
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  بار وواقع القدسأخ

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩/ أيار / ٨
  
  

  
 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  تثمن جهود الملك تجاه المقدسات" فلسطين النيابية" •

  شؤون سياسية
  

ًإشادة فلسطينية بالمواقف التاريخية لألردن ملكا وحكومة وشعبا • ً  ٤  

  ٥  ًجلسة غير رسمية لمجلس األمن حول االستيطان غدا •

فلسطين تطالب االتحاد األوروبي بمواجهة صفقة القرن  وتحذر من تحول المعركة  •

  ٥  لحرب ديموغرافية

تنشر بنود خطة ) اسرائيل اليوم(صحيفة  على بقايا الضفة وغزة) فلسطين جديدة(  •

  ٧  )صفقة القرن(

  ١٠  دس باستراليا في إحباط نقل سفارتها إلى القالجالية الفلسطينية شعث يشيد بدور  •

  ١٠  حكم زيارة المسجد األقصى مرتبط برأي الحاكم: وزير األوقاف المصري •
  

  اعتداءات

  ١١  استئناف المتطرفين عدوانهم ضد المقدسات الدينية في القدس المحتلة •

  ١٢   منشأة سكنية وتجارية في القدس خالل نيسان٥١االحتالل اإلسرائيلي يهدم  •

  ١٢  المحتلة بالقدس سلوان شوارع يغلق االحتالل •

  ١٣  نتنياهو يؤدي طقوسا تلمودية في ساحة البراق •
  

  شؤون مقدسية
  

  ١٣  الكسواني يدعو إلى شد الرحال للمسجد األقصى •
  

  تقارير
  

  ١٤  تثمين فلسطيني لدور الملك برعاية المقدسات بالقدس •
  

  



 
٣

  فعاليات
  

  ١٦  فاعليات عجلونية تثمن تبرع الملك لترميم كنيسة القيامة •

  ١٦  رثوذكسي بالفحيص يشيد بالتبرع الملكي لترميم كنيسة القيامةالنادي األ •

  آراء عربية
  

  ١٧  فرعون القرن بصفقة القرن •

  ١٨  مكرمة ملكية جديدة بترميم كنيسة القيامة •
  

  

  اخبار باالنجليزية
  

The Palestinian people are united, the factions are not  ١٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  تثمن جهود الملك تجاه المقدسات" ين النيابيةفلسط"
 

 ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود مواقف جاللة - )بترا( أيار ٧عمان  
الملك عبداهللا الثاني وجهوده المستمرة تجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، وكان 

في كنيسة القيامة على " قبر السيد المسيح" القبر المقدس آخرها تكفل جاللته الشخصي بأشغال ترميم
  .نفقته الخاصة

إن ما يقوم به جاللة الملك هو تطبيق عملي : وقال السعود، في بيان صحفي اليوم الثالثاء
باألفعال ال باألقوال للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، ما يؤكد 

ًلته تجاه القدس الشريف بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على مقدساتها، زارعا بذور المحبة التزام جال
  .والتآخي بين المسلمين والمسيحيين

وأضاف أن الشعب األردني بكل مكوناته يقف خلف جاللة الملك، ويدعم موقفه الصلب والثابت 
ال للتوطين وال للتجنيس والقدس "ر عنه بــتجاه ما يحيط بالمنطقة من مؤامرات، مرددين ما قال جاللته وعب

  )بترا( ."خط أحمر

  ٨/٥/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

***  

  شؤون سياسية

ًإشادة فلسطينية بالمواقف التاريخية لألردن ملكا وحكومة وشعبا ً  
  

 بحث رئيس مكتب التمثيل األردني في فلسطين السفير محمد ابو وندي مع وزير -بترا  - رام اهللا
  .حكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، امس، سبل تعزيز التعاون في قطاع الحكم المحليال

وأشاد الصالح بالمواقف التاريخية لألردن ملكا وحكومة وشعبا، ووقوفهم الدائم لجانب الشعب 
المواقف الفلسطيني وقيادته وقضيته العادلة في كافة المحافل الدولية واإلسالمية واإلقليمية، والثبات على 

  .رغم كل الضغوطات

واطلع الوزير الصالح، السفير أبو وندي على واقع قطاع الحكم المحلي في فلسطين وأبرز 
النجاحات واالنجازات، باإلضافة إلى التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة، خاصة 

ستيطانية التوسعية التي قطعت أواصر ٕممارسات االحتالل االسرائيلي واجراءاته العنصرية وسياساته اال
  .المدن والبلدات والقرى والتجمعات الفلسطينية



 
٥

وأكد أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل اللقاءات وتبادل الزيارات من أجل 
  .االستفادة من تجارب البلدين، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي

 برئاسة محمد اشتية، ١٨، الوزير بنجاح تشكيل الحكومة الفلسطينية وهنأ السفير أبو وندي
 .مشددا على متانة العالقة التاريخية واألخوية بين البلدين الشقيقين

  ٣ ص٨/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

 ًجلسة غير رسمية لمجلس األمن حول االستيطان غدا
 

الخميس اجتماعا غير رسمي يعقد مجلس االمن الدولي غدا  -  مكتب الدستور- األمم المتحدة 
جوهر االحتالل وأزمة الحماية وعرقلة : المستوطنات والمستوطنون اإلسرائيليون: بعنوان» بصيغة أريا«

  .بقاعة المجلس االقتصادي واالجتماعي» السالم

وصيغة اريا ال يصدر عنها أي قرار وتعقد خارج قاعة مجلس االمن بسبب عدم التوافق بين  
  .اجها على جدول االعمال بطريقة رسميةاالعضاء على ادر

ويرأس االجتماع وزير الخارجية اإلندونيسي، ويحضره وزير خارجية فلسطين ويشارك فيه  
محامية  /ٕواميلي شايفر عمر مان) كلية الحقوق في موريتز، جامعة والية أوهايو(البروفيسور جون كيغلي 

  . لمركز التقاضي العالميحقوق اإلنسان، المؤسس المشارك والمديرة التنفيذية

  ٣ ص٨/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

  فلسطين تطالب االتحاد األوروبي بمواجهة صفقة القرن 

  وتحذر من تحول المعركة لحرب ديموغرافية
 

 يطالب الفلسطينيون االتحاد األوروبي بتولي مسؤولية الدفاع عن حل -  سما -نيويورك    
ية المرتقبة مسألة إقامة دولة فلسطينية، بحسب ما أفاد السفير الدولتين، إذا تجاهلت خطة السالم األميرك

ويتوقع أن تكشف إدارة الرئيس األميركي .رياض منصور اليوم الثالثاء الفلسطيني لدى األمم المتحدة 
دونالد ترامب عن الخطة المنتظرة منذ مدة طويلة الشهر المقبل، لكن الفلسطينيين رفضوها من اآلن، 

 .نحازة بشكل كبير لصالح إسرائيلمعتبرين أنها م

ًوقال منصور للصحافيين إنه حض المسؤولين األوروبيين خالل لقاءات جرت مؤخرا في بروكسل    ّ
على أخذ المبادرة، وعدم السماح للواليات المتحدة بأن تكون الالعب األبرز في عملية السالم في الشرق 

 .األوسط



 
٦

 الدعوة لمؤتمر دولي يؤكد اإلجماع العالمي بشأن حل ّوحث الفلسطينيون االتحاد األوروبي على  
 .الدولتين للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، ويرفض النهج األميركي

عليهم . ندفعهم لالنخراط"وقال منصور للصحافيين بشأن لقاءاته مع المسؤولين األوروبيين   
على الساحة، لتحديد كيف سنكون سعداء للغاية إلظهار أن هناك أكثر من العب : "وأضاف."ّالتحرك

 ."ًسنمضي قدما

ٕوحث الفلسطينيون كذلك الدول األوروبية، خصوصا فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وايرلندا وبلجيكا  ٕ ٕ ً ّ
 .ولوكسمبورغ، على االعتراف بفلسطين كدولة

جانب وتؤكد قرارات األمم المتحدة حل الدولتين الذي يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى   
 .إسرائيل

 .وذكر منصور أن الفلسطينيين يريدون أن تعزز روسيا نشاطها الدبلوماسي في الشرق األوسط  

ويتوقع أن تشمل خطة السالم األميركية مقترحات لتنمية اقتصادية على مستوى المنطقة تشمل   
 .لمقترحاتويعد جاريد كوشنر، صهر الرئيس األميركي، المهندس الرئيسي ل .مصر األردن ولبنان

وأشار منصور إلى أن الخطة األميركية، التي لم يطلع عليها بعد، تهدف على ما يبدو إلى توفير   
 .لحكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم مزيد من األراضي الفلسطينية" ذريعة"

رك من شأنه أن وتعهد نتنياهو خالل الحملة االنتخابية بضم مستوطنات الضفة الغربية، في تح  
 .يقضي على أي فرص إلقامة دولة فلسطينية قابلة لالستمرار

، لكنه "دعم كبير في الساحة الدولية"وأكد منصور أنه مقتنع بأن الفلسطينيين ال يزالون يحظون بـ  
 .أشار إلى أنه في حال فشلت الدبلوماسية، فقد تتحول المعركة إلى حرب ديموغرافية

ّا يريدون إجبارنا عليه، واقع الدولة الواحدة، فسيسرع الشعب الفلسطيني إذا كان ذلك م: "وقال  
 ."ماكينات اإلنجاب لزيادة عدد الفلسطينيين الذين يواجهون الفصل العنصري

  ٨/٥/٢٠١٩ وكالة سما االخبارية

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٧

 على بقايا الضفة وغزة) فلسطين جديدة( 

  )ة القرنصفق(تنشر بنود خطة ) اسرائيل اليوم(صحيفة 
  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

  ُلن يسمح لليهود بشراء منازل العرب واألماكن المقدسة تبقى على حالها: القدس

 نشرت صحيفة اسرائيلية امس، ما قالت إنها نص وثيقة متداولة في وزارة الخارجية االسرائيلية،

  .ين واالسرائيليين األميركية للتسوية بين الفلسطيني"صفقة القرن"حول عناصر خطة 

ولم تؤكد أي جهة أميركية أو اسرائيلية أو فلسطينية، ما ورد في هذه الوثيقة التي نشرتها صحيفة 
ّ، المقربة من رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو، والتي خصها الرئيس األميركي "إسرائيل اليوم"

المتحدة األميركية، نشر خطتها الشهر المقبل، دون وتنوي الواليات . دونالد ترمب بأكثر من مقابلة صحفية
 فإن الخطة تضم النقاط الرئيسية "إسرائيل اليوم"واستنادا الى صحيفة . ان تكشف عن عناصرها حتى اآلن

  :التالية

  االتفاق -١

سيتم توقيع اتفاقية ثالثي بين إسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة حماس، وسيتم إنشاء 
وغزة، باستثناء المستوطنات ) الضفة الغربية(، في "فلسطين الجديدة"سطينية تسمى دولة فل

  .اإلسرائيلية المقامة بالضفة

  إخالء األرض- ٢

كما هي اليوم في أيدي إسرائيل، وستنضم إليها ) بالضفة الغربية(ستبقى الكتل االستيطانية 
سع مناطق الكتل لتصل الى ، وسوف تتو)البؤر االستيطانية العشوائية(مستوطنات معزولة 

  .المستوطنات المعزولة التي ستضاف إليها

  

  مدينة القدس -٣

لن يتم تقسيمها وتقاسمها بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وستكون عاصمة إسرائيل وفلسطين 
  .الجديدة، وسيكون السكان العرب هم مواطني فلسطين الجديدة

ن جميع مناطق القدس باستثناء التعليم، الذي مسؤولة ع) اإلسرائيلية(وستكون بلدية القدس 
ستتعامل معه الحكومة الفلسطينية الجديدة، وستدفع السلطة الفلسطينية الجديدة لبلدية القدس 

  .الضرائب والمياه

ُلن يسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، ولن يتم ضم  ُ
  .س، وستبقى األماكن المقدسة كما هي اليوممناطق إضافية إلى القد

  

  



 
٨

  غزة -٤

ستقوم مصر بتأجير أراض جديدة لفلسطين لغرض إنشاء مطار وإلنشاء المصانع والتجارة 
والزراعة، دون السماح بالسكن فيها، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خالل 

  .وساطة الدول الداعمة

  الدول الداعمة- ٥

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ودول الخليج : ًتي ستدعم ماليا تنفيذ هذا االتفاق هيالدول ال
  .المنتجة للنفط

 مليار دوالر على مدى خمس سنوات للمشاريع الوطنية ٣٠وستوفر الدول الداعمة ميزانية قدرها 
  .) إسرائيلتكلفة ضم المستوطنات المعزولة والكتل االستيطانية الى(في فلسطين الجديدة، 

االتحاد .  ٪ ب٢٠الواليات المتحدة األميركية . أ(تقسيم األموال التي ستدفعها الدول الداعمة   -
. د. حسب إنتاجها من النفط) ٪٧٠(سيتم تقسيم دول الخليج المنتجة للنفط -  ٪ ج١٠األوروبي 

من هذا معظم العبء سيكون على الدول المنتجة للنفط ألنها ستكون المستفيدة الرئيسية 
  .)االتفاق

  الجيش  - ٦

  .لن يكون لفلسطين الجديدة جيش، السالح الوحيد هو األسلحة الخفيفة التي تحتفظ بها الشرطة

سيتم توقيع اتفاقية دفاع بين إسرائيل وفلسطين الجديدة تضمن فيها إسرائيل لفلسطين الجديد 
  .قابل هذه الحمايةالحماية من كل عدوان خارجي، وستدفع فلسطين الجديدة إلسرائيل م

  .يجب أن تتحدد تكلفة هذا الدفع في مفاوضات بين الطرفين، بوساطة الدول الداعمة

  الجداول الزمنية ومراحل التنفيذ -٧

  :عند توقيع االتفاقية

  .ستودع حماس جميع أسلحتها، بما في ذلك األسلحة الشخصية لدى المصريين. أ

في تلقي رواتب من الدول الداعمة حتى قيام سيستمر أعضاء حماس، بمن فيهم القادة، . ب
  .الحكومة

حدود القطاع ستكون مفتوحة لمرور البضائع والعمال إلى إسرائيل ومصر، كما هي اليوم مع . ج
  .وعن طريق البحر) الضفة الغربية(يهودا والسامرة 

بإمكان كل سيتم إجراء انتخابات ديمقراطية وسيتم انتخاب حكومة لفلسطين الجديدة، وسيكون . د
  .مواطن فلسطيني الترشح لالنتخابات، وذلك في غضون عام

ٕ بعد مرور عام على االنتخابات وانشاء الحكومة، سيتم -)األسرى الفلسطينيون(السجناء . هـ
  .ًإطالق سراح السجناء تدريجيا لمدة ثالث سنوات



 
٩

حتى ذلك وفي غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار في فلسطين الجديدة و
  .الحين سيتم استخدام المطار في إسرائيل والموانئ البحرية في إسرائيل

ٕستكون الحدود بين فلسطين واسرائيل جديدة مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو . ز
  .الحال مع الدول الصديقة

الصين : م فيه مترا يربط الضفة الغربية وقطاع غزة تساه٣٠بارتفاع » أوتستراد«سيتم إقامة .ح
٪، والواليات المتحدة واالتحاد ١٠٪، كندا ١٠٪، أستراليا ١٠٪، كوريا الجنوبية ١٠٪، اليابان ٥٠

  .٪١٠األوروبي 

  منطقة االغوار  - ٨

  .ستظل منطقة االغوار الفلسطينية في أيدي إسرائيل كما هو اليوم. أ

  . إلى طريق ذو أربعة حارات٩٠سيتحول الطريق . ب

  .ل مناقصة لتوسيع الطريقستصدر إسرائي.ج

سيتم منح مسلكين من الطريق لفلسطين الجديدة إلى األردن، وستكون هذه المعابر تحت . د
  .سيطرة فلسطين الجديدة

  المسؤولية -٩

إذا اعترضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية على هذه االتفاقية، فإن الواليات المتحدة .أ
يين وتضمن عدم قيام أي دولة في العالم بتحويل األموال سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطين

  .إليهم

إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا االتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد . ب
اإلسالمي، فسيتم اعتبار قادة حماس والجهاد اإلسالمي مسؤولين، وفي جولة أخرى من العنف 

ًات المتحدة إسرائيل إللحاق األذى شخصيا بقادة حماس بين إسرائيل وحماس، ستدعم الوالي
والجهاد اإلسالمي، فمن غير المعقول أن تحدد مجموعة من عشرات األشخاص حياة ماليين 

  .األشخاص

  .إذا اعترضت إسرائيل على هذا االتفاق، فإن الدعم االقتصادي إلسرائيل سوف يتوقف.ج

  ١٢ص/٨/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

  

  

  

  



 
١٠

  باستراليا في إحباط نقل سفارتها إلى القدسالجالية الفلسطينية شعث يشيد بدور 
  

مستــــشار الــــرئيس للعالقــــات الدوليــــة، رئــــيس دائــــرة شــــؤون  أشــــاد –  وفــــا٢٠١٩-٥-٧رام اهللا 
ــى المجتمــع  ــأثير عل ــة الفلــسطينية فــي اســتراليا فــي الت ــذلها الجالي ــالجهود التــي تب ــل شــعث ب المغتــربين نبي

مؤخرا فـي فـوز مرشـح حـزب العمـال االسـترالي، وهزيمـة مرشـح اليمـين المتطـرف االسترالي، والتي ساهمت 
ــى  ــسفارة االســترالية إل ــاط مــساعي نقــل ال ــادت إلحب ــي ق ــوزراء، وهــي النتيجــة الت ــه رئــيس ال ــذي ينتمــي ل ال

وقــال شــعث خــالل لقائــه اليــوم الثالثــاء، الناشــط منيــر محاجنــة أحــد قــادة الجاليــة الفلــسطينية فــي .القــدس
ا، بحضور القيادي في حركة فتح عبد اهللا عبد اهللا، إن نشاط الجالية وحيويتها وتحالفهـا مـع القـوى استرالي

المحبة للسالم والعدالة في استراليا تـشكل نموذجـا ايجابيـا لعمـوم الجاليـات فـي العـالم، والتـي يمكـن لهـا أن 
شـعث خـالل اللقـاء علـى أوضـاع ّواطلع .إقامتهاتضاعف من حجم تأثيرها على دوائر صنع القرار في بلدان 

الجالية الفلسطينية في استراليا، والجهود التي يبذلها المغتربون في دعم القضية الفلسطينية وفـضح جـرائم 
وعـرض .االحـتالل وانتهاكاتـه، إضـافة إلـى عالقاتهـا بمكونـات المجتمـع االسـترالي وممثلـي الجاليـات األخـرى

 اتحــاد عــالمي للجاليــات يبنــى علــى أســس إطــاري العــالم، فــي شــعث رؤيتــه لتوحيــد الجاليــات الفلــسطينية فــ
وطنية ديمقراطية تعددية، مؤكدا الحاجة لتطوير الخدمات التي تقدمها دائـرة شـؤون المغتـربين والمؤسـسات 

 معــسكرات شــبابية ٕواقامــة، بمــا فــي ذلــك تنظــيم زيــارات وأبنائهــاالوطنيــة بــشكل عــام للجاليــات الفلــسطينية 
وأضـاف أن توحيـد الجاليـات وتطـوير العالقـات بينهـا وبـين مؤسـسات .عليميـة واستـشاريةوخدمات ثقافية وت

الــوطن، خاصــة دائــرة شــؤون المغتــربين، سيــساهم فــي تطــوير دور الجاليــات فــي بلــدان المهجــر خدمــة 
  .للمشروع الوطني الفلسطيني

  ٧/٥/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

 ة المسجد األقصى مرتبط برأي الحاكمحكم زيار: وزير األوقاف المصري

 

وزيــر األوقــاف المــصري محمــد مختــار جمعــة أن الفتــوى  أعلــن – القــاهرة – عــادل كــريم – الجزيــرة
ــشرعية ــى المــصلحة ال ــراهن يجــب أن تقــف عل ــي ظــل وضــعه ال ــارة المــسجد األقــصى ف ــم زي  المرتبطــة بحك

جـاء ذلـك فـي كتابـه الجديـد تحـت .الوطنية، موضحا أن تلك المصلحة يقدرها الحاكم أكثر مما يقـدرها العـالم
ة األوقـاف ، والـذي أعلـن عنـه اليـوم االثنـين علـى الموقـع الرسـمي لـوزار"فقـه الدولـة وفقـه الجماعـة"عنوان 

عنـدما نـسأل "وقـال جمعـة .المصرية، وكذلك على موقعه وصفحته على موقع التواصل االجتمـاعي فيـسبوك
عن حكم زيارة المسجد األقصى في ظل وضعه الراهن، فإننا نؤكد أن الفتوى فـي هـذا األمـر ينبغـي أن تنبـع 

  ".وتنبثق وتبنى من خالل رؤية جهات االختصاص



 
١١

 المختــصة بالــشأن الخــارجي أو األجهــزة المعنيــة بالــشأن الــداخلي، أن وأضــاف عنــدما تــرى الجهــات
الزيارة تحقق المصالح المعتبـرة تكـون الفتـوى هنـا تابعـة لـذلك باإلباحـة أو االسـتحباب وفـق طبيعـة الظـرف 

  .وتقدير تبعاته

ار عنــدما تــرى هــذه الجهــات أن الزيــارة محفوفــة بالمخــاطر، وأن اآلثــار الــسلبية تفــوق اآلثــ" وتــابع
  ".اإليجابية لها يكون الرأي بالمنع

  رؤية وطنية

وأكــد وزيــر األوقــاف المــصري أن الفتــوى ال يمكــن أن تكــون منفــصلة عــن الواقــع أو مــستقلة عــن 
رأي الحاكم يرفـع ) يقصد العلماء(المصلحة، والمصلحة هنا يقدرها الحاكم أكثر مما يقدرها العالم، ولذا قالوا 

ك أنه أدرى بالمصلحة العامة وأكثر إلماما بجوانب األمر وما يترتـب عليـه مـن الخالف في المختلف فيه، ذل
  .تبعات

ًوبرر جمعة ذلك بأن بعضا من الفتاوى الشرعية قد يتوقف الـرأي فيهـا علـى البعـد الـوطني والرؤيـة 
  .الوطنية، وال يمكن أن يصدر الرأي الشرعي بمنأى عن مراعاة المصالح الوطنية المعتبرة

ـــوم ويتعـــرض ال ـــات ممنهجـــة مـــن ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي، كمـــا يق مـــسجد األقـــصى النتهاك
  .مستوطنون متطرفون باقتحامات متكررة للمسجد وسط حراسة قوات االحتالل

وكان مفتي مصر الشيخ علي جمعة وقبله الداعيـة الحبيـب الجفـري أثـارا جـدال واسـعا بعـد قيامهمـا 
شخـصيات إسـالمية بـارزة مـن دخولـه، مثـل مفتـي فلـسطين الـسابق بزيارة المسجد األقصى، تزامنا مع منع 

ــداخل  ــي ال ــيس الحركــة اإلســالمية ف ــشيخ عكرمــة صــبري، ورئ ــا بالقــدس ال ــة اإلســالمية العلي ورئــيس الهيئ
  .الفلسطيني الشيخ رائد صالح

  ٦/٥/٢٠١٩ الجزيرة

*** 

  اعتداءات

  محتلةن عدوانهم ضد المقدسات الدينية في القدس الاستئناف المتطرفي
  

   ....–نادية سعد الدين 

ّالمستوطنون المتطرفون، أمس، عدوانهم ضد المقدسات الدينية في القدس المحتلة،  استأنف
، تحت حماية قوات االحتالل، وتنفيذ جوالت "باب المغاربة"باقتحام المسجد األقصى المبارك، من جهة 

  .ّ العتداءاتهم المتواترةّاستفزازية داخل باحاته، وسط تصدي المصلين وحراس المسجد

  ٦ ص٥/٢٠١٩/الغد 

*** 



 
١٢

  منشأة سكنية وتجارية في القدس خالل نيسان٥١االحتالل اإلسرائيلي يهدم 
 

 قال مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في مدينة القدس المحتلة اليوم الثالثاء، -:المدينة نيوز
سكنية وتجارية في المدينة لمواطنين  منشأة ٥١إن سلطات االحتالل هدمت خالل شهر نيسان الماضي 

  .مقدسيين

وذكر المركز في تقرير نشره اليوم ، أن بلدية االحتالل االسرائيلي في القدس صعدت خالل الشهر 
، في وقت تفرض فيه شروطا "البناء دون ترخيص"المنصرم من عمليات الهدم في القدس، تحت ذريعة 

  ".رخصة بناء"باهظة التكاليف للحصول على 

 من المستوطنين والطالب اليهود قاموا باقتحام المسجد االقصى خالل ٣٦٥٨وقال التقرير ان 
  .الشهر الماضي

باب "وبين ان شرطة االحتالل قامت مطلع الشهر الماضي بمالحقة الشبان الذين يفتحون مصلى 
  . مقدسيين وأبعدتهم عن المسجد األقصى٥داخل األقصى، واعتقلت " الرحمة

 قرار إبعاد عن األقصى للفلسطينيين ١٨كز المعلومات، قيام سلطات االحتالل بإصدار كما رصد مر
. ًمن القدس، بينهم سيدة، كما أصدر االحتالل قرارا يقضي بمنع شابين مقدسيين من السفر لخارج البالد

 أطفال ٤ حالة اعتقال في القدس، بينهم ١٣٠وذكر التقرير أن قوات االحتالل نفذت خالل نيسان الماضي 
ّ قاصرا، وامرأتان، كما أصدر وزير الداخلية في حكومة االحتالل قرارا بسحب هويتي األسيرين ٤٥و ً ً

  )بترا(--.المقدسيين اسحق عرفة ومنير الرجبي

  ٨/٥/٢٠١٩المدينة نيوز 

***  

 المحتلة بالقدس سلوان شوارع يغلق االحتالل
  

 ببلـدة حلـوة وادي شـارع الثالثـاء، اليـوم اءمـس االحـتالل، شرطة أغلقت – وكاالت – اليوم فلسطين
 .التراويح وصالة اإلفطار موعد مع تزامنا سلوان،

 "حلـوة وادي مفـرق" بـإغالق قامـت االحـتالل شـرطة أن سـلوان /حلـوة وادي معلومات مركز وأوضح
 اإلفطار مطعا لتناول لمنازلهم األهالي وتوجه "المغرب آذان" مع تزامنا المركبات مرور ومنعت مفاجئ بشكل

 .المنطقة في مرورية أزمة إلى أدى مما رمضان، شهر أيام ثاني في

 العشاء آذان موعد قبل المغاربة باب وشارع العين شارع أغلقت االحتالل شرطة أن المركز وأضاف
  .المبارك األقصى المسجد في التراويح لصالة األهالي توجه خالل دقائق، بعدة

 ٧/٥/٢٠١٩ اليوم فلسطين

***  



 
١٣

  نياهو يؤدي طقوسا تلمودية في ساحة البراقنت
 

بنيامين نتنيـاهو، مـساء أمـس " اإلسرائيلي"رئيس حكومة االحتالل  أدى –  وكاالت–فلسطين اليوم 
ٕوسط حراسـات واجـراءات ) الجدار الغربي للمسجد األقصى(الثالثاء، طقوسا تلمودية في ساحة حائط البراق 

 .أمنية مشددة

نتنيـاهو لمنطقـة البـراق بـإغالق شـارع حـي وادي حلـوة ببلـدة سـلوان " زيـارة"وكان االحـتالل اسـتبق 
  .جنوب المسجد األقصى المبارك

وشـارعي العـين " مفتـرق وادي حلـوة"وأغلقـت شـرطة االحـتالل، حـسب مركـز معلومـات وادي حلـوة، 
  .وباب المغاربة، ما تسبب باختناقات في حركة السير

  ٨/٥/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  

  دسيةشؤون مق

  الكسواني يدعو إلى شد الرحال للمسجد األقصى
 

 .آالف الفلسطينيين صالتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد األقصى المبارك أدى – هال أخبار

الــصالة   علــىاإلقبــالالمــسجد األقــصى المبــارك الــشيخ عمــر الكــسواني، االثنــين، إلــى  ودعـا مــدير
 الليـالي فـي المـسجد األقـصى ٕواحيـاء لى الصالة فـي بيـت المقـدس،ًوالعبادات خالل الشهر الفضيل، داعيا إ

 .المبارك

حيــث (..) نــدعو كــل مــن يــستطيع شــد الرحــال إلــى المــسجد األقــصى ان يــشد الرحــال إليــه :" وقــال
 ".يجتمع بركة الزمان والمكان

اعيـة الجم قـد تنـاولوا وجبـات اإلفطـار الرمـضانية فـي األمـاكن المخصـصة لإلفطـارات المئـات  وكـان
فـي المـسجد وأداء الـصالة فـي  بباحات المسجد المبارك، كما حرصـت عـائالت مقدسـية علـى تنـاول إفطارهـا

 .رحابه

والفـوانيس  مدينة القدس، خاصة بلدتها القديمة والـشوارع واألحيـاء المتاخمـة لهـا، بالزينـة واكتست
 المـسجد األقـصى حركـة تجاريـة بوابـات الرمـضانية، فيمـا شـهدت أسـواق البلـدة القديمـة القريبـة مـن محـيط

  .نشطة طوال اليوم

  ٧/٥/٢٠١٩ هال أخبار

*** 

 

  



 
١٤

  تقارير

 تثمين فلسطيني لدور الملك برعاية المقدسات بالقدس

  

الفلـــسطينيون دور جاللـــة الملـــك عبـــداهللا الثـــاني فـــي رعايـــة  ثمـــن – عمـــان – ناديـــة ســـعد الـــدين
قـدس المحتلـة، وآخرهـا تكفلـه بتـرميم كنيـسة القيامـة المقدسات الدينية، اإلسالمية والمـسيحية فـي مدينـة ال

ــة اإلســالمية، وصــد مــساعي االحــتالل  ــة القــدس ومعالمهــا العربي ــى هوي ــه الخاصــة، للحفــاظ عل ــى نفقت عل
 .اإلسرائيلي المتواترة لتهويدها، في إطار جهود جاللته الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني

دور جاللـة "ائس فـي فلـسطين رمـزي خـوري، أكـد حيويـة رئيس اللجنة الرئاسية العليـا لـشؤون الكنـ
الملك في رعاية المقدسات اإلسالمية المسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتي كـان آخرهـا تبرعـه بتـرميم 

 ."كنيسة القيامة على نفقته الخاصة

تلـــك المواقـــف واألفعـــال فـــي رعايـــة ومتابعـــة المقدســـات "وقـــال خـــوري فـــي تـــصريح لـــه أمـــس، إن 
ٕالمسيحية في المدينة المقدسة، تؤكد من جديد حرص الملك واصـراره علـى الحفـاظ علـى الـتالحم اإلسـالمي 
المسيحي الذي تميزت به المدينة المقدسة، وتقوية روبط األخوة والتعايش المـشترك، والتـضامن الـذي مثـل 

  ."ة المدينة المقدسة وكرس وحدة المصيرخط الدفاع األول عن عروب

في مواجهة سياسات التهويد اإلسرائيلية المتواترة التي تستهدف القضاء على "ونوه إلى أهمية ذلك 
  ."الوجود العربي اإلسالمي المسيحي، في العاصمة األبدية لفلسطين مدينة القدس

أتي بعـد المكـارم الملكيـة الـسابقة مكرمة جاللـة الملـك لتـرميم كنيـسة القيامـة، يـ"وأضاف خوري أن 
ُبترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة، واسهاماته بدعم ترميم موقـع عمـاد الـسيد المـسيح عليـه الـسالم،  ٕ
ًتأكيــدا وتجــسيدا للــدور األردنــي والوصــاية الهاشــمية علــى المقدســات اإلســالمية والمــسيحية، والمــدافع عــن 

ين، ومـسرى النبـي محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم ومهـد المـسيح عليـه أولى القبلتين وثالـث الحـرمين الـشريف
 ."السالم

التبـرع الـسخي لجاللـة "من جانبها؛ أشادت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بــ
الملك بترميم كنيسة القيامة على نفقته الخاصة، حيث يأتي هذا التبرع بعد عامين مـن االنتهـاء مـن تـرميم 

المقدس في كنيسة القيامة، والتي كان الملك قد تبرع لها على نفقته الخاصة، وسبق ذلك مـساهماته القبر 
  ."ُالشخصية بدعم ترميم موقع عماد السيد المسيح عليه السالم

تقــديرها الكبيــر للجهــود الهاشــمية المــستمرة والثابتــة والفاعلــة بتعزيــز القــيم "وأعربــت الهيئــة عــن 
كلمـة سـواء بيننـا "و) ٢٠٠٤صـدرت عـام " (رسـالة عمـان "أنتجـتوالمسيحية، والتي المشتركة بين اإلسالم 

 ."اللتين تدعوان للتالقي على قاعدة القيم المشتركة" وبينكم
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دور وجهـــود جاللـــة الملـــك الحثيثـــة فـــي الحمايـــة المـــستمرة للمقدســـات اإلســـالمية "وأكـــدت أهميـــة 
 حتــى ١٩٢٤تمرارية للوصــاية األردنيــة منــذ العــام اســ"، بمــا يــشكل "والمــسيحية فــي مدينــة القــدس المحتلــة

 ."يومنا الحالي

ــا  ــدكتور حن ــر األمــين العــام للهيئــة اإلســالمية المــسيحية لنــصرة القــدس والمقدســات، ال ّبــدوره؛ عب
تقـدير وامتنـان الهيئـة اإلسـالمية المـسيحية وشـكرها لجاللـة الملـك علـى تكفلـه بأشـغال تـرميم "عيسى، عن 

 ."لقدس على نفقته الخاصةكنيسة القيامة في ا

الدور األردني الهاشمي في الحفاظ على المسجد األقصى المبـارك "وقال عيسى في تصريح له، إن 
ّوحماية مقدساته، واعمارها وصيانتها، قـد مـر بمراحـل طويلـة زادت علـى ثمانيـة عقـود، وهـو مـستمر بـرغم  ٕ

 ."الظروف السياسية الصعبة والمعقدة

فقــد مــنح الهاشــميون خــالل فتــرة حكمهــم "ســات المــسيحية؛ يــضيف عيــسى أمــا بالنــسبة إلــى المقد
 ." كنائسهم وأديرتهمواعمارللضفة الغربية؛ الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة 

، ١٩٦٧إعمار كنيـسة القيامـة فـي العهـد الهاشـمي وقبـل االحـتالل اإلسـرائيلي فـي العـام "ونوه إلى 
 وعلـى نفقتـه ٢٠١٦) إبريـل(جدران، فيما تبرع جاللتـه فـي الحـادي عـشر مـن نيـسان ًإعمارا شمل القبة وال

 ...."الخاصة، بترميم القبر المقدس قبر السيد المسيح، في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة

ــدة القديمــة مــن القــدس، مــن أشــهر األمــاكن المــسيحية  ــي البل ّوتعــد كنيــسة القيامــة، التــي تقــع ف
منـــذ أن أمـــرت الملكـــة هيالنـــه أم  "إذس حـــسب، بـــل علـــى مـــستوى العـــالم كلـــه، المقدســـة لـــيس فـــي القـــد

 ميالدي، وهـي تمثـل، منـذاك ٣٣٥ ودشنت عام أعواماإلمبراطور قسطنطين الكبير ببنائها، الذي دام عشرة 
 .، وفق الهيئة"ّحتى اليوم، وجهة الحج المسيحي

عنـد مـسيحيي العـالم، فـإن عمارتهـا تزخـر األهمية الدينية والالهوتية لكنيسة القيامـة "وعالوة على 
ًبالمشاهد الجمالية الفنية، بوصفها مجمعا معماريا كبيرا، بطول نحو  ً ً م، ونموذجا مشرقا ٦٦ م وعرض ٨٠ً ً

ًلرقي فن العمارة وهندستها، كما تمثل الكنيسة تزاوجا معماريا فريدا بـين المـدارس الفنيـة المختلفـة، خاصـة  ً ً
 .، بحسبها"الشرقية والغربية منها

ُويشار إلى أن مفتاح كنيسة القيامة، منذ القدم حتى اليوم، بيد عائلتين مقدسـيتين، همـا آل جـودة 
، وهم أمناء لمفتاح الكنيـسة، والعائلـة الثانيـة هـي نـسيبة الـذين يقومـون بمهمـة فـتح الكنيـسة )آل غضية(

 ....رون، على أقل تقديرمنذ أكثر من ثمانية ق واغالقها، حيث تقوم العائلتان بهذه المهمة

  ١ ص٨/٥/٢٠١٩الغد 

*** 
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  فعاليات

 فاعليات عجلونية تثمن تبرع الملك لترميم كنيسة القيامة
 

ثمنت فاعليات رسمية وشعبية في محافظة عجلون تبرع جاللة الملك عبداهللا  -   بترا - عجلون 
  .الثاني لترميم كنيسة القيامة على نفقته الخاصة

إن الدور االردني الراسخ انطالقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات : دادوقال النائب وصفي ح
اإلسالمية والمسيحية ثابتة متجذرة في عمق التاريخ، معتبرا ان الوصاية على المقدسات لن تتغير، وان 
جاللته لم يتوان يوما عن دعم القدس واهلها في مواجهة خطط االحتالل الصهيوني في تهويد 

ب حداد عن شكره وتقديره للملك على تبرعه لترميم كنيسة القيامة في القدس على نفقته واعر.القدس
الخاصة؛ تجسيدا لمواقفه الداعمة للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس للحفاظ على هويتهما 

دا في إن جاللة الملك ال يدخر جه: وقالت النائب االسبق سلمى الربضي.التاريخية والثقافية والمعمارية
الحفاظ على المقدسات، ويحمل هم القضية الفلسطينية معه في مختلف المحافل العربية والدولية 

واشار .واإلقليمية، ما يؤكد ان جاللته يتكلم بنبض وهاجس كل اردني ويمثل موقفنا الثابت من المقدسات
 إلدارة اوقاف القدس، عضو مجلس المحافظة باعث الربضي الى دعم االردن المتواصل بقيادته الهاشمية

مبينا اننا جميعا نؤيد وندعم هذه الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية وخصوصا ان 
واعتبرت رئيسة جمعية األماني الخيرية ميسون زيدان ان .االردن قدم الشهداء من اجل القدس وفلسطين

لك ويجسد الدور األردني والوصاية الهاشمية على تبرع جاللته يعتبر من المكارم الملكية التي يدعمها الم
  .المقدسات في القدس

   ٣ ص٨/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

  النادي األرثوذكسي بالفحيص يشيد بالتبرع الملكي لترميم كنيسة القيامة
  

اعرب رئيس النادي األرثوذكسي بالفحيص المهندس ادولف الصويص عن شكره وامتنانه  - عمان 
هللا الثاني على تبرعه الكريم بكلفة ترميم كنيسة القيامة في القدس المحتلة على نفقته لجاللة الملك عبد ا

وأشاد .الخاصة، وذلك بعد عامين من ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة، على نفقته الخاصة
المهندس الصويص باسم عموم أهالي الفحيص وهيئتي النادي اإلدارية والعامة بمساهمات جاللته 

وقال أن هذا التبرع .صية السابقة في دعم ترميم موقع عماد السيد المسيح عليه السالم في المغطسالشخ
ًيتم تنفيذا لوعد جاللته خالل خطاب تسلمه جائزة تمبلتون في تشرين الثاني الماضي، بأنه سيتم تخصيص 

  .لقيامةجزء من قيمة الجائزة لدعم مشاريع ترميم المقدسات في القدس ومن بينها كنيسة ا
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ًواعتبر تبرع جاللته تحقيقا عمليا للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في  ً
القدس الشريف، ويعكس التزام جاللته الشخصي تجاه أمن المدينة المقدسة ومستقبلها، بصفته صاحب 

  .الوصاية الهاشمية على مقدساتها

د والشعب األردني والمسلمين كافة بمناسبة حلول وهنأ الصويص، جاللة الملك والملكة وولي العه
  .شهر رمضان المبارك

 ٣ ص٨/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

  آراء عربية

  فرعون القرن بصفقة القرن
  

  المخرج فضل يانس

هناك شخصيات في العالم تميزت بالقوة مثل فرعون القرن لكنها قوة عقيمة، وهناك شخصيات 
ات حملت رسالة اإلنسانية تميزت بمضمون رسالتها وقلبت متفوقة ولكنها غير منتجة وهناك شخصي

  .المعادالت وغيرت وجه التاريخ

وهل ميز اهللا هذا المخلوق ترمب وجعله سيدا اذ كان في رحم أمه؟ وهل وهب اهللا هذا الرئيس 
السلطة النتزاع األرض والشعوب في المنطقة؟ فهل تعرفون أن فرعون القرن بصفقته يقتل أرواحكم لكي 

إن أقصى ما تنبئ به إرهاصات صفقته القادمة إلينا ال .حيوا متمتعين بخيراتكم متلذذين بحرقة قيودكمي
محالة في الغد القادم هو إسقاطها للقدسية أو نزعها إسقاط قدسية السالم كقيمة مقدسة حيث يقدم 

فوح من تحت عباءته فرعون القرن نوعا آخر من السالم لم تعهده البشرية والعالقات الدولية رائحته ت
الكريهة التي تزكم األنوف، فاألغالل األخالقي واالجتماعي لمعنى هذا السالم سيبلغ ذروته وآثاره على تلك 

إنها صفقة غير شرعية ولن تكون عامال على االستقرار اإلقليمي وانما .التركيبة اإلسرائيلية المتطرفة
ى إسرائيل قبل غيرها من دول المنطقة وفي ظل سياسة لزعزعته وهي سياسة سيكون لها آثارها السلبية عل

كهذه يكون من الصعب عليها أن تسهم في تجنب تدهور الوضع األمني الداخلي واإلقليمي تلك هي سمات 
صفقة فرعون القرن حيث لن يجدي عند وقوع الكارثة أو الزلزال االختيار بين بدائل ولن يكون إال حتمية 

إن نفوسكم في قبضة فرعون القرن بصفقته، وأجسادكم بين مخالبه وقلوبكم في .ناالنهيار بعد فوات األوا
ظلمة اليأس، هو خائن يعطيه اليهود كتابا مقدسا فيجعله شبكة يصطاد بها أعناقكم ألنه يعتبر كل شيء 
 تحت الشمس باطل فهو في سياسته قائال لتفنى الشرائع وتضمحل التقاليد، وهو يدين بقساوة جميع الذين

ٕواذا نظرتم جيدا إلى .يسخرون بمكارهه ويبعث بأرواحهم الى الجحيم قبل أن يبعدهم الموت عن هذه الحياة
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مالمحه وتوقيعه الذي يعرضه بنفس مختالة أمام الكاميرات رأيتموه متمسكا بأذيال الحياة متشبثا بأهداب 
  .العمر خائفا من سرعة اليوم مترقبا مجيء الغد

تى نحتمل سخرية األجيال؟ تذهب أعناقنا وأمم األرض تنظر من بعيد فيا صفقة ترمب إلى م 
ٕضاحكة من صفقته فهي من القيود والى القيود تسير ركبانا فال القيود تفنى وال نحن ننقرض فإلى متى 
نحيا؟ فإلى أين نحن سائرون اآلن ومتى نبلغ جبهة العقبة؟ فإلى يد من نحن ذاهبون اآلن، ومتى نبلغ 

فنرتاح من سكينة العدم؟ فهي صفقة بخبثها واحتيالها تفرق وتبعد وحتى متى نتبدد كالرماد قبضة الموت 
ألن صفقة فرعون القرن  أمام هذه الزوبعة القاسية ونتصارع كاألشبال الجائعة بقرب هذه الصفقة المنتنة؟

احب الحق تهدف الى ضمان ما اغتصبه المغتصب من الغير بقوة السالح لكن قمة الغفلة أن يعطي ص
 ةشهاد وبذلك يتحول االغتصاب إلى اتفاق له حصانة القانون والمغتصب شرعية قانونية لما اغتصبه منه

ال شك في أن سياسة كهذه لن تكون  والضفة الغربية والعمل على تغيير الواقع القائم في القدس والشهود
ون لها آثارها السلبية في المنطقة هي سياسة سيك وٕانما لزعزعته وعامال للحفاظ على االستقرار األمني

هذا سيخلق واقعا جديدا على األرض يجعل الفلسطينيين ال  والتي تمتلئ بالقوى التي تتنوع رؤاها السياسية
وسوف تكشف صفقة فرعون القرن إذا كان .توقع كافة االتفاقيات بفخ قاتل ويجدون ما يتفاوضون بشأنه

ج فإن قدرا كبيرا من سوء الفهم سينشأ وترتكب تصرفات طائشة ترمب جاهال ومختاال بنفسه ومعتل المزا
إنها صفقة ستبيع األوطان بغير أثمانها ويسمون األمور بغير .وضارة من خالل عقم القرار والصفقة

 أسمائها فيدعون االحتيال ذكاء والثرثرة معرفة والضعف لينا فهل يقطن الذل في جوار القنوط؟

  ١٤ ص٨/٥/٢٠١٩الدستور 

***  

 مكرمة ملكية جديدة بترميم كنيسة القيامة

 جورج طريف.د 

 

مكرمة ملكية جديدة تضاف الى مكارم جاللة الملك عبداهللا الثاني بتكفله بنفقات ترميم كنيسة القيامة في 
لقدس على نفقته الخاصة بعد عامين من االنتهاء من ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة والتي كان ا

ّجاللته تبرع لها على نفقته الخاصة، سبق ذلك مساهمات جاللته الشخصية في دعم ترميم موقع عماد  ُ
رمضان المبارك له االهتمام الملكي الخاص بالمقدسات المسيحية في شهر .السيد المسيح عليه السالم

دالالت قوية وواضحة على تطبيق الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية على حد سواء 
كما يعكس في الوقت ذاته االلتزام الشخصي لجاللته تجاه الحفاظ على المدينة المقدسة والحفاظ على 

لقدس وسائر أعمال فلسطين واألردن، غبطة بطريرك ا.مقدساتها وصونها ورعايتها وتوفير الحماية لها
البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بالنيابة عن نفسه، وعن أعضاء المجمع المقدس، وأخوية القبر المقدس،   َ ُ
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االكليريوس، وأبناء كنيسة الروم األرثوذكس في األراضي المقدسة عبر عن تقديرهم وامتنانهم وشكرهم 
  .له بأشغال ترميم كنيسة القيامة في القدس على نفقته الخاصةلجاللة الملك عبداهللا الثاني على تكف

ًويأتي هذا التبرع تنفيذا لوعد جاللته خالل خطاب تسلمه جائزة جون تمبلتون في شهر تشرين 
ًيتوجب علينا جميعا المحافظة على القدس الشريف، بتاريخها العريق المبني على «: الثاني الماضي وقال

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

  .«بينها كنيسة القيامة

ا للوصاية وأكد البطريرك، في بيان صحفي صدر أمس، أن تبرع جاللة الملك يعتبر تطبيقا عملي
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، ويعكس التزام جاللته الشخصي تجاه 

ّأمن ومستقبل المدينة المقدسة بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على مقدساتها ُ.  

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

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

  .الملك على الساحة الدولية

بقي ان نشير الى ان مكارم الهاشميين تجاه تقديم الدعم والحماية للمقدسات المسيحية في القدس 
بدأت منذ عهد الشريف الحسين بن علي ومن بعده الملك الشهيد عبداهللا األول ومن ثم الملك طالل ومن 

  .ل طيب اهللا ثراهم وصوال الى عهد جاللة الملك عبداهللا الثاني حفظه اهللا ورعاهبعده الحسين بن طال

  ١٤ص/٨/٥/٢٠١٩الرأي 
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  اخبار باالنجليزية

The Palestinian people are united, the factions are not 
 

Ramzy Baroud 
The International Conference on Palestine, held in Istanbul between April 27-
29, brought together many speakers and hundreds of academics, journalists, 
activists and students from Turkey and all over the world. 
The conference was a rare opportunity aimed at articulating a discourse of 

international solidarity that is both inclusive and forward thinking. 
There was near consensus that the Boycott, Divestment and Sanctions 
movement must be supported, that US President Donald Trump’s so-called 
“deal of the century” must be defeated and that normalisation must be 
shunned. 
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When it came to articulating the objectives of the Palestinian struggle, 
however, the narrative became indecisive and unclear. Although none of the 
speakers made a case for a two-state solution, our call for one democratic 
state from Istanbul, or any other place outside Palestine, seemed partially 
irrelevant. For the one state solution to become the overriding objective of the 
pro-Palestine movement worldwide, the call has to come from a Palestinian 

leadership that reflects the true aspirations of the Palestinian people. 
One speaker after the other called for Palestinian unity, imploring 
Palestinians for guidance and for articulating a national discourse. Many in 
the audience concurred with that assessment as well. One audience member 
even blurted out the clichéd question: “Where is the Palestinian Mandela?” 
Luckily, the grandson of Nelson Mandela, Zwelivelile “Mandla” Mandela, 
was himself a speaker. He answered forcefully that Mandela was only the face 

of the movement, which encompassed millions of ordinary men and women, 
whose struggles and sacrifices ultimately defeated apartheid. 
Following my speech at the conference, I met with several freed Palestinian 
prisoners as part of my research for my forthcoming book on the subject. 
Some of the freed prisoners identified as Hamas and others as Fatah. Their 
narrative seemed largely free from the disgraced factional language we are 

bombarded with in the media, but also liberated from the dry and detached 
narratives of politics and academia. 
“When Israel placed Gaza under siege and denied us family visitations, our 
Fatah brothers always came to our help,” a freed Hamas prisoner told me. 
“And whenever Israeli prison authorities mistreated any of our brothers from 
any factions, including Fatah, we all resisted together.” 
A freed Fatah prisoner told me that when Hamas and Fatah fought in Gaza in 

the summer of 2007, the prisoners suffered most. “We suffered because we felt 
that the people who should be fighting for our freedom, were fighting each 
other. We felt betrayed by everyone.” 
To effectuate disunity, Israeli authorities relocated Hamas and Fatah 
prisoners into separate wards and prisons. They wanted to sever any 
communication between the prisoners’ leadership and to block any attempts 

at finding common ground for national unity. 
The Israeli decision was not random. A year earlier, in May 2006, the 
leadership of the prisoners met in a prison cell to discuss the conflict between 
Hamas, which had won the legislative elections in the occupied territories, and 
the Palestinian Authority’s (PA) main party, Fatah. 
These leaders included Marwan Barghouthi of Fatah, Abdel Khaleq Al 
Natshe from Hamas and representatives from other major Palestinian groups. 

The outcome was the National Conciliation Document, arguably the most 
important Palestinian initiative in decades. 
What became known as the Prisoner’s Document was significant because it 
was not some self-serving political compromise achieved in a luxurious hotel 
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in some Arab capital, but a genuine articulation of national Palestinian 
priorities, presented by the most respected and honoured sector in Palestinian 
society. 
Israel immediately denounced the document. 
Instead of engaging all factions in a national dialogue around the document, 
PA President Mahmoud Abbas gave rival factions an ultimatum to either 

accept or reject the document in full. The spirit of the unity in the prisoners’ 
initiative was betrayed by Abbas and the warring factions. Eventually, Fatah 
and Hamas fought their own tragic war in Gaza the following year. 
In speaking to the prisoners after listening to the discourse of academics, 
politicians and activists, I was able to decipher a disconnection between the 
Palestinian narrative on the ground and our own perception of this narrative 
from outside. 

The prisoners display unity in their narrative, a clear sense of purpose and 
determination to carry on with their resistance. While it is true that they all 
identified as members in one political group or another, I am yet to interview 
a single prisoner who placed factional interests above national interest. This 
should not come as a surprise. Indeed, these men and women have been 
detained, tortured and have endured many years in prison for being 

Palestinian resisters, regardless of their ideological and factional leanings. 
The myth of the disunited and dysfunctional Palestinian is very much an 
Israeli invention that precedes the inception of Hamas, and even Fatah. This 
Zionist notion, which has been embraced by current Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu, argues that “Israel has no peace partner“. Despite the 
haemorrhaging concessions by the PA in Ramallah, this claim has remained a 
fixture in Israeli politics to this day. 

Political unity aside, the Palestinian people perceive “unity” in a wholly 
different political context than that of Israel and, frankly, many of us outside 
Palestine. 
“Al Wihda Al Wataniya” or national unity is a generational quest around a 
set of principles, including resistance, as a strategy for the liberation of 
Palestine, right of return for refugees and self-determination for the 

Palestinian people as the ultimate goals. It is around this idea of unity that the 
leadership of Palestinian prisoners drafted their document in 2006, in the 
hope of averting a factional clash and keeping the struggle centred on 
resistance against Israeli occupation. 
The ongoing Great March of Return in Gaza is another daily example of the 
kind of unity the Palestinian people are striving for. Despite heavy losses, 
thousands of protesters insist on their unity, while demanding their freedom, 

right of return and an end to the Israeli siege. 
For us to claim that Palestinians are not united because Fatah and Hamas 
cannot find common ground is simply unjustified. National unity and political 
unity between factions are two different issues. 
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It is important that we do not make the mistake of confusing the Palestinian 
people with factions, national unity around resistance and rights with political 
arrangements between political groups. 
As far as vision and strategy are concerned, perhaps it is time to read the 
prisoners’ National Conciliation Document’. It was written by the Nelson 
Mandelas of Palestine, thousands of whom remain in Israeli prisons to this 

day. 
Ramzy Baroud is a journalist, author and editor of Palestine Chronicle. His 
last book is “The Last Earth: A Palestinian Story” (Pluto Press, London) 
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