالفات للبائعات والفالحات في شوارع القدس القديمة وصادرت عدد

  ٧/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 



 
٩

 االحتالل يخطر بهدم مركز تدريب مهني وقاعة في شعفاط
 

ة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط، بهدم أخطرت بلدية االحتالل في القدس اللجن - االيام الفلسطينية 
  . مركز تدريب مهني وقاعة بمقر اللجنة

وأفادت مصادر محلية بأن القرارين يستهدفان مركزا للتدريب المهني وقاعة قيد اإلنشاء، بحجة 
  . عدم الترخيص

وجاء تسليم أمري الهدم بعد اقتحام بلدية االحتالل بالقدس والشرطة وحرس الحدود حرم اللجنة 
  .الشعبية في المخيم

  ١٣ ص٧/٥/٢٠١٩الدستور 

***  
 

ًيهدم نصبا تذكاريا للشهيدين دراج وعنقاوياالحتالل  ً  
  

هدمت قوات االحتالل نصبا تذكاريا للشهيدين أمير دراج ويوسف عنقاوي على مدخل بلدة كفر 
  . نعمة، اللذين ارتقيا في الرابع من آذار الماضي

 االحتالل اقتحمت القرية ودهمت عددا من المنازل واعتقلت وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات
مواطنين قبل أن تهدم النصب التذكاري، وأن قوات االحتالل اعتدت بالضرب على شاب في قرية بيت عور 
التحتا غرب رام اهللا، وذلك بعد احتجازه ونقله إلى المستشفى، فيما اعتدت تلك القوات على والده وأشقائه 

 .ن أغلقت ورشة حدادة للعائلةبالضرب، بعد أ

 ١٣ ص٧/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

   فلسطينيا بالضفة الغربية١٧االحتالل يعتقل 
 

ّ شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة اعتقاالت ومداهمات -:المدينة نيوز 
  .واسعة، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة طالت سبعة عشر فلسطينيا

  

قال نادي االسير الفلسطيني في بيان له إن قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن و
  )بترا (-- . الخليل وبيت لحم ونابلس ورام اهللا والبيرة وجنين وطولكرم

 ٧/٥/٢٠١٩المدينة 

***  

  



 
١٠

  عنصرية

  يجب قتل فلسطيني مقابل كل صاروخ اطلق من غزة: نائب إسرائيلي
  

يس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت نار انتقادات حادة من  وقع رئ-  وكاالت- غزة
وأعلن الجيش االسرائيلي، . الوسط واليسار في اسرائيل بعد التوصل الى اتفاق تهدئة جديد في قطاع غزة

  .في تصريح مقتضب، عودة الحياة الى طبيعتها في التجمعات االسرائيلية المتاخمة لحدود قطاع غزة

 التهدئة الذي تم التوصل اليه برعاية مصرية وأممية ودخل حيز التنفيذ فجر أمس وجد ولكن اتفاق
  .انتقادات حادة من الوسط واليمين في اسرائيل

ان »» تويتر«بيني غانتس في تغريدة على » أزرق أبيض«وكتب زعيم المعارضة ورئيس حزب 
كثيرين، كل ذلك ناجم عن فقدان هيبة اطالق حوالي سبعمائة قذيفة ومقتل أربعة مواطنين وجرح آخرين 

رضوخ آخر البتزاز حماس وغيرها من "ووصف غانتس وقف اطالق النار بأنه . »الردع اإلسرائيلي
ما من "  المعارض ايتسيك شمولي فقال لهيئة البث االسرائيلية» العمل» أما رئيس كتلة حزب".المنظمات

ولم تقتصر ".س الى جانب مبادرة سياسية لعزلهاشيء يغاير المعادلة سوى تسديد ضربات قاسية لحما
اليميني جدعون ساعر في تغريدة على » الليكود«االنتقادات على المعارضة إذ قال القيادي في حزب 

ضربنا "ورفض نتنياهو االنتقادات وقال في تصريح مكتوب . »ال يوجد مصلحة إلسرائيل في ذلك» «تويتر«
 هدفا واستهدفنا قادة ٣٥٠ضربنا أكثر من .  خالل اليومين األخيرينحماس والجهاد اإلسالمي بقوة كبيرة

  ".اإلرهاب وعناصره ودمرنا أبراجه

كان . نستعد للمراحل القادمة. ِالمعركة لم تنته بعد وهي تتطلب الصبر والرشد "واضاف نتنياهو
ائالت القتلى وأرسل أتقدم بالتعازي إلى ع. الهدف وال يزال ضمان توفير الهدوء واألمان لسكان الجنوب

من جهة ثانية قال نائب يميني إسرائيلي إنه كان ينبغي قتل فلسطيني ".أمنيات الشفاء العاجل للجرحى
اتحاد «وكتب بتسلئيل سموتريتش من حزب . واحد مقابل كل صاروخ تم إطالقه من قطاع غزة على إسرائيل

ي، كان يجب أن تنتهي المعركة في غزة على المستوى التكتيك"إنه » تويتر«في تغريدة على » اليمين
بسبعمائة إرهابي ميت واحد لكل صاروخ، وأضرار هائلة لحماس بحيث تستغرقهم سنوات حتى يتعافوا من 

ٕوأشار سمورتيش بذلك إلى أنباء رسمية واعالمية قالت إن الفصائل ".الهجوم ويفكروا فيه مرة أخرى
ويعتبر سموتريتش .  إسرائيل خالل اليومين الماضيين صاروخ من قطاع غزة على٧٠٠الفلسطينية أطلقت 

من المعادين للعرب ويطالب بالحصول على حقيبة العدل في الحكومة اإلسرائيلية القادمة برئاسة بنيامين 
 .نتنياهو

 ٣٢ ص٧/٥/٢٠١٩الدستور 

***  



 
١١

  شؤون مقدسية

  المستوطنين لتخريب ٌهدف القديمة البلدة في ّمكي مسجد :القدس
 

 حاليـا ويقتـصر األقصى، المسجد نحو الساهرة باب من الطريق بين يقع الذي -ّمكي دمسج أصبح
 سنة في للمسجد، المالصق المنزل استوطنوا الذين للمستوطنين هدفا األخيرة األيام في -واحدة غرفة على

 طنينالمـستو فـإن المجـاورين شهادات وحسب .فيه األذان رفع منع ومحاوالت االستفزاز وواصلوا م،١٩٨٦
 المـسجد أن يعنى مما الماضية، القصيرة الفترة خالل مرات خمس من أكثر المسجد باب أقفال وخربوا أتلفوا
 مازن الشيخ القدس بشؤون والمتخصص الباحث قال جانبه، من.عليه لالستيالء محاولة في مستهدفا بات
 بـن القاسـم بـن الحـسين بـن مالـسال عبـد مكـي القاسـم أبو الشيخ ومقام مسجد اسمه المسجد هذا ان أهرام

 الحـادي الهجـري الخـامس القـرن فـي الشافعية السادات من واحد وهو ألحافظي  الشافعي الرملي األنصاري
 مـصر مـن اليـه تأتي الفتاوى وكانت هـ٤٩٢ سنة ومات .م١٠٣٨/هـ432 سنة مولده كان الميالدي، عشر

 حيـاة كتـاب فـي  جـاء لقـد :أهـرام الـشيخ أضافو.مترا ٢٠ المسجد مساحة وتبلغ المسلمين وأمصار والشام
 ســقوط أثنــاء الـشافعية فقهــاء مــن عـدد استــشهد وقـد"... مكــي الــشيخ شـيوخه أحــد وكــان العربـي بكــر أبـي

 بن السالم عبد بن مكي القاسم أبو الشيخ الفقهاء هؤالء ومن.م١٠٩٨/هـ٤٩٢ سنة الصليبيين بيد القدس
 ولما .وفضائله المقدس بيت تأريخ في شرع قد وكان الحافظ افعيالش الرملي األنصاري القاسم بن الحسين

 يمين على ًوتحديدا الساهرة، باب مدخل في  المسجد يقع".فقتلوه ًأسيرا أخذوه المقدس بيت الصليبيون أخذ
 مدرســة يقابــل حيــث ،األقــصى المــسجد تجــاه المــذكور البــاب مــن القديمــة القــدس مدينــة داخــل إلــى الــداخل

  الترميمـات توالـت وقـد العثمانيـة الفتـرة إلـى يرجـع  ألبنـاء أن ويـرجح .عليـه والحداثـة القدم لبيغ .القادسية
 بنائـه هـو البنـاء أصـل :أهـرام مـازن الـشيخ فيقـول الـداخل فـي البنـاء وصـف عـن أمـا.متعاقبة بفترات عليه

 سـنة فـي لـه رينالمجـاو بعـض تطـوع ًمهجـورا بات المقام أو الضريح وألن .مكي الشيخ الولي مقام ضريح
 بـه للصالة المسجد بتعمير هناك السكان  قام حيث مكي، الشيخ مسجد بلجنة عرفت لجنة بتشكيل ١٩٨٢

 حيـث المـسجد علـى تـشرف التـي( القـدس في األوقاف دائرة موافقة صدور وبعد .مسجد من منطقتهم لخلو
 وترميم بتعمير بوشر الالزمة، راتوالتقدي المخططات ٕوانجاز اللجنة هذه تشكيل على )للمسجد إمام تعين تم

 إليـه الكهربـائي التيـار أدخـل التـالي العـام وفـي.٢م٢٤ تبلـغ بمساحة السنة نفس في ًمسجدا وافتتح المكان
 .م١٩٨٤ سنة الخارجية جدرانه وتكحيل ترميمه أعيد كما. صغيرة مكتبة فيه وافتتحت

 فـي  يحتـوي ةيالقادسـ المدرسـة مقابـل الـسعدية حـارة فـي  لموجـود ا البنـاء أن بالذكر الجدير ومن
 يحتـوي للمبنـى الثـاني والطـابق النجـارة مهنـة صـاحبه يحتـرف حـانوت ويجـاوره المـسجد على األول الطابق

  .أهرام آل من مقدسية لعائلة سكن على

  ٦/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  



 
١٢

  تقارير

  ام سكانهاقرية فلسطينية تكافح لفتح شريان حياة سدته إسرائيل أم.. نحالين
 

 تكافح قرية نحالين إحدى قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم الفلسطينية -  الضفة الغربية
 عاما استنادا ٣٠إلعادة فتح طريق رئيسي يمثل شريان حياة لسكانها بعد أن أغلقته إسرائيل قبل نحو 

 .لدواع أمنية

مداخلها الرئيسية مما يضطر ونحالين نموذج لعدد من القرى الفلسطينية التي تغلق إسرائيل 
 .سكانها لسلوك طرق أطول للوصول إلى المدن والقرى المجاورة لهم

وخالل الفترة الماضية استبدلت إسرائيل بعض السواتر الترابية التي تغلق هذه القرى ببوابات 
 .حديدية يتم فتح بعضها بين وقت وآخر بينما تبقى بوابات أخرى مغلقة كل الوقت

هذا "يدان رئيس بلدية نحالين البالغ عدد سكانها ما يقارب عشرة آالف نسمة وقال صبحي ز
الخليل كان شريان الحياة للبلدة قبل - الطريق الذي يمتد مئات األمتار ويربط نحالين بشارع بيت لحم

 ."إغالقه ألنه يوفر الوقت والمال على كل من يريد الذهاب إلى بيت لحم والخليل

منذ سنوات طويلة تزيد عن ثالثين عاما تم إغالق هذا الطريق األمر "ز وأضاف في حديث لرويتر
الذي يتطلب سلوك طريق أخرى تصل إلى ما يقارب تسعة كيلومترات للوصول إلى بيت لحم والعودة منها 

 ."إلى الخليل لمن يتطلب منه عمله أو دراسته ذلك

ث أجرة الذهاب إلى الخليل الضعف ٕوأوضح زيدان أن ذلك ال يكلف جهدا فقط وانما المال أيضا حي
 .فيما لو كان هذا الطريق مفتوحا

بدل أن تذهب إلى الخليل مباشرة أنت مضطر أن تذهب إلى بيت لحم ثم العودة إلى الخليل "وتابع 
 ."مرة أخرى

ونظمت وزارة اإلعالم الفلسطينية يوم األحد جولة لعدد من الصحفيين لقرى غرب بيت لحم ضمن 
 . الوزارة بشكل دوري للتعريف بالقرى والتجمعات الفلسطينية وظروف الحياة فيهابرنامج تنظمه

وأوضح قاسم عواد مدير مركز المعلومات في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الحكومية أن العديد 
 من مداخل القرى الفلسطينية في الضفة الغربية ال تزال مغلقة بصورة دائمة منذ سنوات منها عورتا وكفر

 .قدوم وأخرى يتم فتحها بين فترة وأخرى مثل يبرود وعقربا

إسرائيل من خالل إغالق هذه المداخل تهدف إلى تسهيل حركات المستوطنين على "وقال لرويترز 
بعض الشوارع وتجبر الفلسطينيين على السير مسافات طويلة بدل أن تكون بضعة مئات من األمتار 

 ."ى المدنللوصول إلى طرق رئيسية توصلهم إل



 
١٣

وتعاني بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم كما العديد من القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة 
 .الغربية من فقدان مساحات من أراضيها لصالح المستوطنات اإلسرائيلية

وذكر زيدان أن هناك سبع مستوطنات تحيط بالبلدة أكبرها بيتار عيليت التي ال تبعد منازلها سوى 
واختارت بعض القرى التظاهر أسبوعيا لفتح الطرق المؤدية إليها كما يجري في .بيوت حوسانأمتار عن 

إرحل " لفتح الشارع تحت شعار ٢٠١١قرية كفر قدوم في نابلس التي يتظاهر سكانها كل أسبوع منذ العام 
ة فتح طرق بينما سلكت قرى أخرى المسار القانوني إلعاد."غير فتح الشارع ما في حل.. إرحل يا محتل

البلدية قبل ما "وقال زيدان .تربطها بالشوارع الرئيسية ومنها قرية نحالين الواقعة غربي مدينة بيت لحم
يقارب العام قررت استئناف العمل في المسار القانوني إلعادة فتح الطريق وتوجهت إلى القضاء 

ٕة واغالق الطرق أن الدواعي اإلسرائيلي، إال أن الحجة المتوفرة دائما لمصادرة األرض الفلسطيني
القضية ال زالت في المحكمة بين أخذ ورد ولكننا نواصل متابعتها من خالل مكتب "وتابع قائال ."أمنية

وذكر أن القوات اإلسرائيلية أزالت ."محاماة يعمل على السير في كل اإلجراءات القانونية إلعادة فتح الطريق
اتضح لنا الحقا أن "وقال .كانها بوابة حديدية وقامت بإقفالهاقبل عدة أشهر السواتر الترابية ووضعت م

قوات االحتالل تريد التسهيل على نفسها عند اقتحام البلدة فبدل أن تحضر جرافة إلزالة السواتر الترابية 
ٕواعادتها يتم فقط فتح البوابة واغالقها وتعهد زيدان بمواصلة النضال القانوني حتى يتم إعادة فتح ."ٕ

 .المختصر الذي يربط نحالين مع بيت لحم والخليل لتسهيل حياة المواطنينالطريق 

  ٧/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

  فعاليات

 عشيرة ابو عبيد تصدر بيان تأييد ودعم لمواقف الملك

في كافة أنحاء المملكة بيان تأييد ووالء ودعم لمواقف قائد " أبو عبيد" أصدرت عشيرة -عمون
لثاني الشجاعة تجاه فلسطين والقدس ودفاعه عن المقدسات اإلسالمية البالد جاللة الملك عبداهللا ا

  .الحرم القدسي الشريف/والمسيحية وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك

على امتداد مساحة الوطن، يؤكدون التفافهم حول " أبو عبيد"إن أبناء عشيرة :ًوتاليا نص البيان
ين المعظم، في مواقفه الشجاعة في الدفاع عن القدس قائدهم جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحس

والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، وموقفه الثابت من القضية الفلسطينية، ووقوفه في 
وجه كل الضغوطات والتحديات التي تحاول المساس بجوهر القضية، وسعيه إلى إيجاد الحل العادل لها 

  . وعاصمتها القدس الشريفبإقامة الدولة الفلسطينية،

إن أبناء العشيرة، وهم يؤكدون على هذا الموقف، شأنهم في ذلك شأن أبناء هذا الوطن وأسرته 
الكبيرة الواحدة، لن يقبلوا بغير الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، باعتبارها خط الدفاع األول 



 
١٤

يد المدينة المقدسة واإلخالل بالوضع القائم فيها عنها في وجه االعتداءات والممارسات الرامية إلى تهو
أنه ال تنازل عن ثوابت األردن وقيادته " أبو عبيد"ويؤكد أبناء عشيرة .بقوة االحتالل والغطرسة الصهيونية

الهاشمية صاحبة الشرعية التاريخية والدينية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وأن 
القدس خط أحمر في وجه كل من يعتقد أنه قادر " واحد خلف جاللته؛ يرددون األردنيين على قلب رجل

؛ فاألردن، بقيادته الهاشمية والتفاف "على فرض إمالءاته وصفاقته وتمريرها على حساب األردن وفلسطين
الشعب حولها، قادر على تحطيم كل المؤامرات والسيناريوهات التي يروج لها على أنها صفقة القرن، ولن 

ٕواننا على .يرضخ لضغوطات، وال إلغراءات، للتنازل عن ثوابته وموقفه من القضايا المصيرية والمركزية
يقين ثابت بأن جاللة الملك، بما يمثله من صوت الحكمة والعقل واالعتدال والوسطية، وخطاب مسموع 

ول تمس ثوابت الدولة ٕعند كل األطراف، وتحركات فعالة، عربيا واقليميا ودوليا، كفيل بالتصدي ألي حل
الفلسطينية وحق العودة والقدس والمقدسات؛ وما التفاف األردنيين، بكل مكوناتهم وألوانهم وأطيافهم، إال 
رسالة واضحة للعالم بأن األردن لن يتخلى عن دوره، ولن يتنازل عنه تجاه المقدسات والقضية 

حمى اهللا األردن، قويا منيعا .ل والشامل لهاالفلسطينية، ولن يكون وطنا بديال، حتى إيجاد الحل العاد
عزيزا، في ظل الراية الهاشمية المظفرة، تحت قيادة جاللتكم الحكيمة، وأدامكم اهللا ذخرا و سندا لألمتين 

  .العربية واإلسالمية

  في كافة أنحاء المملكة األردنية الهاشمية" أبو عبيد"عشيرة 

  ديوان عشيرة أبو عبيد ــــ إربد

  يرة أبو عبيد ـــ الزرقاءديوان عش

  ٧/٥/٢٠١٩عمون 

*** 

  الحزب الشيوعي يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة
 

اليوم االثنين في بيان أصدره، العدوان اإلسرائيلي على قطاع  الحزب الشيوعي  دان-:المدينة نيوز
إن إسرائيل تؤكد من جديد عدوانيتها ووحشيتها وغطرستها بعدوانها االجرامي البشع على : وقال. غزة

  .قطاع غزة، مستهدفة البشر والحجر وكل معالم الحياة، حتى األطفال دون سن السنة

وأضاف الحزب ان العدوان الدموي الذي ترتكبه العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني 
األعزل والجرائم البشعة، تواجه بإرادة قوية صامدة أمامك أعتى األسلحة الجوية والبرية والبحرية، التي ال 

  .تفرق بين صغير وكبير أو مؤسسات إنسانية أو زرع وثمر

ني لمواجهة ما يسمى بصفقة القرن، والوقوف صفا واحدا في خندق ودعا لتوحيد الصف الفلسطي
  )بترا(-- .المقاومة أمام هذه العدوانية الفاشية

  ٧/٥/٢٠١٩المدينة 
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  آراء عربية
 

 كوشنر والتوطين والوطن البديل

 بريزات فارس 

في مقابلته المتلفزة بمعهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى قبل عدة أيام، أخذ جاريد كوشنر على  
تدعي الدفاع عن الفلسطينيين ولكنها لم تدخلهم أراضيها عندما كانوا الجئين وطردتهم “الدول العربية أنها 

ال تقبل الفلسطينيين الذين كذب الكل عليهم وال يصدقون وال يثقون “ هذه الدول وأضاف أن. ”من أراضيها
ماذا يعني هذا . ”حياة أفضل للفلسطينيين وأمن أكثر إلسرائيل“وقال إن الهدف من مبادرته هو . ”بأحد

 الكالم لألردنيين والفلسطينيين؟

 –الفلسطيني "ل الصراع ما يقوله كوشنر وفريقه يرسم مالمح الرؤية التي سيعلنونها لح 
 التي ما فتئوا يرددونها لسنتين من "الحقيقة"فهم ينطلقون من .  اإلسرائيلي- وليس العربي"االسرائيلي

هذه الحقيقة هي االعتراف بالحقائق على أرض الواقع والضغط على الفلسطينيين . العمل على الملف
أي أن . لالجئين والسيادة والقدس والمواردوالعرب لتقديم مزيد من التنازالت في األرض وحق عودة ا

تمويل القبول “المطلوب شرعنة الحقائق على أرض الواقع إما بالموافقة أو باإلكراه أو كالهما مع 
 .”بالتنازالت

 "حياه أفضل"المدخل الذي سيستخدمه كوشنر وفريقه يقوم على فكرة مركزية وهي تحقيق  
. ياة اليومية للفسطينيين كفيل بإقناعهم بالقبول بالحلول المقترحةفهو يعتقد أن تحسين الح. للفلسطينيين

بالنسبة للفلسطينيين . هذا االعتقاد هو أحد األسباب القبلية لرفض المقترح من قبل الفلسطينيين والعرب
ُ ال تجتزأ من حق تقرير المصير الوطني للفلسطينيين، وهو ما ال يدركه، على ما يبدو، "الحياة األفضل"
 .، كما يصفه كوشنر نفسه، العامل على الملف في البيت األبيض"غير السياسي وغير الدبلوماسي"فريق ال

الءات "ويعني بالنسبة لألردن . الدفاع عن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو دفاع عن األردن 
تى لو كان مواطنا ، التي تعني عدم التنازل عن حق العودة لكل من كان لعائلته كرت لجوء ح”الملك الثالث

لذلك ينبغي العمل على االعتراف الدولي بجواز السفر الفلسطيني كوثيقة . أردنيا كامل الحقوق والواجبات
مواطنة فلسطينية لكل الفلسطينيين أينما كانوا، حتى مع وجود مواطنة أخرى لديهم، لتثبيت الهوية 

ً تشجيع جميع الفلسطينيين، وخصوصا من وينبغي. السياسية الفلسطينية على أرض فلسطين وفي الشتات
ً والذين تنازلوا عن الهوية الفلسطينية طوعا، على تحصيل الهوية "الحياة األفضل"استسلموا لفكرة 

الفلسطينية ويجب عدم الرضوخ أو حتى التسامح وقبول سماع مطالب إسرائيل بتجنيس الفلسطينيين في 
ًطين كما يريد اإلسرائيليون ومناصروهم محليا واقليميا وعالميااألردن أو غيرها واعتبار أن األردن هي فلس ً ًٕ .

ًرهان كوشنر اآلن واسرائيل دائما، على عامل الوقت بنسيان حقوق الفلسطينيين في فلسطين، وعلى الحياة  ٕ



 
١٦

األفضل والتنازل الطوعي عن الحقوق الوطنية، داخل وخارج فلسطين على حساب حق تقرير المصير 
ّيني، يجب ان يفشل ويفشلالوطني الفلسط َ ُ َ. 

التي أطلقها جاللة الملك تحتاج إلجراءات تنفيذية، ومحاسبة سياسية، ومساءلة ” ّكال للتوطين" 
ُقانونية شفافة، وتوعية لكل من يسهم عن قصد وعن غير قصد بمساعدة إسرائيل على التخلص من 

 .في تقرير مصيرهم على أرضهمٕالفلسطينيين واعادة توطينهم بأماكن أخرى لحرمانهم من حقهم 

 ١٤ ص٧/٥/٢٠١٩الغد 

***  

 صفقة القرن ثانية

 العناني جواد 

ومن . لسالته واستهالكاته وأحاديثه وتحليالتهّحل علينا رمضان ببركاته وعباداته وانشغاالته ومس 
سوف تنشر على عباد اهللا المنتظرين، وسنرى أي محتويات ” صفقة القرن“المقرر خالل شهر أن 

 .تفصيلية ستشملها

. من الواضح أن هنالك ثالث فرضيات يجب أن نتعامل معها قبيل نشر محتويات صفقة القرن 
ًينية التي سوف تعرض على الفلسطينيين لتشكل جزءا من كيانهم أو األولى تتعلق بنسبة األراضي الفلسط

ًويدخل ضمن هذه الفرضية السؤال عما إذا كان قطاع غزة سيكون جزءا منفصال أم موحدا مع . دولتهم ً ً
 .أراضي فلسطين في الضفة الغربية

اصمة أبدية ومن الواضح أن قرار ترامب باالعتراف بالقدس ع. الفرضية الثانية تتعلق بالقدس 
إلسرائيل، وكذلك سحب تمويله للسلطة الفلسطينية يأتي بعدما رفضت السلطة الفلسطينية قرار ترامب بنقل 
سفارته من تل أبيب إلى القدس، هو تأكيد السرائيل من قبل الواليات المتحدة بأن القدس ستبقى 

 تفعيل حق العودة للفلسطينيين الى لتطمين اسرائيل بعدم” االونروا“عاصمتها، وكذلك ايقاف ترامب تمويل 
 .١٩٤٨اراضي 

الفرضية الثالثة والمهمة هي مواقف كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس واألردن ومصر من  
 .مضمون الحل النهائي للقضية الفلسطينية

ِفيما يتعلق باألولى، الواضح أن الصفقة لن تعرض على الفلسطينيين كامل الضفة الغربية، بل   َ
ًيقضم جزء منها يكون في حده االدنى شامال ألحياء في القدس الشرقية وسيعترف بهذه الفرضية في س

ُحده األدنى القدس العربية وأحياء في القدس الشرقية، وسيترك لليهود اإلشراف على حائط البراق، وحرية 
ضم المستوطنات إلى ًوحتى اآلن، فإن الجانب األميركي لم يقل شيئا حول نية نتنياهو . الصالة فيه

إسرائيل وعما اذا كان سيعاملها الرئيس األميركي معاملة الجوالن المحتلة حينما سارع لالعتراف بسيادة 
  .إسرائيل عليها وهي محتلة بالقوة والحرب
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بالطبع هنالك أطماع حكومية إسرائيلية ليس فقط في ضم المستوطنات في الضفة الغربية، بل وفي ضم 
ٍ، وهي أراض أميرية في معظمها، ولكن هذا الموقف اإلسرائيلي ربما ال (C) قة الثالثةٍأراض من المنط

  .ًيكون منسجما مع الصفقة التي سيتقدم بها كوشنر وجرينبالت وغيرهم

وحسب اجتهادي مما يطرح من تسريبات حتى اآلن، فإن اإلدارة . أما الفرضية الثانية فهي القدس
رائيل على القدس الشرقية صراحة، فالرئيس األميركي لم يستخدم كلمة األميركية لم تعترف بسيادة إس

، فقد استخدم ”ترامب“أما . ”نتنياهو“القدس عاصمة إسرائيل الموحدة، بل هذه المفردة استخدمها 
كذلك، فإن ترامب الذي قطع المعونة األميركية السنوية عن .اصطالح القدس العاصمة األبدية إلسرائيل

وة نحو محاصرة حق العودة لالجئين قد اكتفى بسحب المعونة ألن حق العودة هو حق األونروا، كخط
ولكن اإلدارة األميركية، وبدعم اللوبي الموالي للحركة الصهيونية، تعلم .ٌمشروع وراسخ في القانون الدولي

نفس ، أو يعطي في )بجناحيها الغربي والشرقي(أن أي حل ال يعطي اإلسرائيليين عاصمة في القدس 
ًالوقت حق العودة لكل الجئ فلسطيني يرغب في العودة، لن يكون مقبوال ألي طرف إسرائيلي يساريا كان  ً

ولذلك، فإن النموذج األميركي، يدعو إلى دعوة الفرقاء للتفاوض على األرض الفلسطينية، وقيام .ًأم يمينيا
ة بالتدرج هو ما قد يفكر به الدولة الفلسطينية بسيادة مستعادة على معظم أراضي الضفة الغربي

ومقابل الرفض اإلسرائيلي ألي حل نهائي ال يعترف بالقدس عاصمة لهم وال بحق العودة لالجئين .األميركان
إال ضمن أعداد محدودة، يثور السؤال وما هي المواقف العربية مقابل ذلك، والتي يعلم األميركان أن 

 لن تقبل أي سالم بدونهاالرئيس محمود عباس ورئيس الجانب العربي، وبخاصة فلسطين واألردن ومصر
حماس متفقان على رفض الصفقة بدون استعادة كامل الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك الحدود 

المتعلق بالالجئين في ) ١٩٤(البحرية والجوية، وتثبيت العاصمة الفلسطينية في القدس وتطبيق القرار 
الموقف األردني بعد الءات الملك عبداهللا الثاني واضح  .ُلصفقة لن تقبلأو التعويض، فإن ا/حق العودة و
ولذلك، فإن األردن ال يقبل التنازل عن الوصاية الهاشمية في القدس، وال باستيعاب . كل الوضوح

ًالالجئين، وال باألردن وطنا بديال أما باقي النقاط المتعلقة باألرض الفلسطينية وحقوق الالجئين وغيرها . ً
 .ًفإن األردن يقف داعما للفلسطينيين لتحقيق دولتهم المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس

ًكذلك، فإن مصر ترفض رفضا قاطعا كل ما ينشر عن تنازالت في سيناء لتوسيع قطاع غزة، وهي   ً
 فهل نحن وماذا لو لم تكن صفقة القرن كذلك بل اسوأ،.مثل األردن تساند الموقف الفلسطيني بالكامل

ٍجاهزون لما سيأتي من ضغوط أم أننا بحاجة لبناء موقف أردني مصري فلسطيني موحد تنضم إليه الدول 
 .نتنياهو ربما يمتد لخمس سنوات قادمة/العربية التي تتبنى نفس الموقف، خاصة وأن تحالف ترامب

  ٢٣ ص٧/٥/٢٠١٩الغد 

***  
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  وحدة األردنيين السالح األقوى
  

  حمادة فراعنة

 يسبق لألردنيين أن كانوا موحدين نحو قرار أو موقف أو قضية مثلما هم عليه اآلن، لم
ٕفاالجتماعات والمؤتمرات خالصتها ونتائجها وعناوينها واحدة متفقة في المضمون والهدف، واذا سبق لهم 

و العراق أو وأن توافقوا وتوحدوا على عنوان محلي، ولكنهم لم يكونوا كذلك نحو قضية قومية مثل الكويت أ
  . ًسوريا مثال، إذ لم يكونوا متطابقين في الموقف نحوها

اجتماعات األردنيين ومؤتمراتهم تصب في مجرى واحد يسير باتجاهين متالزمين نحو أمن األردن 
ًواستقراره أوال، ونحو فلسطين والقدس ثانيا، مما يعكس تماسك ورقي الموقف الوطني وتداخله بالموقف  ً

ًاطه به ومعه، كأنهما قضية واحدة مثل وجهي العملة، استقرار األردن مرتبط تماما بفلسطين، القومي وارتب ُ
ًوهكذا مما يشعرنا بالمباهاة أن مقولة السيد المسيح مقولة صحيحة تنطبق تماما على األردنيين وهي  ُ »

امات إهتمام األردنيين فالكرامة والقيم والتراث والمقدسات تدخل في مس« ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان 
ًووعي خياراتهم بقدر اهتماماتهم بخبزهم وحسن معيشتهم مما يشكل موقفا صلبا داعما للفلسطينيين،  ً ً ُ
وقاعدة يمكنهم االعتماد عليها، وعبروا عنها من خالل مهرجانات ومؤتمرات العائالت والعشائر في الريف 

ضته األحداث، وتحدي العدو واستفزازاته وبرامجه ومحاولة والبادية وأحياء المدن والمخيمات بتناغم واحد فر
 و ١٩٤٨رمي تبعات مشروعه االستعماري التوسعي اإلسرائيلي على األردنيين، كما سبق له وفعل عامي 

١٩٦٧ .  

 في نتائج معركة الكرامة ضد جيش العدو اإلسرائيلي، تتجدد ١٩٦٨كرامة األردنيين في أذار 
  :واقف معلنة تجسدت في مجموعة من المواقف والسياسات ومنهابأدوات ووسائل سياسية وم

ٕ دعم واسناد الموقف الفلسطيني الرافض لسياسات واجراءات إدارة الرئيس األميركي منذ أن :ًأوال  ٕ
 أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة اإلسرائيلية، ونقل سفارة بالده إليها، ٦/١٢/٢٠١٧أعلن يوم 

ٕنصلية األميركية في القدس باعتبارها عنوان االتصال مع الفلسطينيين، واغالق وتداعيات ذلك بإغالق الق
السفارة الفلسطينية في واشنطن، ووقف التمويل األميركي لألونروا بهدف شطب قضية الالجئين مع إعادة 
تفسير من هو الالجئ، ووقف المساعدات المالية نحو السلطة الفلسطينية بهدف إضعافها وشل دورها، 

يرها من السياسات وأخرها تصريح السفير فريدمان عن ضرورة ضم مستوطنات الضفة الفلسطينية وغ
  . لخارطة المستعمرة اإلسرائيلية

األردن شكل رأس حربة سياسية في دعم الموقف الفلسطيني بالمبادرة للدعوة، والمشاركة بسلسلة 
، والقمة اإلسالمية يوم ١٠/١٢/٢٠١٧من االجتماعات العربية لمؤتمر وزراء الخارجية يوم 

، إلى اجتماعات الجمعية العامة لألمم ١٨/١٢/٢٠١٧، والجتماع البرلمان العربي يوم ١٤/١٢/٢٠١٧
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 التي ٢٨/٣/٢٠١٩ وتونس ١٥/٤/٢٠١٨ً، وصوال إلى قمتي الظهران ٢٣/١٢/٢٠١٧المتحدة يوم 
  . رفضت جميعها قرارات إدارة الرئيس ترامب وتوجهاته ضد فلسطين

ُ قرار رأس الدولة جاللة الملك للحكومة بتجميد ملحقي معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية :ًثانيا
  . ٢١/١٠/٢٠١٨ُ أراضي الباقورة والغمر يوم  بشأن

بهدف « نار هادئة«وضع إتفاقية الغاز مع حكومة المستعمرة اإلسرائيلية ومعالجتها على : ًثالثا
  . واتفاق مرفوضاإللغاء لما تحمله من إجحاف غير منصف

 اإلسالمية والمسيحية في القدس، وتشكيل   التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات:ًرابعا
ًمظلة حماية أردنية سياسيا وقانونيا وماديا، إستجابة لقرار الفلسطينيين عام  ً  بمنح الوصاية ١٩٢٤ً

الفلسطيني محمود عباس  من قبل الرئيس ٢٠١٣ أذار ٣٠الهاشمية للشريف حسين، وتجديد ذلك يوم 
بوثيقة إتفاق مع رأس الدولة األردنية جاللة الملك عبد اهللا، في مواجهة سياسات حكومة المستعمرة 

  .الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة العربية اإلسالمية المسيحية والعمل على أسرلتها

الخارجية من أجل األردنيون موحدون، وهي أحد أهم أسلحتهم لمواجهة الضغوط الداخلية و
االستقرار واألمن ومواصلة الحياة بكرامة، ومن أجل فلسطين ودعم صمود شعبها على أرضه التي ال أرض 

  .له غيرها، واستعادة حقوقه الكاملة غير المنقوصة في وطنه الذي ال وطن له سواه

 ١٧ ص٧/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

  آراء عبرية مترجمة

 هيا ننسى
 

 آرتسه - جدعون ليفي: بقلم

األمر األكثر صحة الذي يجب أن نعمله في يوم الكارثة هذا هو العودة إلى المقال الذي ال ينسى 
مسيرات “بدال من ألف مسيرة من . ١٩٨٨ في ربيع "هآرتس" الذي نشر في "بفضل النسيان"ليهودا الكنا 

تفاالت كان يجب اجراء ُ كان يجب علينا أن ندرس هذا المقال في المدارس؛ بدال من زيادة االح"الحياة
الكنا، وهو المثقف الالمع وأحد الناجين من الكارثة، قال إنه ال ."بفضل النسيان"نقاش عام حول مقال 

ما الذي أردنا أن يفعله هؤالء ". يوجد خطر أكبر على مستقبل اسرائيل من ادخال ذكرى الكارثة بالقوة
… كن أن يفسر كقراءة لكراهية متواصلة وعمياءيم"تذكر، من اجل ماذا؟ تذكر … االطفال بذكرى كهذه؟
أنا ال أرى اليوم مهمة أكبر لزعماء األمة من الوقوف إلى جانب الحياة، وتكريس . يجب علينا أن ننسى

  ."أنفسهم لبناء مستقبلنا، وليس االنشغال صبح مساء بالرموز واالحتفاالت ودروس الكارثة
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عشرات آالف . ارثة تحولت إلى تحريض على الكراهيةالكنا كان نبيا؛ كما تنبأ وحذر، ذكرى الك
الشباب والجنود سافروا منذ ذلك الحين إلى اوشفيتس وعادوا مع الكراهية، يكرهون العالم، يكرهون 

وهذا ما يجب . "تذكر" هذا هو . البولنديين وااللمان والعرب واالجانب؛ يحبون انفسهم ويثقون فقط بقوتهم
بعد . الديمقراطية تتعرض للخطر عندما ذكرى الضحايا تشارك فيها بصورة فعالةفي مقاله قال إن .نسيانه

 سنة على نشر المقال، الكارثة توجد في ذروة االزدهار في العملية الديمقراطية، حيث اتسعت فيها ٣١
في البداية حولوا علم الدولة والنشيد . الشروخ وهي تتسع منذ قام اليمين بتأميمها لمصالحه ودعايته

في طفولتنا لم نرغب في أن نسمع عنها ألنهم علمونا أن نخجل .الوطني إلى يمينية، واآلن ايضا الكارثة
. اآلن دروسها المشوهة تتسبب باالغتراب بالنسبة لكل من ال يريدون العيش في دولة كراهية وجيش. منها

 ال توجد أي عبرة عالمية وال .هذا لم يكن يجب أن يكون كذلك. تذكر الكارثة تحول إلى أمر للوطنيين فقط
محظور علينا أن : أنا حتى اآلن لم أسمع عن أي شاب عاد من اوشفيتس وقال.يوجد أي درس اخالقي

ولم تقم أي مدرسة عاد طالبها من بركناو مباشرة إلى حدود القطاع وشاهدوا . نفعل باآلخرين ما فعلوه بنا
بسبب اوشفيتس . الرسالة دائما عكسية.  في أي يومهذا لن يحدث مرة اخرى: االسالك الشائكة بالصراخ
هذا . لذلك يجب التوقف عن توريث الكارثة التي تفسد اجيال من االسرائيليين. مسموح ما يحدث في غزة

التالعب المتهكم الذي تقوم به اسرائيل في ذكرى الكارثة كوسيلة ابتزاز ووسيلة تحلل كل ما ترتكبه 
العبرة هي أن الكنا كان محقا، وحتى اكثر مما . الالسامية المخيفة والوهميةورحالت التخويف العالمية ضد

لقد حان الوقت . وأن ننسى بقدر استطاعتنا. يجب علينا أن ننسى، في أسرع وقت ممكن: ظهر في حينه
هو ال يستطيع أن يكون . هو ماض: ال يجب شطبه، فقط يجب وضعه في مكانه. للتغلب على الماضي

إن توريث الكارثة .لحاضر والمستقبل، بالتأكيد ليس بالطريقة المعوجة التي يتم توريثه بهامعلم رئيسي ل
الل، بدال من تشكيل حالعسكرتارية أمر بلورة القومية المتطرفة، وجعل : سبب السرائيل اضرار مصيرية

. يانة أو ضعف تعتبر خ٢٠١٩االنسانية والعدالة واالخالق والخضوع للقانون الدولي، التي في اسرائيل 
في . الكنا كان على قناعة بأن ذكرى الكارثة غرست الخوف الوجودي، وهو الذي أدى إلى كراهية العرب

. ليس الخوف هو الذي يحرك الكراهية والعنصرية ضد العرب، بل بالذات العكس. هذا اخطأ، حسب رأيي
 اليوم عند اطالق الصافرة مرة .بعد الكارثة مسموح لنا كل شيء، وبالطبع فقط بالقوة: الشعور كضحية

أفكر . منذ طفولتي وأنا أعتبر الصافرة نارا تحرق الناس. اخرى سأتخيل بأنني اشاهد نارا كبيرة، حريق
بصوفي وهوغو، بجدتي وجدي، اللذين اسمهما يرفرف على حائط الكنيس في براغ ضمن أسماء الضحايا، 

 في الجيش االسرائيلي الذين التقيت معهم قبل ثالثة اسابيع اراهما يحترقان، وال أفكر بجنود كتيبة المظليين
كم يجب على اسرائيل "والذين جميعهم رددوا . في تدريب مع الجيش االلماني في جادة بفاري قرب نيرنبرغ

 .اذا كانت هذه عبرة، فهيا ننسى. ”أن تكون قوية

  ١٣ ص٧/٥/٢٠١٩الدستور 
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  اخبار باالنجليزية

King makes donation for restoration of Jerusalems Holy Sepulchre 
 

By JT - May 06,2019 - AMMAN — The Patriarch of the Holy City of Jerusalem, All 

Palestine and Jordan Theophilos III on Monday thanked His Majesty King Abdullah on 

behalf of the holy land’s Christian community for covering the costs of the restoration of 

the Holy Sepulchre Church in Jerusalem at his personal expense. 

The King’s donation comes from the Templeton Prize sum, which His Majesty received in 

November last year, and in implementation of his pledge at the time to dedicate a portion 

of the prize to restoration projects of Jerusalem’s holy site. 

The donation comes two years after the conclusion of the restoration of Jesus’ Tomb, also 

on His Majesty’s expense, preceded by other contributions to restore Jesus’ Baptism site. 

In a statement carried by the Jordan News Agency, Petra, the patriarch said that the 

donation reflects the King’s personal commitment to the security and future of Jerusalem 

as the custodian of Islamic and Christian holy sites in the city. 
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Playing 20 questions to figure out the ‘deal of the century’ 
 

James J. Zogby 

I believe that it was Henry Kissinger who described his approach to running Arab-Israeli 

negotiations as creating the illusion of momentum to compensate for the lack of 

momentum. The goal was not the outcome. It was to keep everyone involved in the process. 

Adhering to this maxim, successive generations of US diplomats have “led” a peace process 

more for its own sake than for establishing a just and lasting peace. For decades, we had, 

what the Palestinians would say was “all process, no peace”. President Donald Trump’s 

administration has, it appears, now taken this approach one step further. Instead of 

wasting time trying to create the fiction of negotiations between an ideologically 

intransigent Israeli government and a weakened and dysfunctional Palestinian Authority 

(PA), the Trump team promised to do the work themselves by putting together “the deal of 

the century”. 

We have been awaiting the unveiling of this “deal” for almost two years and have been told 

at regular intervals that it would be forthcoming “in a matter of weeks or months”. As I see 

it, the Kushner, Greenblatt, Friedman team may have found a way to create the reductio 

ad absurdum of Kissinger’s maxim by creating the illusion of a deal to compensate for the 

absence of a deal. 

During the past two years, in order to keep the suspense growing as to exactly what the 

deal might include, there have been leaks from “official” (Arab, Israeli, and American) 

sources. These have, each in turn, been coyly denied by the Trump team with the 

cautionary note that their effort remained a work in progress and would only be revealed 

when it was completed and the time was right. Since most of the leaks have suggested 

proposals that were wholly unacceptable to the Palestinians, the Trump team have 

accompanied their denials with the warning that the Palestinians should not reject the 

“deal” until they see it, promising that it would include proposals that would improve their 

lives. These notes of caution have often come in the form of Tweets from Jason Greenblatt 

who has, it appears, taken to trolling Palestinian leaders and even low-level operatives with 

advice and/or rude rebukes. 
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And so we are left with questions galore as to what is in the deal. The guessing game itself 

has become an industry of sorts, almost like medieval theological inquiries into the nature 

of the divine. Articles are written, debates are held and Twitter wars explode. In each 

instance, the administration denies the guesses and chides those who guess, as the medieval 

church hierarchy might have done, with the injunction that we should be still and have 

faith, since the mystery will be revealed at the appropriate time. 

I have come to see this “have faith” as nothing more than a cynical ploy to buy time. As a 

result, I am led to ask, “What if there is no deal of the century?” What if this entire 

enterprise is, as I suggested, merely “creating an illusion of a deal” in order: to keep the 

Palestinians quiet; hold the Arab world at bay; and the rest of us guessing? 

What fuels my cynicism is the fact that during this same two-year period, while the “deal” 

was supposedly being concocted, the Trump administration and the Netanyahu 

government have been quite busy taking steps that make clear their intentions toward the 

Palestinians. 

Trump has, in his words, taken “Jerusalem off the table”, recognising it as the capital of 

Israel. And by closing the US Consulate and denying US assistance to Palestinian 

institutions in East Jerusalem, he has placed this captive Palestinian community wholly 

under Israeli control. Similarly, the Trump administration has attempted to take the issue 

of the Palestinian refugees “off the table” by suspending all aid to the UNWRA, and 

making clear that they do not consider the descendants of those who were forced into exile 

in 1948 to be refugees. 

At the same time, by their silence, the Trump administration has accepted Israeli unilateral 

actions that have predetermined the future of Palestinian land and rights. Illegal Israeli 

settlements have expanded, illegal outposts have been legitimated and Israeli demolitions of 

Palestinian homes and exploitation of Palestinian resources and land have accelerated at an 

alarming rate. Add to this the administration’s: suspension of all Palestinian aid, 

acceptance of Israel’s “Jewish Nation-State Law”, failure to criticise Israel’s refusal to 

reimburse Palestinian VAT revenues, support for other Israeli acts that have crippled the 

PA, while fostering divisions between the Palestinians in the West Bank and Gaza, taking 

action to protect Israel from the International Criminal Court and efforts to criminalise 

support for the Boycott, Divestment and Sanctions movement, all of which have 

contributed to furthering Palestinian powerlessness and Israel’s sense of impunity. 

With this in mind, I suggest that the guessing game should be over. Even if there is a “deal 

of the century”, and I am still an agnostic on that question, we can be certain that it will 

not: end the occupation of the land seized in the 1967 Arab-Israeli war, create true 

Palestinian sovereignty over and control of their land and resources, give Palestinians the 

opportunity to freely and independently conduct commerce with the outside world, 

recognise the rights of Palestinian refugees or do anything to reunite the areas now called 

“East Jerusalem” to Palestinian control. Finally, the “hint” that the deal will throw money 

at the Palestinians to “make their lives better” is as insulting as it is pointless. But then, I 

am not even sure that is real. 

My advice is that we stop playing along and let the Trump group have their cruel game of 

charades to themselves. 

The writer is president of the Washington-based Arab American Institute 
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