
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  القدسأخبار وواقع 

  

  تقرير يومي
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  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 
https://www.youtube.com/rcjajordan 
 
https://www.rcja.org.jo 
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  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  .ونحن معكم.. موقف األردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير: الملك •

  ٨  .في العيد العشرين للجلوس الملكي •
  

   القدساللجنة الملكية لشؤون

في العيد العشرين .. ية لشؤون القدسمقابلة صحفية مع أمين عام اللجنة الملك •
  ١٠  .مواقف مشرفة تجاه القدس والمقدسات: للجلوس الملكي

االنتهاكات اإلسرائيلية : بيان صحفي ألمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس •
  ١٢  .للمسجد األقصى خرق للشرعية الدولية

  

  شؤون سياسية

  ١٣  .ل الوحيد للسالم الشاملمتفقون مع ألمانيا أن حل الدولتين السبي: الصفدي •

الجنائية "فريدمان مستوطن بلباس أميركي وسنشكوه لـ : الخارجية الفلسطينية •
  ١٥  ".الدولية

  ١٦  .فلسطين النيابية تثمن مواقف الملك بالقمة العربية •

  ١٧  .الدستور تنشر نص مشروع قرار أمام الكونغرس يؤيد حل الدولتين •
  

  اعتداءات

  ٢٠  ".األقصى"تحمون مئات المستوطنين يق •

  ٢١  . وحدة استيطانية٨٠٠األردن يدين بناء  •

  ٢١  ".جبل المكبر"االحتالل يعتقل فتاة وأربعة شبان من : القدس •
  

  قوانين عنصرية

  ٢٢  .المقدسيون يعيشون حالة التمييز منذ الوالدة •
  

  تقارير

  ٢٣  .من سلوان إلى البراق" تلفريك"إقرار .. القدس •
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  ٢٥  .ة تتصاعدانتهاكات إسرائيلي •

  ٢٦  ".صفقة القرن"مسمار جديد في نعش  •
  

  شؤون مقدسية

التاريخية وسط القدس " المجاهدين"االنتهاء من إعادة تأهيل وترميم مقبرة  •
  ٢٨  .المحتلة

  

  أمالك الكنيسة األرثوذكسية

  ٢٨  .تنظر بطعن بطريركية القدس في قضية أمالكها بباب الخليل" العليا اإلسرائيلية" •

  ٢٩  . القدس تصارع لحماية أوقافها من التسريبكنائس •
  

  آراء عربية

  ٣٢  .القدس قضية أردنية مقدسة لذا استثنيت من قرار فك االرتباط •

  ٣٤  .عززات الملكية في الدفاع عن القدسمال •

  ٣٥  .مع القدس وأهلها ثابتون ال نتغير •

  ٣٦  .القدس توحد ما تعجز عنه السياسة •
  

  آراء عبرية مترجمة

  ٣٨  .كل مداوالت جمع شمل العائالت في شرق القدسإلغاء  •
  

  شعر

  ٤٠  !!.وال معايدات إلى غيرها" القدس"معايدة خجولة إلى  •
  

  اخبار باالنجليزية

• Germany in ‘complete agreement’ with Jordan on Palestinian 

cause. ٤١  

• Jordan marks King’s 20th Accession to Throne anniversary. ٤٢  

• Royal Court launches heritage website. ٤٣  
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  القدساالردن 

 ونحن معكم.. موقف األردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير: الملك
  

أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية  -  بترا-  عمان
 .ادلة لألشقاء الفلسطينيين، ودعم صمود المقدسيينوالقدس، وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة والع

جاء ذلك خالل لقاء جاللته وسمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني، ولي العهد، في قصر 
الحسينية امس االثنين، مع أعضاء مجلسي أوقاف وكنائس القدس الشريف وشخصيات مقدسية وممثلين 

 .عن عرب الداخل

 .ن واضح ولن يتغير، ونحن معكم في مواجهة التحدياتوقال جاللته موقفنا في األرد

وخالل اللقاء الذي حضره سمو األمير فيصل بن الحسين، وسمو األمير غازي بن محمد، كبير مستشاري 
جاللة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجاللته، قدم جاللة الملك التهنئة للحضور 

 .بمناسبة عيد الفطر السعيد

وأعرب جاللة الملك عن تقديره ألخيه جاللة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، على 
  .مواقفه المشرفة الداعمة للقدس، مشيدا بمستوى التنسيق بين البلدين بهذا الخصوص

كل الشكر والتقدير ألخي وابن عمي جاللة الملك محمد السادس، على مواقفه «وقال جاللته 
 . والقدس، وفخور بمواقفه بالنسبة للتحديات التي أمامنابالنسبة لألردن

كما أعرب جاللته، خالل اللقاء، عن تقديره ألخيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفتا في هذا 
 .الصدد إلى المستوى المتميز في التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين األردني والفلسطيني

صلة التنسيق بين المساجد والكنائس، وكذلك الكنائس فيما بينها في وأكد جاللة الملك ضرورة موا
 .التصدي للتحديات

بدورهم، أكد المتحدثون من أعضاء مجلسي أوقاف وكنائس القدس الشريف وشخصيات مقدسية 
وممثلي عن عرب الداخل عن تقديرهم لمواقف جاللة الملك في الدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

  .دس، وفي دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلةفي الق

كما أكدوا تمسكهم بالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، 
 .مشددين على أهمية الوصاية في رعاية وحفظ وحماية وصيانة المقدسات

دالعظيم سلهب، انتهز فرصة حلول وقال رئيس مجلس أوقاف القدس اإلسالمية سماحة الشيخ عب
عيد الفطر السعيد بأن أتقدم باسمي وبالنيابة عن إخواني في مجلس األوقاف وجميع العاملين في األوقاف 
ولجنة اإلعمار والمسجد األقصى والمحاكم الشرعية في القدس من مقام جاللتكم بأجمل التهاني سائال 
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وعلى األسرة الهاشمية واألسرة األردنية باليمن والبركة وأن يظل العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليكم 
 .األردن واحة أمن واستقرار

وأضاف أننا في القدس وفي ديار اإلسراء والمعراج نؤكد تمسكنا بالوصاية والرعاية الهاشمية 
ف، هذه الحرم الشري/ ٕية واعمار المسجد األقصى المباركللمقدسات في القدس وفي مقدمتها رعاية وحما

ٕالوصاية التي حملتم أمانتها إرثا عن اآلباء واألجداد األباة من بني هاشم واننا في القدس الذين كتب اهللا 
عليك ببيت المقدس لعل اهللا أن » :لنا الرباط فيها وصية حبيبنا المصطفى صلى اهللا عليه وسلم لصحابته

  .«تنشأ لك ذرية يغدون الى ذلك المسجد ويروحون

 األوفياء لألقصى نحافظ عليه رائدنا موقف جاللتكم الثابت ال للمشاركة وال للتقسيم سنظل«وتابع 
 .وال مفاوضات في موضوع األقصى

نفاخر ونزهو بحكمة وشجاعة وقيادة جاللتكم في «وقال الشيخ سلهب مخاطبا جاللة الملك 
لقدس جغرافيا وديمغرافيا مجابهة التحديات وصد االعتداءات ووقف االنتهاكات التي تتعرض لها مدينة ا

ومقدسات إسالمية ومسيحية وحرص جاللتكم على حفظ الرواية الدينية اإلسالمية من أي تشويه وتأكيد 
الحرم الشريف مسجدا  /الرواية التاريخية العربية أمام كل تزييف وأن يبقى المسجد األقصى المبارك

 .للمسلمين وحدهم

ن المسجد األقصى المبارك فضيلة الشيخ محمد عزام وفي كلمة لمدير عام أوقاف القدس وشؤو
أتقدم لجاللتكم واألسرة الهاشمية خاصة واألسرة األردنية عامة، بأسمى آيات «الخطيب التميمي، قال 

التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الفطر السعيد، فكل عام وأنتم بخير، أتقدم بها باألصالة عن نفسي ونيابة 
 وسدنة وموظفي المسجد األقصى المبارك واألوقاف اإلسالمية وعن األهل في عن أبنائك وجنودك حراس

األرض المقدسة، أرض المقدسات التي شرفكم اهللا عز وجل بالوصاية عليها ورعايتها وحفظها وحمايتها 
وصيانتها، وهي تعتز بكم وتفخر بكم، وتفخر بأنكم األوصياء األكفياء، رصعتم جبينها بروائع مكارمكم 

ازاتكم العظيمة، حيث يشهد المسجد األقصى وتشهد كنيسة القيامة وسائر المقدسات على هذه ٕوانج
 .اإلنجازات المباركة التي ال تستطيع حصر مشاريعكم تعميرا وترميما

رغم أننا يا صاحب الجاللة نواجه وضعا صعبا ومحنة كبيرة وتحديات مستمرة وتسلطا «وتابع قائال 
والمقدسات وآخرها ما حدث باألمس والذي يجري بقرار سياسي ونحن متأكدون ما بعده تسلط على األهل 

ٕبأن هذا رد على مواقفكم الحازمة والثابتة في الدفاع عن القدس والمقدسات، واننا نشهد أنكم حملتموها 
ة أمانة تعيش في عميق وجدانكم إرثا هاشميا يستند إلى الدين والتاريخ، وبأن غيظهم بتردد أكثر من ثالث

ماليين ونصف مسلم على المسجد األقصى المبارك، بمشاركة عشرات اآلالف من مسلمي العالم في هذا 
 .الشهر، شهر رمضان المبارك، والذي مضى دون أي مشاكل نهائيا
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واستعرض التميمي عددا من اإلنجازات التي تحققت من مشاريع اإلعمار الهاشمي في المسجد 
روع ترميم زخارف أسقف األروقة الخشبية، ومشروع أعمال تذهيب األقصى المبارك، وتتثمل في مش

ٕالشريط الرخامي واعادة تذهيبه بورق الذهب، وترميم رخام الدعامات والركب في قبة الصخرة المشرفة، 
 .ٕوانجاز الشبابيك الجصية في المسجد القبلي، وترميم ثالثة أروقة في المصلى المرواني

 إنارة قبة الصخرة من الخارج بنسبة كبيرة والعمل جار على وقال إن المشاريع شملت أيضا،
إنهائها، وعقد دورات لدى مديرية الدفاع المدني وتدريب كوادرنا في القدس وعمان، وتدريب مائة حارس 
من حراس المسجد األقصى لدى مديرية األمن العام وعلى نفقتها، وهذا يضاف إلى مكارم مؤسساتكم 

 .قصى المباركاألمنية على المسجد األ

لقد بذلتم وتبذلون جهدكم وكل طاقاتكم في رعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية «وقال 
  .«وصيانتها، أدامكم اهللا سندا لنا وللمقدسات أوصياء أوفياء كما هو العهد بكم سيدي

دسة وفي كلمة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك الروم األرثوذكس وبطريرك المدينة المق
ما «التي القاها نيابة عنه بحضوره نيافة المطران خرستوفوروس عطااهللا الوكيل البطريركي في عمان، قال 

أجمل أن يجتمع األخوة معا في بيت أبي الحسين عميد آل البيت وأبي األردنيين جميعا على مائدة المحبة 
لعشرين على عرش المملكة األردنية العامرة، ونحن نستعد الستقبال عيد الفطر المبارك وذكرى جلوسكم ا

الهاشمية، منتهزين هذه األجواء المباركة لنعايد جاللتكم والعائلة الهاشمية واألسرة األردنية العزيزة، فكل 
 .عام وانتم بالخير واليمن والبركة

وأضاف أن اجتماع مجلس أوقاف القدس ومجلس رؤساء الكنائس في القدس واألراضي المقدسة 
ردنيين مناسبة مباركة للتعبير عن محبتنا ووالئنا لكم، وأن االلتفاف حولكم مصدر أمان وآمال في بيت األ

في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة القدس وبالدنا المقدسة، فنحن كلنا ثقة واعتزاز بمواقفكم 
، بإقامة الدولة جاللة الملك الواضحة نحو الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية ولمدينة القدس

 .الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية

ونحن إذ نعي حجم الضغوط التي تتعرضون لها بسبب مواقفكم الوطنية المشرفة، وندرك «وقال 
ير كي يمدكم حجم األعباء التي تقع على عاتقكم وعلى كاهل أبناء الوطن، نرفع الدعاء إلى اهللا العلي القد

 .العون والعزيمة من لدنه لتخطي هذه المرحلة الحرجة المصيرية من تاريخنا المعاصر

ونحن نعدكم سيدي بأن يتحمل كل منا مسؤوليته بحسب موقعه للقيام بواجباته على أكمل وجه، 
 متماسكين لتتكاتف جهودنا جمعيا ونحن ملتفون حول قيادتكم الحكيمة لنجتاز هذه المرحلة بسالم وأمان،

 .ومتمسكين بوحدتنا الوطنية

وأضاف أن نهج جاللتكم امتداد للعهدة العمرية والثورة العربية الكبرى ولنهج الهواشم عبر التاريخ، 
فجسدتم في حكمكم مفاهيم المحبة والسالم والعيش المشترك، وكنتم كما كان آباؤكم وأجدادكم مثاال للعدالة 
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مشرقا لحضارتنا المشرقية المسيحية واإلسالمية وأصدع صوتكم بهذه والشرعية الراسخة وغدوتم وجها 
 .القيم بالحق بالعالم بأسره

إن كنيستنا المقدسة أم الكنائس التي منها انتشر اإليمان المسيحي الحقيقي إلى كل «وتابع قائال 
ار المقدسة بأنها العالم، تعلن أمام جاللتكم وللعالم أجمع باسمها وباسم مجلس رؤساء الكنائس في الدي

بريئة من الفئات التي تدعي المسيحية وتدعو بتعاليمها إلى تثبيت الكيان الصهيوني وشرعنته، وهذه 
 .الجماعات ال تنتمي إلى الكنسية وال إلى تعاليم الكتاب المقدس ال من قريب وال من بعيد

امتنانا لكرمكم الهاشمي ننتهز هذا اللقاء المبارك لنقدم لجاللتكم عظيم شكرنا و«وتابع قائال 
المعهود والذي تجسد بتبرعكم السخي األخير لكنيسة القيامة والتي هي أقدس مكان للعالم المسيحي، مما 
سيمكننا من إجراء الترميمات الضرورية والتاريخية والالزمة لها، وهذا غيض من فيض وداللة على اهتمام 

روحية ومقدساتها، فأنتم صاحب الوصاية بحق واستحقاق جاللتكم بمدينة القدس والمحافظة على هويتها ال
 .على المقدسات المسيحية واإلسالمية في مدينة القدس المقدس

ننقل إليكم محبة ووالء أبناء رعيتنا الثابتين على أرض اآلباء واألجداد «واختتم كلمته بالقول 
 .ٕلتي يتعذر وصفها وادراكهاوقلوبنا مليئة باإليمان باهللا الذي يسوس العالم بعنايته وحكمته ا

  .«عشتم يا سيدي وعاش أردننا الغالي عربيا هاشميا قويا منيعا مدى األيام

ونقل قاضي قضاة دولة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية سماحة الدكتور 
األردنية محمود الهباش تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجاللة الملك، مؤكدا عمق العالقة 
 .الفلسطينية وأهمية التنسيق عالي المستوى بين جاللة الملك والرئيس عباس في حماية المقدسات

وقال لقد أصبح هناك اقتران بين اسم جاللة الملك والوصاية الهاشمية والمقدسات في القدس، فال 
مؤكدا أن األردن هو أحد يتحدث عن المقدسات دون ذكر وصاية جاللة الملك عليها ودوره في حمايتها، 

 .المدافع األول عن القضية الفلسطينية

وفي كلمة خالل مأدبة اإلفطار لرئيس لجنة المتابعة العربية العليا داخل الخط األخضر محمد 
ٕبركة، قال نرفع إلى جاللتكم والى الشعب األردني أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بالصحة والسعادة 

 .زدهار واالستقرار للمملكة األردنية الهاشمية بمناسبة عيد الفطر السعيدوالسداد لجاللتكم وباال

وأعرب عن تقديره وشكره لجاللة الملك على ما يقدمه األردن ألبناء مجتمعنا في مجاالت التعليم 
ة األكاديمي وعلى المكرمات الملكية ومنح التعليم العالي وفتح أبواب الحج والعمرة وفي المجاالت االقتصادي

ٕوفي المجال المعنوي الكبير بحكم أن األردن هو بوابتنا إلى العالم العربي والى باقي مكونات شعبنا 
 .الفلسطيني

وأكد أن الرعاية الهاشمية لألوقاف ولألماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس تشكل 
لشديدين لإلجراءات التي يقوم حماية تاريخية للقدس ودرعا واقيا لهويتها، وذلك في ظل قلقنا ورفضنا ا
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االحتالل اإلسرائيلي لتهويد القدس بوصفها العاصمة الوطنية والسياسية لدولة فلسطين وبوصفها المدينة 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مدينة المسجد األقصى المبارك ومدينة كنيسة القيامة : المقدسة
 .المجيدة

مس على المصلين وعلى الحرم القدسي الشريف من قبل سلطات وقال إن االعتداء األخير يوم أ
االحتالل ومجموعات كبيرة من المستوطنين في األيام الخواتم لشهر رمضان المبارك إنما تدل بشكل قاطع 

 .على استهتار حكومة إسرائيل بقدسية المدينة وبحرية العبادة وبالشرعية الدولية وباالتفاقيات الموقعة

ل كثيرا، يا جاللة الملك، على دوركم في دعم الحقوق الثابتة لشعبنا وفي حماية نحن نعو«وقال 
القدس، ونشيد بعمق العالقة والتنسيق والتكامل مع قيادة الشعب الفلسطيني التي تحرصون عليها ونعتبرها 

 .ركيزة أساسية إلنجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

ما لوفد مجلسي أوقاف وكنائس القدس الشريف وشخصيات وأقام جاللة الملك مأدبة إفطار تكري
 .مقدسية وممثلي عن عرب الداخل

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار 
جاللة الملك لالتصال والتنسيق، ووزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، وقاضي القضاة، ومفتي 

  .ميةٕلمملكة، وامام الحضرة الهاشعام ا

 ٢ ص٤/٦/٢٠١٩الدستور 

***** 

  مواقف مشرفة تجاه القدس والمقدسات: في العيد العشرين للجلوس الملكي
 

 التي األردنية السياسة في ًمهما ًمحورا ًدوما والقدس الفلسطينية القضية ّشكلت – اهللا رام - عمان
 لمركزيتهـا األردنيـة الدبلوماسـية أجنـدة علـى األولـى القـضية رتواسـتم الثـاني، عبـداهللا الملك جاللة يقودها

 الـدعم تواصل كما ثانية، جهة من عليا وطنية مصلحة لها وشامل عادل حل إيجاد وألن جهة من وعدالتها
  .اإلمكانيات بكل لها الملكي

 وجلوسـه ةالدستوري سلطاته الثاني عبداهللا الملك جاللة تسلم منذ مضت التي ًعاما العشرين خالل
 ال( وهـو راسـخ مبـدأ علـى والقـومي الـوطني االتجـاه فـي للقيـادة الحـصيفة المواءمـة اسـتمرت العـرش، على

  ).القدس عن للتنازل ال البديل، للوطن ال للتوطين،

 إن :اهللا رام فــي )بتــرا( لمراســل رفيــق أحمــد الفلــسطيني والروائــي الــسياسي والمحلــل الكاتــب ويقــول
 ويـدافع الدوليـة المحافـل كافة إلى الفلسطينية القضية يحمل وهو الثاني اهللا عبد الملك جاللة بقيادة األردن
 ًوقالبـا ًقلبـا الفلـسطينية القـضية جانـب إلـى يقـف إنمـا الفلسطينيين، مواطنيها وحقوق مقدساتها وعن عنها
  ..الدولية الضغوطات من خوف أو مواربة دون
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ــة مواقــف أن ويــضيف ــك جالل ــا عبــداهللا المل  أحبطــت الدوليــة الــسياسية الــساحة فــي المــؤثرة نيالث
 فموقـف ،"القـرن صـفقة" يـسمى بمـا يتعلـق فيمـا ًخـصوصا الفلـسطينية القـضية تصفية محاولة في التسارع
 إرهاصـات بـأي األردن يتـأثر ال وأن وشـامال عـادال حـال الفلـسطينية القـضية حل على الحريص الملك جاللة

 أكثـر بهـا يتقـدموا أن قبـل للعـشرة يعـدون عليهـا القـائمين جعلـت فرامـل بمثابـة كـان الـصفقة هذه نتائج من
 الفنيــة الناحيــة مــن الــصفقة خاصــرة فــي ضــربة كانــت التــي الملــك جاللــة الءات بعــد أيــضا الســيما فــأكثر

  .والعملية

 حنا والمقدسات القدس لنصرة المسيحية اإلسالمية الهيئة عام أمين يؤكد والمقدسات، القدس وعن
ــسى ــى الهاشــمية الوصــاية نأ عي ــدس والمــسيحية اإلســالمية المقدســات عل  األقــصى المــسجد الســيما بالق
ــا ًدرعــا ّشــكلت المبــارك  االحــتالل قبــل مــن عليهــا واالســتيالء التهويــد مــن المقدســات هــذه حمايــة فــي ًواقي

  .المتطرفين ومستوطنيه اإلسرائيلي

 علـى الثـاني عبـداهللا الملـك جاللـة وسلجلـ العـشرون العيـد وهي الكريمة المناسبة هذه أن ويضيف
 وأن العادلة، وقضيتها لفلسطين فرحة هي واألردني الفلسطيني الشقيقان الشعبان فيها يحتفل والتي العرش

 مقدســاتهم تحفــظ ألنهــا آخــرين أنــاس أي قبــل ويــدعمونها ويباركونهــا الفلــسطينيون يريــدها الوصــاية هــذه
 العربيــة القــدس معــالم تغييــر إلــى الراميــة اإلســرائيلية األطمــاع مــن والمــسيحيين المــسلمين كافــة ومقدســات
  .التاريخية واإلسالمية

 وصـالح خيـر فيهـا لمـا قـوة بكل الوصاية هذه دعم واإلسالمي العربي العالم على أن عيسى ويشدد
  .المحتلة القدس بمدينة ومستوطنيه االحتالل مخططات تسارع ظل في والمسيحية اإلسالمية لمقدساتها

 هولي، أبو أحمد الالجئين دائرة ومسؤول الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو يرىو
ــين المــشترك التنــسيق أن ــة ب ــك جالل ــد المل ــاني اهللا عب ــرئيس الث ــاس محمــود الفلــسطيني وال ــى فــي عب  أعل

 كافـة علـى ينيةالفلـسط القـضية دعـم فـي األردنيـة والحكومـة والـشعب الملك جاللة مواقف ًمثمنا ،مستوياته
  .المجاالت مختلف وفي الصعد

 حقـوق على القفز عدم هو الملك لجاللة والتأويل التفسير يقبل ال الذي الواضح الموقف أن ويزيد،
 الــشعب معنويــات مــن رفــع الموقــف وهــذا الفلــسطينيين الالجئــين بحقــوق يتعلــق فيمــا خاصــة الفلــسطينيين

 المتواصـل ودفاعـه الفلسطينية القضية مع الدائم وقوفه على ردناأل إلى بالشكر ًمتقدما وقيادته الفلسطيني
 اسـتماتته كمـا الالجئـين وتـوطين البـديل للـوطن ورفـضه األونروا وكالة ودعم وحقوقهم الالجئين قضايا عن
  .فيها والمقدسات األقصى والمسجد القدس عن الدفاع في

 ًمنيعا ًسدا شكلت عباس محمود الرئيس ومواقف الثاني اهللا عبد الملك جاللة مواقف إن :يقول كما
 والمقـدرة المـشرفة مواقفـه علـى األردن لـه يتعـرض الـذي المباشـر االسـتهداف رغـم المؤامرات كافة وجه في
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 درة المحتلـــة القـــدس بمدينـــة والمـــسيحية اإلســـالمية والمقدســـات الفلـــسطيني الـــشعب حقـــوق تجـــاه ًعاليـــا
  .>>...واألحرار الشرفاء الهاشميين

  ٨/٦/٢٠١٩بترا 

***** 

 اللجنة الملكية لشؤون القدس

 لــشؤون الملكيــة اللجنــة عــام أمــين )بتــرا( األردنيــة األنبــاء وكالــة التقــت...  <<– رام اهللا –عمــان 
 اإلسـالمية والمقدسـات للقـدس الملكـي الـدعم ومجـاالت المواقـف تلـك أهـم رصـد الـذي كنعان عبداهللا القدس

  .الشريف القدس أرض على المرابطين المقدسيين ومساندة دعمل المبذولة والجهود فيها والمسيحية

 تنفيـذ تـم ١٩٩٩ عـام الدسـتورية سـلطاته جاللتـه تـولي ومنذ للقدس الهاشمي اإلعمار مجال ففي
 إعـادة مشروع شمل الذي الخامس الهاشمي باإلعمار عرف ما وهو جاللته بأمر اإلعمار مشاريع من عدد
 الزخرفيـة اللوحـة ٢٠٠٢ سـنة رمـضان شهر من والعشرين السابع في وضع حيث الدين، صالح منبر بناء

 شهر من والعشرين الخامس وفي اإلسالمية، الفنون كلية في التطبيقية البلقاء جامعة في للمنبر األساسية
 بـذلك ًمؤذنـا التطبيقيـة، البلقـاء جامعـة فـي الـدين صـالح منبـر عـن الـستار جاللته أزاح ٢٠٠٦ سنة تموز
ــدء ــة بب ــر إعــادة عملي ــى المنب ــذلك ًومجــسدا األقــصى، المــسجد إل ــى الهاشــميين حــرص ب ــاء إعمــار عل  وبن

  .اإلسالمية المقدسات

 وتنفيــذ الهاشــمية، الجاللــة صــاحب مــن بتبــرع المــشرفة الــصخرة قبــة مــسجد فــرش تجديــد مــشروع
 نظــام يــبوترك الهــاتف شــبكة ٕواصــالح اإلنــارة ومــشروع الالزمــة، الــصيانة مــن األقــصى المــسجد احتياجــات
  .المرواني والمسجد المشرفة، الصخرة قبة ومسجد المبارك، األقصى الجامع من لكل متكامل صوتيات

 بتنفيـذ وذلك الحريق، إلطفاء المائية التمديدات على يشتمل والصحية، الميكانيكية األعمال مشروع
 والمــسجد الـصخرة، وقبـة األقـصى، الجـامع مبنـى فـي الحريــق إطفـاء ألجهـزة المائيـة للتمديـدات جديـد نظـام

  .المرواني

 الجـدار وترميم الشريف الحرم ساحات وتبليط الرصاص بألواح األقصى الجامع سقف كسوة مشروع
  .القبة حول اإلسراء سورة كتابة وترميم الشريف للحرم الخارجي

  .األقصى المسجد في المخطوطات ترميم مركز تطوير مشروع من الثالثة المرحلة إنجاز

  .األقصى والجامع الصخرة قبة مسجد في الفسيفسائية اللوحات تركيب استكمال

ــة تبــرع ســامية، ملكيــة بمكرمــة ــاني، اهللا عبــد الملــك جالل  القبــر لتــرميم الخاصــة، نفقتــه وعلــى الث
ــر – المقــدس ــرا بالقــدس، القيامــة كنيــسة فــي – المــسيح الــسيد قب ــه خــصص ًوأخي  جــائزة مــن ًجــزءا جاللت
 خـالل مـن الـديني الوئـام فـي جهـوده بـسبب نالهـا التـي الجـائزة هـذه القيامـة، كنيـسة وترميم لبناء تمبلتون
 جـائزة ًيـضاأ نـال حيـث المجـال، هـذا فـي الجهود من وغيرها وبينكم بيننا سواء وكلمة عمان رسالة مبادرات
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ــة جهــوده بــسبب الــسالم مــصباح ــسطينية القــضية وحــل المنطقــة فــي المنــشود الــسالم لتحقيــق الداعي  الفل
  .القدس وجوهرها

 والمقدسـات القـدس علـى الهاشـمية الوصـاية تجديد تم ٢٠١٣ عام أيار من والثالثين الحادي وفي
  .عباس محمود والرئيس الثاني عبداهللا الملك جاللة قبل من وصاية اتفاقية بتوقيع لجاللته

 العربيـة القمـة هـاوآخر العربيـة، والقمـم المـؤتمرات كل وفي دوما يؤكد فجاللته العربي الصعيد وعلى
 اإلســالمية والمقدســات القــدس علــى المحافظــة أن الماضــي أيــار المكرمــة مكــة فــي انعقــدت التــي الطارئــة

  .عربي قومي واجب فيها والمسيحية

 مـن الوسـائل جميـع الثـاني عبـداهللا الملـك جاللـة وظـف فقـد :كنعـان يتابع الدولي، الصعيد على أما
 ًجهـودا وبـذل فيهـا اإلعـالم ووسـائل الـرأي وقـادة الغربيـة الـدول زعمـاء مـن بعـدد ولقاءات واتصاالت زيارات
 مـن ًمرارا إسرائيل منع في األثر أعظم الدبلوماسية جاللته لمساعي وكان القدس، هوية على للحفاظ حثيثة

 لخال جاللته أكد كما القدس، مدينة في والمسيحية اإلسالمية الدينية األماكن ضد انتهاكاتها في االستمرار
 مفتــاح فهــي للــسالم مفتــاح هــي كمــا القــدس بــأن ووضــوح صــراحة بكــل الدوليــة المحافــل فــي لقاءاتــه كافــة

 الدولـة بإقامـة إال يكـون لـن اإلسـرائيلي الفلـسطيني للـصراع والـدائم والـشامل العـادل الحل وأن ًأيضا، الحرب
  .الشريف القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية

 منظمـة عـن الدولية القرارات من العديد ٕواصدار صياغة خالل من الصدد هذا في جاللته دور وبرز
 العـالمي التـراث لجنـة أعـضاء إقنـاع ضـمنها مـن األمـن، ومجلـس المتحدة لألمم العامة والجمعية اليونسكو

 التــي اليونــسكو منظمــة عبــر دولــي بقــرار وذلــك المغاربــة جــسر لبنــاء المقــدم اإلســرائيلي المــشروع لــرفض
  .األردني المشروع أقرت بينما والحضارة التاريخ على تعديا اإلسرائيلية طوةالخ اعتبرت

 رقـم القـرار لليونـسكو التنفيـذي المجلـس اتخـاذ عن الملك جاللة بقيادة األردنية الجهود أسفرت كما
  :فيه جاء ما وأهم ٢٠١٦ لسنة ٤٠

 مــن المــسجد هــذا وأن الهيكــل جبــل ولــيس القدســي الحــرم /األقــصى المــسجد تــسمية علــى التأكيــد - ١
  .به لليهود عالقة وال ،"الخالصة اإلسالمية المقدسات"

 كانـت إذ ٢٠٠٠ أيلـول حتـى قائمـا كـان الـذي التـاريخي الوضـع إلى العودة بإتاحة إسرائيل مطالبة - ٢
  .المسجد شؤون على المشرفة الوحيدة السلطة األردنية اإلسالمية األوقاف دائرة

 ورفض األقصى، المسجد من يتجزآن ال جزءان بأنهما البراق حائطو المغاربة باب تلة القرار اعتبر - ٣
  .الجانب أحادية اإلسرائيلية اإلجراءات

 فـي العـاملون لهـا يتعـرض التي القانونية غير والتدابير المتزايدة اإلسرائيلية االعتداءات القرار دان - ٤
 إلـى وصـولهم إمكانيـة ومن العبادة، بحرية المسلمين تمتع من تحد والتي اإلسالمية األوقاف دائرة

  .األقصى المسجد



 
١٢

ــرار اســتنكر - ٥ ــشدة الق ــل مــن األقــصى للمــسجد المتواصــل االقتحــام ب ــي قب  اإلســرائيلي اليمــين متطرف
  .اإلسرائيلية النظامية والقوات

 القـرار اتخـاذ فـي الفـضل المتحـدة لألمـم التـابع األمن مجلس أعضاء من وعدد األردن لجهود وكان
 علـى حـث والـذي ٢٠١٦ األول كـانون ٢٣ فـي المتحـدة لألمـم التـابع األمن مجلس تبناه الذي ٢٣٣٤ رقم

 إسـرائيل إنـشاء شرعية وعدم الشرقية، القدس فيها بما الغربية الضفة في االستيطان بوقف إسرائيل مطالبة
 بإسـرائيل متعلـق األمـن مجلـس فـي يمرر قرار أول وهو ،١٩٦٧ عام منذ المحتلة األرض في للمستوطنات

  .٢٠٠٨ عام منذ لسطينوف

 بإعالنـه المتعلـق ترمـب دونالـد األميركـي الـرئيس لقـرار والرافض الحازم األردني للموقف كان ًوأخيرا
 ًصــوتا ١٢٨ بأغلبيــة المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيــة قــرار صــدور فــي بــارز دور إلســرائيل عاصــمة القــدس
 وأكـد الديمغرافيـة، تركيبتهـا أو مركزهـا أو ريفالش القدس مدينة طابع تغيير بعدم الجميع طالب قرار لصالح

 ترمـب لقـرار رافـض آخـر قـرار وتـاله قـانوني، أثـر أي لـه ولـيس وباطـل الغ هو ذلك على ينص قرار أي أن
  .األميركي الفيتو وعطله األمن مجلس في عضوا ١٤ لصالحه صوت

 ٨/٦/٢٠١٩بترا 

***** 

االنتهاكات االسرائيلية للمسجد : بيان صحفي ألمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
 االقصى خرق للشرعية الدولية

  

 وصف أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد اهللا كنعان، االعتداء األخير -  بترا -عمان 
التصعيد الخطير من »على المسجد االقصى المبارك في االيام العشر االواخر من شهر رمضان المبارك، بــ

 .ليةالحكومة االسرائي

الذي » توحيد القدس«واشار في بيان صحفي الى ان هذا التصعيد جاء بمناسبة االحتفال بيوم 
ًيعتبروه االسرائيليون عيدا وطنيا إلحياء ذكرى استكمال احتاللهم لمدينة القدس وتحديدا احتالل الجزء  ً ً

 .١٩٦٧الشرقي منها خالل حرب عام 

حتالل االسرائيلي غير الشرعية من شأنها أن تقود إن اللجنة تعتبر ممارسات اال: وقال البيان
المنطقة والعالم الى حالة من عدم االستقرار وتهدد بفرض شريعة الغاب التي تقوم على القوة وعدم احترام 

 .القانون والكرامة االنسانية وحرية المعتقد

لقضية الفلسطينية ودعت اللجنة الدول الكبرى في العالم القيام بمسؤولياتها اإلنسانية تجاه ا
وجوهرها القدس، وفي مقدمتها اميركا التي تعد الراعية للسالم والمؤمنة بالحرية وفق مبادئ ويلسون 

 .والثورة االميركية غير أنها لألسف اليوم تعتبر الداعمة الرئيسة لسياسة اسرائيل العدوانية االحتاللية



 
١٣

أنها تقف والشعب االردني خلف القيادة واكدت اللجنة دعمها ومساندتها للفلسطينيين والقدس و
الهاشمية ممثلة بجاللة الملك عبد اهللا الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

 .والمسيحية في القدس

وشددت اللجنة على ما أشار اليه جاللته في كافة المحافل الدولية من ضرورة الحفاظ على 
ة القدس وتمسكه بالمبادرة العربية الداعية إلقامة الدولة الفلسطينية الوضع القائم والتاريخي في مدين

  .ًوعاصمتها القدس الشرقية، حفظا لألمن والسالم العالمي المنشود

  ٣ ص٤/٦/٢٠١٩الدستور 

***** 

 شؤون سياسية

 متفقون مع ألمانيا أن حل الدولتين السبيل الوحيد للسالم الشامل: الصفدي
  

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره األلماني  – عمان –زايد الدخيل 
هايكو ماس أمس، االستمرار في تطوير الشراكة االستراتجية التي تربط البلدين والعمل معا من أجل حل 

  .األزمات اإلقليمية وتحقيق السالم الشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد

ات أجرياها في عمان أمس على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء واتفق الوزيران خالل محادث
  . القضايا االقليمية بهدف إزالة التوتر وتحقيق األمن واالستقرار

كما اتفق الصفدي وماس على حتمية االستمرار في دعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
وتناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون . يودورها وفق تكليفها األمم) األونروا(الالجئين الفلسطينيين 

 .االقتصادي بين المملكة وألمانيا، وهي ثاني أكبر مانح لألردن، في جميع المجاالت

وأكد ماس دعم ألمانيا برنامج اإلصالح االقتصادي الذي تطبقه المملكة لمواجهة التحديات 
 .ط بقيمة مائة مليون دوالراالقتصادية، وأعلن تقديم ألمانيا لألردن قرضا ميسرا غير مشرو

وبحث الوزيران جهود التوصل لحل سياسي لألزمة السورية والتطورات في الحرب على اإلرهاب، 
 .>>...والمستجدات االقليمية األخرى، خصوصا جهود محاصرة التوتر مع إيران

مر عبر عديد وقال وزير الخارجية إن التعاون والتشاور والتواصل بين المملكة وألمانيا مست... <<
اللقاءات التي يجريها جاللة الملك وفخامة المستشارة ميركل، للبناء على الشراكة التي تترسخ يوما بعد 

 .يوم

لقاء اليوم كان فرصة للحديث حول تعزيز العالقات الثنائية وحول عملنا المشترك “وأشار إلى أن 
  .”ا المنطقةمن أجل االسهام في تجاوز التحديات التي تواجه



 
١٤

القضية الفلسطينية بالطبع كانت في مقدم ما بحثناه، ونحن وألمانيا متفقان “: وأضاف الصفدي
وأضاف نثمن عاليا الموقف األلماني الثابت، . على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد إلنهاء الصراع

  .”والجهود التي تقوم بها ألمانيا من أجل تحقيق هذا الحل

ًال ودائما، ومن أجل أن يكون السالم شامال ودائما ال بد ان ينتهي ًنحن نريد سالما شام“وقال  ً ً ً
 ١٩٦٧م االحتالل، وال بد ان تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعا

  .”وعاصمتها القدس الشرقية

ٍوأكد أن حل الصراع سياسي وبالتالي ال حل خارج إطار حل سياسي ينهي االحتالل وي حقق حل ٍ
ٍالدولتين، لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، بأمن وسالم إلى جانب  ٍ

 .إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق مبادرة السالم العربية

وقال . كما ثمن الصفدي دعم ألمانيا لألونروا وتأكيد ماس أن ألمانيا سوف تقوم بزيادة هذا الدعم
ن البلدين شريكان في دعم األونروا، التي يجب أن تستمر في القيام بدورها ازاء الالجئين الفلسطينيين إ

وفق تكليفها األممي، ألن األونروا مرتبطة بقضية الالجئين التي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدولية 
 .>>...وفي إطار حل شامل للصراع

نطلق من ذات المبادئ التي تستهدف تحقيق السالم نحن وألمانيا ن“وقال الصفدي ... <<
واالستقرار، وتستهدف تحقيق التنمية في المنطقة، وتستهدف المساعدة بكل ما نستطيعه من أجل حل 

الدعم الذي تقدمه  وشكر أللمانيا. قضاياها والتعامل مع تداعيات األزمات، مثل قضية الالجئين السوريين
 ألف شقيق سوري يعيشون في األردن، رغم الظروف ٣٠٠تياجات مليون وللمملكة في جهودها لتلبية اح

 .االقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة

يسرني أن أكون هنا في هذا اليوم الخاص الذي تحتفل “من جانبه قال وزير الخارجية األلماني 
 الثاني على العرش، ونحن نود فيه المملكة األردنية الهاشمية بعيد الجلوس العشرين لجاللة الملك عبداهللا

وقال إن المحادثات ركزت على الوضع في الشرق األوسط، ”.ان نعبر عن خالص التهاني بهذه المناسبة
ًونحن نعول على تقييم األردن للوضع، هذا التقييم بالنسبة لنا مهم جدا كون “وعلى التوترات الراهنة، 

قة، وبالنسبة لنا دور األردن دور فاعل ومهم جدا في األردن لديه معرفة كبيرة ودور متوازن في المنط
 .>>...”المنطقة، ونحن نكن كل االحترام والتقدير لدور األردن البناء المستمر وندعمه بشكل كامل

وأكد ماس على أهمية دور المملكة بسبب دورها الخاص فيما يخص حماية المواقع ... <<
  .”روا مهم جدا، ونحن سنواصل الدعم لهذه الوكالةدور االون“كما َأكد أن . المقدسة في القدس

ِوفي ما بتعلق . وأكد أن بالده تريد أن تساهم في منع اعادة بناء هياكل داعش في المنطقة
نحن نتفق بشكل تام مع األردن حول هذه القضية ونعتمد ايضا على تقييم “بالقضية الفلسطينية قال ماس 



 
١٥

قين على ان التوصل الى حل الدولتين عن طريق المفاوضات هو نحن كنا وما نزال متف. األردن للوضع
 .”الحل الوحيد

  ٣ ص١٠/٦/٢٠١٩الغد 

***** 

 ”الجنائية الدولية”فريدمان مستوطن بلباس أميركي وسنشكوه لـ: ةالخارجية الفلسطيني
  

لدولية، تدرس وزارة الخارجية الفلسطينية تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية ا –  وكاالت– رام اهللا
ضد سفير الواليات المتحدة األميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لخطورته على السلم واألمن في 

ودانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أمس األحد، تصريحات ومواقف السفير فريدمان، . المنطقة
واعتبرتها امتدادا لسياسة التي اعتبر فيها أن من حق إسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة، 
  .اإلدارة األميركية المنحازة بشكل كامل لالحتالل وسياساته االستعمارية التوسعية

بأي منطق يعتقد فريدمان أن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية لها، لكن : وتساءلت
منع ضم األرض بالقوة؟ أم ليس كل الضفة؟ على ماذا اعتمد في قناعته تلك؟ على القانون الدولي الذي ي

  على واقع الحال المفروض من قبل سلطات االحتالل؟

واستغربت الخارجية الفلسطينية كيف مرر مراسل صحيفة النيويورك تايمز هذا الكالم الخطير دون 
وقالت الخارجية الفلسطينية . أية عالمة استفهام او استفسار او تعمق في فهم مضامين مثل تلك االجابة

ا يلفت النظر في كالم فريدمان أنه حريص على تحسين نوعية حياة الفلسطينيين تحت االحتالل، من إن م
خالل توفير أموال عربية وغير عربية لدعم المشاريع المشتركة للغرفة التجارية الفلسطينية اإلسرائيلية 

، في الوقت الذي لم االستيطانية، التي اهتم شخصيا في تأسيسها لتكون عنوان التعايش تحت االحتالل
يدخر جهدا من أجل قطع كامل المساعدات األميركية عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته الخدماتية وبناه 

  . التحتية من مستشفيات وطرق

كيف يلتقي قاطع المساعدات المباشرة مع من يطالب بتوفير الدعم المالي للتنمية : وأضافت
ومن هو لينتقد ملف حقوق اإلنسان في فلسطين، بينما يشجع االقتصادية بمفهوم استيطاني كولونيالي؟ 

المستوطنين ودولتهم على االعتداء على أمالك الشعب الفلسطيني والتعدي على حرياته األساسية من 
كنا ننتظر أن يفسر فريدمان أو يعطينا معاني الدولة : وقالت. تعليم وحرية عبادة وحركة وعمل وتنقل

فهذا الكالم يسقط في حكم التعبير العنصري، ويقصد أن الشعب . لي والعنصريالفاشلة بمفهومه المتعا
الفلسطيني لم يصل لمرحلة القدرة على حكم نفسه بنفسه ويحتاج إلى دولة االحتالل اإلسرائيلي ليحقق 

 .لنفسه االستقرار االقتصادي والحياة الكريمة



 
١٦

جيدة إلسرائيل، وللمنطقة، ودون أن اما تحديد عرض صفقة العصر فيعتمد كما قال اذا ما كانت 
هذه الرؤية العنصرية الفوقية وفي تجاهل كامل لكل . يأتي على ذكر الفلسطينيين، وكأنها ال تعنيهم بشيء

  .ما هو فلسطيني، تثير االشمئزاز والتقزز من أفكاره الكولونيالية الفوقية برؤية عنصرية خالصة

فضح حقيقته، ويفضح حقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من وأشارت الخارجية إلى أن حديث فريدمان ي
عصبة المستوطنين بلباس أميركي رسمي، وانها ستدرس إن كان كالمه العنصري يرتقي لدرجة تقديم 
شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية لما يرتكبه من تصريحات وأفعال ومحاوالت لفرض رؤيته 

ى السلم واألمن في المنطقة، وتعريضه الشعب الفلسطيني لعديد العنصرية، وهو ما يدلل على خطورته عل
 .>>...المخاطر والمؤامرات

  ١٨ ص١٠/٦/٢٠١٩الغد 

***** 

 فلسطين النيابية تثمن مواقف الملك بالقمة العربية
  

ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى السعود مواقف جاللة الملك  - عمان
  .ابتة خالل أعمال القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة أخيراعبداهللا الثاني الث

وقال السعود في بيان صحفي أصدره امس إن الكلمة التي القاها جاللته في المؤتمر لم تترك 
جزئية اال وتناولها، وليس بجديد ان تقبع القضية الفلسطينية والقدس على اعلى سلم أولويات األردن 

  . لطالما اكدت التزامها بخيار السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتينوقيادته الهاشمية التي

وأشار الى ان هذا الخيار االستراتيجي يضمن حقوق األشقاء الفلسطينيين ويلبي طموحاتهم 
المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، بما في ذلك دعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

لتستمر في تقديم خدماتها ألكثر من خمسة ماليين الجئ ) األونروا(ين الفلسطينيين وتشغيل الالجئ
  .فلسطيني

ولفت الى ان تلك الجهود الملكية المثمرة لصالح القضية الفلسطينية والقدس أعادت الزخم لها، 
حيد الصف باإلضافة للعديد من القضايا التي تمس االمن العربي واستقراره، مؤكدا ان دعوة جاللته لتو

العربي والمواقف والجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقهم العادلة ودعم صمودهم تجد التقدير 
  .واالحترام وتتطلب ضرورة البناء عليها عبر كافة السبل والقنوات الدبلوماسية المتوافرة

صى المبارك في االقتحامات التي قام بها المستوطنون الصهاينة للمسجد األق واستنكرت اللجنة
ودانت اللجنة في بيان أصدرته امس االثنين، قيام الشرطة . الثامن والعشرين من شهر رمضان الفضيل

اإلسرائيلية بفتح باب المغاربة في المسجد األقصى، ونشر عناصرها من القوات الخاصة المدججة بالسالح 
  .حوله لتأمين االقتحامات



 
١٧

لدى المسلمين حول العالم، » األقصى«ادفة للمس بمكانة وحذرت اللجنة من انفجار األوضاع اله
  .ودعت إلى موقف دولي موحد يوقف االقتحامات في المسجد المبارك واحترام حرمة الشهر الفضيل

وقال البيان ان هذه االعتداءات مرفوضة بكل المقاييس والشرائع السماوية والقوانين الدولية التي 
خاذ اجراءاته العدوانية واقتحام المسجد االقصى وانتهاك حقوق الشعب ًال تعطي االحتالل مطلقا حق ات

 . الفلسطيني

  ٣ ص٤/٦/٢٠١٩الدستور 

***** 

 الدستور تنشر نص مشروع قرار امام الكونغرس يؤيد حل الدولتين
  

الى  أكد مشروع قرار قدم مساء الخميس الماضي – خير دقامسة  محمد–  خاص–نيويورك 
التزام الواليات المتحدة بحل الدولتين للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ، ويشير إلى أن «الكونغرس االميركي 

  .ضم إسرائيل لألراضي في الضفة الغربية سيقوض السالم ومستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية

، انه أحيل إلى لجنة العالقات هوتنفرد بنشر» الدستور«مشروع القرار، الذي حصلت عليه  وقدم
 شيوخ من الحزب الديمقراطي، من بينهم مرشح الرئاسة االميركي بيرني ساندرز والمرشحة ٧لخارجية، ا

وريتشارد ديربين وتامي داكورث وتومي  ديان فاينشتاين ايضا لنفس المنصب، إليزابيث وارين باالضافة الى
  .وتوم أودال بالدوين

يعبرون من خالله  مشروع قرار ونغرسالك  من اعضاء١١٢ قدم) آيار(وفي بداية الشهر الماضي 
للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هو وحده القادر على ضمان بقاء  بأن حل الدولتين«عن شعور مجلسهم 

معربين ايضا عن  ».إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية آمنة وتحقيق الطموحات المشروعة لدولة فلسطينية
الدولتين ستضع على األرجح نهاية سلمية للصراع بعيد أي مقترحات أمريكية ال تؤيد صراحة حل «أن 

  .المنال

الى ذلك، باءت محاوالت اسرائيلية لعرقلة تقديم مشروع القرار الى الكونغرس والغاء اي اشارة الى 
وكانت تقارير صحفية اشارت الى ان دبلوماسيين من اسرائيل متواجدين حاليا في . حل الدولتين بالفشل
لمحاولة الضغط على اعضاء مجلس الشيوخ ومنعهم من  لسفير االسرائيلي رون ديرمر،واشنطن، برئاسة ا

قرار للكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يؤيد حل الدولتين للصراع  تقديم مشروع
   الفلسطيني اإلسرائيلي

  : اطلعت على مشروعي القرار وفيما يلي نصهما"الدستور"

  ).٢٣٤قرار  - أس(م مجلس الشيوخ ويرمز اليه بـ مشروع القرار اما

يؤكد المجلس على التزام الواليات المتحدة بحل الدولتين للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ، والحظ أن 
  .ضم إسرائيل لألراضي في الضفة الغربية سيقوض السالم ومستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية
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 األمد أدركت أن حل الدولتين لتحقيق السالم بين اإلسرائيليين ياسة الواليات المتحدة طويلة س-
  .والفلسطينيين سيكون أفضل أمل للسالم واألمن في المنطقة

خارطة الطريق للسالم التي حددها الرؤساء بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما  -
ن طريق التفاوض يدعم تقرير المصير عكست سياسة الواليات المتحدة الحزبية التي تروج لحل الدولتين ع

  .لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين

سيع المستوطنات كعائق إدارات الواليات المتحدة المتعاقبة لمختلف األحزاب السياسية حددت تو -
  .مأمام السال

  .اعنه لهويتها الوطنية طوال تاريخهع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية كان ال غنى  وض-

  .ائيل بنت عالقاتها مع جيرانها العرب وحافظت عليهاإسر -

  .التنسيق األمني المستمر بين اإلسرائيليين والفلسطينيين يعزز االستقرار -

ٕالتعاون العميق بين الواليات المتحدة واسرائيل يوفر فائدة متبادلة كبيرة لألمن واالزدهار في كال  -
  .بين شعب كل بلدالبلدين ويعزز الرابطة التي ال يمكن كسرها 

  .ن أي حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يجب أن يضمن أمن إسرائيل إ-

  : وعليه، يقرر ما يلي

 إلى حل الدولتين عن يجب أن تكون سياسة الواليات المتحدة هي الحفاظ على الظروف المؤدية .١
  .ضطريق التفاو

الفلسطينيين واإلسرائيليين أن تؤيد نبغي لجهود الواليات المتحدة الرامية إلى تعزيز السالم بين ي .٢
 .اعملية لحل القضايا األساسية للنزصراحة حل الدولتين كهدف ألي ع

من شأن ضم الضفة الغربية من جانب واحد أن يعرض احتماالت حل الدولتين للخطر، ويضر  .٣
 . إسرائيل، ويقوض أمنة إسرائيل اليهودية والديمقراطيةبعالقة إسرائيل بجيرانها العرب، ويهدد هوي

حل الدولتين هو أفضل أمل للحفاظ على الطبيعة اليهودية والديمقراطية إلسرائيل مع الوفاء بحق  .٤
 .الفلسطينيين في تقرير المصير، وخلق أساس للسالم واالزدهار العادل والدائم

  ):٣٢٦هـ (مشروع القرار مجلس النواب المرموز له بالرقم 

د الواليات المتحدة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي من جهو«ان شعور مجلس النواب هو ببذل  
  .«خالل حل الدولتين عن طريق التفاوض

ٕالعالقة الخاصة بين الواليات المتحدة واسرائيل متجذرة في المصالح األمنية الوطنية المشتركة  -
  .والقيم المشتركة للديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون

تحدة لعقود من الزمن لتعزيز أمن إسرائيل من خالل المساعدة والتعاون في عملت الواليات الم -
  . المسائل الدفاعية واالستخبارية من أجل تعزيز سالمة مواطني الواليات المتحدة واإلسرائيليين
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واليات المتحدة ال تزال ثابتة في التزامها بمساعدة إسرائيل على مواجهة التحديات العديدة التي  ال-
ها، بما في ذلك تهديدات المنظمات اإلرهابية المناهضة إلسرائيل، وعدم االستقرار اإلقليمي، والعنف تواجه

  .المروع في الدول المجاورة، واألنظمة المعادية التي تدعو إلى تدميرها

سعت الواليات المتحدة منذ فترة طويلة إلى تحقيق مستقبل عادل ومستقر للفلسطينيين، ووضع  -
، بما في ذلك معارضة النشاط االستيطاني والتحرك نحو ضم أحادي الجانب في األراضي حد لالحتالل
  .الفلسطينية

ً عاما ، دعم رؤساء الواليات المتحدة من األحزاب السياسية ورؤساء الوزراء ٢٠منذ أكثر من  -
 مع إسرائيل في ًاإلسرائيليين التوصل إلى حل الدولتين الذي ينشئ دولة فلسطينية تتعايش جنبا إلى جنب

  .سالم وأمن

قدمت إدارات الواليات المتحدة من كال الحزبين السياسيين مقترحات لتوفير إطار للمفاوضات  -
، ٢٠٠٠ في كانون االول "بيل كلينتون"من أجل حل الدولتين، بما في ذلك المعايير التي طرحها الرئيس 

، والمبادئ التي وضعها الرئيس ٢٠٠٣ان  في نيس"جورج بوش"خريطة الطريق التي اقترحها الرئيس و
  .٢٠١٦ في كانون االول "جون كيري" ووزير الخارجية "اراك أوباماب"

  .إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أمر حيوي لمصالح الطرفين -

ًالتأخير في التوصل إلى حل سياسي للصراع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين يشكل تهديدا للقدرة  -
  .فاظ على دولة يهودية وديمقراطية إلسرائيلعلى الح

  : يلي ما يقرر مجلس النواب: ثانيا

ان تحقيق حل الدولتين الذي يعزز االستقرار واألمن في الشرق األوسط هو فقط القادر على  - ١
  :تحقيق ما يلي

  .ضمان بقاء دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية آمنة) أ

  .عب الفلسطيني في إقامة دولة خاصة بهتحقيق الطموحات المشروعة للش) ب

ال غنى عنها ألي جهد قابل لالستمرار لتحقيق هذا ) بمثابة الدولة التي( تزال الواليات المتحدة ال - ٢
فإن اإلسرائيليين والفلسطينيين هم وحدهم الذين يمكنهم اتخاذ الخيارات الصعبة  الهدف،

  . الضرورية إلنهاء صراعهم

ً بدعم من الشركاء اإلقليميين والدوليين، أن تلعب دورا بناء في إنهاء يمكن للواليات المتحدة، - ٣ ً
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني من خالل تقديم اقتراح لتحقيق حل الدولتين بما يتوافق مع 
المواقف المتفق عليها على نطاق واسع بشأن حل مشكالت الوضع النهائي للنزاع كما هو 

  تحدة السابقةموضح في مقترحات الواليات الم
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ن اقتراح الواليات المتحدة الذي ال يوافق صراحة على حل الدولتين كهدف له، والذي يشجع إ - ٤
بشكل صريح أو ضمني ضم األراضي من جانب واحد، أو يتعارض مع المواقف المتفق عليها 
على نطاق واسع لحل قضايا النزاع النهائي كما هو موضح في المقترحات السابقة للواليات 

 .من المحتمل أن يضع نهاية سلمية للصراع بعيد المنال) فانه(متحدة، ال

 ١٥ ص١٠/٦/٢٠١٩الدستور 

***** 

  اعتداءات

  "األقصى"مئات المستوطنين يقتحمون 
  

جددت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم األحد، اقتحام ساحات المسجد األقصى من جهة 
منظمات "وأتت هذه االقتحامات الجماعية التي دعت إليها باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة االحتالل، 

 ."نزول التوراة -البواكير "أو " الشفوعوت"، بمناسبة ما يسمى عيد "الهيكل

واستنفرت شرطة االحتالل قواتها في القدس القديمة وفي تخوم ساحة البراق، بمناسبة حلول عيد 
العسكرية، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة وفرق ، وحولت الشرطة القدس إلى أشبه بالثكنة "البواكير"

الخيالة والدوريات العسكرية، وأغلقت العديد من الطرق والشوارع بالمدينة، لتسهيل وصول المستوطنين 
 .المتطرفين إلى حائط البراق، إلحياء العيد اليهودي

صى، إذ اقتحم وتأتي هذه اإلجراءات، فيما واصلت مجموعات المستوطنين اقتحام المسجد األق
المئات من المستوطنين ساحات الحرم في الفترة الصباحية ونظموا جوالت استفزازية في الساحات وبعضهم 
أدى طقوسا تلمودية قبالة صحن قبة الصخرة ومصلى باب وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، قبل أن 

  .سالمية بالقدس المحتلةيغادروا المكان من باب السلسلة، بحسب ما ذكرت دائرة األوقاف اإل

وتواجدت تجمعات كبيرة من المستوطنين عند األبواب الخارجية لألقصى، وخاصة القطانين، 
 .واألسباط والحديد، في ظل الدعوات اليهودية المتواصلة القتحامات جماعية للمسجد األقصى

ستوطنون وتشهد االقتحامات، أداء صلوات وطقوس تلمودية عند أبواب األقصى، حيث أدى م
 .رقصات وصلوات وترانيم توراتية قبالة أبواب األقصى وفي القدس القديمة

وأدى عشرات المستوطنين صلوات جماعية على أبواب المسجد األقصى من الجهة الخارجية، 
  .عند باب القطانين، وسط انتشار مكثف لقوات االحتالل وتضييق على حركة التجار والمقدسيين خاصة

كدت األوقاف أن شرطة االحتالل شددت من إجراءاتها األمنية عند بوابات األقصى، وفي المقابل، أ
 .واحتجزت البطاقات الشخصية للمصلين الوافدين إليه
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كما مددت شرطة االحتالل توقيف حارس المسجد األقصى مهند إدريس لعرضه على المحكمة 
 . عن المسجد األقصى لمدة أسبوعيناليوم األحد، وذلك بعد رفض الحارس اإلفراج عنه مقابل إبعاده

واعتقلت قوات االحتالل إدريس صباح أمس السبت، واعتدت عليه بالضرب المبرح، بعد تصديه 
 .ألفراد الشرطة ومنعهم من اقتحام مصلى باب الرحمة بأحذيتهم

 ٩/٦/٢٠١٩ ٤٨موقع عرب

***** 

  وحدة استيطانية٨٠٠األردن يدين بناء 
 

  بأشد العباراتدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي – نيفين عبد الهادي –عمان 
 . وحدة استيطانية جديدة في القدس٨٠٠قرار اسرائيل بناء 

 ٨٠٠ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء "، "تويتر"عبر  في تغريدة له على حسابه الرسمي وقال
 ." الدوليوحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة خرقا للقانون

خطوة الشرعية تستهدف تغيير الهوية "وأشار الصفدي إلى أن بناء اسرائيل للمستوطنات يعتبر 
 ".العربية للمدينة المحتلة تعمق التوتر وتقوض جهود تحقيق السالم وفق حل الدولتين

 .وأكد أنه من واجب المجتمع الدولي ممارسة ضغوط فاعلة لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية

  ١ ص٥/٦/٢٠١٩ور الدست

***** 

  "جبل المكبر"االحتالل يعتقل فتاة وأربعة شبان من : القدس
 

جبـل  اعتقلت قوات االحتالل، منتصف الليلة الماضية خمسة مواطنين بينهم فتاة من منـازلهم بحـي
  .جنوب شرق القدس المحتلة المكبر

جبــل المكبــر،  دارس فــيوأفــاد مركــز معلومــات وادي حلــوة، أن قــوات االحــتالل اقتحمــت شــارع المــ
 حدوث إلىالصوتية واألعيرة المطاطية، مما أدى  بصورة مفاجئة، وخالل انتشارها في المنطقة ألقت القنابل

  .واعتدت على السكان، واعتقلت فتاة وأربعة شبان مشادات بينها وبين األهالي،

 بجـراح إصـابته إلـىوأضاف المركز أن قـوات االحـتالل دهـست أحـد الـشبان قبـل اعتقالـه، ممـا أدى 
  .مختلفة

أسيل عويسات، وكرم عبدو، ومحمد عطا عويسات، وعطا عويـسات، وموسـى : وشملت االعتقاالت
  .عبدو

 ٨/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***** 
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  قوانين عنصرية

  المقدسيون يعيشون حالة التمييز منذ الوالدة
    

ًلضفة الغربية، وما يعرف اسرائيليا بـ مع ذكرى احتالل ا بالتزامن – كامل إبراهيم –القدس المحتلة  ُ
تنشر جمعية حقوق المواطن حقائق ومعطيات عن حياة السكان الفلسطينيين في " يوم توحيد القدس"

توضح المعطيات سياسة التمييز والتهميش الممارسة ضد السكان الفلسطينيين في القدس . القدس
  .ًالشرقية، بدءا من الوالدة وتطال كل مناحي الحياة

 من السكان والمقيمين الفلسطينيين في القدس، ٣٤١٤٥٣ًوفقا للمكتب المركزي لإلحصاء يعيش 
ومع ذلك، يحصلون على مستوى خدمات أقل بكثير من . ٪ من إجمالي سكان المدينة٣٨ويشكلون 

  .السكان اليهود

فقط في األحياء ّيبدأ التمييز من جيل الرضاعة، حيث تشغل البلدية ستة مراكز لرعاية األم والطفل 
 مركز في األحياء ٢٥مقارنة بـ ) باإلضافة إلى مركزين بإدارة الهالل األحمر(الفلسطينية بالقدس الشرقية 

ً فصال دراسيا ١،٩٨٣أما على صعيد التربية والتعليم فتفتقر القدس الشرقية إلى . اليهودية في القدس ً
٪ من الطالب الفلسطينيين ال يكملون ٣٢ وكما وأن. وهي نصف عدد الصفوف الناقصة في القدس كلها

  .فقط لدى الطالب اليهود في القدس% ١.٥ً عاما من التعليم مقارنة بـ ١٢

من العائالت اليهودية % ٢٦من مجمل األسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر مقارنة ب  %٧٢
ن في القدس تحت خط ٪ من األطفال الفلسطينيي٨١والوضع أسوأ بين األطفال حيث يعيش . في المدينة

 طفل من القدس ٨،٤٧٤، ويتم تعريف حوالي )ضعفي معدل الفقر لدى األطفال اليهود في المدينة(الفقر 
  .الشرقية على أنهم أطفال في خطر

ًفي ضوء ارتفاع معدل الفقر فإن الخدمات االجتماعية هناك ضرورية جدا، ومع ذلك، ال تعمل في 
ً شخصا أي أن ٣٣٥٠٠٠ّمات االجتماعية، تقدم الخدمات لحوالي  مكاتب للخد٦القدس الشرقية سوى 

ً مكتبا تهتم بالسكان اليهود ١٩ً ملفا، مقارنة بـ ٢٩١العاملة االجتماعية في القدس الشرقية تعالج بمعدل 
  . ملف تقريبا هناك١٩٤فيه تعالج العاملة االجتماعية معدل 

وعلى . ية للمياه والصرف الصحي بصورة منتظمةال يرتبط معظم السكان الفلسطينيين بالبنية التحت
الرغم من اإلعالن عن االستثمارات الكبيرة، ال تزال البنية التحتية للنقل في القدس الشرقية بعيدة عن 

  .مستوى البنية التحتية في الجزء الغربي من المدينة

 ٧ ص٤/٦/٢٠١٩لرأي ا

***** 
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  تقارير

 لبراقمن سلوان إلى ا" تلفريك"إقرار .. القدس
 

في دولة » اللجنة القطرية للبنى التحتية« اقرت ما تسمى بـ -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
لربط البؤر االستيطانية في القدس المحتلة بساحة ) التلفريك(االحتالل االسرائيلي خطة إلقامة قطار هوائي 

القدس، وهو مشروع استيطاني جنوب غرب المسجد األقصى المبارك في البلدة القديمة ب» حائط البراق«
  .تشرف عليه جمعية العاد االستيطانية

ورفضت اللجنة العشرات من االعتراضات التي قدمت اليها بهذا الشأن، ومن المقرر ان تطرح هذه 
الخطة على طاولة حكومة االحتالل للمصادقة عليها، وبادرت إلقامة هذا المشروع وزارة السياحة في 

  . مليون شيقل٢٠٠ت له ميزانية أولية بقيمة حكومة االحتالل ورصد

أولها ستقام بالقرب من : ووفقا للمخطط، ستشمل المرحلة األولى من المشروع بناء ثالث محطات
، وتقع المحطة الثانية بالقرب من موقف للسيارات قرب »الخان«مجمع المحطة القديمة بالقرب من مسرح 

  .«جبل الخليل«

  .االستيطاني في سلوان قرب باحة حائط البراق» مجمع كيدم«ى سطح وستبنى المحطة الثالثة عل

ووفقا للمشروع سوف تكون كل عربة قادرة على نقل ما يصل إلى عشرة ركاب، وفي أوقات الذروة، 
 متر، ومن أجل بناء مشروع القطار الهوائي، ١٤٠٠ عربة على الخط وسيبلغ طوله نحو ٧٠ستكون نحو 

ً مترا، لحمل تلك ٢٦ً عامودا من اإلسمنت المسلح، بارتفاع ٢٥شئ إسرائيل لتجهيز جميع محطاته، ستن
االحتالل سيقيم مشروع . ّ آالف راكب كل ساعة٣المحطات، التي ستنقل في ساعات الذروة ما يقارب 

القطار الهوائي على معالم القصور األموية، جنوب المسجد األقصى المبارك وعلى جثث الشهداء 
  .رة باب الرحمةوالصحابة في مقب

وقال المحامي سامي ارشيد محامي المواطنين الفلسطينيين وسكان منطقة سلوان المتضررين 
» التلفريك«الرئيسيين من هذا المشروع االستيطاني لقد قدمنا االثنين اعتراضا على مشروع القطار الهوائي 

  .ولكن اللجنة اقرته

» التلفريك/ القطار الهوائي«ضات على مشروع  قدم االعتراالرأيوأوضح ارشيد في تصريح خاص بـ
باسم عشرات السكان من بلدة سلوان وخاصة من سكان المنازل التي يمر المشروع من فوقها، ومن 

  .او أراضيهم لتنفيذ المشروع/ أصحاب األراضي والمنازل والتي تنوي سلطات االحتالل مصادرة منازلهم

وأضاف ارشيد كما قدمنا كذلك االعتراضات باسم عشرات التجار من البلدة القديمة، حيث يمس 
مشروع القطار الهوائي بالحركة التجارية، ونحن نتابع مشروع القطار الهوائي منذ سنوات، والذي اشتق 

 بالعمل عليه ، والذي بدأت السلطات االسرائيلية»المشروع الهيكلي الخاص المحيط بالقدس القديمة«من 



 
٢٤

ٕبإطالق واعالن مشروع القطار » سلطة تطوير القدس«قبل حوالي عشر سنوات، وفي العام الماضي قامت 
الهوائي في محيط البلدة القديمة بالشراكة مع بلدية القدس ووزارتي المواصالت والسياحة، حيث تعتبر 

لوطنية للمواصالت ونقل السياح الى السلطات االسرائيلية بأن هذا المشروع هو ضمن المشاريع القومية ا
  .البلدة القديمة

وأضاف ارشيد انه تم نشر المخططات العامة لمشروع القطار الهوائي، وبعد ذلك قامت اللجنة 
 لسماع رأي ١٣/١٢/٢٠١٧القومية للتنظيم والبناء بعقد مؤتمر شعبي اسرائيلي في القدس الغربية بيوم 

 صادقت اللجنة القومية للبنى التحتية على هذا المشروع ٢٨.١٠.٢٠١٨الجماهير بالمشروع، وفي يوم 
  .وعرضته على اللجنة اللوائية لسماع تحفظات الجمهور

على المشروع، وبتاريخ » مجلس الحدائق الوطنية« وافق ١٤/١٠/٢٠١٨وأضاف ارشيد بتاريخ 
  . واالعتراضات تم ايداع المشروع لدى اللجان اللوائية والمحلية لمعاينة الجمهور٢٨/١/٢٠١٩

وأكد المحامي ارشيد ان الهدف االساسي للمشروع هو احكام السيطرة على البلدة القديمة ومعالمها 
ومحيطها، ومن مخاطر المشروع انه ينوي المس ببعض البيوت في منطقة وادي حلوه، وكذلك يمس 

  .مية ومسيحيةبالملكيات الخاصة للمواطنين في سلوان إضافة الى ملكيات لمؤسسات دينية اسال

إن المشاريع تتوالى على بلدة «: وبدورها قالت لجنة حي وادي حلوة في سلوان جنوب األقصى
سلوان عموما ووادي حلوة األقرب لسور االقصى من الجهة الجنوبية خصوصا، وتسخر حكومات 

ير لمدخل الهيكل ومؤسسات االحتالل اإلمكانيات والميزانيات الهائلة الهادفة لترسيخ االستيطان، والتحض
، في محاولة إللغاء وشطب »الحوض المقدس«المزعوم جنوبا، وفرض حزام حول البلدة القديمة بمسمى 

  .«اإلرث العربي اإلسالمي و الحقبات التاريخية في المنطقة

وأضافت اللجنة ان الجمعيات االستيطانية حولت بلدية االحتالل والمؤسسات الرسمية االسرائيلية 
  .ًي مشروع استيطاني وهذه المشاريع بالكاد ستترك للفلسطينيين مكانا للعيش فيهمنقاضة أل

ودعت اللجنة عموم الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين الى التصدي لهذا المشروع التهويدي 
  .االستيطاني

ّويؤكد مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية في القدس، زياد حموري، أن القطار 
مشروع تهويدي بامتياز، للسيطرة الكاملة على ما تبقى من أراضي وممتلكات في القدس «وائي اله

ّالشرقية، وربطها بالقدس الغربية، وانهاء ما يسمى الخط األخضر ٕ».  

فمن خالل «ّويشير إلى أن إسرائيل تستغل حركة النشاط السياحي، لتمرير مشاريعها التهويدية، 
ّحتالل مستوطنات شرق القدس مع مستوطنات جنوبها وشمالها، بشكل يقطع مشروع التلفريك، سيربط اال

  .«أواصر التواصل الجغرافي بين بلدات المدينة المقدسة وأهاليها
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القطار الهوائي «ويقول مدير المدارس الشرعية في األوقاف اإلسالمية في القدس، ناجح بكيرات، 
لقدس على مدار آالف األعوام الماضية حتى اليوم، فهذا كارثة معمارية دينية بمعنى الكلمة، لم تشهدها ا

المشروع سيحجب الرؤية عن أهم معالم تدل على الهوية العربية اإلسالمية في القدس المحتلة، نتيجة 
إحاطته المسجد األقصى وحائط البراق، أهم المعالم الدينية، وكافة أحياء البلدة القديمة، كما سيحجب رؤية 

ن أهالي األحياء الفلسطينية المجاورة والقريبة من المسجد، ومنها؛ جبل المكبر، وصور المسجد األقصى ع
  .باهر، وحي سلوان

االحتالل سيقيم مشروع القطار الهوائي على معالم القصور األموية، جنوب المسجد «ويضيف 
ط التي تضم رفات األقصى المبارك وعلى جثث الشهداء والصحابة في مقبرة باب الرحمة ومقبرة باب األسبا

  .«الصحابة، بهدف تغيير المشهد التاريخي الذي حافظت عليه هذه المدينة عبر العصور

ّبأنها ستسيطر من خالل مشروع القطار الهوائي على المقابر التاريخية في » إسرائيل«وال تكتفي 
ة دولة االحتالل، التي يدفن فيها قاد» هرتزل«القدس، بل ستربطه للوصول من خالل محطاته إلى مقبرة 

  .وذلك بحسب بكيرات

ّويشير بكيرات إلى أن القطار الهوائي يأتي ضمن مشروعات هدفها األساس بناء الهيكل على 
ّ، الفتا إلى أن المشروع »الحوض المقدس«أنقاض المسجد األقصى، بتركيز على منطقة ما يسمى بـ  ً

ًخارجي وعليه بالكامل الحقا، في إطار تهويده تطويق المسجد األقصى، والسيطرة على حيزه ال«يهدف إلى 
  .«وتهويد المدينة بالكامل

  ٦ ص٥/٦/٢٠١٩الرأي 

***** 

  انتهاكات إسرائيلية تتصاعد
  

 ٦٢٨واصلت إسرائيل توفير األمن والخدمات اإلدارية واإلسكان والتعليم والرعاية الطبية ألكثر من 
يحظر . فة الغربية، بما فيها القدس الشرقيةألف مستوطن يقيمون في مستوطنات غير شرعية في الض

يتمتع الفلسطينيون في . القانون اإلنساني الدولي على قوة االحتالل نقل مدنييها إلى األراضي المحتلة
الضفة الغربية، بإمكانية الحصول على المياه والكهرباء والخدمات الحكومية األخرى التي  معظم أنحاء

 . الخدمات نفسها التي توفرها الدولة للمستوطنين اليهود هناكتكون محدودة أو أكثر كلفة من

دفعت صعوبة الحصول على تصاريح بناء صادرة من إسرائيل الفلسطينيين إلى تشييد مساكن 
. ٍومبان تجارية معرضة باستمرار لخطر الهدم أو المصادرة على يد إسرائيل بذريعة كونها غير شرعية

 بما في ذلك خان األحمر، وهي ،"معرضا لخطر النقل القسري"ا فلسطينيا  مجتمع٤٦تعتبر األمم المتحدة 
 طفال من القرية و خمس ١٦٠ شخصا تقع شرق القدس، وفيها مدرسة يرتادها ١٨٠قرية عدد سكانها 
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يحظر القانون الدولي على أي سلطة . أيار /قرى محيطة، أجازت محكمة إسرائيل العليا هدمها في مايو
 ".لعمليات عسكرية" "ضروريا للغاية" تدمير الممتلكات ما لم يكن ذلك قائمة باالحتالل

ُكما قامت السلطات اإلسرائيلية بهدم منازل عائالت ردا على هجمات يزعم قيام أحد أفراد هذه 
 .العائالت بها ضد إسرائيليين، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون اإلنساني الدولي الذي يحظر العقاب الجماعي

ّوثق مكتب تنسيق . رائيل على قيود مشددة تجاه حركة الفلسطينيين في الضفة الغربيةأبقت إس
. تموز / حواجز دائمة في الضفة الغربية، مثل نقاط التفتيش، في يوليو٧٠٥الشؤون اإلنسانية وجود 

ك أجبرت القيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين بهدف إبقائهم بعيدا عن المستوطنات إلى سلو
 .الفلسطينيين طرق التفافية تستغرق وقتا أطول وتحد من وصولهم إلى أراضيهم الزراعية

ّيحول الجدار الفاصل اإلسرائيلي، والذي قالت إسرائيل إنها شيدته ألسباب أمنية رغم أن   في ٨٥ّ
 المئة منه يقع داخل الضفة الغربية وليس على طول الخط األخضر الذي يفصل إسرائيل عن األراضي

 ألف فلسطيني على الجانب ١١كما يعزل . الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية دون وصول الفلسطينية،
الغربي من الجدار دون السماح لهم بالسفر إلى إسرائيل، األخرى حيث يتوجب عليهم عبور الحواجز 

 .للوصول إلى ممتلكاتهم الخاصة وخدمات أخرى

، احتجزت السلطات اإلسرائيلية "مصلحة السجون"قام تشرين األول، وبحسب أر / أكتوبر٣١حتى 
 قيد االعتقال اإلداري ٤٨١ معتقال و١,٤٦٥ سجينا مدانا و٣,٢٢٤، منهم "لجرائم أمنية" شخص ٥,٤٢٦

حوكم معظم الفلسطينيين المعتقلين . بناء على أدلة سرية دون تهمة أو محاكمة؛ وكلهم تقريبا فلسطينيون
، ومنهم المعتقلون بتهمة العنف، أمام محاكم )ء المعتقلين من القدس الشرقيةباستثنا(في الضفة الغربية 

  .  في المئة تقريبا١٠٠عسكرية التي يبلغ معدل إدانتها 

سجن إسرائيل العديد من المحتجزين والسجناء الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة داخل ت
بعدم نقلهم خارج األراضي المحتلة أو تقييد قدرة إسرائيل في انتهاك للقانون اإلنساني الدولي الذي يقضي 

 .أقاربهم على زيارتهم

 ٩/٦/٢٠١٩موقع منظمة هيومن رايتس ووتش 

***** 

  )صفقة القرن(جديد في نعش  مسمار
  

السفير األميركي لدى دولة االحتالل االسرائيلية ديفيد فريدمان  أكد – )ب.ف.أ( –القدس المحتلة 
من الضفة الغربية المحتلة، في » اجزاء«في ضم » الحق«العبرية تملك في مقابلة امس أن الدولة 

ـ ّتصريحات يرجح أن تعمق الرفض الفلسطيني لخطة السالم األميركية المنتظرة، والمعروفة اعالميا ب
  .»صفقة القرن«
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ورفض الفلسطينيون الخطة حتى قبل الكشف عنها، مشيرين إلى أن سلسلة خطوات قام بها 
  .ّيركي دونالد ترمب تعكس مدى تحيز إدارته إلسرائيلالرئيس األم

ًوسيرون على األرجح في تصريحات فريدمان مسمارا جديدا في نعش عملية السالم التي يبدو أنها  ً
  .تكافح للبقاء على قيد الحياة

ٍامس، اعتبر فريدمان أن ضم أراض في » نيويورك تايمز«وفي المقابلة التي نشرتها صحيفة 
ّفي ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في «وقال . بية بدرجة ما هو أمر مشروعالضفة الغر

وكان صائب عريقات أمين سر . »المحافظة على جزء من، لكن على األغلب ليس كل، الضفة الغربية
ًاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اعتبر أن أي سياسة من هذا النوع تعكس تواطؤا أميركيا مع خ طط ً

  .إسرائيل االستعمارية، على حد تعبيره

وشكل تأسيس دولة فلسطينية في األراضي التي احتلتها إسرائيل خالل حرب األيام الستة عام 
ولم يتم .  بما فيها الضفة الغربية المحتلة محور جميع خطط السالم السابقة في الشرق األوسط١٩٦٧

 رغم أنه سيتم عقد مؤتمر في البحرين في وقت الحق بعد تحديد موعد مؤكد للكشف عن خطة إدارة ترامب
  .هذا الشهر لعرض جوانبها االقتصادية

وتشير التصريحات العلنية التي أدلى بها مسؤولون في اإلدارة األميركية حتى اآلن إلى أن الخطة 
 مقابل ّستعتمد بدرجة كبيرة على تقديم دعم مالي مهم لالقتصاد الفلسطيني، تمول دول الخليج معظمه،

  .تنازالت عن األراضي وحق إقامة دولة

  .»آخر ما يحتاجه العالم هو دولة فلسطينية فاشلة بجانب إسرائيل«وقال فريدمان في المقابلة إن 

لكنه أضاف . من مطالبهم» وقد ال تحقق الحد األدنى) صفقة القرن(قد ال يقبلون بها «وأضاف 
قت المناسب ستحصل على رد الفعل المناسب مع مرور نعتمد على حقيقة أن الخطة المناسبة في الو«

  .»الوقت

نيويورك « ورأى فريدمان الذي يعد من أشد داعمي المستوطنات اإلسرائيلية، في تصريحاته لـ
ًحال دائما «ّأن خطة ترامب تهدف إلى تحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية لكنها لن تشكل » تايمز ً ّ
  .»للنزاع

  . الخطة قد تتسبب باندالع أعمال عنف من الجانب الفلسطينيوقال إنه ال يعتقد أن

إلى إجراء » الكنيست«ًمجددا بعدما دعا البرلمان اإلسرائيلي » صفقة القرن«ّويتوقع أن يتأجل نشر 
  ).٢٠١٩(انتخابات مبكرة في شهر أيلول المقبل، للمرة الثانية هذا العام 

  .ع نشرها خالل الحمالت االنتخابيةعلى درجة من الحساسية تمن» صفقة القرن«وتعد 
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ّوخالل الحمالت التي سبقت أول انتخابات عامة في شهر نيسان، تعهد رئيس وزراء االحتالل 
ّاإلسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، في تحرك دعمه منذ 

  .ًيضم أحزابا يمينية ودينية يهوديةًمدة طويلة جميع النواب تقريبا في تحالفه الذي 

وفي وقت سابق في شباط، قال نتانياهو للنواب إنه ناقش مع واشنطن خطة يمكن يموجبها ضم 
  .المستوطنات بشكل فاعل

لكن في تعبير علني نادر عن الخالف بين الحليفين المقربين، نفت ادارة البيت األبيض بشكل 
  .ا النوعًمباشر الحقا إجراء أي محادثات من هذ

 ألف ٦٠٠ومع استمرار توسيع المستوطنات من قبل حكومات نتانياهو المتعاقبة، يعيش أكثر من 
ًمستوطن يهودي حاليا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، وسط اكثر 

  .من ثالثة ماليين فلسطيني

ير شرعية وأكبر عقبة في طريق تسوية وينظر المجتمع الدولي إلى المستوطنات على أنها غ
  .السالم

  ٧ ص٩/٦/٢٠١٩الرأي 

***** 

  شؤون مقدسية

  المحتلة القدس وسط التاريخية "المجاهدين" مقبرة وترميم تأهيل إعادة من االنتهاء
 

 مقبــرة تأهيــل ٕواعــادة تــرميم مــشروع مــن المحتلــة القــدس فــي المــسلمين مقــابر رعايــة لجنــة انتهــت
 .الساهرة باب جهة من التاريخي القدس سور ُقبالة المجاهدين

 فــي الرابعــة التاريخيــة المقبــرة وهــي الــسعيد، الفطــر عيــد فتــرة وبعــد قبــل المقبــرة فــي العمــل واســتمر
  .واليوسفية والرحمة، اهللا، مأمن :مقابر بعد القدس

  ٩/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***** 

  أمالك الكنيسة األرثوذكسية

  نظر بطعن بطريركية القدس في قضية أمالكها بباب الخليلت" العليا اإلسرائيلية"
  

 بعد معركة قانونية استمرت على مدار أكثر من عشرة سنوات، استمعت يوم - القدس المحتلة
ًأمس المحكمة العليا اإلسرائيلية إلى االستئناف الذي قدمته بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية طعنا في 

رى، كانت قد صادقت على عملية االستيالء على عقارات باب الخليل لصالح قرار محكمة اسرائيلية أخ
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جمعية استيطانية، بالرغم من إثبات البطريركية بان عملية التسريب حصلت بأساليب غير شرعية وملتوية 
 .في زمن البطريرك السابق

الكنسية في باب ّوكانت البطريركية قد وظفت جميع قدراتها المالية والقانونية لحماية امالكها 
ٕالبتراء، والحفاظ عليها من تبعات الصفقة المشبوهة، وان غبطته كان اإلمب وًالخليل، وخصوصا فندقي 

في تواصل مستمر مع رؤساء الدول ورؤساء الكنائس في العالم الطالعهم على حيثياتها وطلب دعمهم، 
ة المقدسة، إال أن القاضية االسرائيلية وللتأكيد والحفاظ على الوجود الكنسي المسيحي في قلب المدين

اختارت أن تقف إلى جانب الجمعية االستيطانية بالرغم من مراوغة الفريق القانوني للجمعية االستيطانية 
ٕواخفائه لوثائق واثباتات عن المحكمة، مما ادى إلى صدور قرار يعتمد صفقة التسريب، وبدورها توجهت 

 .في استئناف يرفض قرار المحكمة الدنيا ويطعن فيه" علياالعدل ال"البطريركية إلى محكمة 

ًووجه غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن، مناشدا 
، فهو المدخل الرئيسي لكنسية )ميدان عمر بن الخطاب(لعدم المساس باألمالك الكنسية في باب الخليل 

ًركيات وكنائسها، مؤكدا على أن المساس بهذه األمالك الكنسية سيكون له القيامة ومدخل لكافة البطري
ٌكما وشدد غبطته على أنه مستمر في التواصل . تأثيرات سلبية على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة

واالتصال مع جميع رؤساء كنائس األرض المقدسة منذ سنوات من أجل منع محاوالت االستيالء على هذه 
ًهد المسيحية، مشيرا إلى أن هذه الجهود قد حملته إلى القيام بالعديد من الجوالت الدولية التي عقد الشوا

ًخاللها عددا كبيرا من اللقاءات مع ملوك وامراء ورؤساء دول وسياسيين ورجال دين لشرح مخاطر فقدان  ً
طريركية الروم األرثوذكس هذه األمالك الكنسية للجمعيات االستيطانية التي تستهدف الكنائس وخاصة ب

 .المقدسية

ٕوفي الختام وجه غبطته رسالته إلى رؤساء الدول والى العالم المسيحي اجمع، ولمحبي السالم 
للعمل المكثف إلنقاذ فسيفساء المدينة المقدسة وحماية اإلرث الكنسي المسيحي فيها لتبقى شاهدة على 

 .ًالمسيح، سائال ان يسود العدل والبر والسالم فيهارسالة المحبة والسالم التي اودعها إياها السيد 

 ٥ ص٥/٦/٢٠١٩الدستور 

***** 

  ُكنائس القدس تصارع لحماية أوقافها من التسريب
  

 لمنظمـــة التــابع االســـتيطان ومقاومــة األرض عـــن للــدفاع الـــوطني المكتــب قـــال وكــاالت – اهللا رام
 علـى االسـتيالء عمليـات تـشجيع فـي ًجهـدا ًتـدخرا ال المحتلة بالقدس وبلديتها االحتالل سلطات إن التحرير
 ذلـك فـي بمـا الوسـائل بمختلـف والمـسيحية اإلسـالمية األوقـاف ذلـك فـي بما الفلسطينيين وممتلكات أراضي

 تقريــر فــي المكتـب وأوضــح .المدينـة فــي العاملـة االســتيطانية الجمعيــات مـع مــشبوهة صـفقات مــع التواطـؤ
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 مــن أوقافهــا حمايــة أجــل مــن تــصارع تــزال ال القــدس كنــائس أن ت،الــسب عنــه نــسخة "صــفا" وكالــة وصــل
  .استيطانية لجمعيات مشبوهة تسريب عمليات

 الـروم بطريركيـة قدمتـه الـذي االستئناف في األيام هذه تنظر اإلسرائيلية العليا المحكمة أن وأضاف
 بـاب عقـارات علـى االستيالء عملية على اإلسرائيلية المحاكم إحدى مصادقة في ًطعنا المقدسية األرثوذكس

 غيـر بأسـاليب حـصلت التـسريب عمليـة أن البطريركيـة إثبـات مـن بـالرغم استيطانية، جمعية لصالح الخليل
   .وملتوية شرعية

 والبتـراء، اإلمبـ فنـدقي ًوخـصوصا الخليـل، بـاب فـي الكنـسية أمالك بحماية يتصل األمر أن وبين
 الجمعيـة جانـب إلـى الوقـوف اإلسـرائيلي القـضاء اختار أن بعد وهةالمشب الصفقة تبعات من عليها والحفاظ

 لتـسهيل المحكمـة عـن ٕواثباتـات لوثائق ٕواخفائه االستيطانية للجمعية القانوني الفريق ومراوغة االستيطانية
 تعتبـر الخطـاب بـن عمـر ميدان( الخليل باب في الكنسية أمالك أن ذكر .التسريب صفقة يعتمد قرار صدور
 األمـالك بهـذه المـساس علـى ويترتـب وكنائـسها، البطريركيات لكافة ومدخل القيامة لكنسية الرئيس المدخل
ــأثيرات ــى ســلبية ت ــي المــسيحي الوجــود عل ــة ف ــق المقدســة المدين ــديرات وف ــة تق ــروم بطريركي ــوذكس ال  األرث

  ).المقدسية

 دعـا الـسالم حبـيولم أجمـع، المـسيحي والعـالم الدول رؤساء إلى رسائل أرسل البطرق غبطة وكان
 االسـتيطان جمعيـات مـن المـستهدفة القـدس فـي المـسيحي الكنـسي اإلرث حمايـة أجـل مـن العمـل إلـى فيها

 ٥٢ الــ الذكرى مع أنه الوطني المكتب وذكر .ليئون موشي وبلدية االحتالل حكومة من المدعومة اليهودي
 احتلتهـا التـي الفلـسطينية األراضـي وجـه فـإن ،١٩٦٧ عـام الـستة األيـام حرب في العربية الجيوش لهزيمة

 مـساحات مـصادرة خـالل مـن وسرقة نهب عمليات من له تعرضت ما بفعل تغير الحرب، تلك في "إسرائيل"
 منــاطق إلــى الغربيــة الــضفة تقــسيم تــم أنــه إلــى وأشــار .االســتيطانية المــشاريع إقامــة لــصالح منهــا واســعة

 إلـى وتحويلهـا األرض على االستيالء عمليات لتسهيل ةطبيعي ومحميات دولة وأراضي واستيطانية عسكرية
  .العقود امتداد على االستيطانية للنشاطات حيوي مجال

 مـستوطنة ١٥٨ المـستوطنات عـدد تجاوز حتى يتوقف ال ًاستيطانيا ًتمددا شهدت الضفة بأن وأفاد
 خــالل مــن إمــا تها،شــرعن عاتقهــا علــى االحــتالل حكومــة أخــذت التــي االســتيطانية البــؤر مئــات عــن ًفــضال

   .قائمة لمستوطنات كأحياء بها االعتراف أو جديدة مستوطنات بها االعتراف

 ،٢٤ القـدس فـي عـددها فكـان الـضفة، محافظـات علـى توزعـت المستوطنات فإن التقرير، وبحسب
 ســلفيت ،١٢ نــابلس ،٦ جنـين ،٨ طوبــاس ،١٦ واألغـوار أريحــا ،١٥ لحـم بيــت ،٢١ الخليـل ،٣٠ اهللا رام

 بــين يتوزعــون مــستوطن ألــف ٧٥٠ الـــ تجــاوز المــستوطنين عــدد أن وأوضــح .٣ طــولكرم ،٨ قلقيليــة ،١٥
 أن وأضـاف .الـضفة محافظـات بقيـة فـي مـستوطن ألـف ٥٠٠و ومحيطهـا القـدس فـي مستوطن ألف ٢٥٠

 المدينـة تهويـد عمليـات ودعـم رعايـة عاتقهـا علـى أخـذت القـدس في االحتالل وبلدية اإلسرائيلية الحكومات
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 لـ عاصمة بالقدس المتحدة الواليات اعتراف بعد وخاصة أمريكي، أخضر بضوء وساق قدم على تجري التي
 .المقدسـة المدينـة تهويـد فـي ًقـدما للمضي ًمبررا االحتالل حكومة اعتبرته مما إليها السفارة ونقل "إسرائيل"

 ّعين حيث األصعدة، مختلف على للمستوطنين المحدود غير دعمها تواصل االحتالل حكومة أن إلى وأشار
 الجيش وزير مساعد منصب في روه آفي المستوطنين قادة أحد نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس

 مـصادرة عبـر االسـتيطانية مشاريعها في ًقدما تمضي تزال ما االحتالل سلطات أن وأكد .االستيطان لشؤون
 من دونم ٥١١ على االستيالء االحتالل سلطات قرار الفائت وعاألسب آخرها كان والتي الفلسطينيين، أراضي
 أودعــت االحــتالل ســلطات أن إلــى ولفــت .نــابلس جنــوب قليــل، وكفــر بــورين، وعــراق بــورين، قــرى أراضــي
 احمـد الـشيخ خلـة المـسماة المنـاطق فـي ١٥ رقم حوض من حةاالمس هذه على باالستيالء يقضي ًمخططا

   .براخا مستوطنة توسعة بهدف قليل، وكفر بورين وعراق بورين قرى أراضي من والمشالح

 محـافظتي فـي المـواطنين علـى التـضييق سياسة ًأيضا تواصل االحتالل سلطات فإن التقرير، ووفق
 كهربـاء خطـوط لمـد قواعـد علـى اليـد ووضـع العمـل بوقـف أخطـرت حيث متعددة، بوسائل لحم وبيت الخليل
 المنطقــة تلــك ســكان لتزويــد مخصــصة الخليــل، جنــوب يطــا مدينــة شــمال بيــرين منطقــه فــي العــالي الــضغط

   .بالكهرباء

 أراضـي علـى لالسـتيالء تهـدف التـي االحتالليـة اإلجـراءات مـن سلسلة ضمن اإلخطارات هذه وتأتي
 الفلــسطينيين مــن األرض وأصــحاب الــسكان علــى الــضغط خــالل مــن االســتيطان رقعــة وتوســيع المــواطنين

   .الرحيل على لدفعهم

 فـي المـواطنين أراضـي مـن دونمـات أربعـة علـى "كييمـت كيـرن" االسـتيطانية الجمعيـة استولت مافي
 مـن محيطهـا، فـي شـائكة ًأسالكا ووضعت وزرعتها واستصلحتها والقصير، المخرور منطقتي في جاال بيت
   .االستيطانية "الكاكال" جمعية من بمجموعات مستعينة فيها "كرفانات" متنقلة بيوت وضع أجل

 لالسـتيطان المناهـضة الدوليـة للمواقـف ًوزنـا تقـيم ال "إسـرائيل" إن تقريـره فـي الوطني المكتب وقال
ــك فــي بمــا تجاهلهــا وتواصــل ــذي األوروبــي االتحــاد موقــف ذل ــه ال ــا أعلن ــى ًتعقيب  وزارة تــسمى مــا قــرار عل

 أكـد والذي القدس، في استيطانية وحدات ٨٠٥ لبناء الفائت األسبوع مناقصة طرح اإلسرائيلية "االستيطان"
  ".الشرقية القدس ذلك في بما اإلسرائيلية، االستيطان لسياسة الشديدة المعارضة"

  ٩/٦/٢٠١٩األنباط 

***** 
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  آراء عربية

  القدس قضية أردنية مقدسة لذا استثنيت من قرار فك االرتباط
  

الداري مع الضفة  قرر االردن فك االرتباط القانوني وا١٩٨٨في عام  -  ماجد األمير- كتب 
  .الغربية ولكن القرار انذاك استثنى القدس ورعاية المقدسات من القرار

استثناء القدس من قرار فك االرتباط جاء من اجل عدم حدوث فراغ في رعاية المسجد االقصى 
 االردنية هي المسؤولة عن رعاية المسجد االقصى وحمايته من» االوقاف«ينفذ منه المحتلون لذلك بقيت 

  .اي محاوالت صهيونية لالعتداء عليه

االستثناء كان الهمية الحفاظ على المقدسات االسالمية في القدس الشريف وعدم تركها رهينة 
  .١٩٦٧لدى االحتالل الصهيوني الذي يعمل على تهويد مدينة القدس منذ احتاللها عام 

  .المرجعية االردنيةكما ان المحاكم الشرعية التي تعمل في القدس هي محاكم تعمل وفق 

االستثناء من قرار فك االرتباط جاء ايضا انسجاما مع الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية 
 حينما عهد اهل القدس رعاية المسجد االقصى للشريف حسين بن علي ١٩٢٤للمسجد االقصى منذ عام 

  . جيلانذاك واستمرت الرعاية الهاشمية يتوارثها الملوك الهاشميون جيال بعد

االردن منذ البدايات متمسك بالرعاية الهاشمية للمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 
الشريف كما ان الفلسطينيين ايضا متمسكون بالرعاية الهاشمية للمسجد االقصى وهو ما عبرت عنه 

 والتي ٢٠١٣االتفاقية التي وقعها جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 
بموجبها تم التأكيد على ان جاللة الملك عبداهللا الثاني هو صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات 
االسالمية والمسيحية ال بل هو خادم االماكن المقدسة في القدس الشريف وفق االتفاقية والدور التاريخي 

  .للهاشميين

لدولة الفلسطينية المنتظرة وان القدس هي كما ان االتفاقية تؤكد ان السيادة على القدس هي ل
  .عاصمتها

جاللة الملك عبداهللا الثاني منذ جلوسه على العرش كانت القدس هي اولوية لديه وهي عنوان 
السياسة االردنية وهي قضية االردن االولى لذلك كان الملك يتدخل بكل قوة من اجل حماية المقدسات 

لة الملك كان دوما حريصا على دعم اهل القدس من اجل تعزيز االسالمية في القدس عالوة على ان جال
صمودهم في المدينة المقدسة وكثيرا ما كان الملك يؤكد اهمية دعم صمود اهل القدس من اجل تعزيز 
صمودهم في القدس ومقاومة سياسة التهجير والتهويد التي يمارسها االحتالل الصهيوني بحق القدس 

ئم التأكيد على دعم المؤسسات المقدسية العربية من اجل الحفاظ على هوية واهلها، كما ان الملك دا
  .القدس الفلسطينية العربية االسالمية
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الدفاع عن القدس وحماية المقدسات هي االولوية لجاللة الملك عبد اهللا الثاني في تفاصيل 
تكون القضية الفلسطينية والقدس لقاءاته الدولية بل ان جاللته وجه السياسة االردنية الخارجية االردنية ل

هي المحور االساسي فكانت القدس وحمايتها وتعزيز صمود اهلها هي البوصلة للسياسة االردنية في عهد 
  .المملكة الرابعة

جاللة الملك عبداهللا الثاني دائم االشتباك مع االحتالل االسرائيلي في قضية القدس بل ان جاللته 
احمر وان االردن لن يسمح بالمساس بالمقدسات االسالمية والمسيحية في حذر االحتالل بان القدس خط 

القدس او بتغيير معالمها وهويتها العربية، كما خاض االردن معركة دبلوماسية في المحافل والمنظمات 
الدولية ضد قرار الرئيس االميركي دونالد ترمب باالعتراف بالقدس عاصمة السرائيل ونقل سفارة اميركا من 

ل ابيب الى القدس، والذي اعتبرته الجمعية العامة لالمم المتحدة في قرار لها بانه قرار باطل وصوتت ت
  .غالبية دول العالم ضد القرار االميركي

كما خاض االردن معركة قانونية ضد الجدار العازل التي تبنيه اسرائيل في الضفه الغربية وفعال 
ر الجدار غير شرعي وغير قانوني ويجب هدمه النه في ارض صدر قرار من محكمة العدل الدولية اعتب

محتلة، بل ان قرار محكمة العدل الدولية انذاك اعتبر القدس ارضا محتلة وال يجوز لالحتالل تغيير هويتها 
او معالمها الفلسطينية، عالوة على ان االردن وفلسطين دائما التحرك في منظمة اليونسكو ضد االحتالل 

  .ما اتخذت قرارات ضد االحتالل الصهيوني للقدسوالتي كثيرا 

القدس هي عنوان السياسة االردنية وهي قضية االردن االولى فالشعب االردني والسلطات 
الدستورية كلها متوحدة على اهمية الدفاع عن الوصاية الهاشمية وعلى المقدسات االسالمية والمسيحية 

ت صهيونية للعبث بها، كما ان االردن ايضا يقاتل من اجل كونها هي التي تحمي المقدسات من اية محاوال
 وعلى رأسها القدس الشريف من اجل ١٩٦٧انسحاب اسرائيل من االراضي الفلسطينية التي احتلت عام 

قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فاالردن موقفه ثابت من القدس وهي ارض 
مة الدولة الفلسطينية بل ان العالم سمع قبل مدة الالءات الثالث التي اطلقها فلسطينية محتلة وهي عاص

ال للتوطين وال للوطن البديل وال للتنازل عن اي شبر من "جاللة الملك والتي هي عنوان السياسة االردنية 
  ".القدس

  ملخص خاص٥ ص٩/٦/٢٠١٩الرأي 

***** 
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  المعززات الملكية في الدفاع عن القدس
  

الذكرى العشرون لالحتفال بعيد الجلوس تأتي في ظرف مهم تمر به  -  عبدالكريم الوحش-  كتب
المنطقة التي تحيط بها تهديدات قديمة جديدة تلقي بظاللها على مسار عملية السالم، وتهدد الوضع 

  .الراهن في القدس وتطرح حلوال تصفوية على حساب االردن

مب نقل السفارة االميركية إلى القدس، بدأت النوايا منذ أعلن الرئيس االميركي دونالد تر
والتسريبات تكشف عن مالمح خطة جديدة يحملها صهر الرئيس االميركي جاريد كوشنر الذي كان حط 
ركابه في المملكة مؤخرا وسرعان ما غادرها يجر معه أذيال الخيبة عندما سمع وتأكد أن الدبلوماسية 

قدس اختلف أردنيا، وصار أكثر خشونة، على كل المستويات لعل أبرزها األردنية في التعاطي مع ملف ال
مستوى القيادة، والصراحة التي يبديها الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين في لقاءاته المحلية والعربية 

  .والدولية ويجاهر بها في التحذير من خطورة أفكار ادارة ترمب على المنطقة

لة الملك على العرش، عشرون عاما استمر فيها جاللته في عشرون عاما مضت على جلوس جال
الدفاع عن القدس ومقدساتها، امتدادا لنهج األوائل من الهاشميين، توجت بالوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات

من خالل تتبع الخطاب الملكي االخير والذي تكرر في أكثر من مناسبة، تتضح محددات الموقف 
لقدس وهي محددات ثابتة لكن متجددة وبنبرة مختلفة تشي بخطورة التهديدات، الملكي عند الحديث عن ا

 محدد التأكيد على القدرات في : محدد الرهان على الشعب، وثالثا:محدد الملك الهاشمي، وثانيا: أوال: وهي
  .حماية الوجود، وتحديدا العسكرية

الت الخطيرة حول القدس، والتي لعل أبرز المحطات في الخطاب الرسمي الملكي مؤخرا تجاه التحو
 التي استهلها الملك ٢٠١٩أشارت لهذه المحددات الملكية، أوال محطة اللقاء الملكي في الزرقاء آذار 

بلهجة أكدت على المحاور الملكية المهمة واالساسية تجاه القدس، وعقبها بسبعة أيام اجتماع في القيادة 
 العربي والتي التقى خاللها جاللة الملك بالقيادات العسكرية  الجيش–العامة للقوات المسلحة األردنية 

  ".الءاته الثالث"واألمنية من فريق وقادة برتبة لواء، أطلق فيها جاللته بكل حزم 

أنا كهاشمي كيف أتراجع «المحدد الهاشمي كان واضحا في المحطتين، وبشكل ال لبس فيه، فـ 
 بالجنراالت، وهذا نابع من جوهر عقيدة إسالمية يلتزم بها ، يقول الملك في لقائه»مستحيل! عن القدس؟

المسلمون وفي مقدمتهم آل البيت من أن القدس يجب أن تصان وقبل ذلك أن تحرر من نير االحتالل بل 
ال يجوز أن تظل محتلة، وهذه مسؤولية المسلمين وفي مقدمتهم الهاشميون، باعتباره إرثهم الخاص الذي 

  .لدماء الغالية الزكيةضحوا فيه والجله با

، يريد الملك أن يؤكد على أن الورقة الشعبية لطالما كان الرهان »شعبي كله معي«المحدد الثاني، 
عليها ناجحا، فالتاريخ أثبت أن األردنيين عندما أدلهمت بهم الخطوب كانوا ملتفين حول قيادتهم في 
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بر االمان، وتسعينيات القرن المنصرم مع حرب رسالة أبهرت العالم ومكنت االردن من العبور بسالم الى 
الخليج الثانية والحصار الذي فرض على االردن كان الشعب مندغما مع قيادته في التصدي آلثار الحصار 

  .االقتصادية

المحدد الثالث، محدد القدرة، وهذا كان واضحا في لقاء العسكر في القيادة العامة للقوات المسلحة 
، »الجيش العربي المصطفوي« ذكر الملك بشكل واضح ال يحتمل التأويل بقدرات  آذار، عندما٢٧يوم 

، حيث معارك باب الواد واللطرون ومعركة الكرامة و مناوشات »لنا تاريخنا بالقدس وبفلسطين«مؤكدا أن 
قوي  التي يتذكرها العدو الصهيوني وال ينكرها ويعرف ماذا يعني أن تكون ٦٧ فترة االستنزاف ما بعد الـ

  .العزيمة واالرادة ومحبا للحرية والنصر

هذه المحددات الثالثة الواضحة للرسائل الملكية تجاه القدس، فرضتها التهديدات الوجودية 
للمقدسات وفلسطين واالردن، ما يعني الخروج من دبلوماسية دأبت عليها السياسة األردنية الخارجية لو 

  .وصل االمر إلى خشونة في الخطاب

   ملحق خاص٥ ص٩/٦/٢٠١٩الرأي 

***** 

 ّمع القدس وأهلها ثابتون ال نتغير
  

ًليس غريبا أن يتوالى الحزم الملكي في تأكيد موقفنا تجاه القضية الفلسطينية والقدس، بأنه موقف 
ثابت ال يتغير ومع األهل المرابطين في القدس نعزز صمودهم ونواجه معهم التحديات، فقد كان األردن 

ُامال للواء الدفاع عن أمته وعلى رأسها القدس التي تحتل في القلب مكانا ال يدانيه أحدعلى الدوام ح ً ً.  

وقد جاء التأكيد الملكي أمس على هذا الموقف، خالل لقاء جاللته وسمو األمير الحسين بن 
عبداهللا الثاني، ولي العهد، مع أعضاء مجلسي أوقاف وكنائس القدس الشريف وشخصيات مقدسية 

  .ين عن عرب الداخلوممثل

وفي اللقاء الذي حضره سمو األمير فيصل بن الحسين، وسمو األمير غازي بن محمد، كبير 
ُمستشاري جاللة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجاللته، يبرق جاللة الملك برسائل 

ر ألخي وابن عمي جاللة الملك كل الشكر والتقدي«الشكر والتقدير لجاللة الملك محمد السادس بالقول 
، »محمد السادس، على مواقفه بالنسبة لألردن والقدس، وفخور بمواقفه بالنسبة للتحديات التي أمامنا

وهنا لداللة اللفظ معناه التاريخي العميق حيث اليد والقلب والفؤاد في األردن والمغرب تتشاطر التحديات 
  .ًوالصعاب دفاعا عن القدس

ُقدس شريكتان في الهم والمصير والمستقبل، يعرب جاللة الملك عن تقديره ألخيه وألن عمان وال ّ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفتا في هذا الصدد إلى المستوى المتميز في التنسيق والتشاور 
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وضرورة مواصلة التنسيق بين المساجد والكنائس، وكذلك . المستمرين بين الجانبين األردني والفلسطيني
  .لكنائس فيما بينها في التصدي للتحدياتا

إننا نقف في األردن موقف الصمود والثبات خلف قيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني في الدفاع عن 
القضية الفلسطينية والقدس، وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لألشقاء الفلسطينيين، ودعم 

تضحية في سبيل نيل األشقاء لحقوقهم العادلة والتاريخية صمود المقدسيين، ولن ندخر من الجهد وال
  .المسلوبة

هو موقف نتمسك به في ظل التحديات والضغوطات، فال مكان للمشاركة أو التقسيم أو 
المفاوضات في موضوع األقصى، وال مساومة على الوصاية الهاشمية، وال تفريط بحق الشعب الفلسطيني، 

 .مومة إليجاد الحلول على حساب األردن وهضم حق األشقاء الفلسطينيينًوال قبول مطلقا بأي فكرة مس

 ١١ ص٤/٦/٢٠١٩الدستور 

***** 

 القدس توحد ما تعجز عنه السياسة
  

 باسل ترجمان

 القمم الثالث العربية والخليجية واإلسالمية في مكة المكرمة والتي اجتمعت في العشر انتهت
األواخر من رمضان متجاوزة كل التكهنات والمخاوف بخصوص تخلخل المواقف العربية واإلسالمية من 
 قضية القدس في وقت تتعالى فيه األصوات محذرة من صفقة القرن التي تسعى ادارة الرئيس األمريكي
دونالد ترامب لتمريرها كمحاولة للتوصل لحل سياسي يخرج مسار التسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

 سنة على ٢٦من متاهة ما سمي عملية السالم التي لم تحقق إال الكثير من الخيبات للفلسطينيين بعد 
 . توقيع اتفاق اوسلو

مواقف االسالمية من قضية القدس مع قبل القمة كانت المخاوف كبيرة من ان تضعف الضغوط ال
بالقدس عاصمة إلسرائيل وما  تصاعد الموقف األمريكي الذي يريد تجاوز قرار اعتراف ادارة الرئيس ترامب

تمارسه لتمرير صفقة القرن رغم ضبابية كل ما يقال عنها وعدم وضوح نصها الرسمي الذي لم يعلن عنه 
 .لغاية اليوم

ها قادة الصف األول في الدفاع عن عروبتها ومقدساتها كان واضحا القمة اإلسالمية التي حضر
وجليا أن التنسيق في المواقف والرؤى بلغ حد التكامل وهذا اعطى مساحة من االطمئنان للجميع بان ال 

عمان ورام اهللا باقي االشقاء الى  خوف من حدوث مفاجأة غير متوقعة، ودفع هذا التنسيق المميز بين
ذه المواقف واعتبارها سقف الموقف اإلسالمي الرافض ألي مساس بعروبة ومقدسات المدينة، التناغم مع ه

ًوفهم الجميع ان سدا صلب البنيان يصعب تجاوزه صار ثابتا ألن القضية لم تعد تدخل في باب المناورة 
 .سالميةالسياسية او المصالح الذاتية بل وصلت لعمق االلتزام باألمن القومي لالمة العربية واإل
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انتهت القمة وصدر بيانها الختامي متناغما مع مواقف األردن وفلسطين وسقط الرهان على 
محاولة خلخلة الموقف االسالمي والذي توهم البعض في واشنطن ان القضية ال تحتاج لكثير من الضغط 

 البعد السياسي على الدول االسالمية وفات صناع القرار المتجددون في واشنطن ان هنالك قضايا تتجاوز
والمصالح الضيقة إلبعاد قذ يعجز العقل االمريكي البراغماتي عن فهم معانيها وجذورها الحضارية 
والتاريخية فكيف يمكن تحت اي سبب او مبرر او حتى مقابل التخلي او التنازل عن ثالث الحرمين أو عن 

مية ومن هو الذي يمكن أن يقبل بذلك الوصاية على المدينة المقدسة بكل مقدساتها المسيحية قبل االسال
 .مهما كان حجم اإلغراءات والعروض

يبدو ان العقل السياسي األمريكي لم يستوعب بعد مفاهيم كثيرة في التركيبة الفكرية واالجتماعية 
العربية المرتكزة على توارث المفاهيم وكينونة الفكرة ومسؤوليتها على من يتحمل عبئها ووزرها امام 

  .ل القادمة وما يمكن ان يسجله التاريخ عنهاألجيا

 انتهت القمة وبقي السؤال األهم وماذا بعد؟

مواجهة التحديات الحقيقية التي تطرحها صفقة القرن تحتاج لما بعد قرارات القمم تحتاج لمن 
 عبر يترجم ذلك على األرض فالمواقف االردنية الفلسطينية الثابتة تحتاج إلسناد سياسي يترجم بالتحرك

العواصم الفاعلة اقليميا ودوليا لتثمين هذه المواقف والدفاع عنها وليس تركها تصارع لوحدها عواصف 
 .ترامب القادمة

قادة الدول االسالمية قادرون على مخاطبة واشنطن عبر دبلوماسية هادئة لشرح مخاطر تلك 
رة على العمل إلنهاء عقود مرت من الصفقة واهمية العودة لمرجعيات عملية السالم ألنها الوحيدة القاد

المحادثات دون نتيجة تذكر وكل ذلك الوقت الذي ضاع دون مقابل لم يستطع أن يحقق السالم واالمن 
 .إلسرائيل والحرية للفلسطينيين

صفقة القرن ليست قدرا حتى يستقبله قادة دول المنطقة بال حول لهم وال قوة بل مبادرة سياسية 
اقع بمنطق الصفقة والتي ال يمكن لها أن تتحقق ألن فهم البيع والشراء ليس واردا في تحاول القفز عن الو

 .مفاهيم البحث عن حل سلمي شامل وعادل ينهي النزاع ويعيد الحقوق

  ١٧ ص١٠/٦/٢٠١٩الدستور 
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٣٨

  آراء عبرية مترجمة

  إلغاء كل مداوالت جمع شمل العائالت في شرق القدس
  

   هآرتس– نير حسون

عيش في شرق القدس ثالثة أطفال من ذوي اإلعاقة العقلية، والدهم الذي توفي كان من سكان ي
 يعيش األطفال الثالثة. ال تستطيع والدتهم معالجتهم وهي تعيش في المناطق الفلسطينية .شرق القدس

  .مع األجداد، األوصياء عليهم في شرق القدس، وهو المكان الذي ولدوا فيه وعاشوا فيه

 ال توجد لهم بطاقات هوية شخصية، وهم ال يستحقون مخصصات التأمين الوطني وغير ولكن
  .معترف بهم كمقيمين في الدولة، ألنهم يعيشون في المناطق

منذ سنة ونصف السنة أن يسوي مكانة أحفاده كسكان في القدس من أجل أن . يحاول الجد ت
  .رد حول ذلك من سلطة الهجرة والسكانيستطيع العناية بهم، لكنه يجد صعوبة في الحصول على 

التي تمثله لمحكمة االستئنافات في وزارة » موكيد للدفاع عن الفرد«قبل سنة تقريبا توجهت 
  . لكن قبل أسبوعين فقط ردت سلطة الهجرة والسكان– مذكرة بهذا الشأن ١١الداخلية، بل وأرسلت 

العبء الكبير الملقى . ي حددت لذلكٕوقد طلبت رفض االلتماس والغاء جميع جلسات النقاش الت
  .على المكتب في شرق القدس، حسب سلطة الهجرة والسكان، ال يمكنها من إجراء هذه الجلسات

قدمت سلطة الهجرة والسكان في األسبوعين األخيرين طلبات مشابهة في عشرات االلتماسات 
  .األخرى التي تتم مناقشتها في محكمة االستئنافات

ت طلبت السلطة من المحكمة شطب االستئنافات التي قدمت ضدها في موضوع في جميع الحاال
  .جمع شمل العائالت، ومكانة األطفال الفلسطينيين من شرق القدس بذريعة العبء الزائد

  .سلطة الهجرة والسكان طلبت أن يعطى للمكتب في شرقي القدس إمكانية لتقصير وقت االنتظار

  من ليس لهم بطاقات هوية

.  طلب لجمع شمل العائالت٦٠٠سنة يقدم لمكتب تسجيل السكان في شرق القدس نحو في كل 
  .على األغلب يدور الحديث عن عائالت أحد الوالدين فيها من سكان المناطق أو األردن

وهي تريد الحصول على إذن إقامة للزوج أو الزوجة في إسرائيل، أو الحصول على مكانة مقيم 
  .لألطفال

الذي » مركز الحياة«والفحص يشمل . ت على مدى أشهر وربما حتى سنواتيتم بحث الطلبا
  .يستهدف التأكد من أن العائلة حقا تعيش في القدس

الذي يتم فيه فحص أن األمر يتعلق بزواج حقيقي، فحص أمني من » صحة العالقة«فحص 
  .الشرطة والشباك وفحوصات أخرى
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ًعوبات كثيرة لمئات العائالت، مثال، مئات يسبب التأخير الطويل في الحصول على إجابات ص
عدد من . األطفال في شرق القدس ال يحصلون على التأمين الصحي ألنه ال يوجد لهم رقم بطاقة هوية

اآلباء يجدون صعوبة في تسجيل أوالدهم في األطر التعليمية، واألوالد األكبر يخافون من التجول وحدهم 
  .عليهم من قبل الشرطةدون بطاقة هوية خشية إلقاء القبض 

  .تضطر العائالت في عدد من الحاالت إلى العيش بشكل منفصل حتى يتم الحصول على رد

بسبب االعاقات، يتوجه فلسطينيون كثيرون من خالل المحامين أو منظمات حقوق اإلنسان إلى 
  .ى الردمحكمة االستئناف التابعة لوزارة الداخلية كي تقوم بإجبار سلطة الهجرة والسكان عل

  .تقدم االلتماسات على األغلب بين نصف سنة وسنة بعد تقديم الطلبات

ًفي سلطة الهجرة والسكان قالوا حول طلب التأجيل الذي قدمته ردا على االستئنافات إن مجرد 
  .النقاش في المحكمة يعطي أفضلية لمن قدم االلتماس

العبء الملقى على المكتب في شرق . شرحت سلطة الهجرة والسكان في الطلب الذي أرسلته لـ ت
  .، كتب في الوثيقة» ألف شخص مقيم ومواطن٣٠٠يعالج شؤون سكان يبلغ عددهم ) المكتب(«. القدس

مكتب شرق القدس يعالج عددا متنوعا وواسعا من خدمات التسجيل والمكانة، وضمن ذلك طلبات "
  ".قامة، طلبات الجنسية وغيرهاجمع شمل العائالت، طلبات تسجيل األوالد، طلبات استعادة اإل

السلطة شرحت أنها استأجرت خدمات شركة استشارات خارجية كي تساعدها على التغلب على هذا 
 سيتم عالجه في ٢٠١٧العبء، وتقدم للمحكمة جدوال زمنيا لعالج الطلبات، مثال، طلب قدم حتى العام 

  .نهاية السنة الحالية

ًد ردا على طلب سلطة الهجرة والسكان إنها تزيد معاناة للدفاع عن الفر» موكيد«قالت جمعية 
  .الذين يقدمون الطلبات، تطيل زمن الرد وتمنع عن سكان شرق القدس الحق في التوجه إلى المحكمة

من يجب عليها الرد تتصرف مثل قيثارة لدى التوراة، بعد أن فرضت على السكان المبحوثين 
، خدمات إجمالي سكان إسرائيل ومواطنيها يمكنهم الحصول الحصول على خدمات في مكتب واحد ووحيد

عليها من أي مكتب مناسب بالنسبة لهم، وهي تستمر في التمييز ضد المتوجهين للمكتب الذي يدور 
  .«موكيد«الحديث عنه مقارنة مع من يتوجهون إلى المكاتب األخرى في أرجاء البالد، هذا ما جاء من 

نها على مدى سنوات كثيرة هي ال تقوم بتحديث المكتب كما يجب، عن السلطة بأ» موكيد«وكتبت 
  .والفوضى السائدة في المكتب معروفة للجميع

وبعد إضرارها بمستوى الخدمة األساسي الذي يستحقه المتوجهون للسلطة . اآلن هي تزيد ذلك
ك يجب أن يتم اإلدارية فهي تعلن أن الوضع غير المحتمل سيستمر لبضع سنوات أخرى، وبناء على ذل

  .منع السكان المتضررين من التوجه إلى الهيئات القضائية ومهاجمة سلوكها
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إلى ادعاء سلطة الهجرة والسكان بأن تقديم  »موكيد«تطرق المحامي بنيامين احستريفا من 
على ضوء القلق الكبير لمن «االستئناف يعطي أفضلية للمتقدم على من ال يتقدم للمحكمة وكتب بأنه 

عليها الرفض للوضع الصعب للمتضررين من سلوكها، فإن السلطة مدعوة ألن توجه إلى موكيد كل يجب 
  .«مواطن من شرق القدس يواجه غطرستها أو معاملتها المهينة

لقد قدمت للمحكمة خطة لمعالجة المسألة «ًوجاء من سلطة الهجرة والسكان ردا على ذلك أنه 
 لذلك طلبنا من المحكمة منحنا اإلمكانية لمعالجة الحاالت في إطار المبدئية التي طرحت في االستئنافات،

  .«هذه الخطة

 ٩ ص٥/٦/٢٠١٩الدستور 
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  شعر

  !!وال معايدات إلى غيرها" القدس"معايدة خجولة إلى 
  

 حيدر محمود

ِلك يا قدس، ما يليق بعينك َِ ْ َ ُِ ُ ُ  

ُمن الكحل، والدم الحناء ّ ِ ُِ  ِ ْ ُ َ  

ُعيبنا َِأننا عجزنا عن الموت: َْ ْ ِ َ   

ُلم يعجز األبناء.. ْولكن ِ َ َْ!!  

ِصالح الدين"ّفلقد َأقبلوا، كأن  َ"  

ُفيهم، وفي يديه اللواء ِ ْ َ َ  

ِوتنادوا إلى الفداء ِ ْ َ ًرعودا: ََ ُ  

ًوبروقا ُفنعم نعم الفداء.. ُ ِ ِ َِ َْ ْ َ  

ْيا أحباءنا الذين افتدونا َ ْ َ  

ْبدماهم ُ ُما زال ثم رجاء.. ِِ َ َ  

ّال تبالوا بنا، وال تسمعوا منا َ ْ َ ُِ  

ُفكل الذي نقول  ُ ُهراء": َ ُ!!"  

َُأنتم الرائعون، ال نحن، فالقدس ْ ُ ُ َ  

ُابتداء لديكم ُ   ُوانتهاء.. ٌ

ّودم طاهر يسيل، وأما ُ ٌ ِ ٌ َ َ  

َعندنا ْ ِهي َف.. ِ ُدمعة خرساء"ْ ٌ!"  



 
٤١

ََأيها الصامدون، لن تستجيب ْ َ َ ّ   

ُلكن ستستجيب السماء.. ُاألرض َ ُ َ َْ ْ!! 

  ١٢ ص٤/٦/٢٠١٩الرأي 
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  أخبار باللغة اإلنجليزية

Germany in ‘complete agreement’ with Jordan on Palestinian cause 
 

By JT - Jun 10,2019 - Foreign Minister Ayman Safadi meets with his 
German counterpart Heiko Maas in Amman on Sunday (AFP photo) 

AMMAN — Germany on Sunday announced that it would grant 
Jordan a $100-million unconditional loan to support the Kingdom's economic 
reform programme. 

The announcement was made during a meeting held between Foreign 
Minister Ayman Safadi and his German counterpart Heiko Maas over 
developing the two countries' strategic partnership, a Foreign Ministry 
statement said. 

Talks also went over regional developments and ways to resolve them to 
achieve peace and stability. 

The top officials agreed on keeping up coordination and consultation to 
ease tensions and achieve regional security and stability, reiterating their 
countries’ commitment to the two-state solution, which they said is the only 
solution to the Palestinian-Israeli conflict and a peaceful and secure region. 

In press remarks following the talks, Safadi commended Germany’s 
“unwavering position” in support of the two-state solution and its efforts 
towards that end. 

“We want comprehensive and lasting peace, which cannot be achieved 
without ending the occupation and establishing an independent Palestinian 
state on the June 4, 1967 lines with East Jerusalem as its capital,” Safadi said. 

He stressed that the solution to the Palestinian-Israeli conflict is a 
political one, and there would be no solution that falls outside the framework 
of a political resolution ending the occupation in accordance with 
international resolutions and the Arab Peace Initiative. 

For his part, Maas said that Germany is “in complete agreement” with 
Jordan in regard to the Palestinian cause, and that negotiations leading to two 
states is the sole path towards peace, reiterating that his country will further 
increase support for UNRWA. 

Germany relies on Jordan’s assessment of the regional situation, Maas 
added, stressing the importance of the Kingdom’s “balancing role and 
extensive knowledge” in the region. 



 
٤٢

Safadi expressed gratitude for Germany’s support to the UNRWA 
noting that it is imperative for the agency to continue playing its role towards 
more than 5.4 million Palestinian refugees.  

Safadi and Maas also discussed the progress of efforts seeking to reach a 
political solution to the Syrian crisis, among other regional developments, 
especially efforts exerted to defuse tensions with Iran, the statement added.  

Safadi commended the solid Jordanian-German partnership expressing 
gratitude for Germany’s support of refugee-burdened Jordan, which hosts 1.3 
million Syrian refugees in spite of the tough economic conditions. 

Safadi noted that Germany is the second largest donor to Jordan. 
He noted that the two sides agreed on intensifying efforts to solve 

regional crises on the bases of dialogue, good neighbourliness and non-
interference in internal affairs. 

Maas, during his second official visit to the Kingdom which coincides 
with the 20th anniversary of His Majesty King Abdullah’s Accession to the 
Throne, extended congratulations on this occasion, shedding light on the 
special role in safeguarding Jerusalem’s holy sites.  

“We are aware of the difficult economic situation the Kingdom is 
experiencing,” he said, commending Jordan’s cooperation with the IMF to 
achieve reforms. 

Talks also covered Jordanian-German cooperation on the war against 
Daesh and German troops stationed in Jordan as part of the international 
coalition against the terror group, according to the statement. 
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Jordan marks King’s 20th Accession to Throne anniversary 
 

By JT - Jun 09,2019 - AMMAN — Jordan celebrates the 20th 
anniversary of His Majesty King Abdullah’s Accession to the Throne on 
Sunday. 

Since his Accession on June 9, 1999, the King has embarked on 
comprehensive democratic reform in the Kingdom, giving special attention to 
internal and external national issues. 

In particular, he has focused on improving Jordan’s capabilities as a 
modern country, emphasising investment in the Kingdom’s human resources 
and innovation as a means to combat the nationwide shortage of natural 
resources. 

In addition to these priorities, His Majesty has always been committed 
to advocating for the Palestinian people's right to have an independent state 
and safeguarding Islamic and Christian holy sites in Jerusalem. 

Under the King’s leadership, Jordan is working towards a just and 
comprehensive peace in the Middle East and is part of an international 
coalition to fight terrorism. 
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Throughout the past 20 years, the King has carried the banner of 
tolerance and coexistence, launching the “Amman Message” to portray the 
true essence of Islam, which is based on moderation and rejection of 
extremism. 

In addition, the UN General Assembly adopted the King’s initiative, 
“World Interfaith Harmony Week”, in October 2010. 

He also sees economic reform as a major concern, and consequently 
directed former prime minister Hani Mulki and his government to prepare a 
package of measures designed to overcome economic challenges. 

Under Royal directives, the previous government, led by Abdullah 
Ensour, prepared the Jordan Vision 2025, which His Majesty described as “a 
long-term national blueprint that outlines the integrated framework of 
economic and social policies based on providing opportunities for all and 
serving as the base to enhance the rule of law, equal opportunity, increasing 
public participation in policymaking and achieving sustainable and 
comprehensive development”. 

The Kingdom, under His Majesty’s rule, took the initiative to 
implement much-needed political reforms, with five parliamentary elections 
taking place over the past 19 years. 

The King has said these developments would lead to “the endgame of 
our process: building and developing political parties and bringing forth 
parliamentary government”. 

The Decentralisation Law, which came into force in 2015, has been 
aimed at enhancing public participation in development-related decisions. The 
King instructed the government at the time to issue all the necessary by-laws 
and instructions to implement the Decentralisation Law, stressing that 
political reform also requires strengthening the rule of law and implementing 
administrative reform measures. 

The September 2011 constitutional amendments necessitated the 
enactment or amendment of several laws, including those that mandated the 
establishment of the Independent Elections Commission and the 
Constitutional Court. 

Jordan Times Jun 09,2019  
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Royal Court launches heritage website 
 

By JT - Jun 10,2019 - AMMAN — The Royal Hashemite Court (RHC) 
on Sunday launched the Kingdom’s official Royal heritage website for the 
20th anniversary of His Majesty King Abdullah’s Accession to the Throne. 

The website, run by the RHC’s Royal Heritage Department, aims to 
raise awareness about Hashemite history and achievements, and to shed light 
on the nation’s journey, the Jordan News Agency, Petra, reported. 



 
٤٤

The website was designed to introduce users to the Kingdom’s heritage 
projects and their components within the fields of politics, culture, 
development and the military. 

It also showcases the most notable political events in modern Jordanian 
history, with a focus on the RHC, royal tombs and banners and the writings 
and speeches given by Hashemite kings. 

On social heritage, the site displays what the Hashemites have done for 
the various components of Jordanian society. 

The religious heritage page focuses on the religious and historic 
legitimacy of the Hashemites, who took it upon themselves to spread Islam’s 
message of tolerance and its noble values of justice and forgiveness, according 
to Petra. 

It also sheds light on Hashemite Custodianship over Jerusalem’s 
Muslim and Christian holy sites. 

The military heritage section highlights the armed forces’ most 
important monuments, including the Karameh Battle memorial and the 
northern martyr’s monument. 

The site also provides information on the history of the Great Arab 
Revolt, the formation of the Jordan Armed Forces-Arab Army and the 
Kingdom’s independence. 
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