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  ١٦  .إال بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ال أمن وال استقرار وال ازدهار: الملك للقادة العرب •

  ١٧  .ظهور الملك باللباس العسكري وتصريحاته حول القدس رسالة للمتربصين: ةالجزير •

والتوصل إلى حلول ألزمات .. دة إطالق مفاوضات السالمالدور األوروبي مهم في إعا: الملك لموغيريني •
  ١٧  .المنطقة

  ١٨  ."نداء القدس"أحـيـي مـبـادرة : الـمـلـك •

  ١٨  .الملك يــعــود إلـى أرض الوطـن بعـد ترؤسـه الوفد األردني المشارك بقمة تونس •

  ١٩  .ًالملك سيظل حاميا للمقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس: نواب •

  ١٩  .ُك يعيد الزخم واألولوية للقدس والقضية الفلسطينية على طاولة القرار العربيالمل •

  ٢٠  .حل الدولتين موقف أردني ثابت تجاه القضية الفلسطينية: البخيت •

  ٢١  .موقف الملك تجاه القدس عكس نفسه على مقررات قمة تونس: "الدستور"حاتم عبد القادر لـ  •

  ٢١  .ا اولوية يكرس الملك كل جهود المملكة من أجلهاحماية القدس ومقدساته: الصفدي •

  ٢٢  .شهادات فلسطينية بأهمية دور الملك في اعادة بعث القضية الفلسطينية اولوية عربية •

  ٢٣  .يدعو لسالم عادل يفضي لدولة فلسطينية مستقلة: الملك •

  ٢٤  .الثوابت األردنية تركز على الوصاية الهاشمية وحقوق الفلسطينيين: الرزاز •

  ٢٤  .فلسطين النيابية تبحث توصيات ندوة اإلعالم والقدس •

  ٢٥  .ًنائب أردني يطالب بإبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحا •

  ٢٥  .الملك يشدد على ضرورة وقف التصعيد اإلسرائيلي في القدس •

  ٢٦  .ضـرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس: الملك •

  ٢٧  .اء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتينالملك يؤكد ضرورة إنه •

  ٢٧  .موقف األردن واضح وثابت بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي أولية لنا •

  ٢٨  .األردن يقف خلف الملك في الوصاية على المقدسات: الطراونة •

  ٢٩  .القدس أوالها الهاشميون جل اهتمامهم: داوود •

  ٢٩  .كنائس القدسبحث التحديات التي تواجه  •

  ٣٠  .ًالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس يقف خلفها الشعب األردني والعرب جميعا: البصل أبو •

  ٣٠  . نقدر رعاية الملك لمقدسات القدس الشريف ومنها الكنيسة السريانية:بطريرك انطاكية •

  ٣٠  .ميةالتحام شعبي مع القيادة خلف فلسطين والقدس والوصاية الهاش: الرزاز •



  
  ٣ 

  ٣١  .إطالق برامج توعوية حول القدس باألردن •

  ٣٢  .اتفاقية توأمة بين تجارة عمان والتجارية الصناعية العربية بالقدس •

  ٣٢  .الوصاية الهاشمية على المسجد االقصى مسؤولية تاريخية ودينية: ابو البصل •

  ٣٣  .ومشرفموقف الملك من القضية الفلسطينية وخاصة القدس واضح وجريء : المصري •

  ٣٤  .ضد االحتالل بكافة السبل المتاحة" بالتحشيد"مستمرون : السعود •

  ٣٥  .القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية لألردن: الصفدي •

  ٣٦  .واضحة تجاه القضية الفلسطينية" التوطين والوطن البديل والقدس"الملك " الءات: "غنيمات •

  ٣٦  . ببطالن إجراءات االحتالل اإلسرائيلي في القدسقرار أممي: الخارجية األردنية •

  ٣٨  .القمة الثالثية تؤكد دعم جهود الملك في حماية األماكن المقدسة في القدس •

  ٣٨  .لسطين النيابية تؤكد ضرورة تعريف النشء الجديد بتاريخ فلسطين والقدس ومقدساتهاف •

  ٣٩  .والحفاظ عليها واجب على الجميع.. نتمسك بأوقاف القدس كحق لألمة: أبو البصل •

  ٤٠  . تعلن إقامة يوم مقدسي السبت المقبللسطين النيابيةف •

  ٤١  .وال حل للقضية إال بالدولتين. .موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية والقدس: الملك •

  ٤٢  .حماية المقدسات وهويتها أمانة ومسؤولية تاريخية: الصفدي •

  ٤٢  .نقف داعمين لمواقف الملك تجاه القدس: أوقاف البلقاء •

  ٤٣  .م الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة والعادلةالملك يؤكد أهمية دع •

  ٤٣  .رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن موقف الملك تجاه القدس والمقدسات •

  ٤٤  .الدفاع المدني االردني يعقد دورة تدريبية لطواقم إطفاء المسجد األقصى •

  ٤٤  .سياسيون يتحدثون عن الدور السياسي االردني في القضية الفلسطينية •

  ٤٧  .السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية: ر الخارجيةوزي •

  ٤٨  .فلسطين النيابية تلتقي رئيس أكاديمية األقصى للوقف •

  ٤٨  .الحكومة الفلسطينية تشيد بمواقف األردن والملك بالدفاع عن القدس والمقدسات •

  ٤٩  .ية ومفاهيمهاٌالوصاية الهاشمية امتداد لنهج العهدة العمر: الكيالني •

  ٥٠  ."الدول المظلومة"يدعو دول آسيا للوقوف مع " أبو السيد" •

سوق القدس "إنشاء .. مشروع أردني فلسطيني لدعم المقدسيين وصون هوية القدس: أبو غزالة •
ًواسناد البلدة القديمة اقتصاديا..  ألف مقدسي٣٥٠لتثبيت " اإللكتروني ٕ.  ٥١  

  ٥٣  .والوصاية الهاشمية تعيشان في وجدان كل أردنيالقضية الفلسطينية : مقدسيون •

  ٥٤  .نرفض تسوية القضية الفلسطينية على حساب الثوابت األردنية: غنيمات •

  ٥٥  .كالم الملك قطع كل كالم حول موضوع القدس: الصفدي •

  ٥٧  .القدس قضية مصير غير قابلة للمساومة: الطراونة •

  ٥٨  .ولسنا بحاجة إلثباتالدفاع عن القدس كار األردنيين : داودية •
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  ٥٩  ".األقصى"تدين االنتهاكات اإلسرائيلية ضد " الخارجية" •

  ٦٠  .جهود الملك حيال القدس مركزية: غنيمات •

  ٦٠  .قضية فلسطين في مجلس النواب األردني •

  ٦١  .خطاب الرحمة واإلنسانية والوئام ديدن األردن: الرزاز •

  ٦٢  .اء القدس بمؤتمر القاهرةتبرز جهود الملك إز" الشؤون الفلسطينية" •
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  ٦٢  .جائزة مصباح السالم إضاءة من أجل أرض السالم •

 الملكية لشؤون القدس في ندوة اللجنة عام  األستاذ عبد اهللا كنعان أمين قدمهاوبناءة ايجابية اقتراحات •
  ٦٣  .القدس البرلمانية

  ٦٤  .يقدم مشروع خطة إعالمية موحدة للدفاع عن القدس دسأمين عام اللجنة الملكية لشؤون الق •
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  ٦٥  ."إعالن تونس"حضور فاعل لجهود األردن والملك في  •

  ٦٦  .ّ تأكيد الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس٢٠١٩القمة العربية  •

  ٦٨  .نداء القدس رد قوي على محاوالت استهداف المدينة: الهباش •

  ٦٩  .تدين قرار البرازيل افتتاح مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة" ربينالخارجية والمغت" •

  ٦٩  .يعلن حقبة جديدة في العالقات بين إسرائيل والبرازيل نتنياهو •

ليعلم القاصي والداني أن فلسطين  :خادم الحرمين الشريفين".. قمة القدس"عام على رئاسة .. المملكة •
  ٧٠  .لمسلمينوشعبها في وجدان العرب وا

  ٧٠  .ً عربياًخطوات البرازيل مدانة وغير شرعية وتستوجب ردا: وزير القدس الفلسطيني •

  ٧١  .فتح البرازيل مكتب تمثيل تجاري في القدس مخالف للقانون الدولي: الزبن •

  ٧١  .السلطة الفلسطينية تدرس احتمال قطع العالقات مع البرازيل والمجر •

ًة على المقدسات في القدس ستبقى عنوانا أردنيا واضحاالوصاية الهاشمي: ابو كركي • ً ً.  ٧٢  

الشرعية "ًرئيس الوزراء يجدد التأكيد على موقف االردن الداعم لحل القضية الفلسطينية استنادا لـ  •
  ٧٤  ".الدولية

  ٧٤  ."القدس"الصفدي يحذر من تبعات إجراءات إسرائيل لتغيير هوية  •

  ٧٥  .ل السالم في الشرق األوسطر جهود الملك الساعية إلحاليقدت •

ّموقف الملك تجاه القدس والمقدسات مشرف: "الدستور" الطيبي لـ • ُ.  ٧٦  

  ٧٦  ."صفقة القرن"نخشى من : وزير إسرائيلي •
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  ٧٧  .نسعى لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين: الطراونة •

  ٧٧  .لشعب الفلسطينيتندد بإرهاب المستوطنين وتدعو لحماية دولية ل" الخارجية الفلسطينية" •

  ٧٨  .عريقات يثمن مواقف الملك والشعب المغربي تجاه فلسطين والقدس •

  ٧٨  .السفير الجورجي يشيد بموقف األردن بقيادة الملك تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات •

  ٧٨  .ًالطراونة يترأس في الدوحة اجتماعا لتنسيق مواقف المجموعة البرلمانية العربية •

  ٧٩  .صفقة القــرن طريق إلى العدم: الفـــروف •

  ٧٩  .ًنثمن عاليا موقف الملك عبداهللا الثاني تجاه القضية الفلسطينية: عريقات •

  ٨٠  .مؤتمرون يؤكدون ان حل النزاع العربي االسرائيلي أساس استقرار المنطقة •

  ٨٠  .الفايز ينقل رسالة خطية من الملك إلى العاهل السعودي •

  ٨١  .فارتها إلى مدينة القدس المحتلةسلوفاكيا تنفي نقل س •

  ٨١  .القدس فوق السياسة وفوق النقاش واألردن ال يساوم في هذا الموضوع •

  ٨٣  .تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم االستيطان المتواصلة في فلسطين الفلسطينية الخارجية •

  ٨٤  .انية في الضفة الغربيةبريطانيا تدين بشدة خطط الكيان اإلسرائيلي بناء وحدات استيط •

  ٨٤  .األمم المتحدة تجدد التأكيد على عدم شرعية كل األنشطة االستيطانية •

  ٨٤  .ًآل ثاني والطراونة يؤكدان أهمية التنسيق والتشاور دفاعا عن القدس وفلسطين •

  ٨٥  .نيةنقدر الوصاية الهاشمية على المقدسات وجهود الملك في الدفاع عن القضية الفلسطي: الرجاني •

  ٨٥  .العالقات األردنية اإلسرائيلية مرشحة للمزيد من التوتر •

  ٨٧  .سأعمل على نقل السفارة للقدس: الرئيس البرازيلي يؤكد •

  ٨٧  .لدينا رؤى مشتركة مع ايطاليا حول السالم ومستقبل القدس: جاللته لـ ماتاريال •

  ٨٨  .أمير قطر يدعم الوصاية الهاشمية على القدس •

  ٨٨  .رجية األمريكي يرفض تحديد موقف واشنطن من ضم الضفة والدولة الفلسطينيةوزير الخا •

والمس بحقوق " صفقة القرن"لـ  التجديد لحكومة إسرائيلية يمينية لن يغير من موقف األردن الرافض •
  ٨٩  .الشعب الفلسطيني

  ٩١  . الوصاية على القدس هاشمية ولن نقايض أو نتنازل:الطراونة •

  ٩٢  .ملك أعاد القضية الفلسطينية الى الواجهةال: المعايطة •

  ٩٣  .األردن لن يتخلى عن ثوابته الوطنية الراسخة: الفايز •

  ٩٤  ."األونروا"االردن يشارك باجتماع في ستوكهولم لحشد الدعم لـ  •

  ٩٥  "...صفقة القرن"خيارات األردن في مواجهة  •

  ٩٧  .سطينية غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدوليةاالستيطان بكافة أشكاله على األراضي الفل: أبو ردينة •

  ٩٧  .تـثميــن نـيـابــي لـعــدم نـقــل السفــارة البارغوانية الى القدس •

  ٩٨  .االردن يشارك باالجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب بطلب من فلسطين •
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  ٩٨  .قدساتبرلمانات األردن واليونان وقبرص تؤكد دعم الوصاية الهاشمية على الم •

  ٩٩  .تسقط ضمان إقامة دولة فلسطينية" صفقة القرن: "واشنطن بوست •

  ١٠٠   .الحكومة الفلسطينية الجديدة ترفض خطة ترامب للسالم بين اسرائيل والفلسطينيين.. في أولى جلساتها •

  ١٠٠  .مسؤولون أوروبيون ينتقدون سياسة ترامب تجاه القضية الفلسطينية •

ًألشقاء العرب للوقوف صفا واحدا لمواجهة شعث يدعو ا: القاهرة •   ١٠١  ".صفقة العار"ً

  ١٠٣  .تصاعد الرفض الدولي لصفقة القرن قبل طرحها •

  ١٠٤  .وواشنطن تعزز أمن سفاراتها.. ًلن يكشف عنها حاليا" صفقة القرن: "غرينبالت •

  ١٠٥  .نائبة أمريكية تقترح قطع المساعدات عن إسرائيل لجرائمها بالضفة الغربية •

  ١٠٥  .الصداقة البرلمانية األردنية المكسيكية تدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات •

  ١٠٦  .الملك يتسلم رسالة من ملك ماليزيا نقلها وزير التعليم الماليزي •

  ١٠٦  .بدون مناقشة تقسيم القدس لن نتعامل مع خطة ترامب: وزير اإلعالم الفلسطيني •

  ١٠٧  .ية على المقدساتتركيا تؤكد دعمها للوصاية الهاشم •

  ١٠٧  .ًالطارىء غدا" الوزاري العربي"األردن يشارك بـ •

  ١٠٨  .ضرورة أن تكون قضية القدس أولى أولويات األمة اإلسالمية: الحسنات •

  ١٠٩  .السفير السويسري في فلسطين يثمن رعاية ووصاية الملك على المقدسات بالقدس •

  ١٠٩  ."صفقة القرن"بية اليوم لبحث تحديات عباس يحضر االجتماع الطارئ للجامعة العر •

  ١١٠  .نفخر بأمانة الوصاية الهاشمية: الطراونة من بغداد •

  ١١١  ".صفقة القرن"سياسيون يؤكدون ضرورة التشبيك بين الدول للوصول لموقف موحد يفشل  •

  ١١٢  .نتنياهو يؤمن بالسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: محمود عباس •

  ١١٣  .%٩٩خطة ترامب محكوم عليها بالفشل بنسبة : نسي لدى الواليات المتحدةالسفير الفر •

  ١١٣  .موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته: أمير الكويت •

  ١١٤  .باكستان تدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات •

  ١١٥  . محكوم عليها بالفشل"صفقة القــرن ":مســؤول فرنسي •

  ١١٦  .سنواصل معركة الدفاع عن القدس ومقداستنا اإلسالمية والمسيحية: سطيني الفلوزير الحكم المحلي •

  ١١٦  .ّحكومة إسرائيل يمينية عنصرية ونتنياهو متطرف: ساندرز •

  ١١٧  .األردن لن يكون وطنا بديال للفلسطينيين والكونفدرالية إشاعة: واشنطن •

  ١١٧  ."صفقة القرن"رة الجامعة العربية حذرت دبلوماسيين أوروبيين من خطو: هآرتس •

  ١١٨  .اسرائيل تهاجم سويسرا •

  ١١٨  .قرار واشنطن حول القدس والجوالن مزعزع للشرق األوسط: موسكو •

  ١١٩  .ندعم مواقف الملك الوصي على المقدسات: مسؤل تركي •

  ١١٩  .بطريركية الروم األرثوذكس ترفض المساس بالوصاية الهاشمية •
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  ١١٩  .ـى طاولــة مجلـس األمـن اليــومالقـضيــة الفـلسطيـنـيــة عـلـ •

  ١٢١  .نفخر بمواقف الملك عبداهللا الثاني تجاه القدس والقضايا العربية: السفير الكويتي •

ة األردن مركز الستقرار المنطقة والوصاية الهاشمية تحقق التوازن في المدين: السفير اإليطالي •
  ١٢١  .قة بمدينة القدسال يمكن قبول القرارات األحادية المتعل.. المقدسة

  ١٢٢  .فلسطين والقدس الجرح النازف والجوالن سورية: الرئيس التركي •

  ١٢٣  .آمال إحياء حل الدولتين ما زالت تستبدل بمخاوف ضم األراضي بالمستقبل: األمم المتحدة •

  ١٢٣  .."صفقة القرن"عباس يجدد رفضه لـ  •

  ١٢٤  ."لن يكتب له النجاح"ة دولة أي حل للقضية الفلسطينية ال يشمل إقام: السعودية •
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  ١٢٥  .موقف قوي للملك عبداللـه في نصرة القدس: موقع مونيتور األمريكي •

  ١٢٦  .األردن مستمـر بـدوره التاريخي في حماية القدس.. رسالة الملك في القمة •

  ١٢٨  .تقرير الشؤون الفلسطينية الشهري يبرز مواقف الملك تجاه القدس والمقدسات •

  ١٢٨  .يرصد منع الصالة بحق مقدسيين" األورومتوسطي" •

  ١٢٩  ".قمة تونس"األردن يفرض المشهد الفلسطيني على  •

  ١٣٠  .خطوات إسرائيلية متسارعة إلنهاء حل الدولتين... عشية االنتخابات •

  ١٣١  .ًقريبا..  بؤرة استيطانية في الضفة٧٠االحتالل يشرعن  •

  ١٣٣  .عداد تقارير فنية حول االعتداءات اإلسرائيلية على األقصىانطالق اجتماع خبراء االيسيسكو إل •

  ١٣٤  .الملك يرعى االحتفال بذكرى اإلسراء والمعراج •

  ١٣٦  .ًاألسرى الفلسطينيون يخوضون إضرابا عن الطعام اليوم ضد سياسة االحتالل الجائرة •

  ١٣٨  .إسرائيلي ألف شيكل ضد األسرى األشبال بسجن ٣٧غرامات ": األسرى الفلسطينيين" •

  ١٣٨  ."لحل الدولتين"السالم غائب وال مكان : اليوم" الكنيست"انتخابات  •

  ١٤٢  .انتصار أردني جديد للقدس بإقرار دولي •

  ١٤٤  .استيطان وراء استيطان •

  ١٤٤  . شهد أعلى نسبة هدم للمنازل ذاتيا في القدس٢٠١٩عام ": مدينة القدس" الحموري لـ •

  ١٤٥  .١٩٦٧يل اعتقلت مليون فلسطيني منذ إسرائ: مؤسسات فلسطينية •

ً معتقال فلسطينيا بأسبوعين وهدم ومصادرة ١٩٧ شهداء و٧: أوتشا •  مبنى بالضفة منذ مطلع ١٤٥ً
٢٠١٩.  

١٤٦  

  ١٤٧  . آالف معتقل بسجون االحتالل٦بمطالب اإلفراج عن " يوم األسير"الفلسطينيون يحيون  •

  ١٤٩  .مة وسط انتشار أمني كثيف في القدسالمسيحيون الكاثوليك يحيون الجمعة العظي •

  ١٥٠  ".صفقة القرن"صمود األردن متواصل في مواجهة  •



  
  ٨ 

  ١٥١  .سيناريوهات أمريكية متعددة وحلم فلسطيني مستبعد"... صفقة القرن" •

  ١٥٤  .تمهيد لتغيير واقع المنطقة": غالف القدس"استهداف االحتالل  •

  ١٥٦  . المبارك األقـصـىات واسعة للمسجدمدعـوات مسعـورة القـتحـا: أوقـاف القـدس •

  ١٥٧  .جرائم االحتالل خالل آذار الماضي تتصاعد •

  ١٦٠  .غموض أميركي وقلق عربي وعالمي من التضحية بالشرعية الدولية".. صفقة القرن" •

  ١٦٢  ".صفقة القرن"واشنطن قلقة من موقف األردن الرافض لـ : صحف إسرائيلية •

  ١٦٣  .القدس في عيد الفصحأبرز كنائس : فيديوغراف •

  ١٦٤  .لن يمرا" صفقة القرن"و" الوطن البديل: "خطيب األقصى •

  ١٦٥  .تبرز في تقريرها موقف االردن الثابت حيال القضية" الشؤون الفلسطينية •

  ١٦٦  %.٥٦ارتفاع نسبة هدم منازل المواطنين داخل القدس المحتلة إلى ": بتسيلم"مؤسسة  •
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  ١٦٦  .ون إطارات ويخطون شعارات بالقدسمستوطنون يعطب •

  ١٦٦  .مستوطنون يواصلون اقتحام ساحات األقصى بحماية مشددة •

  ١٦٧  . وحدة استيطانية بالقدس والضفة١٤٠٠االحتالل يوافق على بناء : صحيفة •

  ١٦٧  ."شعفاط"ًاالحتالل يهدم بركسا للمواشي في : القدس •

  ١٦٧  .االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة •

  ١٦٨  .االحتالل يقتحم مصلى القبلي بالقوة ويعتقل حارسين بعد فتحهما مصلى باب الرحمة •

  ١٦٨  .االحتالل يلزم صاحب البناية التي هدمها بدفع فاتورة الهدم: القدس •

  ١٦٨  . فلسطينيين بمواجهات مع االحتالل شمالي القدس٧إصابة  •

  ١٦٩  .دسً دونما في الق٥٥٠االستيطانية تستولي على ) العاد( •

  ١٦٩  .في محيط القدس القديمة" التلفريك" تقديم اعتراضات على مشروع  •

  ١٧٠  .استشهاد شاب برصاص مستوطن جنوب نابلس.. تركه جنود االحتالل ينزف •

  ١٧٠  . االحتالل يعتقل المقدسي أحمد نجيب بذريعة فتح مصلى الرحمة- فلسطين •

ً طفال فلسطينيا قاصرا في سجون االحتالل٢٥٠ • ً ً.  ١٧١  

  ١٧١  ".األقصى"يقود اقتحامات " غليك"الحاخام المتطرف  •

  ١٧٢  .االحتالل يعتقل مقدسيا للضغط على نجله لتسليم نفسه •

  ١٧٢  .مواجهات مع االحتالل بمخيم شعفاط والعيزرية بالقدس •

  ١٧٣  .االحتالل يصادق على بناء مئات الوحدات االستيطانية جنوب القدس المحتلة •

  ١٧٣  .واالحتالل يمنع اآلذان" األقصى"ـًانتهاكا ل ٥٦ •

  ١٧٣  .مستوطن اقتحموا األقصى منذ الصباح ١٤٠ •



  
  ٩ 

  ١٧٤  .اإلسرائيليةّاالحتالل يحول القدس إلى ثكنة عسكرية عشية االنتخابات  •

  ١٧٤  .قوات االحتالل تعتدي على طفل وتعتقله في باب العامود: القدس •

  ١٧٤  . أطفال٤س المنزلي على االحتالل يعتقل شابين من القدس ويفرض الحب •

  ١٧٥  .ُ ويلصق إخطارات هدم لمنازل"العيسوية"االحتالل يقتحم : القدس •

  ١٧٥  ."ارفاعية"ًمحكمة االحتالل العليا تؤيد قرارا بهدم منزل األسير : القدس •

  ١٧٥  .وزير إسرائيلي يقتحم األقصى برفقة عشرات المستوطنين •

  ١٧٦  .ًا خالل حملة مداهمات في الضفة والقدس مواطن١٣اعتقال  بينهم محافظ القدس •

  ١٧٦  ."ذاتيا"بلدية االحتالل تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها .. القدس •

ًاالحتالل يسحب هوية أسيرين مقدسيين يقضيان أحكاما عالية • ّ.  ١٧٦  

  ١٧٧  .االحتالل يقرر هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان بالقدس •

  ١٧٧  . عشرات المنازل بحي سلوانمحكمة صهيونية تقرر هدم •

  ١٧٨  . بضغط من االحتاللًامقدسي يشرع بهدم منزله ذاتي •

  ١٧٨  ".حزما"االحتالل يشن حملة تنكيل واسعة في : القدس •

  ١٧٨  .واعتقاالت واسعة.. هدم منازل بالضفة •

  ١٧٩  .حديقة جديدة في منطقة القدس •

  ١٧٩  .اع غزة عدة أياماالحتالل يقرر فرض اإلغالق الشامل على الضفة وقط •

  ١٨٠  .والقدس ثكنة عسكرية" الفصح العبري"مستوطنون يدنسون األقصى بـ  •

  ١٨١  .استنكار واسع لحملة بلدية االحتالل في مخيم قلنديا وكفر عقب: القدس •

  ١٨١  .االحتالل يكثف هدمه لمنازل المواطنين في القدس: صيام •

  ١٨٢  .بسلوان" وادي ياصول"االحتالل يشرع بعمليات هدم حي  •

  ١٨٢  ."األقصى"المقدسيون يتصدون النتهاكات المستوطنين في  •

  ١٨٣  .عشرات آالف اليهود أمام حائط البراق •

  ١٨٤  .االحتالل يعتقل مدير المتحف اإلسالمي في المسجد األقصى •

  ١٨٤  .قائد شرطة االحتالل يقتحم االقصى وصلوات وشعائر تلمودية في محيطه •

  ١٨٥  ."الفصح"يقتحمون المسجد األقصى برابع أيام مئات المستوطنين  •

  ١٨٥  .ً يوما١٣االحتالل يبعد سيدة مقدسية عن المسجد األقصى  •

  ١٨٥  ."أبو ليلى"االحتالل ينتقم من الشهيد  •

ً مستوطنا يقتحمون موقعا أثريا في قرية الجيب بالقدس٢٥٠ • ً ً.  ١٨٦  

  ١٨٦  .مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون األقصى •

  ١٨٦  .ًاالحتالل يرغم فلسطينيا في القدس على هدم منزله بيديه •

  ١٨٧  .الكشف عن مستند يظهر السماح للمستوطنين بالصالة العلنية في األقصى •
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  ١٨٧  .االحالل يشدد إجراءاته ويغلق القدس القديمة بحجة األعياد •

  ١٨٨  .العبري" الفصح"ً مستوطنا اقتحموا باحات األقصى خالل ٢٢٣٠ •

  ١٨٨  ! وحتى اآلن١٩٦٧يل تعتقل مليون فلسطيني منذ إسرائ •

  ١٨٩  .األعياد اليهودية تحولت لالعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم •

  ١٩٠  .مستوطنون يقتحمون األقصى واالحتالل يواصل مالحقة المقدسيين •

  ١٩١  .٢٠١٤ًاالحتالل يفرض حكما بالسجن على مسعف مقدسي بتهمة االعتداء على جندي عام  •

  ١٩٢  .٦٧  ألف طفل فلسطيني منذ العام٥٠االحتالل يعتقل  •

  ١٩٢  ."عدم الترخيص"االحتالل يهدم منشآت سكنية وزراعية في القدس بحجة  •

  ١٩٣  .ً فلسطينيا في الضفة٢٠ واالحتالل يعتقل "األقصى"مستوطنون يقتحمون  •

  ١٩٣  .ًاالحتالل يهدم منزال بالقدس.. بحجة عدم الترخيص •
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  ١٩٤  .٢األسرى يبدؤون معركة الكرامة .. بعد مماطلة االحتالل •

  ١٩٤  . سنة٢٠ إلى ١٠ً أسيرا وأسيرة من مخيم قلنديا بالقدس محكومين بين ٢٠أكثر من : معطيات •

  ١٩٥  .في ذكرى يوم األسير الفلسطيني •
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  ١٩٨  .وبشاعات إسرائيل ال تتوقف.. ذكرى مجزرة دير ياسين •

  ١٩٩  .ًما على مجزرة دير ياسين عا٧١ •
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  ٢٠٠  .كيف اغتصب االحتالل اإلسرائيلي أراضي القدس؟ •

  ٢٠١  .مخططات االستيطان المعلن عنها ستتركز في ما يسمى القدس الكبرى: أريج •

  ٢٠١  .سنصلي في األقصى رغم أنف االحتالل: الشيخ صبري •

  ٢٠١  .في األقصى" المقلوبة"االحتالل يمنع  •

  ٢٠٢  َ. يوما٤٠ئيس مجلس األوقاف يعود إلى األقصى بعد إبعاده عنه ألكثر من ر •

  ٢٠٢  .األردن يستضيف مؤتمر لجنة البرامج التعليمية للطلبة العرب في األراضي المحتلة •

  ٢٠٣  .٢٠٢٠الرجوب يقدم ملف ترشيح القدس عاصمة الرياضة االسالمية لعام  •

  ٢٠٤  .في القدس" األونروا"ية بإغالق مؤسسات لجنة مختصة تبحث التهديدات اإلسرائيل •
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  ٢٠٥  . عاما من العطاء في القدس٩٧ "..مدرسة األيتام" •

  ٢٠٦  .االحتالل يعقد جلسة للنظر باعتراضات على مشروع القطار الهوائي بالقدس •

  ٢٠٦  .عائالت مقدسية تعيش هواجس إخالئها من منازلها منتصف الشهر الجاري •

  ٢٠٧  .٢٠١٩اصمة للثقافة اإلسالمية اختيار مدينة القدس ع •

  ٢٠٧  .االحتالل يدفع بالشباب المقدسي نحو االنحراف: مؤتمرون •

  ٢٠٨  .اختتام مؤتمر لجنة البرامج التعليمية للطلبة العرب في األراضي المحتلة •

  ٢١٠  .استراحة روحية في الطريق إلى مكة.. الزاوية األفغانية بالقدس •

  ٢١١  ."األقصى"ع اليهود مستمرة في أطما: الرأيالشيخ صبري لـ  •

  ٢١٢  ".األقصى"ً ألفا يؤدون صالة الجمعة في ٦٠ •

  ٢١٢  .ما زال عدد كبير من النقوش التاريخية غير المكتشفة التي تؤكد عروبة القدس: شيك •

  ٢١٣  .ًبدء تركيب مظالت في باحات األقصى استعدادا الستقبال رمضان المبارك •

  ٢١٣  . إيجاد آليات عملية لتعزيز الصمود الفلسطيني في القدسمؤتمرون يجمعون على ضرورة •

  ٢١٦  .وزير شؤون القدس يحذر من تصاعد وتيرة الهجمة اإلسرائيلية في المدينة •

  ٢١٦  .منحة مغربية لترميم األقصى.. بالتنسيق مع األردن •

  ٢١٧  .االحتالل يحاول استغالل األعياد اليهودية لفرض واقع جديد في األقصى: المفتي •

  ٢١٧  .آالف يشاركون درب اآلالم.. القدس •
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  ٢١٨  .وتستمر.. ً عاما من الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية في القدس٩٥ •
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  ٢٢٠  .ً عماما على استشهاد القائد عبد القادر الحسيني٧١ •
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  ٢٢١  .ًفعا عن القدس والمقدساتصوت األردن سيبقى مدا: فعاليات مخيم سوف •

  ٢٢٢  .يؤكدون أحقية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس" الملكاوي"آل  •

  ٢٢٣  .متقاعدوا القوات المسلحة يثمنون مواقف الملك بالدفاع عن القدس •

  ٢٢٣  .الوصاية الهاشمية حق للملك ال ينازعه فيها أحد: جامعة الشرق األوسط •

  ٢٢٣  .الملك في مواقفه الوطنية والقومية واإلنسانيةنقف خلف : اإلسراء •
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ًالملك يرسم نهجا هاشميا عريقا وتاريخيا في حماية القدس: العربية المفتوحة • ً ً ً.  ٢٢٤  

  ٢٢٤  .مواقف الملك تجاه القدس مشرقة: جامعة إربد األهلية •

  ٢٢٥  .القدس ستحافظ على هويتها العربية في ظل الوصاية الهاشمية: منتدون •

ًمسيرة كبيرة دعما لمواقف الملك في الزرقاء غدا".. كلنا معك" • ً.  ٢٢٥  

  ٢٢٦  .نقتدي بمواقف الملك الداعمة للشباب والمدافعة عن حقوق اإلنسان: عمان األهلية •

  ٢٢٦  .جامعة جرش تؤكد دعمها لديمومة الوصاية الهاشمية على المقدسات •

  ٢٢٨  .قمة العربيةفعاليات عجلون تثمن الخطاب التاريخي للملك في ال •

  ٢٢٩  .تثمن مواقف الملك وتدعو لمواجهة االحتالل والتصدي لمخططاته" اإلعالم والقدس"ندوة  •
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  والقدس ألردنا

ال أمن وال استقرار وال :  للقادة العربالملك
إال بدولة فلسطين وعاصمتها القدس  ازدهار

  الشرقية

 

أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني أن القضية 
الفلسطينية كانت وستـبقى الهم األول الذي يشغل 
الوجدان العربي، مشددا على أن يكون األساس في 

  التعاطي معها ضمن ثوابتنا العربية،

د جاللة الملك في خطابه الذي القاها كما أك
" قمة العزم والتضامن"أمس في القمة العربية في تونس 

على أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى القضية 
ال أمن وال استقرار وال "العربية المركزية واألولى، وانه 

ازدهار في المنطقة دون حل عادل ودائم للقضية 
الفلسطيني في إقامة الفلسطينية يلبي طموحات الشعب 

دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى حل ١٩٦٧

  . "الدولتين ومبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية

وأكد جاللته أن األردن مستمـر بـدوره التاريخي 
س أما القد"في حماية القدس والدفاع عنها، إذ قال 

الشريف وما تتعرض له المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

فيها من انتهاكات هدفها تغيير تاريخ وهوية المدينة، 
وانطالقا من وصايـتـنا الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية فيها، فإنني أؤكد على أن األردن 

  ."مستمـر بـدوره التاريخي في حمايتها والدفاع عنها

الملك على أهمية مواصلة دعم ولفت جاللة 
وكالة األمم المتحدة إلغاثـة وتـشغيل الالجئين 

حتى تواصل تقديـم خدماتها ) أونروا(الفلسطينـيين 
األساسية للماليين من الالجئين الفلسطينيين في 

  :ً وتاليا جزء من نص كلمة جاللة الملك.المنطقة

   بسم اهللا الرحمن الرحيم

نا محمد النبي العربي والصالة والسالم على سيد
   الهاشمي األمين،

   أخي فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي،

   أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

   معالي األمين العام لجامعة الدول العربية،

   أصحاب الـمعالي والسعادة،

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد،

فيسرني في البداية أن أعرب ألخي فخامة 
س الباجي قايد السبسي وللجمهورية التونسية الرئي

الشقيقة عن عميق الشكر والتقدير على كرم الضيافة 
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وأن أتقدم بالشكر أيضا إلى . وحسن االستقبال والتنظيم
أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز والـمملكة العربية السعودية الشقيقة على جهودهم 

  .ولية الدورة السابقةالكبيرة في تحمل مسؤ

وأشكـر أيضا معالي األخ أحمد أبو الغيط األمين 
العام لجامعة الدول العربية وكوادرها على ما بذلوه من 
جهود خدمة للعمل العربي الـمشترك ومتابعة قرارات 

ٕإن تحدياتـنا وان اختلفت فإن .وتوصيات القمم السابقة
أن أولوياتنا مصيـرنا واحد، والبـد هـنا من االتفاق على 

  :كأمة واحدة ذات هم مشترك وتحديات واحدة هي

القضية الفلسطينية كانت وستـبقى الهم : أوال
األول الذي يشغل الوجدان العربي، ونؤكد هنا أن األساس 
في التعاطي معها البد أن يكون ضمن ثوابتنا العربية، 
فالقضية الفلسطينية يجب أن تبقى القضية العربية 

ألولى، وال أمن وال استقرار وال ازدهار في المركزية وا
المنطقة دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يلبي 
طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 

 وعاصمتها ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام 
القدس الشرقية استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السالم 

  .ة الدوليةالعربية وقرارات الشرعي

أما القدس الشريف وما تتعرض له المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية فيها من انتهاكات هدفها تغيير 
تاريخ وهوية المدينة، وانطالقا من وصايـتـنا الهاشمية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها، فإنني أؤكد 
على أن األردن مستمـر بـدوره التاريخي في حمايتها 

  . عنهاوالدفاع

ونؤكد من على هذا المنبر أيضا على أهمية 
مواصلة دعم وكالة األمم المتحدة إلغاثـة وتـشغيل 

حتى تواصل تقديـم ) أونروا(الالجئين الفلسطينـيين 
خدماتها األساسية للماليين من الالجئين الفلسطينين في 

  .>>...المنطقة

  ٣ ص١/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

اللباس العسكري  ظهور الملك ب:الجزيرة
  وتصريحاته حول القدس رسالة للمتربصين

 

جاللة » الجزيرة«اختار مشاهدو شبكة  - عمان
ًالملك عبداهللا الثاني الشخصية األكثر تأثيرا لهذا 

مساء » سباق األخبار«وفي مستهل برنامج .األسبوع
ًامس االول السبت، عرضت القناة تقريرا تتضمن 

ضية الفلسطينية والتي تصريحات جاللة الملك حول الق
  .أكد فيها أن القدس خط أحمر

وأشارت الفضائية إلى دور األردن والوصاية 
الهاشمية الموصولة منذ عهد الشريف الحسين بن علي 

ً، مؤكدة أهمية القدس بالنسبة للسياسة )طيب اهللا ثراه(
  .األردنية وأنها أحد ثوابتها

وقال التقرير الذي عرضته الفضائية إن ظهور 
جاللة الملك باللباس العسكري عند تصريحات جاللته عن 
القدس هي رسالة بوجه كل المتربصين بالقدس والوصاية 

وأشارت إلى ما يتعرض له األردن من .الهاشمية
ٍضغوطات اقتصادية إثر الموقف األردني والوصاية 

  .الهاشمية على القدس

، خالل »الجزيرة«وقال الكاتب فهد الخيطان، لـ 
مج، إن الوصاية الهاشمية والدعم المطلق للشعب البرنا

الفلسطيني لنيل حقوقه التاريخية هي ثوابت أساسية 
للسياسة األردنية، وال يمكن أن تتغير سواء اليوم أو 

 .ًمستقبال

وأكد أن مسألة التفكير في أي حلول على 
حساب المصالح الوطنية لألردن هو أمر غير قابل 

 .للنقاش

  ٥ ص١/٤/٢٠١٩الدستور 
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الدور األوروبي مهم في : الملك لموغيريني
والتوصل إلى .. إعادة إطالق مفاوضات السالم

 حلول ألزمات المنطقة
  

اجتمع جاللة الملك عبداهللا الثاني، في  –عمان 
تونس اليوم األحد، مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية 

 والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي فيديريكا
موغيريني، على هامش انعقاد أعمال الدورة العادية 
الثالثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى 

 وتم خالل اللقاء استعراض الشراكة بين األردن .القمة
  .واالتحاد األوروبي، والتطورات اإلقليمية الراهنة

وجرى التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور بين 
وبي، تجاه مختلف القضايا ذات األردن واالتحاد األور

  .االهتمام المشترك

وركز اللقاء على عملية السالم، حيث أكد جاللة 
الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية إلعادة إطالق 

ًمفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، استنادا إلى 
حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية 

ً القدس الشرقية، الفتا جاللته إلى المستقلة وعاصمتها
  .أهمية الدور األوروبي بهذا الخصوص

كما شدد جاللته على ضرورة التوصل إلى حلول 
سياسية ألزمات المنطقة، تعيد األمن واالستقرار 

  .لشعوبها

وتم التأكيد على أن الجوالن أرض سورية محتلة 
ر  وحضر اللقاء وزي.وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية

الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك، 
 .مدير مكتب جاللته، والسفير األردني في تونس

  ١/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  "نداء القدس"أحـيـي مـبـادرة : الـمـلـك

 

رحب جاللة الملك عبداهللا الثاني  - عمان
التي اطلقها ملك المغرب محمد » نداء القدس«بمبادرة 

 .ة البابا فرنسيسالسادس وقداس

وقال جاللته في تغريدة عبر موقع التواصل االجتماعي 
، التي أطلقها أخي »نداء القدس«أحيي مبادرة «: تويتر

جاللة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرنسيس، 
للتأكيد على مكانة القدس الشريف كرمز للعيش المشترك 

جمع وال القدس ت. واالحترام المتبادل والتراث اإلنساني
وكان .«تفرق وعلينا أن نعمل معا لتبقى عنوان السالم

ّوقع العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة 
القدس، والبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، على 

، في قاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، »نداء القدس«
للمحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة 

عددة األديان، والبعد الروحي والهوية الفريدة للمدينة مت
  .المقدسة

وجاء في نص النداء الذي تاله باللغة العربية األمين 
العام للمجلس العلمي األعلى محمد يسف، تأكيد الملك 

محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس على أهمية 
المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا 

 أرضا -  قبل كل شيء-تركا لإلنسانية، وبوصفهامش
للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة ألتباع الديانات 

التوحيدية الثالث، ومركزا لقيم االحترام المتبادل 
صيانة وتعزيز الطابع «وأكد البيان على ضرورة .والحوار

 الخاص للقدس الشريف كمدينة متعددة األديان، إضافة
وأعرب الملك والبابا .« وهويتها الفريدةإلى بعدها الروحي

أن تكفل داخل المدينة المقدسة حرية الولوج «عن أملهما 
إلى األماكن المقدسة، لفائدة أتباع الديانات التوحيدية 

الثالث، مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها، 
بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع المؤمنين 

خالق كل شيء، من أجل مستقبل يعم فيه إلى اهللا تعالى، 
  .«السالم واألخوة كل أرجاء المعمورة
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  ١/٤/٢٠١٩الدستور 
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الملك يــعــود إلـى أرض الوطـن بعـد ترؤسـه 
 الوفد األردني المشارك بقمة تونس

  

 عاد جاللة الملك عبداهللا الثاني - بترا - عمان
لته الوفد إلى أرض الوطن، امس األحد، بعد ترؤس جال

األردني المشارك بأعمال الدورة العادية الثالثين لمجلس 
جامعة الدول العربية على مستوى القمة في تونس، حيث 

  . ألقى جاللته كلمة األردن في الجلسة االفتتاحية

وكان جاللة الملك استهل الجولة التي شملت 
ًدوال عربية وأوروبية بزيارة إلى المملكة المغربية، أجرى 

لها مباحثات مع أخيه جاللة الملك محمد السادس، خال
ملك المملكة المغربية، تم التأكيد خاللها على دعم 
الشعب الفلسطيني في استرجاع جميع حقوقه المشروعة 
وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على 

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران لعام 
عن القدس ومقدساتها وحمايتها من الشرقية، وأن الدفاع 

كل محاوالت تغيير وضعها التاريخي والقانوني والسياسي، 
ومعالمها الدينية والحضارية اإلسالمية والمسيحية أولوية 

  .قصوى للبلدين الشقيقين

واتفق جاللتاهما خالل المباحثات على االرتقاء 
بالتعاون بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية 

ٕدة الجوانب، وادامة نهج التشاور والتنسيق متعد
وكانت مدينة أسيزي في إيطاليا المحطة الثانية .بينهما

في جولة جاللة الملك، حيث تسلم جاللته بحضور جاللة 
، ٢٠١٩الملكة رانيا العبداهللا، جائزة مصباح السالم لعام 

ًالتي تمنح لجاللته تقديرا لجهوده في تعزيز حقوق 
 وحوار األديان والسالم في الشرق اإلنسان والتآخي

  .األوسط والعالم

كما عقد جاللته عقب تسلمه الجائزة لقاءات 
منفصلة مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، ورئيس 
الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي، ورئيس البرلمان 
االوروبي أنطونيو تاياني، تم خاللها بحث سبل النهوض 

  .رك، والتطورات اإلقليمية الراهنةبمستويات التعاون المشت

وفي فرنسا، أجرى جاللة الملك مباحثات مع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ركزت على القضية 

  .مستجدات األوضاع اإلقليميةالفلسطينية والقدس، و

  ١/٤/٢٠١٩الدستور 
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ًالملك سيظل حاميا للمقدسات اإلسالمية : نواب
  والمسيحية بالقدس

  

أكد نواب في جلستهم  – عمان – هاد المنسيج
المسائية بمجلس النواب أمس، أن جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني، سيظل حاميا للمقدسات االسالمية والمسيحية في 
القدس الشريف، حريصا على بقاء القضية الفلسطينية؛ 

  .القضية المركزية لألمة العربية

ي جاء ذلك على خلفية كلمة جاللة الملك ف
مؤتمر القمة العربي الذي عقد في تونس أمس، ومواقفه 

  .التي يعلنها دوما بشأن عروبة القدس

رسمية الكعابنة، محاسن : وفي أحاديث للنواب
الشرعة، خالد ابو حسان وفواز الزعبي، أكدوا أن جاللته 
اظهر حرصا على التضامن والتنسيق العربي، ورفض اي 

صة فيما يتعلق بالقدس تطاول على الشرعية الدولية، بخا
  .والجوالن، مؤكدا جاللته انها ارض سورية محتلة

الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف 
الطراونة، وادار جزءا منها النائب االول نصار القيسي، 
نوقشت فيها تعديالت لمواد من النظام الداخلي للنواب، 

  .>>...على ان يستكمل ذلك في جلسة الحقة

  ١٠ ص١/٤/٢٠١٩الغد 
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ُالملك يعيد الزخم واألولوية للقدس والقضية 
 الفلسطينية على طاولة القرار العربي

  

ّليس من أولوية تتقدم على القدس في وجدان 
وعقل جاللة الملك عبد اهللا الثاني، ذلك أن جاللته يدرك 
المعنى الكبير الذي تشكله المدينة المقدسة كعقيدة 

، ويرى في الدفاع عنها وبوصلة للعرب والمسلمين
ًوحمايتها واجبا وأمانة ال تنازل عنهما مهما تعاظمت 

  .الضغوط

لقد سعى جاللة الملك إلى إعادة أولوية القدس 
والقضية الفلسطينية على طاولة وأجندة القرار العربي، 
ًوهو ما تحقق خالل أعمال القمة العربية مؤخرا في 

ك وقادة الدول تونس، حيث وضع جاللته أمام إخوته ملو
العربية األولويات التي تعظم من العمل العربي المشترك، 
وعليها يمكن البناء وااللتفاف وال يتقدم عليها شيء، 
وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف القدس ودعم 

  .«األونروا«وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ّوبصوت واضح، يجسد صوت الحكمة والعقل  ُ
ّلضمير لألشقاء، يؤكد جاللته أن األمة يواجهها ونداء ا

مصير صعب، في حال بقيت على هذا النحو من 
االنقسام، ولذا يشير بأن التجارب أثبتت خالل السنوات 
الماضية بأن تحدياتنا العربية عابـرة للحدود، وليس 
بإمكان أي دولة منفردة أن تدافع عن مصالحها وتواجه 

جية وتنعم بـازدهارها دون عمقها األطماع والتدخالت الخار
  .العربي

ّإن ما تضمنته كلمة جاللة الملك في أعمال 
القمة العربية في تونس، تذهب باتجاه واضح، أن ثوابتنا 
العربية هي األساس في التعامل مع التحديات الماثلة، 
ولذا يؤكد أهمية بقاء القضية الفلسطينية بوصفها 

لى، فال أمن وال استقرار وال القضية العربية المركزية واألو

ازدهار في المنطقة دون حل عادل ودائم لها يلبي 
طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 

 وعاصمتها ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام 
القدس الشرقية استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السالم 

  .العربية وقرارات الشرعية الدولية

لنحو الذي تضمنته كلمة جاللته فإن وعلى ا
ثابتنا في األردن تجاه القدس ينطلق من الوصاية 
الهاشمية على مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، 
مستمـرين بقيادة جاللته في الدور التاريخي في حمايتها 

  .والدفاع عنها

ُونقف في األردن خلف جاللته متماسكين 
دونها المهج مؤمنين بأن القدس أغلى من الروح، و

ُتفدى، ولن نقبل المساس بها أو أي محاولة هنا أو 
هناك لتغيير الوضع القائم فيها، وعلى كل من لديه أجندة 
ًحيالها، أن يراجع نفسه ويقرأ التاريخ جيدا، حيث كانت 
بنادق جيشنا العربي تحرس مآذن وكنائس المدينة وتذود 

َعنها ببسالة، وقد جبل تراب القدس الطهور ب دماء ُ
أبطالنا الذين سنبقى على عهد الوفاء ألرواحهم، 
منافحين مدافعين عن أولى القبلتين مسرى النبي ومهد 

  .المسيح عليهما السالم

  ١٤ص ٢/٤/٢٠١٩الدستور 
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حل الدولتين موقف أردني ثابت تجاه : البخيت
  القضية الفلسطينية

 

 أكد رئيس مجلس األعيان - بترا - ّعمان 
ة معروف البخيت، موقف األردن الثابت بقيادة باإلناب

جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه القضية الفلسطينية، 
المتمثل بحل الدولتين وفق القرارات الشرعية الدولية، 
ٕواقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧
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جلس ًوأضاف خالل لقائه أمس وفدا من م
الشيوخ الفرنسي، برئاسة سكرتير لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع والقوات المسلحة أوليفييه تشيغولوتي إن 
العالقات األردنية الفرنسية تاريخية وعميقة، على مختلف 
ًالمستويات القيادية والحكومية والشعبية، مثمنا الدعم 

  .الفرنسي لمملكة في مختلف المجاالت

ة لجنة الصداقة األردنية وأشار بحضور رئيس
الفرنسية في مجلس األعيان العين هيفاء النجار، 
والسفير الفرنسي لدى المملكة دافيد بيرتولوتي، إلى 
ًالمواقف المشتركة بين البلدين، وخصوصا ما يتعلق 
ُبالقضية الفلسطينية التي تشكل المفتاح الرئيس إلحالل 

  .السالم بالمنطقة

المجتمع الدولي إلى ودعا البخيت، االتحاد و
ًتحمل مسؤولياته تجاه المملكة التي تلعب دورا كبيرا في  ً

  .إحالل السالم بمنطقة الشرق األوسط

من جانبه، قال تشيغولوتي إن األردن بالنسبة 
، وأنها ”قطب االستقرار في الشرق األوسط“ّلبالده يشكل 

تقف إلى جانبه، وتنظر إليه كشريك استراتيجي في 
  .المنطقة

أشار إلى أن لدى البلدين الصديقين العديد من و
المواقف المشتركة التي يتصدرها موقف فرنسا تجاه 
القضية الفلسطينية وحل الدولتين وفق القرارات الشرعية 
الدولية، بهدف إحالل السالم في المنطقة، مبينا أن عدم 

 اإلسرائيلي ولد مشاكل ليس فقط –حل الصراع العربي 
  .ًوسط، بل ألوروبا أيضااأللمنطقة الشرق 

  ٨ص ٢/٤/٢٠١٩الغد 
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موقف الملك : "الدستور"حاتم عبد القادر لـ  
عكس نفسه على مقررات قمة  تجاه القدس

 تونس
  

قال الوزير السابق وعضو مجلس  - عمان
 حاتم االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية في القدس

 عنه جاللة  أن الخطاب األردني الذي عبرعبد القادر
ًالملك عبداهللا الثاني بأن القدس خط أحمر، أيا كانت 
الضغوط عكس نفسه على مقررات القمة في تونس، 
حيث تضمنت هذه المقررات الثوابت العربية تجاه مدينة 

اعتباره يخص القدس والمسجد األقصى المبارك، ب
وحدهم دون غيرهم والتأكيد على أن األوقاف  المسلمين

ي القدس هي صاحبة الحق القانوني في إدارة اإلسالمية ف
شؤون المسجد األقصى المبارك من خالل الوصاية 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة 

  .القدس

اننا نرى في » الدستور«واضاف في تصريح لـ  
مواقف جاللة الملك خاصة فيما يتعلق بمقاطعة زيارته 

 سفاراتها إلى القدس هو لبعض الدول التي حاولت نقل
نموذج يجب أن يحتذى من كل الدول العربية واإلسالمية، 
ًألن جاللة الملك بهذا اإلجراء قد رسخ مبدًأ أساسيا يربط 
السياسة الخارجية والعالقات الخارجية بمواقف الدول 

   .تجاه مدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة

ور نأمل أن ترى مقررات قمة تونس الن: وقال
وأن تتلمس طريقها إلى التنفيذ الفعلي، وأن تتعامل الدول 
العربية بلغة المصالح في عالقتها الدبلوماسية 
واالقتصادية والتجارية من أجل تأكيد الحق الفلسطيني 

   .والتأكيد على عروبة مدينة القدس

ونأمل بأن يواصل األردن بقيادة جاللة الملك 
لى كافة األصعدة عبداهللا الثاني جهوده الحثيثة ع

والمستويات وأن يتحمل مسؤوليته الدينية والتاريخية 
والقانونية باعتباره صاحب الوصاية الهاشمية من أجل 
الدفاع عن عروبة القدس وحماية المسجد األقصى 

   .المبارك
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ًكما نأمل أيضا من الدول العربية واإلسالمية أن 
من أجل تساعد األردن والسلطة الفلسطينية في جهودهما 

الدفاع عن القضية الفلسطينية وقضية القدس وأن ال 
يترك األردن والفلسطينيين وحدهم في مواجهة صفقة 
القرن التي أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني رفضه القاطع 
لها، رغم كل الضغوط ورغم كل الحصار االقتصادي الذي 

  .يتعرض له األردن والسلطة الفلسطينية

  ١ص ٢/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

حماية القدس ومقدساتها اولوية : الصفدي
 يكرس الملك كل جهود المملكة من أجلها

 

 أكد وزير الخارجية وشؤون - بترا -  عمان
حماية القدس ومقدساتها "المغتربين أيمن الصفدي أن 

اإلسالمية والمسيحية والحفاظ على هويتها العربية 
ي عليها جاللة اإلسالمية والمسيحية أولوية يكرس الوص

  ".الملك عبداهللا الثاني كل جهود المملكة من أجلها

وخالل محاضرة له أمس الثالثاء في أكاديمية 
الشرطة الملكية حول مرتكزات السياسة الخارجية األردنية 
ضمن سلسلة محاضرات الدراسين ببرنامج الماجستير، 
وضع الصفدي الحضور في صورة الجهود التي يقودها 

لك إلسناد األشقاء الفلسطينيين والعمل من أجل جاللة الم
ِتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها حقهم 

) يونيو(بالحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران 
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

واستعرض الصفدي خالل المحاضرة التي 
حضرها مساعد مدير األمن العام لإلدارة والموارد البشرية 
العميد سمير بينو، ثوابت السياسة الخارجية التي يقودها 
جاللة الملك والمبادئ التي تحكمها وكيفية تعاملها مع 
تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية يما يخدم مصالح 

  .المملكة السياسية واالقتصادية واألمنية والقضايا العربية

وأشار الى أن األردن يستند في جهوده خدمة 
ٕ الوطنية إلى مكانة المملكة دوليا واقليميا والى المصالح ًٕ ً

شبكة العالقات اإلقليمية والدولية التي كرسها جاللة 
ٕالملك والى رصيد كبير من االحترام والصدقية لسياسات 
األردن وتاريخه ودوره الرئيس في تعزيز األمن واالستقرار 
وبناء جسور التواصل وتكريس ثقافة الحوار واحترام 

  .اآلخر

وتطرق وزير الخارجية الى جهود األردن من 
خالل العمل مع األشقاء والمجتمع الدولي من أجل 
التوصل الى حل سياسي لألزمة السورية يقبله السوريون 
ويعيد لسورية أمنها واستقرارها ودورها في منظومة العمل 
العربي المشترك ويتيح ظروف عودة الالجئين إلى 

  .وطنهم

ألردن في مكافحة اإلرهاب كما تحدث عن دور ا
الذي يشكل آفة ال عالقة له بحضارة أو دين ويتناقض 
وظالميته مع قيم السالم والرحمة واحترام اآلخر التي 
يحملها ديننا اإلسالمي الحنيف، الفتا إلى أن خدمة 
ًالمصالح االقتصادية باتت جزءا أساسا من عمل وزارة  ً

ح األسواق الخارجية من خالل تشجيع االستثمار وفت
  .والتعريف بالفرص االقتصادية التي توفرها المملكة

وفي نهاية اللقاء أجاب الصفدي على مداخالت 
واستفسارات الضباط المشاركين في البرنامج واستمع 
آلرائهم ومقترحاتهم ووجهات النظر التي جاءت من 
خبراتهم الواسعة المكتسبة من خالل خدمتهم العسكرية 

عملهم في الميدان والتي تسهم في واألمنية وطبيعة 
 .تطوير عمل منظومة األمن الوطني

  ٤ ص٣/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

شهادات فلسطينية بأهمية دور الملك في 
  اعادة بعث القضية الفلسطينية اولوية عربية
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يجمع الفلسطينيون  -نيفين عبد الهادي: كتبت
على اهمية مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني من 

ضية الفلسطينية، واعادة جعلها أولوية عربية ودولية الق
وتسيدها طاوالت البحث، بكل المحافل، رغم تعدد قضايا 

  .وأولويات العالمين العربي والدولي

ّالرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام 
وتحديدا خالل القمة العربية التي عقدت في تونس، قال 

صاية على إن الملك عبداهللا الثاني هو صاحب الو
ٕالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وان ثمة 

  .اتصاالت حثيثة بين الجانبين بشأن القدس

كما شدد الرئيس الفلسطيني على أن الملك 
عبداهللا الثاني هو صاحب الوصاية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية وشريكنا بالدفاع عن القدس 

دور األوقاف الشرقية عاصمة دولة فلسطين، مشيدا ب
األردنية باعتبارها مسؤولة حصريا عن إدارة شؤون 

نحن نعمل معا وسويا لوقف "المسجد األقصى، مضيفتا 
هجمات جماعات التطرف اإلسرائيلية المحمية من 
الحكومة اإلسرائيلية والعودة للوضع التاريخي القائم الذي 
تعمل الحكومة اإلسرائيلية على تغييره لصالح مشروعها 

  .ستعمارياال

وباألمس، قال رئيس المكتب السياسي لحركة 
 إسماعيل هنية، إن حركته "حماس"المقاومة اإلسالمية 

كافة الضغوطات "تقف إلى جانب األردن، في مواجهة 
الخارجية، وبخاصة األمريكية واإلسرائيلية، التي تسعى 

، مؤكدا خالل زيارة "إلى تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة
لن "، مساء أمس للمستشفى األردني بمدينة غزة، أجراها

نقبل بأي حلول لقضية فلسطين على حساب األردن 
  .وسيادته

يستهدف ) صفقة القرن(وقال هنية إن مخطط  
فلسطين واألردن، والالجئين الفلسطينيين في كافة أماكن "

  .تواجدهم

حينما يقف الملك األردني بهذه الروح "وأضاف 
ذه التداعيات التي يراد لها تصفية ال لكل ه: كي يقول

القضية والالجئين والقدس، فنحن معه في مواجهة كل 
الضغوط ليظل قويا وثابتا ومتمسكا بالثوابت العربية 

  .الفلسطينية

تابعنا "وتابع هنيه بشهادته للموقف األردني 
تصريحات الملك األخيرة، وكانت لها داللة خاصة حينما 

 البزة العسكرية واستحضر تحدث عن القدس وهو يرتدي
الدور العربي في الحماية عن المقدسات االسالمية 

  .والمسيحية في المدينة

وهي شهادة فلسطينية ثانية تأتي من مكان 
يحمل رمزية الدعم األردني الحقيقي على أرض الواقع من 
المستشفى الميداني في غزة، بأن األردن مختلف بوقوفه 

لى أرض الواقع، فهنية لجانب فلسطين بشكل عملي وع
الذي اختار أن يثمن الدور األردني بقيادة جاللة الملك 
ّمن المستشفى الميداني الذي يعد أحد أوجه الدعم 
األردني الحقيقي لفلسطين التوأم، فلسطين التي تسكن 

  .قلب وفكر ووجدان جاللة الملك واألردنيين

شهادات فلسطينية تتجدد يوميا من الشعب ومن 
ت، وممن يعيشون القضية بتفاصيلها الحقيقية، القيادا

مؤكدة أن األردن بقيادة جاللة الملك مختلف، وله كل 
الدعم من الفلسطينيين كافة، شعبا وقيادة، بإيمان مطلق 
بأن طوق النجاة بالنسبة للقضية وللقدس هو األردن، 
الذي أبقى ويبقي القضية رغما عن اإلحتالل اإلسرائيلي 

 .ف األول بين قضايا العالم والعربومؤيديه في الص

  ٣ ص٣/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

يدعو لسالم عادل يفضي لدولة : الملك
  فلسطينية مستقلة

 جاللة الملك عبداهللا بحث - بترا - عمان
، نائب رئيس معالثاني، في قصر الحسينية امس 
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جمهورية بنما وزيرة الخارجية إيسابيل دو سانت مالو، 
  . على آليات تعزيز التعاون بين البلدينفي اجتماع ركز

وأكد جاللة الملك الحرص على تطوير التعاون 
مع بنما في المجاالت السياسية واالقتصادية والسياحية، 
الفتا إلى أهمية افتتاح سفارة جمهورية بنما في عمان 

  .أخيرا

وتناول اللقاء عددا من القضايا اإلقليمية، وفي 
ية والقدس، حيث أكد جاللة مقدمتها القضية الفلسطين

الملك ضرورة التوصل إلى سالم عادل ودائم على أساس 
حل الدولتين يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية 

 ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيزان عام 
  .>>...وعاصمتها القدس الشرقية

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون .. .<<
ملك، مدير مكتب جاللته، المغتربين، ومستشار جاللة ال

  . رئيس بنما، وسفير بنما في عمانوالوفد المرافق لنائبة

  ١ص ٤/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الثوابت األردنية تركز على الوصاية : الرزاز
  الهاشمية وحقوق الفلسطينيين

  

أكد رئيس  -عبد الحكيم القرالة .  د-عمان 
دنية تركز الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الثوابت األر

على الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس وعلى حقوق الشعب الفلسطيني 

  .في إقامة دولته

وقال رئيس الوزراء خالل جلسة مجلس الوزراء 
إن الجهود الهائلة التي يبذلها جاللة «امس األربعاء، 

 الملك عبداهللا الثاني يثمنها الشعب األردني وفي نفس
الوقت واجبنا كحكومة أن نقوم بدورنا الداخلي في هذا 

  .«المضمار

لن نتخلى عن هذا «وأكد رئيس الوزراء 
الموضوع الذي يؤكد عليه جاللة الملك دوما بأنه من 
ًالثوابت الوطنية األردنية وأن هذا الموقف يشكل جزءا 
ُأساسيا من هويتنا الوطنية وأن موقفنا من كل القضايا 

كز بشكل أساسي على الثوابت المتعلقة األخرى يرت
  .«بالمقدسات وبالقدس وفلسطين

وشدد الرزاز على أن الشعب األردني متحد تجاه 
هذا الموضوع وسنستمر بذلك حتى تتحقق العدالة وتعود 

  .الحقوق ألصحابها في هذا الملف الهام

وكان مجلس الوزراء استمع خالل الجلسة إلى 
شؤون المغتربين أيمن عرض قدمه وزيرا الخارجية و

الصفدي واألوقاف والمقدسات والشؤون اإلسالمية 
الدكتور عبدالناصر ابو البصل حول مستجدات األوضاع 

  .في القدس وجهود االردن حيالها

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أن ملف 
القدس والقضية الفلسطينية تصدرت أجندة الزيارات 

سية التي بذلها جاللة الملك والجهود السياسية والدبلوما
عبداهللا الثاني خالل الفترة الماضية في زياراته إلى 
ٕالمغرب وايطاليا وفرنسا ومشاركة جاللته في القمة 

  .العربية في تونس

وأكد الصفدي أن الحفاظ على هوية القدس 
العربية اإلسالمية والمسيحية هو جهد مستمر يتابعه 

 الثاني الوصي على بشكل مباشر جاللة الملك عبداهللا
ًالمقدسات، مشددا على رفض األردن لإلجراءات 
اإلسرائيلية األحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني 

  .والتاريخي لمدينة القدس

من جهته، استعرض وزير األوقاف والشؤون 
والمقدسات اإلسالمية الجهود التي تبذلها الوزارة 

لثاني لدعم أوقاف وبتوجيهات من جاللة الملك عبداهللا ا
القدس وتمكينها من أداء دورها وواجبها في المحافظة 

الحرم القدسي الشريف  على المسجد األقصى المبارك
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ًوابقائه مفتوحا أمام المصلين المسلمين، الفتا بهذا  ً ٕ
الصدد إلى جهود الوزارة التي أثمرت عن إعادة فتح مبنى 

  .باب الرحمة

 غير قابل وأكد أن المسجد األقصى المبارك
ًللتجزئة أو التقسيم وهو يشكل جزءا أساسيا من عقيدة  ً
ًكل مسلم، مشيرا إلى اإلجراءات والجهود التي اتخذتها 
الوزارة ومن خالل مديرية أوقاف القدس لدعم صمود 

  .المقدسيين والمرابطين في المسجد األقصى

  ٣ص ٤/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ة اإلعالم فلسطين النيابية تبحث توصيات ندو
 والقدس

  

 بحثت لجنة فلسطين النيابية، -  بترا- عمان
اليوم الخميس، برئاسة النائب يحيى السعود، التوصيات 

التي نظمتها " اإلعالم والقدس"التي خلصت اليها ندوة 
  . ًاللجنة مؤخرا

وقال السعود، إن الندوة نجحت بكل المقاييس 
المضمون وحققت الغايات المرجوة منها، سواء من حيث 

ًاو المخرجات، مؤكدا أنها جاءت ترجمة للموقف الملكي 
الثابت والراسخ في الدفاع عن القضية الفلسطينية 

  . والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

وبين أن اللجنة ستقوم بعقد ورشات عمل 
ًوندوات مع جميع الجهات ذات العالقة، الفتا الى انه تم 

ب لعمل يوم مقدسي في النوادي التنسيق مع وزارة الشبا
  . الشبابية المنتشرة في جميع المحافظات

وكان المشاركون، اوصوا في الندوة بضرورة 
مواجهة سلطات االحتالل اإلسرائيلي، والتصدي 
لمخططاتهم الرامية للنيل من القدس والمقدسات 

كما طالبوا بتخصيص يوم مدرسي . اإلسالمية والمسيحية
ٕقدس، واعادة تدريس مادة القضية لتعريف الطلبة بال

ًالفلسطينية، وتضمين المناهج دورسا حول القدس 
الشريف والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وتوجيه 
الدعوة لوسائل اإلعالم بتخصيص بث متواصل ليوم واحد 

  .للحديث عن القدس والتركيز عليها

  ٤ ص٥/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

لى باب الرحمة نائب أردني يطالب بإبقاء مص
  ًمفتوحا

 عضو  طالب–عبد الرحمن  منير – ّعمان

البرلمان األردني أحمد الرقب، وزير األوقاف والشؤون 
عبد الناصر أبو البصل بالعمل  والمقدسات اإلسالمية

إبقاء  على اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي من شأنها
في المسجد األقصى بالقدس، " باب الرحمة"مصلى 

 . كل األوقاتًمفتوحا في

 ّدوت كوم إنه وجه مذكرة" القدس"وقال الرقب لـ 

فويت ت الخصوص، لاإلى وزير األوقاف األردني بهذ
أنه يتوجب اإلبقاء  ًالفرصة على المستوطنين، مضيفا

ًعلى المصلى مفتوحا بحيث ال يتعارض مع أعمال 
 . التي تقوم بها الوزارةررةالمق الصيانة

 جهود التشاركية التيّوثمن النائب األردني ال

ّأحرزتها وزارة األوقاف مع المقدسيين، الفتا إلى أن فتح  ً
ّعالمة فارقة حفزت الهمم وأشعلت شموع  "باب الرحمة"

ّمن يتربص  األمل، وأرسلت رسالة سياسية صارخة لكل
ًبالمسجد األقصى كيدا ومكرا وتهويدا، وتجاوزا للهوية  ً ًً

  .والتاريخية الدينية

  ٦/٤/٢٠١٩ القدس

* * * * *  

الملك يشدد على ضرورة وقف التصعيد 
 اإلسرائيلي في القدس
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 بحث جاللة الملك عبداهللا -  بترا- البحر الميت
الثاني، بحضور جاللة الملكة رانيا العبداهللا وسمو األمير 
الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، مع األمين العام 

م السبت، لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليو
التطورات اإلقليمية الراهنة وجهود تحقيق السالم 

 .واالستقرار في المنطقة

وبخصوص عملية السالم، أكد جاللة الملك 
ضرورة تكثيف الجهود الدولية إلنهاء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، وفق حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة 

 من الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع
 . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حزيران عام 

وشدد جاللته، خالل اللقاء الذي عقد على 
هامش أعمال المنتدى االقتصادي العالمي، على ضرورة 
وقف التصعيد اإلسرائيلي في القدس واالنتهاكات ضد 

 .الحرم القدسي الشريف /المسجد األقصى المبارك

باألزمة وتطرق اللقاء إلى التطورات المرتبطة 
السورية، حيث أكد جاللة الملك ضرورة إيجاد حل 
ًسياسي لها يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، مشددا  ً
جاللته على أن الجوالن أرض سورية محتلة وفقا لجميع 

 .قرارات الشرعية الدولية

كما تم استعراض عدد من األزمات التي تشهدها 
يجية المنطقة، وجهود الحرب على اإلرهاب ضمن استرات

 .شمولية

من جانبه، أشاد األمين العام لألمم المتحدة 
بمواقف األردن، بقيادة جاللة الملك، في استضافة 
الالجئين، داعيا الدول المانحة إلى دعم الدول 

 .المستضيفة لالجئين وفي مقدمتها األردن

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
 جاللته، والوفد ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب

  .المرافق لألمين العام لألمم المتحدة
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ضـرورة احترام الوضع القانوني : الملك
 والتاريخي القائم في القدس

 ركز لقاء جاللة الملك عبداهللا -  بترا- الفاتيكان
الثاني مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، على 

ة بمدينة القدس في أعقاب قرار الواليات التطورات المتعلق
المتحدة األمريكية االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 

 .ونقل سفارتها إليها

وتناول اللقاء، الذي حضره سمو األمير غازي 
بن محمد، كبير مستشاري جاللة الملك للشؤون الدينية 
والثقافية، المبعوث الشخصي لجاللته، تبعات القرار 

ما نتج عنه من استفزاز لمشاعر المسلمين األمريكي، و
 .والمسيحيين في المنطقة والعالم

وأكد جاللة الملك ضرورة احترام الوضع القانوني 
والتاريخي القائم في مدينة القدس، وعدم المساس به، 
حيث شدد جاللته على أن األردن سيواصل دوره التاريخي 

ية في والديني في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيح
القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه 
المقدسات، وبما يحافظ على هوية مدينة القدس كرمز 

 .للسالم

كما شدد جاللته على ضرورة تكثيف الجهود 
لحماية حقوق الفلسطينيين والمسلمين والمسيحيين في 
مدينة القدس، التي تمثل مفتاح تحقيق السالم واالستقرار 

  .قةفي المنط

وأكد جاللته ان القرار األمريكي األخير يشكل 
خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن 
وضع القدس يجب تسويته ضمن إطار حل شامل يحقق 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

 .الشرقية، تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل
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ابا فرنسيس، الذي كان من جانبه، أكد قداسة الب
أعرب عن قلقه إزاء القرار األمريكي االعتراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل، أن القدس هي مدينة فريدة ومقدسة 

ودعا قداسة البابا، خالل اللقاء، . ألتباع الديانات الثالث
إلى احترام الوضع القائم في القدس، تماشيا مع قرارات 

سهم في تجنب المزيد األمم المتحدة ذات الصلة، وبما ي
وأشار قداسة البابا فرنسيس إلى دور . من العنف والتوتر

جاللة الملك عبداهللا الثاني المحوري في حماية المقدسات 
في القدس، مشيدا بالتزام األردن بتحقيق السالم 

 .واالستقرار في المنطقة والعالم

كما التقى جاللة الملك، بحضور سمو األمير 
 أمين سر الكرسي الرسولي غازي بن محمد، مع

الكاردينال بيترو بارولين، حيث جرى بحث التطورات 
اإلقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين األردن وحاضرة 

 .الفاتيكان

وحضر اللقاءين وزير الخارجية وشؤون 
لي المطران بول المغتربين، ووزير خارجية الكرسي الرسو

  .ريتشارد غاالغير
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الملك يؤكد ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني 
  اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين

 

 التقى جاللة الملك عبداهللا -  بترا-  عمان
الثاني، في قصر الحسينية امس الخميس، وفدا من 
الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية، الذي يضم 

  .ضباطا من عدة دول

ضره سمو األمير فيصل وتناول اللقاء، الذي ح
بن الحسين، عملية السالم، حيث أكد جاللة الملك 
ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، على أساس 

حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية 
  .المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وشدد جاللته على ضرورة الحفاظ على الوضع 
رها مفتاح تحقيق السالم في القائم في القدس، باعتبا

المنطقة، مؤكدا أن األردن مستمر بتأدية دوره التاريخي 
والديني في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

  .القدس

كما تطرق اللقاء إلى األزمات التي تشهدها 
المنطقة، والجهود اإلقليمية والدولية في الحرب على 

حضر اللقاء  و.اإلرهاب، ضمن استراتيجية شمولية
  . جاللة الملك، مدير مكتب جاللتهمستشار
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موقف األردن واضح وثابت بالنسبة للقضية 
  الفلسطينية وهي أولية لنا

  

 أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني -  بترا- عمان
 ال يلتفت إلى "الواحد والواعي"أن الشعب األردني 
التشكيك بالوطن ومؤسساته، وزرع األجندات الهادفة إلى 

  .الخوف في مستقبله وأمنه

نحن جميعا كأردنيين يجب أن نقف "وقال جاللته 
  ".مع بعض ونقطع الطريق على أصحاب هذه األجندات

خالل لقاء جاللة الملك مع عدد من ومما جاء 
الشخصيات السياسية واإلعالمية في قصر الحسينية 

لفلسطينية ما على صعيد القضية اامس األحد، 
  .>>...:يلي

إن موقف األردن واضح وثابت وأولوية ... <<
  .لنا، بالرغم من كل التحديات

وشدد جاللته على حرص األردن على تعزيز 
العمل العربي المشترك، وهو ما تم التأكيد عليه خالل 

  .القمة العربية في تونس
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وأكد جاللته أن عالقات المملكة مع الدول 
 واألجنبية الصديقة متميزة، والجميع العربية الشقيقة

  .يحترم األردن ويقدر مواقفه وجهوده في المنطقة والعالم

وركز المتحدثون خالل اللقاء على جملة من 
القضايا التي ترتبط بالشأن المحلي خصوصا السياسية 
واالقتصادية منها، إضافة إلى مواقف األردن تجاه التعامل 

  .مع قضايا المنطقة

ادوا بمواقف جاللة الملك الواضحة وأش... <<
حيال القضية الفلسطينية والقدس، مؤكدين وقوف 
األردنيين إلى جانب جاللته في الدفاع عن الحقوق 

  .المشروعة والعادلة لألشقاء الفلسطينيين

وأضافوا أن األردن بقيادة جاللة الملك يحظى 
المنطقة،  باحترام وتقدير العالم بفضل مواقفه تجاه قضايا

ومساعيه إلحالل السالم وتكريس قيم التسامح والوئام في 
العالم، وهو ما عكسته الجوائز العالمية الكبيرة التي 

  .تسلمها جاللته أخيرا

 ٢ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 
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األردن يقف خلف الملك في الوصاية : الطراونة
 على المقدسات

  

قال رئيس االتحاد البرلماني  - بترا - الدوحة
لعربي، رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إننا في ا

ًاألردن نقف صفا واحدا خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني،  ً
في حمله ألمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس

وحذر، في كلمة خالل اجتماع الجمعية العامة 
 المنعقدة في ١٤٠لالتحاد البرلماني الدولي بدورتها الـ

العاصمة القطرية الدوحة أمس، من استمرار االنتهاكات 
اإلسرائيلية بحق المقدسات، مشيرا الى ان استفزاز 

مشاعر العرب والمسلمين ومسيحيي الشرق فيه أذى 
كبير، وتحجيم للدور في جهود مكافحة اإلرهاب الدولي 

 وأشار الطراونة الى أن.أمام استمرار اإلرهاب اإلسرائيلي
المجموعة البرلمانية العربية تقدمت ببند طارئ، لتذكير 
الضمير الدولي بأن فلسطين محتلة، وشعبها يحتاج إلى 
حماية، وأجيالها تعاني من ظلمة المستقبل، وويالت 
الواقع، كما أننا نسعى عبر ما تقدمنا به، أن نكرس ثقافة 
القانون الدولي بعدم االعتراف باالحتالل وشرعيته، كما 

علت الواليات المتحدة عندما اعترفت بشرعية احتالل ف
  .اسرائيل للجوالن المحتل من األراضي السورية

أن مثل هذه القرارات االرتجالية والتعسفية "وأكد 
قد تنسحب على خطر كبير وتداعيات كارثية في منطقتنا 
والعالم، وأن استمرار مثل هذا الواقع من شأنه إشعال 

قط كل قيم العيش المشترك، الذي اإلرهاب، وعندها ستس
نحتاجه الندماجنا ضمن قيم وثقافة العولمة والتعاون 

  ."اإلنساني لما فيه خير مجتمعاتنا

ان هناك شعبا تجاوزت إقامته "وقال الطراونة 
ًتحت قيد االحتالل أكثر من سبعين عاما، وهو شعب 
تتوالد أجياله على صورة الظلم الذي عاناه آباؤهم 

ليصبح اليوم برعاية دول عظمى، بعد أن تخلت وأجدادهم 
الدول الراعية للسالم عن حياديتها، واختارت أن تنحاز 
إلى جانب المحتل، ال بل وتعداه باالعتراف بسيادته على 

  .أراضي الغير

وأضاف أن قيم االعتدال والتسامح التي نسعى 
ًإليه في االردن يصطدم دوما بجدار التعنت اإلسرائيلي 

سياسات األمر الواقع، وسعيه الحثيث التخاذ وفرضه ل
إجراءات أحادية تغير الواقع، لصالح الزحف نحو يهودية 

  .الدولة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني

وحول خطوة الرئيس األميركي بخصوص 
ًبدال من الحفاظ على موقف "الجوالن، قال الطراونة، 

دة المحايد، ها هي واشنطن توقع صك االعتراف بالسيا
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اإلسرائيلية على الجوالن المحتل، ضاربة بعرض الحائط 
كل قرارات األمم المتحدة، لتدعم تطرف اليمينيين، وتحجم 

  ."أصوات المعتدلين

وأكد أن منطقتنا، وهي تعاني من عقدة استمرار 
االحتالل اإلسرائيلي، الذي يلغي ويحيد كل محاوالت األمن 

لمستقبل األجيال، واالستقرار، ويجعلنا ننظر بعين الشك 
لن يثنينا للتصدي له بكل عزيمتنا، فلن تعرف منطقتنا 
التقدم واالزدهار ما دامت إسرائيل تمثل عنوان الغطرسة 

  .واالستبداد

وأكد أن الحرب على اإلرهاب ما تزال قائمة، وأن 
انتهاء العمليات العسكرية هو بداية لعمليات أمنية 

ال ونحفظ لهم قيم يوفكرية أشمل، نحصن من خاللها األج
  .األمن والسالم

  ٧ ص٨/٤/٢٠١٩الغد 
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  القدس أوالها الهاشميون جل اهتمامهم: داوود

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

  .المحلي

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

  .سحتى تبقى قلوبنا معلقة بهذا المسجد المبارك وبالقد

وأكد اهمية االحتفال في ترسيخ مكانة المقدسات 
اإلسالمية في الوجدان، وتأكيد مكانة القدس التي أوالها 

الهاشميون جل اهتمامهم بدءا من الشريف الحسين بن 
علي وصوال إلى الملك عبداهللا الثاني الذي استكمل المسيرة 
وصيا شرعيا على مدينة القدس ومقدساتها ومدافعا عنها 

  .لمحافل الدولية كافةفي ا

وتحدث مدير أوقاف مادبا خلدون النجادا عن 
المعاني والعبر لمعجزة اإلسراء والمعراج التي خلدها رب 

  .العزة في القرآن الكريم

وقال العقيد المتقاعد الدكتور عبداهللا المراعبة ان 
رحلة اإلسراء والمعراج خطت لنا الطريق إلى بيت المقدس 

دة من المعاني والقيم التي تضمنتها االستفا داعيا الى
معجزة اإلسراء والمعراج التي أسري فيها برسولنا الكريم من 

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

  ١١ ص٩/٤/٢٠١٩الدستور 
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 بحث التحديات التي تواجه كنائس القدس
  

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

  .التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري

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

  .والوصاية الهاشمية على مقدساتها االسالمية والمسيحية

كما جرى التباحث خالل االجتماع التحديات التي 
َالمحاوالت المتكررة من قبل تواجه الكنائس في القدس و ِ

مجموعات المستوطنين ومن يدعمهم للمساس بالمقدسات 
  .االسالمية والمسيحية

واشاد المجتمعون بدور الكنائس في مواجهة هذه 
التحديات والجهود المحلية والدولية التي تبذلها لتشكيل 
رادع لكل من يحاول االعتداء على حقوقها، مقدمين التقدير 
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ريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر لغبطة البط
أعمال فلسطين واألردن، على قيادته لهذه الجهود في ظل 

  .ظروف بالغة الصعوبة

وأكد المجتمعون ضرورة الحفاظ على الوضع القائم 
وخاصة في بيت لحم والقدس وعدم المساس ” الستاتيكو“

  .به باي شكل من األشكال

حوار والتشاور واتفق الجانبان على مواصلة ال
والتعاون بهدف دعم الكنائس من اجل االستمرار في الحفاظ 
على الوجود المسيحي األصيل في األراضي المقدسة، 
مؤكدين على الدور الحيوي واألساسي الذي يقوم به األردن 
بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني في هذا المجال، معبرين 

خصية على عن تقديرهم ألهمية جهود جاللته الش
المستويين اإلقليمي والدولي لتعزيز هذا الوجود الذي يعتبر 
جزء ال يتجزأ من الهوية الدينية والحضارية والتاريخية 

 .والثقافية لألراضي المقدسة

 ٨ ص٩/٤/٢٠١٩ الرأي
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الوصاية الهاشمية على المقدسات : البصل أبو
في القدس يقف خلفها الشعب األردني والعرب 

  ًعاجمي
قال وزير األوقاف  - ابتسام العطيات - السلط

والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبدالناصر 
أبوالبصل، إن الوصاية الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية على القدس يقف خلفها الشعب 

 .>>..ً.األردني والعرب جميعا

 وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ...<<
إن انعقاد هذا :  الدكتور عبداهللا سرور الزعبياألستاذ

المؤتمر في الجامعة والتي يوجد بها كليتان لألعمال 
وبمشاركة نخبة من األساتذة والمختصين والعلماء من 
األردن والعالمين العربي واإلسالمي فرصة لتحقيق التنمية 

  .>>...في بلدنا

وحيا األمين العام لهيئة علماء المسلمين 
ً المثنى الحارث الضاري مواقف األردن ملكا بالعراق

  .ًوحكومة وشعبا في دفاعه عن المقدسات اإلسالمية

الضغوط وقال إن الهيئة تتضامن مع األردن في 
أن مواقف جاللة الملك عبداهللا : ًالتي يتعرض لها، مضيفا

ًالثاني بارزة ومشهودة، وأن الهيئة بذلت جهودا 
لبلدان من منطلق قناعتنا ٍإليضاحها وبيانها في عدد من ا

  .أنها الموقف الصحيح

واتمنى أن يقف باقي رؤساء وزعماء  :وزاد
العالمين العربي واإلسالمي، وذلك من منطلق الواجب 

  .>>...الشرعي والوطني والوفاء والشكر لألردن

  ٤ ص٩/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

 نقدر رعاية الملك لمقدسات :بطريرك انطاكية
  يف ومنها الكنيسة السريانيةالقدس الشر

 

 استقبل جاللة الملك عبداهللا -بترا  - عمان
الثاني، امس الثالثاء، قداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني 
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الرئيس األعلى للكنيسة 
السريانية األرثوذكسية في العالم أجمع، والوفد المرافق 

 .له

مو األمير غازي بن وخالل اللقاء، الذي حضره س
محمد، كبير مستشاري جاللة الملك للشؤون الدينية 
والثقافية، والمبعوث الشخصي لجاللته، أكد جاللة الملك 
أن المسيحيين جزء ال يتجزأ من نسيج العالم العربي، وأن 
األردن سيواصل جهوده في الدفاع عن ممتلكات 

 وشدد جاللته على أن األردن مستمر بتأدية.الكنائس
دوره التاريخي في حماية ورعاية المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية 
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بدوره، أعرب قداسة مار .الهاشمية على هذه المقدسات
إغناطيوس أفرام الثاني، عن تقديره لرعاية جاللة الملك 
للمقدسات بالقدس الشريف، والتي تشمل الكنيسة 

 .السريانية

قاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وحضر الل
  .جاللة الملك، مدير مكتب جاللتهومستشار 

  ١ ص١٠/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

التحام شعبي مع القيادة خلف فلسطين : الرزاز
  والقدس والوصاية الهاشمية

  

 قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز - عمان 
 للتركيز ان جاللة الملك عبداهللا الثاني، وجه الحكومة

على الشباب واشراكهم في خطط التنمية وتدعيم فرص 
  .التشغيل لهم

 خالل زيارته مجمع االعمال بعمان واكد... <<
 ان العملية بدات ولقائه ممثلي شركات اردنية رياديه

ونحتاج الشراك الناس في هذه العملية وانخراط المواطنين 
على صعيد بالمواطنة الفاعلة التي وجه بها جاللة الملك و

القضايا الخارجية اكد رئيس الوزراء انه ليس هناك ما 
هو اكثر وضوحا فيما يتعلق بموقف االردن من صفقة 
القرن ممثال بالقيادة الهاشمية والشعب االردني وهناك 
التحام للشعب مع القيادة تجاه القضية الفلسطينية 
والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات وحق 

 في قيام دولتهم على ترابهم الوطني الفلسطينيين
وعاصمتها القدس الشرقية وان ثوابتنا الوطنية لن تسمح 

وقال هذا موقف معلن .لالخرين في زعزعة هذه الصورة
وال تراجع عنه واالرقام التي يتم الحديث عنها ال تعنينا 
اطالقا مؤكدا ان هذا الموقف هو االساس الذي نبني 

 ال نسمح الحد التشكيك عليه كل مواقفنا ويجب ان

بموقفنا من هذا الموضوع مضيفا لم نترك الباب مواربا بل 
  .هو مغلق ومفتاحه بيد جاللة الملك والشعب االردني

  ٣ ص١٠/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 إطالق برامج توعوية حول القدس باألردن
 

أن  وزير الشباب والثقافة محمد أبو رمان كشف
حزمة من البرامج الثقافية التي وزارة الثقافة، بصدد عقد 

من شأنها تعزيز الدور التوعوي لدى المواطنين تجاه 
قضية القدس والمقدسات من خالل رسالة سياسية ثقافية 

 .إعالمية واضحة

وأضاف ان الوزارة وضعت تصورا لتخصيص 
أسبوع للقدس خالل شهر رمضان الفضيل في المركز 

  .افظات في المملكةالثقافي بعمان باإلضافة لعدد من المح

من ناحيته، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية 
ان األردن يؤكد اليوم عبر مواقفه : المحامي يحيى السعود

الشعبية والرسمية التفافه حول قيادته الهاشمية الحكيمة 
والسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والوصاية 

مسيحية الهاشمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية وال
  .في القدس الشريف

وأضاف، خالل اجتماع اللجنة اليوم الثالثاء 
بحضور وزير الشباب والثقافة محمد أبو رمان ان اللجنة 
تسعى جاهدة خالل لقاءاتها وزياراتها الى تحقيق 
التوصيات والمخرجات الصادرة عن الندوة التي أقيمت 

تها االعالم والقدس، التي حققت بمخرجا: ًأخيرا بعنوان
  .نجاحا بكافة المقاييس

وتابع السعود ان من أبرز توصيات الندوة، 
تخصيص يوم مقدسي في كافة الجامعات األردنية 
واألندية الرياضية والمراكز الثقافية والجمعيات في 
المملكة لتعزيز أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية 

اإلسالمية والمسيحية في القدس  على المقدسات



  
  ٣٢ 

، وتأكيد الدور الهاشمي المتقدم تجاه القضية الشريف
  .الفلسطينية

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة تحقيق األثر 
المستدام في نفوس جميع المشاركين بهذه الندوات، وان 
يكون الهدف األول واألسمى هو القدس والمقدسات 
وحمايتها من كافة اشكال التهويد، داعين إلى أهمية ان 

يعبر فيه عن كل " كال"قى شبابي بعنوان يكون هناك ملت
المعاني والمضامين التي تنسجم مع توجيهات جاللة 
الملك عبداهللا الثاني التي جاءت بشكل واضح في كلمته 

  .التي القاها خالل زيارته لمدينة الزرقاء

  ١٠/٤/٢٠١٩خبرني 

* * * * *  

  

  

  

  

اتفاقية توأمة بين تجارة عمان والتجارية 
  ية بالقدسالصناعية العرب

 

وقعت غرفة تجارة عمان والغرفة  - عمان 
التجارية الصناعية العربية بمدينة القدس امس، اتفاقية 
توأمة لتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية بين األردن 
وفلسطين، ودعم صمود المقدسيين على أرضهم بوجه 

وتهدف االتفاقية التي .ممارسات االحتالل اإلسرائيلي
س غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، وقعها رئي

ورئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس 
كمال عبيدات، إلى تشجيع وتطوير وتيسير التعاون في 

  .مجاالت التجارة واالقتصاد واالستثمار بين البلدين

وبموجب االتفاقية تخصص غرفة تجارة عمان 
 في القدس، مقرا للغرفة التجارية الصناعية العربية

لممارسة أعمالها والنهوض باالقتصاد الوطني 

ّالفلسطيني، وتخصيص جناح للصناعات المقدسية ضمن 
المعرض الدائم للمنتجات الفلسطينية الذي تنوي تجارة 

  .عمان اقامته بمقرها

كما تهدف االتفاقية إلى إرساء وسائل اتصال 
فاعلة بين اعضاء الطرفين بهدف التواصل والنهوض 

لتبادل التجاري واالستثماري والتشجيع على إقامة با
المشاريع المشتركة في البلدين، وتبادل المعلومات 
التجارية وقوانين االستثمار والمزايا والتسهيالت المتاحة 
لدى الجانبين، وتبادل زيارات وفود األعمال والبعثات 
التجارية، وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال 

البلدين، للتعريف وترويج المنتجات الوطنية األعمال في 
  .وفرص الشراكة واالستثمار

وتهدف االتفاقية الى تقديم الدعم اللوجستي من 
اماكن وقاعات في ضوء االمكانات المتاحة لغرفة تجارة 
عمان، التاحة الفرصة الجراء اللقاءات والندوات وورشات 

  .العمل لتحقيق المصلحة المشتركة للغرفتين

تنص على تشجيع أعضاء الطرفين ورجال كما 
األعمال على المشاركة في المعارض الدولية 
والمتخصصة التي تقام في البلدين، وتبادل النشرات 
واإلحصائيات والمعطيات االقتصادية المتوفرة بهدف 
التعريف بالتطور االقتصادي في البلدين وفرص األعمال 

  .واالستثمار

وقيعها اعضاء وتسعى االتفاقية التي حضر ت
مجلسي االدارة للغرفتين، لالستفادة من البرامج التدريبية 
وورشات العمل التي تعقدها أكاديمية غرفة تجارة عمان 
للتدريب والتطوير وريادة األعمال بما يخدم مصلحة 

  .البلدين

  ٢٩ ص١٠/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الوصاية الهاشمية على المسجد : ابو البصل
 ة تاريخية ودينيةاالقصى مسؤولي
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اكد وزير االوقاف والشؤون والمقدسات  - بترا 
االسالمية الدكتور عبد الناصر ابو البصل، أن الوصاية 
الهاشمية على المسجد االقصى مسؤولية تاريخية 

وأضاف خالل رعايته االحتفال اليوم االربعاء، في . ودينية
ن جامعة آل البيت، بمناسبة ذكرى االسراء والمعراج، ا

احتفالية هذا اليوم تأتي لتعريف الطلبة بالوصاية 
الهاشمية على المسجد االقصى والمقدسات اإلسالمية، 
وهي رسالة عالمية وعربية واردنية، الفتا الى ان 
االردنيين لن يفرطوا بالمسجد االقصى والمقدسات 
اإلسالمية وسيقفون مع جاللة الملك في الدفاع والتصدي 

  . اس بهالكل من يحاول المس

وأكد ابو البصل، ان المسجد االقصى حق 
للمسلمين وحدهم، وال يقبل التقسيم او التفاوض او 
التشاور، مؤكدا ان اإلسراء والمعراج من أعظم حوادث 
السيرة النبوية الشريفة التي لها مكانتها الكبرى في عقيدة 
ّالمسلمين وقرآنهم الذي يتلى تعبدا هللا والتي مهدت  ً ُ

  . لقيام الدولة الحضارية ومؤسساتهاللهجرة و

واشار الى انه يتوجب ان يتطلع العالم اإلسالمي 
ومجتمعنا وطلبة الجامعات على الوصاية الهاشمية، وأن 
يكون للجامعات دور في المنهجية الحقيقية لتوعية 

  . الطلبة بثقافتنا وحضارتنا

ولفت رئيس الجامعة الدكتور عدنان العتوم، الى 
تفال بذكرى االسراء والمعراج التي تؤكد أهمية االح

الوصاية الهاشمية التاريخية والدينية على المسجد 
فا واحدا خلف االقصى والمقدسات اإلسالمية، والوقوف ص

  .القيادة الهاشمية

  ٥ ص١١/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

موقف الملك من القضية الفلسطينية : المصري
  وخاصة القدس واضح وجريء ومشرف

 

قال رئيس الوزراء  - رامي عصفور–سلط ال
األسبق طاهر المصري إن موقف جاللة الملك عبداهللا 
الثاني من القضية الفلسطينية، وخاصة القدس واضح 
وجريء ومشرف، وهو رسالة للعالم بأن موقف االردن لم 
ولن يتغير من القضية الفلسطينية وهو دور مهم وكبير 

لى المقدسات ومحوري، وان الوصاية الهاشمية ع
اإلسالمية والمسيحية في القدس ال خالف عليها فالعالم 
كله يعترف بدور الهاشميين وحقهم في هذه الوصاية 

  .وأولهم الشعب الفلسطيني

التي » خط أحمر.. القدس«جاء ذلك خالل ندوة 
أقامها نادي يرموك البقعة في مخيم البقعة بمشاركة 

ر مصطفى رئيس التحرير المسؤول لجريدة الدستو
الرياالت، وحضور فعاليات رسمية وشعبية ووجهاء في 

   .لواء عين الباشا ومخيم البقعة

وأضاف المصري، ان االردن بقيادة جاللة الملك 
عبداهللا الثاني نجح في التعامل مع ثالثة عوامل متداخلة 

اوال، نحن في المملكة نرفض كل : مع بعضها وتتمثل في
الية حدارة األمريكية الالحلول المطروحة من قبل اإل

برئاسة ترامب النها ال تحقق العدل وال تعيد الحقوق 
للشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، وثانيا، ان االردن 
يحتاج إلى إسناد عربي واسالمي في الوقوف ضد ما 
يحاك للقضية الفلسطينية والقدس فهو وحده ال يستطيع 

، وهذه النقاط ذلك، وثالثا انه ال حل للقضية دون االردن
نمر به للمرة  والثالث أوجدت وضعا من اصعب ما يمكن

وأشار المصري إلى أن جاللة الملك يقوم بدور .األولى
كبير، وما صرح به مؤخرا في أكثر من لقاء يعبر عن 
مدى صعوبة موقف االردن، والمواطنون مع جاللته في 
هذه المعركة التي يخوضها وهذا يعبر عن مدى خوفهم 

ّلضغوطات على االردن، والتي يمكن أال تمكنه من من ا
القيام بدوره كما يجب، مشيرا إلى أن االردن واقف موقفا 
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جريئا قد يعرضه لمزيد من الضغوطات وهو موقف وطني 
  .مقدر من الجميع

واكد اننا علينا أن نبقى يدا واحدة ومجتمعا 
متماسكا، وان على الحكومة دعم هذا التماسك وتقويته، 

 يلتقي الملك والشعب في خندق واحد حتى ال يستطيع وان
أحد اختراقه، وان األخطار التي يمكن أن يتعرض لها 
االردن تتطلب منا جميعا أن نبقي هذا السد منيعا وان 

  .نكون صفا واحدا لمواجهتها

وشدد المصري على ان الوصاية الهاشمية ال 
ع خالف عليها من قبل الجميع وان الشعب الفلسطيني م

حق الهاشميين في الوصاية على القدس، وان ما يقال 
من معلومات حول وجود جهات عربية تحاول تغيير هذه 
الوصاية من جهات عربية إلى جهات عربية أخرى، اعتقد 
من وجهة نظري انه ال يوجد شيء من هذا القبيل والدليل 
على ذلك التأكيد في اللقاءات الدولية والعربية على 

  .اشمية وآخرها القمة العربية في تونسالوصاية اله

واعتبر المصري ان الوضع في المنطقة يكتسب 
أهمية أكثر من السابق الن الوضع السياسي خطير 
وأصبح ما يراد لنا واضح وعلني في بالد الشام وفي 
فلسطين بالتحديد، والذي يحدث ليس فقط تصفية للقضية 

االردن، الفلسطينية بل هو يشكل خطرا علينا نحن في 
وان النوايا اإلسرائيلية الواضحة والمكشوفة بدعم من 
اإلدارة األمريكية التي كسرت خالل سنتين ما بني في 
األمم المتحدة والشريعة الدولية طوال سنين عديدة، وكل 

  .ذلك من أجل أن تساعد إسرائيل ورئيس وزرائها نتنياهو

وأشار إلى اننا يجب أن ننظر األمر في سياقه 
 سنوات ١١٠ريخي من المؤتمر الصهيوني األول قبل التا

إلى ما وصلنا إليه اليوم من تقدم المشروع الصهيوني 
وخاصة ما حدث مؤخرا في االعتراف األمريكي بالقدس 
عاصمة إلسرائيل وضم الجوالن السوري لها، لذلك علينا 
أن نعمل وأن نحتاط من تنفيذ باقي المشروع الصهيوني 

ب قانون يهودية الدولة الذي أقرأه القادم، فهم بموج
يريدون أن يكون الفلسطيني مواطنا بل من السكان وما 

  .يترتب على ذلك خطر على األمن الوطني األردني

من جانبه، قال رئيس التحرير المسؤول لجريدة 
الدستور مصطفى الرياالت ان جاللة الملك في لقائه مع 

زي العسكري عن القيادات العسكرية مؤخرا وحديثه وهو بال
المشككين بمواقف االردن جاء ليؤكد أن هؤالء ال 

» كال«يستطيعون التأثير على الشعب األردني، وان 
الملكية الثالثية قطعت قول كل خطيب فيما يخص 
الموقف األردني من القضية الفلسطينية والقدس والذي 
هو موقف متقدم على كل المواقف العربية واإلسالمية، 

مريب حول ما يتم تداوله في ما يسمى مقابل صمت 
  .>>...صفقة القرن

وشدد الرياالت على ان المطلوب منا .. .<<
حاليا لمواجهة األوضاع التي نمر بها اوال الثقة بالموقف 
السياسي للدولة األردنية الذي يعبر عنه جاللة الملك 
عبداهللا الثاني، وتمتين جبهتنا الوطنية الداخلية وتماسكنا 

 هويتنا التي تدافع عن فلسطين واألردن وعدم وتعزيز
  .>>...السماح للمشككين في اختراق وحدة صفنا

وتحدث كل من الحاج احمد عبداهللا ... <<
المحسيري والناشط عدنان االسمر عن معركة الكرامة 
التي سطر بها الجيش العربي األردني مالحم البطولة 

التي تحظى بها والفداء، وعن االهتمام والرعاية الهاشمية 
المخيمات وخاصة مخيم البقعة من مكارم ملكية لتحسين 

  .المعيشة والخدمات المقدمة

وفي نهاية الندوة، التي أدارها الزميل شبلي 
الشطرات، جرى حوار موسع بين المشاركين في الندوة 

 .والحضور

  ٤ ص١١/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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 ضد االحتالل" بالتحشيد" مستمرون :السعود
  بكافة السبل المتاحة

 

التقت لجنة فلسطين النيابية برئاسة  –عمان  
النائب يحيى السعود، بدار المجلس اليوم االربعاء، رئيس 

ودعا .ائتالف شباب فلسطين في رام اهللا محمد عريقات
السعود لتوحيد الجهود وصوال الى تحقيق المصالحة 

مرحلة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية كافة، ولتكن ال
، مشيرا الى ان "القدس توحدنا"القادمة بعنوان 

الضغوطات التي تتعرض لها االردن وفلسطين تحتاج الى 
توحيد الصفوف، وبذل الجهود لمواجهة المؤامرات 
والتحديات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، وان 

  .المستفيد الوحيد من هذا التقسيم هو االحتالل اإلسرائيلي

فلسطين مستمرة بالتحشيد ضد واضاف ان لجنة 
االحتالل بكافة السبل المتاحة، وسيكون هناك برامج 
مكثفة من الفعاليات بهدف ارسال رسائل صريحة للعالم 
اجمع بأن القدس والمقدسات خط احمر لألردنيين؛ 
انطالقا من حق الوصاية التاريخية للهاشميين 

ًبدوره ثمن عريقات جهود االردن قيادة وشعبا.عليها  في ً
الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات والنهج الذي 
تنتهجه لجنة فلسطين النيابية التي تتبع خطى قائد البالد 

  . جاللة الملك عبد اهللا الثاني

وطالب بإعطاء القضية الفلسطينية والقدس 
والمقدسات اولوية على اجندة الدول العربية واإلسالمية 

وبين .دولة الفلسطينيةوالسيما في ظل ما يحاك ضد ال
عريقات ان ائتالف شباب فلسطين يضم عددا من اللجان 
المعنية بدور الشباب، وهو بصدد عقد أول مؤتمر شبابي 
في فلسطين برعاية الرئيس محمود عباس، بعد شهر 

  .رمضان المبارك يشارك فيه عدد من الشباب في العالم

 ٤ ص١١/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الفلسطينية كانت وستبقى القضية : الصفدي
  القضية المركزية لألردن

 

التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية خالل  
االجتماع الذي عقدته برئاسة النائب نضال الطعاني، 
اليوم الخميس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 

 .الصفدي

وقال الطعاني ان هناك تطورات سياسية كبيرة 
اصة فيما يتعلق بالقضية ومتسارعة في المنطقة خ

الفلسطينية وملف القدس والملف السوري، موضحا ان 
  .اللقاء بهدف االطالع على آخر التطورات السياسية

واضاف ان اللجنة وانطالقا من الدبلوماسية 
البرلمانية تقف خلف جاللة الملك في مواقفه الثابتة من 
مختلف القضايا وعلى رأسها ملف القدس والقضية 

  .طينيةالفلس

بدوره، أكد الصفدي، مواقف االردن الثابتة في 
الملف الفلسطيني والتي يؤكد عليها جاللة الملك في 
المحافل العربية والدولية وآخرها خالل القمة العربية التي 

  .عقدت في تونس نهاية الشهر الماضي

واضاف، أن الجميع يسير بنفس االتجاه في ظل 
مصلحة الوطنية للدولة توجيهات جاللة الملك لخدمة ال

  .االردنية

إننا جميعا شركاء في جهودنا المستهدفة “: وقال
خدمة مصالحنا الوطنية وثوابتنا التي يعرفها العالم الذي 
يحترم المواقف والسياسات األردنية التي يقودها جاللة 

  .”الملك عبداهللا الثاني

واكد ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى 
 والمركزية بالنسبة للمملكة، مبينا أن القضية الرئيسية

األردن ينسق مع األشقاء واألصدقاء في التعامل مع 
وأعاد . المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية

أن المملكة ال تعرف ماذا ستقدم “الصفدي التأكيد على 
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الواليات المتحدة في ما يسمى بصفقة القرن، لكن العالم 
أن تلبية جميع الحقوق كله يعرف ثوابتنا وموقفنا 

ِالمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمها حقه 
في الحرية والدولة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع 

 وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة ١٩٦٧من حزيران 
العربية والموقف العربي الذي أعيد تأكيده في قمة 

  . ”وتونس هو السبيل الوحيد لحل الصراع

  ١٢/٤/٢٠١٩مقر ال

* * * * *  

  

التوطين والوطن "الملك " الءات ":غنيمات
واضحة تجاه القضية " البديل والقدس

  الفلسطينية

  

أكدت وزيرة الدولة لشؤون  -  بترا -عمان 
االعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أن 

الملك الثالث حول التوطين والوطن البديل " الءات"
، وهي الموقف الوحيد وال تنازل عنه وأي والقدس واضحة

   مفاوضات ال تنسجم مع الثوابت األردنية مرفوضة

وشددت خالل لقائها مقدمي البرامج االذاعية 
الصباحية في دار رئاسة الوزراء اليوم الخميس، على 
مركزية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى الجهود الكبيرة 

ل الدولية للتأكيد على التي يبذلها األردن في جميع المحاف
ان غياب الحل العادل للقضية لن يجلب األمن واالستقرار 

  .للمنطقة

وأوضحت غنيمات ان موقف األردن واضح 
ومعلن تجاه القضية الفلسطينية وهو التوصل إلى حل 
نهائي على أساس قرارات مجلس األمن الدولي والشرعية 

تقلة على الدولية وحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مس
   وعاصمتها القدس الشرقية٦٧حدود الرابع من حزيران 

من جانب آخر، شرحت غنيمات الخطة التنفيذية 
للتشغيل وعدد الفرص التي سيتم توفيرها خالل العام 

واكد متحدثون اهمية توحيد استراتيجية اعالمية . الحالي
تراعي المصلحة الوطنية باعتبار ان االعالم شريك 

هضة والعمل على تدعيم منصات االعالم اساسي في الن
المهني بما يبني الثقة والهوية االعالمية وينمي 

  .المضمون الهادف

واشاروا الى اهمية تنوع االفكار وتجويد المحتوى 
  .صوال الى اعالم مهني هادفاالعالمي و

 ٢ ص١٢/٤/٢٠١٩الدستور

* * * * *  

قرار أممي ببطالن إجراءات : الخارجية األردنية
  حتالل اإلسرائيلي في القدساال

 

قال الناطق الرسمي باسم وزارة  –ّعمان 
الخارجية وشؤون المغتربين األردنية سفيان القضاة، إن 
المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

ّأقر، اليوم الخميس، في دورته  )اليونسكو( والثقافة
باإلجماع، والمتعلق  بالقدس ، القرار المتعلق٢٠٦الـ

الرامية لتغيير طابع   اإلجراءات اإلسرائيلية ببطالن جميع
القدس وهويتها، وذلك نتيجة لجهود دبلوماسية أردنية 

دولة   مكثفة تمت بالتنسيق التام والتعاون مع
واألمانة العامة، والمجموعتين العربية  فلسطين

 .واإلسالمية، وبقية األطراف المعنية في المنظمة

وأوضح القضاة، في بيان صحافي اليوم، أن 
القرار وملحقاته تؤكد على جميع المكاسب السابقة التي "

، كما تم تحقيقها في ملف القدس في اليونسكو وتثبيتها
ٕبوقف انتهاكاتها واجراءاتها أحادية  إسرائيل  أنها تطالب

/ الجانب وغير القانونية ضد المسجد األقصى المبارك
، وفي البلدة القديمة للقدس الحرم القدسي الشريف

  ".وأسوارها
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يؤكد القرار وملحقاته على بطالن جميع 
اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيير طابع القدس 
وهويتها، وضرورة اإلسراع في تعيين ممثل دائم لليونسكو 
في البلدة القديمة، لرصد كل ما يجري فيها ضمن 

تفاعلي من ٕاختصاصات المنظمة، وارسال بعثة الرصد ال
اليونسكو إلى القدس لرصد جميع االنتهاكات التي 

  .السلطات اإلسرائيلية ترتكبها

ً ويشير القرار وملحقاته أيضا إلى الرسائل  التي ُ
تلقتها المديرة العامة لليونسكو من البعثتين األردنية 
والفلسطينية لدى المنظمة بخصوص موضوع القدس 
واالنتهاكات اإلسرائيلية، ومشروع التلفريك اإلسرائيلي في 

  .البلدة القديمة

ّوبين سفيان القضاة أن مندوب األردن لدى 
ا اليونسكو السفير بشر الخصاونة، ألقى كلمة أكد فيه

أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على األماكن "على 
المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس، وعلى الجهود 
األردنية في الحفاظ على المدينة المقدسة والدفاع عنها 

كلمة "كما أشار إلى أن ". أمام االنتهاكات المتواصلة
المجموعة العربية في اليونسكو ثمنت أهمية الوصاية 

شمية ودورها في حماية ورعاية األماكن المقدسة الها
   ".اإلسالمية والمسيحية

 ١٩٨١وأبرز القضاة أن المملكة نجحت عام 
بتسجيل البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث 

 على قائمة التراث العالمي المهدد ١٩٨٢العالمي، وعام 
بالخطر، وذلك لحمايتها من انتهاكات وممارسات 

  .لطات اإلسرائيليةالس

وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم 
/ المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قد تبنت، في يوليو

، قرارا يرفض سيادة إسرائيل على القدس ٢٠١٧تموز 
بوصفها مدينة فلسطينية محتلة، ونددت بأعمال الحفر 

نب التي تقوم بها سلطات االحتالل، والتي يستهدف جا
  .منها المسجد األقصى

ً قرارا سابقا للمجلس التنفيذي ١٢واعتمد  ً
والقرار الصادر . لليونسكو وسبعة قرارات للجنة نفسها

، "بلدة القدس وأسوارها"عن لجنة التراث العالمي بعنوان 
  .أعدته األردن وفلسطين، وقدمته المجموعة العربية

الوقف "وطالب القرار السلطات اإلسرائيلية بـ
لفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية بوصفها ا

، "تدخالت صارخة ضد تراث القدس واألماكن المقدسة
وأكد بطالن االنتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت 

الذي أقره الكنيست " القانون األساس"على ما يسمى 
  .اإلسرائيلي لتوحيد القدس كعاصمة إلسرائيل

قتحام التي تستهدف كما ندد بشدة بعمليات اال
المسجد األقصى بوصفه مكان عبادة للمسلمين فقط، وأكد 
أن إدارة األقصى من حق األوقاف اإلسالمية األردنية، 
حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ ما قبل االحتالل 

  .١٩٦٧اإلسرائيلي للضفة الغربية والقدس عام 

وتبنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
تشرين األول /  أكتوبر١٨يوم ) اليونسكو(لثقافة وا

، خالل اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، ٢٠١٦
قرارا ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد األقصى 

  .وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسالميا خالصا

المقدسات "واعتبر القرار المسجد األقصى من 
القة لليهود به، وأن تلة ، وأنه ال ع"اإلسالمية الخالصة

، "جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى"باب المغاربة 
  .ويرفض اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية الجانب

إتاحة العودة إلى " وطالب القرار إسرائيل بـ
أيلول / الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى سبتمبر

، إذ كانت دائرة األوقاف اإلسالمية األردنية ٢٠٠٠
كما انتقد .طة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجدالسل

القرار الممارسات اإلسرائيلية في الحرم الشريف، ودعا 
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إلى المسارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات 
والمواقع التراثية الثقافية والمؤسسات الثقافية والمراكز 
اإلعالمية وأماكن العبادة التي دمرت أو تضررت بسبب 

  .تتالية في قطاع غزةالحروب الم

  ١٢/٤/٢٠١٩العربي الجديد 

* * * * *  

  

  

  

القمة الثالثية تؤكد دعم جهود الملك في 
  حماية األماكن المقدسة في القدس

  

الملك عبداهللا الثاني   اتفق-  بترا- عمان
والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس ورئيس وزراء 

التي اليونان ألكسيس تسيبراس، خالل القمة الثالثية 
عقدت في قصر الحسينية اليوم األحد، على توسيع 
التعاون بين األردن وقبرص واليونان في قطاعات حيوية 
تشمل الطاقة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والتجارة 

  .واالستثمار وتكنولوجيا المعلومات

وأكدت القمة الثالثية دعم جهود جاللة ... <<
إلسالمية والمسيحية في الملك؛ الوصي على المقدسات ا

القدس، في حماية األماكن المقدسة في المدينة والحفاظ 
 .>>...على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس

وتناولت القمة الثالثية عملية السالم، ... <<
حيث تم التأكيد على دعم حل شامل وعادل ودائم للصراع 

المفاوضات الفلسطيني اإلسرائيلي يتم التوصل له عبر 
وعلى أساس حل الدولتين ووفقا للقانون الدولي وقرارات 
األمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم العربية، يضمن 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش ١٩٦٧حزيران عام 
 .>>...جنبا إلى جنب مع إسرائيل

لسة األولى من المشاورات وخالل الج.. .<<
الثالثية، رحب جاللة الملك بالرئيس القبرصي ورئيس 

 .>>...الوزراء اليوناني

لقد كان من دواعي سرور األردن : وقال.. .<<
المشاركة في القمة الثالثية التي عقدت قبل فترة ليست 

 .>>...بالقصيرة، ويشرفنا أن نستضيفكم اليوم هنا

أود أن أعيد التأكيد، " وتابع جاللته قائال... <<
على العالقة القوية وااللتزام الكبير من قبرص واليونان 
بدعمنا في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

ًوهذا أمر عزيز على قلوبنا جميعا، وأثمن حكمة . القدس
دولتيكما والدور المهم للكنيسة اليونانية األورثوذكسية 

 .>>...ً"ي بلدنا أيضافي القدس والضفة الغربية، وف

من جهته، قال الرئيس القبرصي نيكوس ... <<
اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل "اناستاسيادس 

واالمتنان لصديقي العزيز الستضافتكم قمتنا الثالثية 
بجولتها الثانية، وعلى حسن االستقبال وكرم الضيافة 

  .>>..."التي لمسناها نحن والوفد المرافق

ان دوركم : ًمخاطبا جاللة الملكوقال .. .<<
المحوري في سوريا ودوركم المحوري في دعم الشعب 
السوري ودوركم المحوري في عملية السالم في الشرق 

ألوسط ودوركم كوصي على المقدسات االسالمية |ا
والمسيحية في القدس ودوركم في التصدي للمنظمات 

لنسبة االرهابية والتطرف جميع هذه األدوار مهمة جدا با
  .للتطورات العالمية واالقليمية

واشار الى ان اليونان ستعمل على تعزيز 
العالقات بين االردن واالتحاد الوروبي باالضافة الى 
التنسيق لدعم السالم في سوريا ودعم حل الدولتين 
النهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي وبما يفضي الى 

تها القدس اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصم
  .الشرقية تعيش بسالم الى جانب اسرائيل

  ١ ص١٥/٤/٢٠١٩السبيل 
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* * * * *  

فلسطين النيابية تؤكد ضرورة تعريف النشء 
 الجديد بتاريخ فلسطين والقدس ومقدساتها

أوصت لجنة فلسطين النيابية بضرورة العمل على 
 تقديم رواية أردنية عربية مقدسية لتعريف النشء الجديد

فلسطين والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في بتاريخ 
القدس وتدحض جميع الروايات اإلسرائيلية حول المدينة 

  .المقدسة ومقدساتها

جاء ذلك خالل اجتماع عقدته اليوم األحد برئاسة 
النائب يحيى السعود وحضور أمين عام وزارة التعليم العالي 

سامي عاهد الوهادنة وامين عام وزارة التربية والتعليم 
ًالساليطة وعددا من رؤساء الجامعات الرسمية ونوابهم 

  .وعمداء كليات

وقال السعود ان االردن يؤكد عبر مواقفه الشعبية 
والرسمية التفافه حول القيادة الهاشمية الحكيمة ومواقفها 

حيال القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية " المشرفة"
   . القدس الشريفعلى المقدسات االسالمية والمسيحية في

من الضروري تخصيص يوم مقدسي "واضاف 
موحد في كل الجامعات واالندية الشبابية والمدارس لكي 
يكون رسالة قوية على االنتهاكات والعدوان االسرائيلي 

  ".المستمر على المقدسات في القدس

ولفت السعود الى االنتهاكات والممارسات التي 
ومحاوالت تهويد المقدسات تقوم بها السلطات اإلسرائيلية 

االسالمية والمسيحية امام مرأى المجتمع الدولي ومؤسسات 
حقوق االنسان، مطالبا المجتمع الدولي بتعزيز ودعم دور 
جاللة الملك عبد اهللا الثاني في الحفاظ على الحق التاريخي 
للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه 

   .الوطني

اعضاء اللجنة على اهمية دور من جهتهم، شدد 
الجامعات والمدارس واالندية في تقديم كل ما يعنى بالقضية 
الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات من خالل 
ًإقامة االنشطة الطالبية لتشكل صدى مكافئا لمواقف جاللته 

ًفضال عن تعزيز دور المناهج لكي تبقى هي القضية االولى 
  .السالميةلالمة العربية وا

بدوره، قال الوهادنة ان القضية الفلسطينية 
تعيش في وجدان كل أردني وهي "والوصاية الهاشمية 

" التعليم العالي"قضية العرب فمن هنا ينطلق دور عمل 
بتوجيه كل الجامعات على األنشطة والبرامج التي تؤكد 

  ".باستمرار أهمية هذه القضية

 وزارة التربية من جانبه، قال الساليطة ان فلسفة
تقوم على ان القضية الفلسطينية هي مصيرية للشعب 
االردني، مشيرا الى ان كافة المناهج والمستويات تتحدث 

  .باستمرار وبشكل موسع عن حق الشعب الفلسطيني

من جهته، قال رئيس جامعة الحسين الدكتور 
نجيب أبو كركي اننا معنيون في الدفاع عن القدس وحث 

لك حيث تم تسمية احدى ساحات الجامعة الطلبة على ذ
، وهناك طلبة نشيطون في تقديم البرامج والندوات "القدس"بـ

والكتابة عن القدس، مضيفا ان احد الطلبة قام ببث فيديو 
مباشر من القدس يظهر فيه صمود المقدسيين والممارسات 
اإلسرائيلية بحقهم ويحث الطلبة على زيارة المدنية 

  .التاريخية

احيتهم، أجمع رؤساء جامعات ونوابهم من ن
حسين الزيود وعاطف الخرابشة وأسامة الربابعة : الدكاترة

وأحمد يعقوب ونضال الحوامدة وسرحان حداد، على أن 
موقف متقدم ويشهد "الموقف األردني بقيادة جاللة الملك 

  ".له العالم اجمع لما يقوم به من دبلوماسية عالية

ت االردنية تقوم بعمل وأشاروا الى ان الجامعا
انشطة موسعة وبرامج للخروج بموقف موحد ليس على 
المستوى المحلي فقط وانما على المستوى العالمي لكي 
نغرس في نفوس الطلبة ان فلسطين عربية ومحتلة 

   .ويتعرض شعبها الى أبشع أنواع الظلم والقهر

  ٤ ص١٥/٤/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  
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لقدس كحق نتمسك بأوقاف ا: أبو البصل
 والحفاظ عليها واجب على الجميع.. لألمة
  

 افتتح وزير األوقاف والشؤون -عمان 
والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبدالناصر ابو البصل 
أمس أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع الذي 

قضايا « ايام تحت شعار ٣تستضيفه عمان على مدار 
  .«مستجدة وتأصيل شرعي

صل إن العقلية المسلمة عبر التاريخ وقال أبو الب
استطاعت أن تستثمر النصوص القليلة العامة الواردة في 
القرآن الكريم والسنة النبوية في إيجاد منظومة متكاملة 
ٕمن األحكام الفقهية المنظمة ألعمال الوقف وادارته 
ًواستثماره وديمومته ومواجهة مستجداته ليغدو نظاما 

ًحضاريا شامال لقطاعا ت مختلفة كالتعليم والصحة ً
والجهاد والتنمية االجتماعية والبحث العلمي والمرافق 

  .العامة وغيرها

ّوأضاف إن المرافق والمؤسسات كلها تمول 
ُوتدار عبر االدارة الوقفية التي حفظت األرض والعقار 
ًوالبيئة، والكتب والمؤلفات التي جعلت الوقف حافظا 

الت التأليف والعلوم، كما للتراث االسالمي في جميع مجا
  .حفظ الوقف لألمة مقدساتها كالمساجد الثالثة وغيرها

وأكد أبو البصل أن أوقاف القدس والمسجد 
ًاألقصى نتمسك بها كحق لألمة جميعا، وحق األوقاف 
على األمة أن تحافظ عليه، وهي تتبع وزارة األوقاف 
 ًاألردنية عبر الوصاية الهاشمية على المقدسات نيابة
عن األمة، موضحا أن علماء األمة قاموا بواجبهم تجاه 

كلمة المشاركين ألقاها الدكتور .الوقف وغيره من نظم
عجيل جاسم النشمي الذي قال إن األمانة العامة لألوقاف 
عقدت منتديات وقفية ثرية لمناقشة قضايا الوقف الفقهية 
بغرض ترسيخ الوقف ودعم وتأصيل مسيرته العلمية 

  .>>...وتطابق مبادئ الدين االسالميلتوافق 

وقدم خالل الحفل عرض فيلم تعريفي ... <<
عن الوقف، إضافة إلى افتتاح معرض الوقف وتكريم عدد 

  .من الحضور

  ٨ ص١٦/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

ابية تعلن إقامة يوم مقدسي لسطين النيف
  السبت المقبل

 

أعلنت لجنة فلسطين النيابية والجمعيات  
المقدسية في عمان عن إقامة يوم مقدسي بعنوان 

، وذلك عند الساعة "القدس في ضمير الهاشميين واألمة"
السادسة من مساء يوم السبت المقبل، في قاعة جمعية 

 وشعراء شخصيات مقدسية سلوان الخيرية، بمشاركة
جاء ذلك خالل لقاء عقدته .وفاعليات رسمية وشعبية

اللجنة اليوم االثنين برئاسة النائب يحيى السعود مع 
رؤساء الجمعيات المقدسية في عمان للحديث عن 

  .الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية

وقال السعود ان ما تمر به مدينة القدس شيء 
لسطينيين وحدهم في هذه مؤلم للغاية وال يجوز ترك الف

الظروف الصعبة التي باتت تعصف بالمنطقة بشكل عام 
وبالقدس بشكل خاص، داعيا في الوقت نفسه الى عمل 

والجمعيات المقدسية " فلسطين النيابية"مشترك بين 
للوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية في التصدي 

  .لكل المخططات التي تحاك ضد األردن وفلسطين

انبهم، قال أعضاء اللجنة إن الشعب من ج
األردني والفلسطيني لن يقبل التغيير الجيوسياسي في 
المنطقة، ما يتطلب إيصال رسائل سياسية ضد كل 
المؤامرات والمخططات التي تطل علينا عبر وسائل 

  .االعالم المختلفة



  
  ٤١ 

بدورهم، قال رؤساء الجمعيات المقدسية إنه 
ر بيان مشترك بالتعاون سيتم خالل اليوم المقدسي إصدا

مع لجنة فلسطين النيابية للتأكيد على الوصاية الهاشمية 
  .على القدس والمقدسات اإلسالمية

على صعيد متصل، وفي اجتماع منفصل، التقت 
مع أمين عام وزارة الثقافة ثابت " فلسطين النيابية"

النابلسي لبحث موضوع إقامة نشاطات عن القدس في 
والرياضية المنتشرة في مختلف األندية الشبابية 

وقال السعود ان اللجنة التقت في وقت .محافظات المملكة
سابق مع وزارة الثقافة لبحث إقامة أيام مقدسية وتم 
االتفاق على القيام بعمل أسبوع ثقافي خالل شهر 
رمضان المبارك في المراكز واألندية الشبابية يتخلله 

س والمقدسات ندوات ومحاضرات واناشيد تعنى بالقد
  .اإلسالمية

من جانبه، أكد النابلسي على الدعم الكامل 
  ".فلسطين النيابية"والرعاية لكل البرامج التي تقيمها 

  ١٦/٤/٢٠١٩مجلس النواب 

* * * * *  

موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية : الملك
  وال حل للقضية إال بالدولتين. .والقدس

  

بداهللا الثاني جاللة الملك ع أكد – بترا –عمان 
أهمية الحوار والتشاركية بين مختلف المؤسسات، للخروج 
ٕبأفكار جديدة وايجاد حلول غير تقليدية للنهوض بالوطن 

  .وتعزيز التنمية بمختلف مساراتها

وشدد جاللة الملك، خالل لقائه في قصر 
 الثالثاء، رئيس وأعضاء كتلة اإلصالح أمسالحسينية 

ن القطاعين العام والخاص للحد النيابية، على ضرورة تعاو
  .من الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل للشباب األردني

وأشار جاللة الملك إلى أهمية ترجمة خطط الكتل 
النيابية إلى برامج عمل واقعية تسهم في معالجة التحديات 

  .الوطنية، وتنعكس إيجابا على تطوير الحياة السياسية

 إطار لقاءات جاللته وتناول اللقاء، الذي يأتي في
المتواصلة مع الكتل النيابية، آخر التطورات اإلقليمية، حيث 
لفت إلى أن المنطقة تمر بظروف استثنائية تتطلب من 

  .الجميع العمل بحس وطني عال

وأعاد جاللة الملك تأكيد موقف األردن الثابت من 
القضية الفلسطينية والقدس، مشددا على أنه ال حل للقضية 

طينية إال من خالل حل الدولتين الذي يضمن إقامة الفلس
الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧عام 

وأشار جاللته إلى أن زياراته الخارجية التي شملت 
دوال عربية وأوروبية ركزت على موقف األردن الواضح 

ية، وكذلك الجهود والمعروف تجاه القضية الفلسطين
المبذولة مع األطراف الفاعلة من أجل تحقيق السالم العادل 

وشدد جاللته على أن األردن لن يقبل بأن يمارس . والدائم
عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية 

  .والقدس

وأعرب الدكتور عبداهللا العكايلة، رئيس كتلة 
 بمواقف جاللة  عضوا، عن اعتزازه١٤اإلصالح التي تضم 

وقال . الملك المشرفة تجاه القضية الفلسطينية والقدس
موقف جاللتكم صلب ونفخر به، وكلنا في صف واحد "

  .>>"...خلفكم

من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة اعتزازهم ... <<
بمواقف جاللة الملك المشرفة في دعم األشقاء الفلسطينيين 

ن أن األردنيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة، مؤكدي
جميعا يدعمون مواقف جاللته تجاه القضية الفلسطينية 

  .والقدس، ويقفون صفا واحدا خلف قيادته

وشددوا على أن األردن يتميز بجبهته الداخلية 
وبينوا أن األردنيين . القوية ومواقفه من القضية الفلسطينية

يفخرون دوما بوطنهم وقيادته، مؤكدين اعتزازهم بموقف 
ه من القضية الفلسطينية والقدس التي عبر عنها بـ جاللت

  .الثالث حول القدس والوطن البديل والتوطين" الالءات"
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وأشادوا بجهود جاللة الملك في الدفاع عن 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس من منطلق 

  .الوصاية الهاشمية عليها

وقالوا إننا ندرك التحديات التي تواجه الوطن، 
ين أن األردن القوي داخليا هو مكسب للعرب مؤكد

  .>>...والقدس

 ٢ ص١٧/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

حماية المقدسات وهويتها أمانة : الصفدي
  ومسؤولية تاريخية

وزير الخارجية وشؤون المغتربين  أكد – موسكو
أيمن الصفدي، أهمية البناء على العالقات التاريخية التي 

سيا تعاونا اقتصاديا وثقافيا تجمع المنطقة العربية ورو
  . أوسع وتنسيقا أعمق إزاء سبل حل األزمات اإلقليمية

الدورة الخامسة "وثمن الصفدي، في مداخلة في 
لمنتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء 

الروسية موسكو،  التي استضافتها العاصمة" الخارجية
ين عام بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف وأم

الجامعة العربية، الموقف الروسي الثابت الداعم للحق 
الفلسطيني في الحرية والدولة على خطوط الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل ١٩٦٧ حزيران
الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني 

  .اإلسرائيلي وتحقيق السالم الشامل

جراءات اإلسرائيلية وحذر الصفدي من خطورة اإل
األحادية التي تقوض فرص حل الدولتين وتنسف مبدأ 
األرض مقابل السالم الذي قامت عليه الجهود السلمية، 
مؤكدا أن حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
والحفاظ على هويتها العربية اإلسالمية والمسيحية أولوية 

  . وجهد مستمر ال يتوقف للمملكة

إن حماية المقدسات وهويتها أمانة : لوقا
ومسؤولية تاريخية يكرس جاللة الملك عبداهللا الثاني 

  . الوصي على هذه المقدسات كل إمكانات األردن من أجلها

 ان الوضع في األراضي الفلسطينية وأضاف
ٕالمحتلة خطر جدا، وان الحؤول دون تفجر األوضاع، 

طلب جهودا دولية وبالتالي تهديد أمن المنطقة والعالم يت
  . مكثفة للتصدي لإلجراءات اإلسرائيلية األحادية

إن السالم طريقه واضح جسدته : وقال الصفدي
مبادرة السالم العربية التي تشكل الطرح األكثر شمولية 
لتحقيق السالم الشامل والدائم، مشددا على ضرورة بذل 
ٕجهود أكثر فاعلية لحل األزمة السورية وانهاء ما تسبب 

  .>>...ن قتل ودمارم

وصدر بيان عن االجتماع ثمن فيه ... <<
المجتمعون الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة بمدينة 
القدس لدعم صمود شعبها، ورعايتها الهاشمية التاريخية 
لالماكن المقدسة على النحو المبين في االتفاق الموقع في 

رئيس  بين جاللة الملك عبداهللا الثاني وال٢١/٣/٢٠١٣
محمود عباس، ودعم دور إدارة األوقاف وشؤون المسجد 
األقصى األردنية باعتبارها السلطة القانونية الوحيدة 

ٕبها لالماكن المقدسة، وادانة أية تدابير تهدف إلى  المعترف
تقويض وضع القدس القانوني والتحذير من أية محاوالت 
ا لتقسيمها، بما في ذلك رفض قرار الدول نقل سفاراته

  .للقدس

وأكد البيان التزام الدول المشاركة بالسالم العادل 
والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين وقرارات األمم 
المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس األمن رقم 

 ومرجعيات مدريد ومبادرة ١٥١٥ ورقم ٣٣٨ ورقم ٢٤٢
لة  بكافة عناصرها، وقيام الدو٢٠٠٢السالم العربية عام 

 وعاصمتها ١٩٦٧الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
القدس الشرقية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وأدانه 

  .السياسة اإلسرائيلية في بناء المستوطنات

  ٢ ص١٧/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

نقف داعمين لمواقف الملك : أوقاف البلقاء
 تجاه القدس



  
  ٤٣ 

 

وقاف مدير ا قال –  رامي عصفور–السلط 
إننا جميعا نقف : محافظة البلقاء الدكتور أحمد الخرابشة

داعمين لموقف األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
   .حفظه اهللا ورعاه تجاه القدس أرض االسراء

وأضاف خالل االحتفال الذي اقامته مديرية 
أوقاف محافظة البلقاء بذكرى االسراء والمعراج بأن هذا 

من مع الفعالية الشعبية التي تقام في محافظة النشاط يتزا
البلقاء نصرة للقدس ودعما لمواقف جاللة الملك 

وأن هذه االحتفالية هي جزء ال يتجزأ من هذه  المشرفة،
الفعالية الوطنية الشعبية وأن موظفي األوقاف جميعا 

  .يقفون داعمين مساندين خلف القيادة الهاشمية الراشدة

لى كلمة الدكتور طالب أبو واشتمل االحتفال ع 
سنينة من دائرة االفتاء العام تحدث فيها عن صور وعبر 
ًهذه الذكرى تحقيقا لمبدأ الثبات على المبدأ وهذا ما 
جسده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويسير عليه اآلن 
جاللة الملك المفدى حفيد الرسول األعظم عليه السالم 

ثابت تجاه قضية القدس من خالل التأكيد على موقفه ال
  .>>...وكذلك الوصاية الهاشمية

 ١٦ ص١٧/٤/٢٠١٩الدستور  

* * * * *  

الملك يؤكد أهمية دعم الفلسطينيين لنيل 
  حقوقهم المشروعة والعادلة

  

استقبل جاللة الملك عبداهللا  -بترا - عمان
الثاني، في قصر الحسينية اليوم األربعاء، نائب رئيس 

لدولة لشؤون الدفاع القطري خالد مجلس الوزراء وزير ا
بن محمد العطية، في لقاء تم خالله استعراض العالقات 

 .األخوية وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجاالت

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري تحيات 
سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، 

و الشيخ ألخيه جاللة الملك، الذي حمله تحياته لسم

تميم، وتمنياته للشعب القطري الشقيق بالمزيد من التقدم 
 .واالزدهار

وتناول اللقاء فرص التعاون بين البلدين، من 
ٕخالل تفعيل اللجان المشتركة واقامة المشاريع بين األردن 
وقطر، حيث أعرب جاللة الملك عن تقدير األردن للدعم 

لعمل الذي قدمته دولة قطر في مجال توفير فرص ا
 .ٕلألردنيين، واقامة االستثمارات في المملكة

وشدد جاللة الملك على أهمية دعم األشقاء 
الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة في 
إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

 . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

وحضر اللقاء رئيس هيئة األركان المشتركة، 
  .ستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللتهوم

  ٦ ص١٨/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن موقف الملك 
  تجاه القدس والمقدسات

 

 ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني -  بترا- رام اهللا
محمد اشتية أمس األربعاء، موقف جاللة الملك عبد اهللا 

قدسات والالجئين الثاني ودفاعه الدائم عن القدس والم
  .وحل الدولتين

ّوبين اشتية، أن استراتيجية الحكومة الفلسطينية 
ترتكز على تعزيز صمود المواطنين واالنفكاك التدريجي 
في المجال االقتصادي من االحتالل اإلسرائيلي، إضافة 
الى اتخاذ قرار وقف التحويالت الطبية الى إسرائيل، 

 الى ارسال وفد والتوجه الى العمق العربي، مشيرا
فلسطيني الى األردن للبحث في هذا الشأن، مؤكدا عمق 
العالقة التاريخية واألخوية الطيبة التي تربط بين األردن 

تجاه وفلسطين، كما ثمن الموقف األردني الثابت والوطني 
  .قضية فلسطين العادلة



  
  ٤٤ 

  ١ ص١٨/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

 تدريبية الدفاع المدني االردني يعقد دورة
  لطواقم إطفاء المسجد األقصى

 عقدت المديرية العامة للدفاع -بترا  - عمان
المدني بالتعاون مع دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، 
ًبرنامجا تدريبيا لموظفي أقسام اإلطفاء في المسجد األقصى  ً
المبارك في القدس، وذلك تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبد 

 توفير أعلى درجة من السالمة داخل المسجد اهللا الثاني في
 .األقصى المبارك

وأكد مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى 
ًالبزايعة في تصريح صحفي، أن هذه الدورة تأتي استمرارا 
للعديد من الدورات التدريبية التي تم عقدها لموظفي 
المسجد األقصى المبارك في مجال علوم الدفاع المدني، 

ن المشاركين يتلقون في البرنامج معلومات نظرية موضحا ا
وتطبيقات عملية تسهم في رفع مستواهم وكفاءتهم في 
التعامل مع الحوادث المختلفة والحرائق على وجه التحديد 

 .التي قد تقع داخل حرم المسجد األقصى المبارك

وبين البزايعة، أن البرنامج التدريبي يشمل إلى 
، تطبيقات عملية على كيفية جانب التدريبات النظرية

استخدام معدات اإلطفاء الموجودة لديهم وعمليات مكافحة 
الحريق وكيفية تفقد معدات اإلطفاء واألنظمة التلقائية 
العاملة بهدف حماية أرواح المصلين وزوار المسجد 

 .األقصى

من جهته، ثمن مساعد المدير العام والمدير 
في القدس إبراهيم ناصر المالي بدائرة األوقاف اإلسالمية 

الدين، جهود جاللة الملك، في الدفاع عن المدينة المقدسة 
واألوقاف اإلسالمية والمسيحية فيها، كما أثنى على الجهود 
التي يبذلها الدفاع المدني األردني من خالل الدورات 

المكثفة لتدريب كوادر المسجد األقصى على عمليات 
  .اإلطفاء

  ١٩/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

سياسيون يتحدثون عن الدور السياسي 
 االردني في القضية الفلسطينية

 

ارتبطت السياسة االردنية تاريخيا ومنذ انشاء امارة 
 بفلسطين ارضا وشعبا، وبقيت ١٩٢١شرق االردن عام 

، العنوان ١٩٤٨القضية الفلسطينية منذ تاريخ النكبة عام 
ى المستويين االول في االجندة السياسية االردنية عل

 .االقليمي والدولي

 عاما ٦٣وقام االردن بقيادته الهاشمية عبر 
مضت بادوار حاسمة في القضية الفلسطينية بالرغم من 
الظروف المحيطة، وادت بحكمتها الى بقاء هذه القضية 

 . االسرائيلي–قضية العرب االولى ومحور الصراع العربي 

ان  اسياسيون، مسؤولون سابقون وحاليون اكدو
معارك السالح التي خاضها االردن ضد اسرائيل في حروبها 
مع العرب ماثلتها باالهمية جهود سياسية ودبلوماسية 

وابقت ، بذلها االردن واوقفت على االقل المد الصهيوني
القدس وعروبة فلسطين واقعا ال يمكن تجاوزه مهما كان 

 .ةالتعنت واالقصاء االسرائيلي لقرارات الشرعية الدولي

ويمثل خطاب جاللة الملك عبداهللا الثاني امام 
 وفقا لهم احد اهم الجهود ٢٠٠٧الكونغرس االميركي عام 

السياسية التي اكدت على الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة القابلة للحياة وآزرت 
القضية الفلسطينية منذ تعثر ثم جمود عملية السالم في 

 .وسطالشرق اال

وبالعودة الى تاريخ النكبة، فمن المعروف ان من 
اهم القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي كان 
لالردن دور حاسم في اتخاذها قرار الجمعية العامة لألمم 

 الذي نص على عودة الالجئين ١٩٤/١٩٤٨المتحدة 



  
  ٤٥ 

  الذي يطالب٢٤٢الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم وقرار 
إسرائيل باالنسحاب من األراضي العربية المحتلة عام 

١٩٦٧. 

 قال ان الدولة االردنية  عبداهللا النسوردولة العين
ما تزال جاهزة كما كانت على الدوام الداء دورها معينا 
للفلسطينيين للوصول الى حقوقهم في ظل التعقيدات 
واالوضاع في الوطن العربي وفي ظل تفرد االحتالل 

 .يلي الغاشم باهلنا في فلسطين دون نصيراالسرائ

لقد اصبح من القول المكرور الحديث : واضاف
عن عالقتنا بالقضية الفلسطينية بانها عالقة مصيرية، فقد 
تنبه االردن وقبل كل العرب كبيرهم وصغيرهم بمخاطر 

) وقتذاك(الصهيونية، وكان سمو االمير عبداهللا بن الحسين 
صية العربية القيادية الوحيدة  الشخ١٩٤٨وقبل حرب عام 

في ذلك الوقت المستقلة وغير المستقلة التي ادركت قوة 
 .الصهيونية ونفوذها وتأثيرها وخطرها

ان القيادة االردنية الهاشمية ادركت وقبل : وقال
غيرها واكثر من غيرها حجم وخطورة الهجمة الصهيونية 

و الطاغية المدعومة من دول الحلفاء والتي خرجت للت
منتصرة من الحرب العالمية الثانية على النازية والفاشية 
وان الصهيونية كانت بالغة التأثير والنفوذ السياسي واالدبي 

 .والروحي على الحلفاء

لقد نصح سمو االمير عبداهللا قومه وبين : وتابع
لهم معالم الطريق فما قبلوا برأيه وال استمعوا اليه، ومع كل 

اجبه حيال فلسطين حربا وسلما توعية ذلك قام بما اقتضاه و
 .وتنويرا وتثقيفا

كما اسهم طيب اهللا ثراه بما استطاع : واضاف
ّوكما يقول العرب بجهد المقل فما خان وال تهاون وال فرط 
واستطاع بقوة جيشه المتواضعة الحفاظ على القدس 
والضفة الغربية، واستمر االردن في عهد المغفور له جاللة 

ن بن طالل طيب اهللا ثراه على نفس النهج من الملك الحسي
المصارحة والموقف الصادق بجانب اشقائه الفلسطينيين في 

حالة الحرب او السالم واضحا صادقا مباشرا ودائما في 
 .خندق فلسطين واهلها

باالمس القريب خاطب جاللة الملك عبداهللا : وقال
يتاح اال الثاني الكونغرس االميركي والقى خطابا تاريخيا ال 

لقلة من زعماء الدول، واستغرق كامل الخطاب عرض 
القضية الفلسطينية ومخاطر حالة الالحرب والالسلم وتأثير 
ذلك على السالم العالمي باسره ودافع عن حقوق 

 .الفلسطينيين بلهجة واضحة وصراحة وحجة قوية

واوضح انه ومع اهمية هذا الحيز فان جاللته لم 
القضية الفلسطينية ما يدل على ان ّيكرس في خطابه سوى 

قناعته ووجدانه ما يزاالن مكرسين لخدمة فلسطين 
وقضيتها العادلة وهو نفس النهج الذي سار عليه الحسين 
بن علي المنقذ االعظم الذي فقد مملكته وحياته النه رفض 
تأييد وعد بلفور ومن بعده فقد المغفور له جاللة الملك 

اته على ثرى فلسطين ومن بعدها المؤسس عبداهللا االول حي
قضى هزاع ووصفي وكل الشهداء دفاعا عن نفس النهج 

 .وعن القضية الفلسطينية، وسنظل على عهدهم باقين

امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد اهللا 
 محور الصراع العربي -  قال ان القضية الفلسطينية كنعان

قومية بامتياز،  هي قضية األردن الوطنية ال-االسرائيلي 
وبرغم الظروف المحلية والعربية الدولية التي رافقت نشأة 
ًاالردن كإمارة ابتداء ومملكة الحقا فإنه بفضل الحنكة  ً
ًالسياسية لقيادته الهاشمية لعب دورا حاسما في الدفاع عن  ً
عروبة فلسطين بقدسها ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية 

 .على حد سواء

 في دور جيشه العربي تجلى ذلك: واضاف
البلدة (البطولي في إنقاذ الضفة الغربية وقلبها القدس 

من السقوط في براثن االحتالل الصهيوني في ) القديمة
 التي انتهت بنكبة فلسطين التي نتحدث ١٩٤٨حرب عام 

اليوم عن ذكراها الثالثة والستين بكل ويالتها وآثارها 
ي التي انتهت المأساوية على الشعب العربي الفلسطين



  
  ٤٦ 

باستكمال احتالل فلسطين في حرب الخامس من حزيران 
 .١٩٦٧عام 

ًواذا كان األردن قد تحمل وحيدا عبء الدفاع عن  ٕ
الضفة الغربية في مرحلة ما قبل الخامس من حزيران 
باعتبارها جزءا ال يتجزأ من أراضي المملكة األردنية 

كان له الهاشمية تابع كنعان، فإنه في مرحلة ما بعدها 
 ٢٤٢الدور األكبر من بين الدول العربية في انتزاع قرار 

الذي يطالب إسرائيل باالنسحاب من األراضي العربية 
المحتلة وعدد آخر من القرارات التي جاءت موضحة 
ومؤكدة أن المقصود من االنسحاب من األراضي العربية 

 / ٣٣٨( والقرار التأكيدي ٢٤٢/١٩٦٧المحتلة في القرار 
 هو االنسحاب من جميع األراضي العربية المحتلة) ١٩٧٣

 .بما في ذلك القدس

وبين كنعان جملة من القرارات الخاصة بالقدس 
ي في اتخاذها ومن ضمنها والتي كان لالردن دور محور

 الذي تضمن إعالن بطالن ٤٧٦/٣٠/٦/١٩٨٠قرار 
إجراءات إسرائيل لتغيير معالم القدس وشجب استمرارها في 

 ٤٧٨/٢٠/٨/١٩٨٠لمعالم المادية للمدينة وير اتغي
ودعوة ) قانون أساسي القدس(القاضي بعدم االعتراف بـ 

الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية ولوم إسرائيل بشدة 
 .على مصادقة الكنيست على ذلك القانون

ًوأخيرا قرار الجمعية العامة ذو الطبيعة : وزاد
مستند إلى القرار  وال٢٠٠٤الكاشفة واآلمرة الصادر عام 

االستشاري لمحكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 
 الخاص بجدار الفصل العنصري والقاضي بتفكيكه ٢٠٠٤

وتعويض المتضررين منه ومطالبة الدول األعضاء بالضغط 
 .على إسرائيل لحملها على اإلذعان لهذا القرار

وعلى صعيد اليونسكو قال ان األردن نجح في 
دس على قائمة التراث العالمي، والتراث العالمي إدراج الق

، وأفشل جميع محادثات ١٩٨٢المهدد بالخطر عام 
 في شطب -  السلطة القائمة باالحتالل - ومساعي إسرائيل 

ٕالقدس من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وادراجها 

ًضمن قائمة التراث اإلسرائيلي فضال عن تبني جامعة الدول 
رار يطالب اليونسكو باعتماد ممثل دائم لها في العربية لق

ًالقدس ليضعها فورا في صورة االعتداءات اإلسرائيلية على 
المقدسات اإلسالمية وخاصة في ما يتعلق بحفرياتها حول 
وتحت المسجد األقصى المبارك ومتعلق باب المغاربة حيث 
تسعى إلى استبداله بجسر حديدي يسمح آللتها العسكرية 

ر إلى األقصى بذريعة الحفاظ على سالمته من بالعبو
محاوالت المتطرفين اليهود من تدميره، حيث جاء ذلك القرار 

 .بمبادرة أردنية ودعم عربي

كانت القدس خاصة والقضية :وبين كنعان
الفلسطينية عامة وتخليصهما من االحتالل الصهيوني وال 

ى تزاالن محور النشاط السياسي والدبلوماسي لألردن عل
 .الصعيد الوطني والعربي واإلقليمي والدولي

فالمغفور له باذن اهللا جاللة الملك : واضاف
الرمز الحقيقي " الحسين بن طالل ظل يعتبر القدس 

وعودتها للسيادة العربية هو المعيار الوحيد لصدق .. للسالم
 ."الداعين إلى السالم في المنطقة

ذ توليه وها هو جاللة الملك عبد اهللا الثاني ومن
لسلطاته الدستورية جعل الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس السبيل الوحيد، ال بل الفرصة األخيرة لتجنيب 
المنطقة والعالم كارثة ال تنجو منها دولة بما في ذلك الدول 

 .العظمى

ومن هنا جاء تشديد جاللته كما اشار كنعان على 
 بمسؤولياتها ضرورة أن تنهض الواليات المتحدة األميركية،

 اإلسرائيلي من خالل حل الدولتين - بتسوية الصراع العربي 
تقوم بموجبه دولة فلسطينية عاصمتها القدس إلى جانب 

 .دولة إسرائيل

أما على صعيد الحفاظ على المقدسات اإلسالمية 
ّوالمسيحية في القدس فيذكر كنعان باالعمارات الهاشمية 

يقارب المليار دوالر حتى المتعددة التي بلغت تكاليفها ما 
ًاآلن وبقرار فك االرتباط الذي استثنى ابتداء القدس واقتصر 

 –ًالحقا وألسباب سياسية تخص مستقبل العالقات األردنية 



  
  ٤٧ 

ًالفلسطينية على المقدسات اإلسالمية في القدس حرصا 
منه على عدم نشوء فراغ سيادة تستغله إسرائيل لبسط 

ى وزارة الشؤون الدينية لسلطة سيطرتها عليها بإتباعها إل
االحتالل ولتبقى وديعة لدى األردن تعود للدولة الفلسطينية 

 .بعد قيام الدولة الفلسطينية المنشودة

ًإن األردن وحفاظا منه على القدس مواطنين : وقال
ّومقدسات إسالمية ومسيحية سن العديد من القوانين 

لقدس واألوامر الناظمة لعمل مؤسسات تعنى بشؤون ا
ومقدساتها وأبرزها لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك 
وقبة الصخرة المشرفة، واللجنة الملكية لشؤون القدس، 
والصندوق األردني الهاشمي إلعمار المسجد األقصى 
المبارك وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية حيث كان جاللة الملك عبد اهللا الثاني أول 

ًعين للصندوق مضافا لذلك مبالغ أخرى من الموازنة المتبر
العامة للمقدسات اإلسالمية والمسيحية للحفاظ على هوية 
القدس وطابعها العربي ودعم صمود أهلها في وجه 
االحتالل وسياسة التهويد االستيطانية االستعمارية 
ًاالحاللية فضال عما تقوم به وزارة األوقاف والشؤون 

مية ودائرة قاضي القضاة من رعاية والمقدسات اإلسال
  .وتحمل نفقات المؤسسات والمواطنين التابعين لها

  ٢١/٤/٢٠١٩المدينة نيوز 

* * * * *  

السيادة على القدس فلسطينية : وزير الخارجية
 والوصاية على مقدساتها هاشمية

جدد وزير الخارجية وشؤون  - بترا - القاهرة
ف األردن وثوابته إزاء المغتربين أيمن الصفدي، تأكيد موق

القضية الفلسطينية التي تبقى القضية المركزية األولى، 
ٕوازاء سبل تحقيق السالم الشامل الذي اعتمدته الدول 
ًالعربية خيارا استراتيجيا وطريقا لتلبية جميع حقوق  ً ً
ِالشعب الفلسطيني وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة 

ه الوطني وفق قرارات وعاصمتها القدس الشرقية على تراب
  .الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية طريقه الوحيد

وأكد في مداخلة خالل االجتماع غير العادي 
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء 
الخارجية الذي استمع إلى كلمة من الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، أن األردن سيبقى يعمل بكل امكاناته 

  .ألشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعةلدعم ا

وحذر من خطورة األوضاع في األراضي 
الفلسطينية، ودعا إلى تكثيف العمل العربي المشترك 
والتواصل مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد أفق سياسي 

  .إلنهاء االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة

 وأكد أن األردن مستمر في تكريس كل جهوده
لحماية القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية بمتابعة 
مباشرة من الوصي على المقدسات جاللة الملك عبداهللا 
الثاني الذي يكرس كل إمكانات المملكة للحفاظ على 
الهوية العربية االسالمية والمسيحية للمقدسات والحفاظ 

  .على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها

إن السيادة على القدس "رجية وقال وزير الخا
ٕالشريف فلسطينية وان الوصايا على مقدساتها هاشمية 
يتوالها جاللة الملك عبداهللا الثاني الذي يكرس كل 
إمكانات المملكة لحمايتها لكن مسؤولية الدفاع عن 
القدس وهويتها ووضعها القانوني أردنية فلسطينية عربية 

س السالم، ذاك أن القدس هي أسا" إسالمية دولية
والعبث فيها ومحاولة المساس بمقدساتها خطر يهدد 

  .األمن والسلم الدوليين

وناقش االجتماع الذي دعت له دولة فلسطين، 
التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بعد أن قدم 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعراضا شامال 

  .للتطورات في القضية الفلسطينية

 مداخلته ضرورة اعتماد الدول وأكد الصفدي في
العربية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية 



  
  ٤٨ 

استنادا إلى الثوابت العربية التي أكدتها كل القمم العربية 
وبالتواصل مع المجتمع الدولي الذي يدعم حل الدولتين 

  . ًسبيال وحيدا لتحقيق السالم

ّكما حذر الصفدي من خطورة األوضاع في 
راضي الفلسطينية المحتلة في ضوء اإلجراءات اال

والقرارات اإلسرائيلية األحادية التي تقوض حل الدولتين، 
ًمشددا على ضرورة اعتماد خطوات فاعلة للمساعدة في 
مواجهة األزمة المالية التي تعانيها السلطة الوطنية 

  . الفلسطينية

كما شدد أيضا على أهمية التوافق على آليات 
يذ ما تم االتفاق عليه خالل هذا االجتماع، كونه عمل لتنف

ًسيشكل جزءا من الجهد الدبلوماسي الذي ستقوم به 
  .الدول العربية

  ٣ ص٢٢/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

فلسطين النيابية تلتقي رئيس أكاديمية األقصى 
  للوقف

 

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية  - بترا -  عمان
الوصاية الهاشمية المحامي يحيى السعود أهمية 

التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
  . القدس الشريف

وقال خالل لقاء اللجنة اليوم االحد نائب مدير 
عام اوقاف القدس ورئيس اكاديمية االقصى للوقف 
والتراث الدكتور ناجح بكيرات، بحضور النواب احمد 

ومازن الرقب وعبد القادر االزايدة وسعود ابو محفوظ 
إن الوصاية : القاضي وانصاف الخوالدة ومحمد الظهراوي

 .تأتي للمحافظة على المقدسات ودعم صمود االهل فيها

واكد النواب التالحم والتناغم بين القيادة 
الهاشمية والشعب الداعم للموقف الملكي حول الوصاية 

الهاشمية على المقدسات، داعين في الوقت ذاته الى 
  . اإلسالمية والعربية لدعم القدستوحيد المواقف 

ولفتوا الى أن اللجنة تتابع عن كثب ما يجري 
في فلسطين والقدس، حيث عقدت العديد من المهرجانات 
والندوات حولها بما ينسجم مع جهود جاللة الملك تجاه 

  . إعادة الزخم للقضية والقدس

بدوره، ثمن بكيرات الدور الذي يقوم به جاللة 
اية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية الملك في الوص

والمسيحية في القدس، مشيدا بدور مجلس النواب ولجنة 
 .فلسطين النيابية في دعم صمود المقدسيين

وأشار إلى أنهم يتابعون كل جلسات مجلس 
النواب المتعلقة بالقدس، مؤكدا ان االردن وفلسطين 

  . تعتبران رئة واحدة لجسد واحد

ة االستيطان التي تنتهجها وعرض بكيرات لسياس
قوات االحتالل تجاه المقدسيين، فضال عما تقوم به من 
تهجير للسكان االصليين، مطالبا بدعم التعليم االكاديمي 
والشرعي في القدس وصنع قياديات مقدسية عالمية، 
فضال عن زيادة حلقات القرآن الكريم وعمارة البلدة 

وبين لتكون قيادات القديمة وأحيائها وايجاد مدرسة للموه
  . مقدسية

كما طالب بتوحيد وتضافر الجهود العربية 
 من معاناة واإلسالمية لدعم القدس والمقدسيين للتخلص

  .االحتالل اإلسرائيلي

  ٢٢/٤/٢٠١٩ الدستور

* * * * *  

الحكومة الفلسطينية تشيد بمواقف األردن 
 والملك بالدفاع عن القدس والمقدسات

  

شاد وزير شؤون القدس في  أ- بترا -رام اهللا 
الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، بالمواقف االردنية 
الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية، وعلى رأسها موقف 



  
  ٤٩ 

جاللة الملك عبداهللا الثاني المدافع عن القدس 
والمقدسات االسالمية والمسيحية فيها وعلى رأسها 

  .المسجد االقصى المبارك

ات امس االحد في وقال الهدمي في تصريح
تعليق على موقف سكان مدينة السلط التي أضاءت 

، »القدس عربية«عشرات اآلالف من الشموع بعبارة 
 .واصفا موقف األردنيين بالموقف الحضاري واإلنساني

كل االحترام والتقدير لكل الجهود التي «واضاف 
ًتضع القدس حضاريا وانسانيا وثقافيا في وجدان األمه  ً ًٕ

ًواالسالمية، وأخص األردن ملكا وحكومة وشعبا العربية  ً
لص والمبدئي للقدس بالشكر على عمق حبهم الخا

  .»وفلسطين

  ٣ ص٢٢/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ٌالوصاية الهاشمية امتداد لنهج : الكيالني
 العهدة العمرية ومفاهيمها

  

قال المدير التنفيذي للصندوق  - عمان
 وصفي الكيالني إن الهاشمي إلعمار المسجد األقصى

الحالة األردنية اليوم في وقوفها خلف جاللة الملك هي 
ًدفاعا عن » الجيش العربي«امتداد ووفاء لدماء شهداء 

  .المقدسات في القدس

والذي » هذا المساء«وأكد في حديث لبرنامج 
ويقدمه الزميل حازم » التلفزيون األردني«يبث عبر 

ن خلف جاللة الملك الرحاحلة، ضرورة التفاف األردنيي
عبداهللا الثاني، وقال إن خطاب جاللة الملك والذي أكد 

مثل بصيص األمل بليلة » الالءات الثالثة«فيه على 
ظلماء، وذلك جراء حالة االحباط التي يعيشها العالم عقب 

  .موقف اإلدارة األمريكية المتحيز إلسرائيل

الملك وتأكيد جاللته  وأكد على دالالت موقف
اس العسكري على موقف األردن الثابت ألجل القدس باللب

إن العالم كله التقط «: ًوالتضحية في سبيلها، قائال
  .«الرسالة ويعبر عن ذلك المواقف األوروبية والعربية

ونوه الكيالني إلى الجهد األردني المبذول لصون 
وحماية المسجد األقصى بفضل الوصاية الهاشمية بالرغم 

ًيضعها االحتالل، الفتا إلى صعوبة دعم من العراقيل التي 
المقدسات االسالمية والمسيحية وهي تحت سلطة 

  .االحتالل

وأكد أن دور الوصاية الهاشمية ممتد إلى 
الكنائس والمقدسات المسيحية، وأن هذا الجهد هو محل 

  .ًشكر وامتنان العالم المسيحي، أيضا

ًواستعرض عددا من اعتداءات اليهود المتطرفين 
ى كثير من الكنائس، مثلما هي االعتداءات على عل

ٌالمقدسات االسالمية، وأكد أن الوصاية الهاشمية امتداد 
لنهج العهدة العمرية ومفاهيمها في حماية المقدسات 
ًالمسيحية، الفتا إلى دور االعمار الهاشمي في القبر 

  .المقدس وكنيسة القيامة وسواها

 القدس وقال إن التعبير الملكي بدفاعه عن
وصل إلى أسماع الجميع حتى األطفال واستنهضت الهمم 

  .المعنوية والفعل ألجل القدس

وأكد أن أدوات المعركة مع االحتالل يجب أن 
توحد الفلسطينيين، وأن القدس فوق كل التناقضات، 

ًعاما ) ١٦(إن قصة باب الرحمة واغالقه منذ «: وقال
 ليكشف اللثام لغاية ما قام مجلس األوقاف بالصالة فيه،

  .«عن مخططات صهيونية لبناء كنيس عند باب الرحمة

وقال في رسالة لكل مسلم ومسيحي غيور على 
إن معركتنا مع المتطرفين اليهود هي معركة «المقدسات، 

ً؛ منتقدا عدم زيارة كثيرين للمسجد األقصى »مزاحمة
  .بالرغم من مقدرتهم على ذلك

نائب مدير بدوره، بين مدير التعليم الشرعي 
أوقاف القدس الدكتور ناجح بكيرات أن خطاب جاللة 
ًالملك األخير أعطى الوصاية أبعادا، وأن خطاب جاللة 



  
  ٥٠ 

الملك أعاد للقدس أهميتها وبعدها العقائدي الممتد إلى 
  .- عليه الصالة والسالم-الرسول الهاشمي 

وأكد ضرورة نظر العرب والمسلمين الى البعد 
لهاشمية، وأن دماء األردنيين الذين العقائدي للوصاية ا

ضحوا ما زالت ماثلة بالقدس، واستشهد في حديثه إلى 
ًعدد من بطوالت الجيش العربي، مؤكدا أن أكثر من مليار  ٍ
دوالر أنفقت منذ خميسنات القرن الماضي ضمن 

  .الوصاية الهاشمية على المقدسات

وقال إن ال أحد وقف وناصر القدس كما وقف 
ًك واألردن على الصعد كافة، مشيرا إلى وجود جاللة المل
موظف أوقاف يأخذون رواتبهم من ) ١٠٠٠( أكثر من

  .الحكومة األردنية

وأشار إلى مبادرات أخرى تنضوي تحت الوصاية 
الهاشمية بالقدس بينها مشاريع عمرانية وتسهيالت 

الالءات »ًللمقدسيين، مؤكدا أن خطاب جاللة الملك و
قدسيين والفلسطينيين حتى غزة منحت الم» الثالثة

حاضنة وقوة، وأكد أن أهل القدس يدعمون الوصاية 
الهاشمية ويقفون خلفها ويقدمون الدعاء للمواقف 

  .ًالهاشمية والتي باتت واقعا

ولفت في حديثه إلى الوقفيات بالقدس التي 
إن هذه المبادرات » :ًتحظى برعاية جاللة الملك، قائال

ًامرا وفيه حياة، وسعت لتثبيت أبقت المسجد األقصى ع
ٍعروبة المدينة وأن هذه المواقف سيكتبها التاريخ بسطور 

  .«من ذهب

إن المقدسيين ينظرون للوصاية الهاشمية »وقال
ّعلى أنها كسرت العديد من الحواجز وأظهرت القدس في 

  .«عيون مليار ونصف المليار مسلم

أن الوصاية الهاشمية ودعوة األردن «: وأضاف
ًيارة األماكن المقدسة والرباط بالقدس ليس تطبيعا، وأن لز

هذه الدعوة هي لكسر حواجز الخوف من االحتالل وأكدت 
  .«على عدم االستسالم لالحتالل

إن من عشق القدس وسار على الدستور «وقال 
الرباني فوق القدس، وسار خلف القيادة التي سارت وراء 

ه أن تلثم القدس، هي كسر للحواجز، وكل مسلم علي
  .«ًجبهته المسجد األقصى وأن ال نترك فراغا باألقصى

ًإن الوصاية استنهضت أمما، ووقفت «: وقال
بوجه مشاريع تحاك ضد القدس، وأنها دعت إلى عدم 

ورفعت من معنويات (..) االستسالم لهذه المشاريع 
المقدسيين واستنهضت الفكر والوعي لدى المسلمين 

 الهمم لحالة جديدة، نحن وكسرت الحواجز واستنهضت
  .«مؤهلون لها

وأكد أن المطلوب للوقوف مع مجلس األوقاف 
لحماية المقدسات هو وضوح الهدف والمتمثل بالمحافظة 
ًعلى القدس بأوقافها وأهلها، محذرا من غياب الهدف، 

ًإننا اليوم أمام مفصل مهم جدا وهو تجنيد دولة »:وقال
كاذبة حتى باتت االحتالل لدول ومجتمعات بروايات 

  .«االحالم الصهيونية حقيقة

ًأن ما جرى بمدينة القدس كان أحالما » :وزاد
صهيونية، وهم اليوم يحلمون في تهويدها، لذا يجب 

إن »، وقال»مواجهتهم بالحقائق العربية واالسالمية
الصراع ألجل القدس يحتاج إلى زمن وهو ليس لصالحنا، 

حتالل ونحاصر وعلينا أن نستفيد منه، ونشاغل اال
االحتالل، فنحن من يملك الرواية وأصحاب الحق والهدف 

وأكد أن القدس ال يمكن أن .«الواضح وأصحاب األرض
ٍتكون بيوم من األيام بصفقة قرن أو سواها ٍ. 

  ٦ ص٢٣/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

يدعو دول آسيا للوقوف مع " أبو السيد"
 "الدول المظلومة"
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رئيس مجلس النواب دعا مساعد  -البوصلة
النائب إبراهيم أبو السيد، الدول اآلسيوية الى التعاون 

 .فيما بينها بما يعزز التنمية المستدامة

موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني "وفيما قال إن 
وجهوده في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس 
اعادت الزخم تجاهها، ال سيما فيما يتعلق بما يسمى بـ 

، دعا الدول األعضاء الى دعم موقف ) القرنصفقة(
جاللته بالوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 

  ".والمسيحية في القدس الشريف

جاء ذلك خالل مشاركة ابو السيد ورئيس لجنة 
الشؤون الخارجية النيابية الدكتور نضال الطعاني اليوم 

ية االثنين في اعمال اللجنة الدائمة للشؤون االقتصاد
والتنمية المستدامة باجتماعات الجمعية البرلمانية 
اآلسيوية المنعقدة في مدينة ناريان مار بشمال روسيا، 
حيث دعا هذه الدول الى االستثمار في قطاع الطاقة 

  .البديلة في األردن

ودعا أبو السيد في بيان صحفي اليوم، دول 
الوقوف الى جانب الدول المظلومة لتحقيق "آسيا إلى 

منها واستقرارها ما يساعد على تعزيز تنميتها أ
، مشيرا إلى أنه ال بد من الخروج بخطوات "المستدامة

عملية لمساعدة الدول الفقيرة للتغلب على اشكاليات 
  .الطاقة والفقر والبطالة لديها

كيف لنا ان نساعد الدول الفقيرة على "وتساءل 
 يعطل تحقيق التنمية المستدامة في ظل االحتالل الذي

، مشيرا الى أن االحتالل الصهيوني "بوجوده تلك الغاية؟
يمارس أبشع ممارسات اإلرهاب بحق الواقعين تحت "

احتالله الغاشم، وفي الوقت ذاته يتم الصاق تهمة 
االرهاب باإلسالم، دين الرحمة واالنسانية واالعتدال 

اإلرهاب ليس له دين او "والوسطية، وهو ما يؤكد أن 
  ".وطنعقيدة او 

من جانبه، بين الطعاني ان المجتمع الدولي 
مطالب بالوقوف مع األردن الذي يقوم بدور رائد تجاه 
قضايا المنطقة والعالم، الفتا في الوقت نفسه الى حجم 
التحديات السياسية واالقتصادية التي تواجه األردن، 
والدور السياسي المرن والمعتدل الذي يلبيه االردن في 

لمنطقة ومدى انعكاسها على التحديات كل قضايا ا
  .المستدامة

  

وانتخب الطعاني خالل االجتماعات مقررا للجنة 
الدائمة المعنية باالقتصاد والتنمية المستدامة في الجمعية 

 األعضاء، خالل ١٨البرلمانية اآلسيوية بإجماع الدول 
اجتماع عقدته اللجنة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس 

  .الكسي ليسكنكو" الدوما "النواب الروسي

وقال الطعاني إن الطروحات التي تم تناولها 
خالل اعمال اللجنة والجمعية البرلمانية تثري العمل 
البرلماني وتساعد على تقريب وجهات النظر والتصورات 
تجاه العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك مع الدول 

  .األعضاء

  ٢٣/٤/٢٠١٩البوصلة 

* * * * *  

مشروع أردني فلسطيني لدعم : و غزالةأب
إنشاء .. المقدسيين وصون هوية القدس

 ألف ٣٥٠لتثبيت " سوق القدس اإللكتروني"
ًواسناد البلدة القديمة اقتصاديا.. مقدسي ٕ 

  

 يجد مشروع أردني -  عمان - نادية سعد الدين
ًفلسطيني مشترك طريقه للنفاذ، قريبا، لدعم صمود أهالي 

ثبيت وجودهم المضاد لسياسة التهويد القدس المحتلة وت
اإلسرائيلية، وذلك في إطار مبادرة وازنة أطلقتها مجموعة 

 للحفاظ على هوية المدينة "طالل أبو غزالة العالمية"
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العربية اإلسالمية وصون معالمها والدفاع عن مقدساتها 
  .الدينية

ويهدف المشروع، غير المسبوق، إلى إنشاء 
 ألف مقدسي، ٣٥٠ لدعم زهاء "يسوق القدس اإللكترون"

ٕ ألفا ضمن البلدة القديمة، واسناد البلدة ٣٣منهم نحو  ً
تطوير بوابة إلكترونية حيوية "ًالقديمة اقتصاديا، عبر

ًتمثل سوقا تجاريا معتبرا بين فلسطين وفضاءات دول  ً ً
، وفق قول العين السابق الرئيس "العالم المترامية

ل أبو غزالة، في لقاء المؤسس للمجموعة، الدكتور طال
  ".الغد "خاص لـ

وأضاف أبو غزالة أن هذا المشروع الحضاري، 
ُطبقا لما اتفق بشأنه بين   والحكومة "أبو غزالة العالمية"ً

يخدم األبعاد االقتصادية والثقافية والسياسية "الفلسطينية، 
لقضية القدس المحتلة في مواجهة عدوان االحتالل 

سطيني وبحق المقدسات المتواصل ضد الشعب الفل
صفقة "الدينية، وسط ما يتردد من أنباء عن ما يسمى 

ُ األميركية التي تسقط قضية القدس من "القرن
  ".مضمونها

أبو "وأوضح بأن دائرة الحلول اإللكترونية في 
ً أنجزت مشروعا متكامال يسمح بالمعايشة "غزالة العالمية ً

حتلة، من خالل الحية لواقع البلدة القديمة في القدس الم
موقع إلكتروني واعد وزاخر بمنشآتها التجارية واألثرية 
ًواالقتصادية، مثلما يعكس، أيضا، مفاعيل معاناتها 

، في ظل وجود زهاء أربعة آالف مستوطن ضمن "اليومية
  .ً ألفا بالقدس٢٢٠مساحتها المحدودة من إجمالي 

ًعرضا وافيا "ويضم الموقع، بحسب أبو غزالة،  ً
 التجارية لسوق القدس القديمة، بما تحويه من للمحال

منتجات غنية، األمر الذي يتيح للزائر مجال التسوق 
 "االفتراضي"ًوالشراء من خالله بحرية، فضال عن التجوال 

في أرجاء المدينة المقدسة ومعالمها التاريخية والدينية، 
  ".السيما المسجد األقصى المبارك وكنيسة القيامة

؛ توفير محرك بحث للمساعدة في ويزيد من ذلك
تيسير عملية بلوغ السلع المطلوبة واقتنائها وتسليمها 
لمشتريها حيثما تواجدوا، عدا عن إضافة خاصية التغذية 
الراجعة التي تسمح لزائري الموقع بإبداء آرائهم حيال 
محتوياته وجودة خدماته، إلى جانب معرفة الكميات 

ير فاتورة إلكترونية لكل المتوفرة من مختلف السلع وتحر
عملية شراء، وتحديد السلع األكثر شعبية وشهرة، عبر 

  .ًربط بوابة الدفع اإللكتروني مع الموقع إلكترونيا

لدعم صمود "وأكد أبو غزالة أهمية المشروع 
أهالي القدس المحتلة، إزاء الظروف االقتصادية 

ا ً، معربا عن خشيته ممً"والسياسية غير المحمودة راهنا
ً، ولكنه يشدد، مستدركا، على "صفقة القرن"يتردد بشأن 

ثبات وصمود الشعب الفلسطيني الذي يقرر وحده، "
  ".بأطفاله وشبابه، مصيره

توفير “ًوأفاد بأن المشروع يسهم، أيضا، في 
ًفرص جديدة للتجار المقدسيين لتسويق منتجاتهم عالميا، 
وتسهيل البحث عن المحال التجارية المقدسية، 
ومنتجاتها الغنية، من خالل إيراد الصور الحقيقية لسوق 
البلدة القديمة وطرقاتها وأحيائها، والقوائم الكاملة 
ًلمنشآتها التجارية ومنتجاتها المعدة مسبقا، فضال عن  ً

 ساعة طيلة أيام ٢٤إمكانية التسوق على مدار 
  ".األسبوع

ويقف جانب آخر مهم للعوائد المتأتية من 
توفير فرص عمل "ق أبو غزالة، يتمثل في المشروع؛ وف

للكفاءات الغنية في مختلف القطاعات، حيث يعد 
التوظيف األسلم للتكنولوجيا في مسار تدعيم ثبات 
المقدسيين على أرضهم واستثمار مقومات التقانة الحديثة 

  ".ًفعليا

ويسمح الموقع اإللكتروني بإبراز وجه االحتالل 
، ١٩٦٧تواصلة، منذ العام القبيح، عبر انتهاكاته الم

ًلقضم مساحة البلدة القديمة، التي تضم إرثا دينيا تاريخيا  ً ً
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ًحضاريا متجذرا، كالمقدسات اإلسالمية والمسيحية؛ مثل  ً
المسجد األقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق، عدا 

  .األحياء واألزقة واألسواق المقدسية

وأمام ما يتهددها من مخاطر االستالب؛ فقد 
أدرجت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 القدس القديمة وأسوارها على ١٩٨١ عام "اليونسكو"
ًقائمة التراث العالمي بناء على الطلب األردني، ومن ثم 

ً على قائمة التراث المهدد نظرا ١٩٨٢ُأدرجت عام 
للتهديدات الجدية على مستوى صون الموقع والوضع 

  .السياسي

أبو غزالة "وق القدس القديمة، وفق ويعد س
، أكبر وأضخم سوق تاريخي في العالم، في ظل "العالمية
 منفذ تجاري، ومختلف أنواع المنتجات ١٤٠٠وجود 

والسلع الحرفية الشرقية التي تميز تاريخ وحضارة البلدة 
القديمة من أثاث ومالبس شرقية تقليدية ومن الجلود 

  .ى الخدمات الفندقيةواألطعمة الشرقية باإلضافة إل

طالل أبو "وفي نفس السياق؛ كانت مجموعة 
، في "كلنا لفلسطين" قد أسست جمعية "غزالة العالمية

 في باريس، بهدف تسليط ٢٠١١) سبتمبر( أيلول ١٧
الضوء على اإلبداع الفلسطيني في كافة أرجاء العالم 
واإلنجازات التي حققها الفلسطينيون في شتى الميادين 

الت وطرق دعمها، مما يعكس أصالة ابداعهم، والمجا
ًشعبا وأفرادا ً.  

 ٦وتحتوي قاعدة بيانات الجمعية ما يزيد على 
آالف شخصية فلسطينية مبدعة وصاحبة أثر ايجابي 
على المستوى العربي والعالمي، فيما يتناول موقعها 
ٕاإللكتروني قصص إبداعهم وانجازاتهم، إللقاء الضوء 

حدثه الفلسطينيون في الحضارة على التأثير الذي أ
ٕاإلنسانية، وتوثيق وابراز أسماء نخبة من األعالم 
ًالفلسطينيين نساء ورجاال حول العالم ممن ساهموا  ً

بصورة أساسية، في التطور العلمي والثقافي واالقتصادي 
  .للبشرية

ما نسعى إليه بعيد عن "ويؤكد أبوغزاله، هنا، أن 
، قصة مبدعين "ا لفلسطينكلن"السياسة، إذ تحكي جمعية 

ٕفلسطينيين، وتظهر دورهم وابداعاتهم ومساهمتهم في 
البلدان التي يعيشون فيها وبالتالي تأثيرهم اإليجابي في 

  ".الحضارة اإلنسانية

ًالجمعية وتحقيقا لرسالتها وأهدافها، "وأضاف أن 
عملت على تحويل الموقع اإللكتروني للجمعية إلى نسخة 

لذكية لتعزيز الوصول إلى أكبر عدد من موبايل للهواتف ا
المبدعين، حيث تتيح هذه الميزة تصفح الموقع عن 

  ".طريق الهاتف الذكي بدون أي تعقيدات

  ٧ ص٢٣/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

القضية الفلسطينية والوصاية : مقدسيون
 الهاشمية تعيشان في وجدان كل أردني

  

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية  - عمان
إن جاللة الملك عبداهللا الثاني ال : حامي يحيى السعودالم

يترك مناسبة او محفال دوليا إال وكانت القضية 
الفلسطينية والمقدسات الدينية قابعة على اعلى سلم 

  .أولويات األردن المركزية

وأضاف، خالل استقباله وأعضاء اللجنة بدار 
المجلس امس وفدا مقدسيا برئاسة راجح ابو عصب، ان 

الردن يؤكد عبر مواقفه الشعبية والرسمية الثابتة التفافه ا
حول القيادة الهاشمية الحكيمة ومواقفها المشرفة حيال 
القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

ولفت السعود الى االنتهاكات والممارسات التي 
رائيلية ومحاوالت تهويد المقدسات تقوم بها السلطات اإلس

اإلسالمية والمسيحية في القدس امام مرأى المجتمع 
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الدولي، مطالبا بهذا الصدد المجتمع الدولي بتعزيز ودعم 
دور وجهود جاللة الملك الداعية الى الحفاظ على الحق 

  .التاريخي للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة

إن القضية : من جهتهم، قال أعضاء اللجنة
الفلسطينية والوصاية الهاشمية تعيش في وجدان كل 
أردني، وهي قضية العرب والمسلمين، مؤكدين رفضهم 

  .التام لتهويد المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

كما أكدوا أهمية تعريف االجيال القادمة بأن 
القضية هي قضيتهم االساسية ما يعود على تعزيز 

  .شعبين االردني والفلسطينيالتالحم بين ال

بدوره، ثمن ابو عصب الدور الذي يقوم به 
جاللة الملك في الوصاية الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى أنهم 
يتابعون الجهود المثمرة التي بذلها جاللته لصالح 
القضية الفلسطينية والقدس التي اعادت الزخم الدولي 

  .تجاهها

وأعرب عن تقديره للمواقف المعلنة لمجلس 
النواب بشأن القضية الفلسطينية والقدس سواء خالل 
جلساته او مشاركاته اإلقليمية والدولية ومدى االجماع 

حيال » النواب األردني«البرلماني العربي الذي حققه 
القضية الفلسطينية والقدس، مؤكدا ان االردن وفلسطين 

 .جسد واحد

  ٦ ص٢٣/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

نرفض تسوية القضية الفلسطينية : غنيمات
 على حساب الثوابت األردنية

 

قالت وزير الدولة  -  ابراهيم ابو زينة-الزرقاء 
لشؤون اإلعالم، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة 

إن الحكومة ال تعرف حتى اآلن ما هي تفاصيل : غنيمات
ي عرض أو تسوية أو صفقة القرن، إال أنها ترفض أ

صفقة ال تنسجم مع الثوابت األردنية التي أعلنها جاللة 
  .الملك عبد اهللا الثاني في أكثر من مناسبة

وبينت خالل لقاء حواري نظمته جمعية اإلصالح 
والتوجيه االجتماعي في الزرقاء امس الثالثاء، أن جاللة 

ي الملك أكد خالل زيارته محافظة الزرقاء الموقف األردن
الثابت في الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

 ١٩٦٧وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 
وعاصمتها القدس الشريف، وحق الالجئين في العودة 

  .١٩٤والتعويض وفق القرار األممي رقم 

 قرار اإلدارة وأكدت أن األردن رفض بشكل قاطع
األميركية بنقل سفارة الواليات المتحدة إلى القدس، كما 
جدد جاللة الملك في القمة العربية التي عقدت في تونس 
التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ورفض الحلول 
األحادية والتأكيد على ديمومة الوصاية الهاشمية على 

الشريف، المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
مشيرة إلى أن جاللة الملك أكد أن المنطقة لن تنعم 
باألمن والسالم واالستقرار دون حل عادل شامل للقضية 

  .الفلسطينية

وأوضحت أن هناك ضغوطات إقليمية ودولية 
يتعرض لها األردن نتيجة تمسكه بالثوابت العروبية تجاه 
 فلسطين بهدف التشكيك بالموقف األردني، والتي تتزامن
مع التحديات والصعوبات التي يمر بها األردن في الوقت 
الحالي والمتعلقة بالشأن االقتصادي، ما يستدعي وجود 
خطاب إعالمي واضح وصريح من الحكومة، ويستطيع 
المواطن إدراك مضمون هذا الخطاب بما يعزز الثقة بين 

  .الحكومة والمواطن

إن البعض يحاول التشكيك بمواقف : وقالت
 القومية والعروبية، وزرع الفرقة بين أفراد الصف األردن

الواحد، والتشكيك بالموقف األردني الذي ال مساومة 
عليه، مشيرة إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها األردن 
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في سبيل الدفاع عن عروبة القدس والكلف العالية التي 
تحملها نتيجة الثبات على مواقفه الداعمة لقضايا األمة 

  .العربية

وأشارت إلى أن المأزق االقتصادي عميق 
وكبير، حيث أن حجم العبء الضريبي وصل إلى مستوى 
مرتفع، فضريبة المبيعات يدفعها الفقير قبل الغني، وهي 
أعلى من ضريبة الدخل، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بعدم 
فرض ضرائب أو رفعها على المواطنين خالل العام 

  .الحالي

 المشكلة االقتصادية وأوضحت غنيمات أن حل
ٕوافرازاتها من فقر وبطالة وتراجع مستوى الخدمات يحتاج 
الى عدة سنوات، مؤكدة أن الحكومة تعمل وفق منهجية 
واضحة للتغلب على تلك التحديات االقتصادية ورفع 

  .المستوى المعيشي ومكافحة الفقر والبطالة

إن الحكومة ملتزمة بما أعلنته سابقا  :توقال
 ألف فرصة عمل خالل العام الحالي، وتم ٣٠بتوفير 

تشغيل تسعة آالف مواطن منذ بداية العام، كما أن 
 بالمئة كما زادت ١٣ر١الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 

أرباح الشركات، وهناك إيجابيات كثيرة يتعين االلتفات 
  .إليها

وأوضحت أن الحكومة ستطلق برنامجا للدعم 
ل صندوق المعونة الوطنية، التكميلي الذي ينفذ من خال

وتوسيع شبكة التأمين الصحي، وتوسيع المشمولين 
بمؤسسة الضمان االجتماعي من خالل إتاحة المجال 
لضم العاملين بشكل جزئي تحت مظلة الضمان 
االجتماعي، كما أن الحكومة تعمل ضمن خطتها للعامين 
القادمين للتخفيف من حجم المشكالت واالرتقاء بمستوى 

الصحة، التعليم، النقل، والبنية (مات العامة الخد
  ).التحتية

وأكدت أن الحكومة تعنى بجذب االستثمارات 
وتهيئة األجواء المالئمة لها، إذ أن العالقة مع العراق 

الشقيق تتوثق، وهناك العديد من االستثمارات التي 
ستسهم بالنهوض االقتصادي، مثلما أن عملية تشغيل 

قطر الشقيقة مستمرة، وتم تشغيل نحو األردنيين في دولة 
  .ثالثة آالف أردني في دولة قطر حتى اآلن

ونوهت بتجويد تجربة مشروع الالمركزية ألن 
مجلس المحافظة هو الجهة المسؤولة عن ترتيب 
أولويات المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات، وينبغي 
ٕتطوير قانون الالمركزية وازالة أي تضارب بين مجلس 

فظة والمجالس األخرى، لكي تؤدي دورها المأمول المحا
على مستوى الخدمات والتنمية وتعزيز مشاركة الفرد 
ٕبصنع القرار السياسي واشراك قطاعي الشباب والمرأة في 

  .العمل العام وغرس ثقافة التطوع

وجرى خالل اللقاء الذي حضره رئيس مجلس 
ية محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات ورئيس الجمع

محمد الهياجنة وممثلو المجتمع المحلي والفاعليات 
النسائية والشبابية، نقاش وحوار، أجابت غنيمات خالله 

 .على األسئلة واالستفسارات كافة

 ٥ ص٢٤/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

كالم الملك قطع كل كالم حول : الصفدي
 موضوع القدس

  

 جددت لجنة فلسطين النيابية - بترا  - عمان
لقائها وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن خالل 

الصفدي امس، بحضور رؤساء كتل نيابية، مطالبتها 
بطرد السفير اإلسرائيلي من عمان وسحب السفير األردني 
ٕمن تل أبيب واعادة النظر باتفاقيتي وادي عربة والغاز 

  .مع إسرائيل

وقال رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود 
إن اللقاء جاء لمتابعة آخر » بترا«باء األردنية لوكالة األن

التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وملف القدس، 
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، مثمنا بالوقت ذاته »صفقة القرن«وما يتم الحديث عن 
الجهود الدبلوماسية األردنية التي يقودها جاللة الملك 
عبد اهللا الثاني في التصدي لكل ما يتم الحديث عنه من 

ضية الفلسطينية على حساب مصلحتنا الوطنية حلول للق
  .ومصلحة الشعب الفلسطيني

وأضاف السعود أن لمجلس النواب موقفا مشرفا 
وداعما لمواقف جاللة الملك الصلبة والواضحة والتي عبر 

  .عنها جاللته بالالءات الثالثة المعروفة

كما أشاد السعود ورؤساء الكتل النيابية بالجهود 
ير الخارجية وشؤون المغتربين والتي التي يبذلها وز

شكلت رؤية واضحة لدى األمة العربية والعالم بأسره تجاه 
  .الموقف األردني من القضية الفلسطينية

وأكد الصفدي أن القضية الفلسطينية كما يؤكد 
جاللة الملك، هي قضيتنا المركزية الوطنية األولى التي 

يس فقط يكرس جاللته كل جهود الدولة األردنية ول
الدبلوماسية األردنية من اجل حلها، وفق اإلجماع 
األردني الفلسطيني العربي الدولي الذي ال يقبل إال بقيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 

ًسبيال لحل   وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حزيران 
هذا الصراع الذي هو أساس التوتر في المنطقة، والذي 

 المنطقة باألمن واالستقرار والسالم الشاملين إال لن تنعم
إذا نعم الفلسطينيون بحقهم بقيام دولتهم على ترابهم 

  .الوطني

وأضاف الصفدي أن السياسة األردنية تجاه 
القضية الفلسطينية ثابتة راسخة معروفة، والموقف الذي 
يؤكده جاللة الملك باستمرار هو موقف تاريخي للدولة 

ألردن منذ البدء وحتى النهاية سيستمر بتقديم األردنية، وا
كل ما يستطيع من اجل أن يسهم في رفع الظلم عن 
ٕأشقائنا الفلسطينيين، وانهاء االحتالل وقيام الدولة 

  .المستقلة

هذا هو الثابت وخطوطنا الحمراء : وتابع
معروفة، ونحن نستند في هذا الطرح أيضا إلى موقف 

 مرارا على مدى أسابيع عربي إسالمي جامع تم تأكيده
الماضية، قمة تونس أكدت هذا الموقف العربي الواحد، 
ومؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية في أبو ظبي أكد 
الموقف العربي اإلسالمي الواحد، واالجتماع األخير في 

  .القاهرة قبل يومين

« الصوت األردني مسموع «واوضح الصفدي أن 
ٌمدوي محترم وازن، ٌصوت جاللة الملك وهو صوت 

يسمعه العالم كله، ويؤكده في كل اللقاءات، وموقف 
الدولة األردنية تعرفه دول العالم اجمع، والدولة األردنية 
في اشتباك دائم مع جميع األطراف المؤثرة من اجل 
ٕإظهار الحق الفلسطيني وانهاء هذا الصراع وفق األسس 

  .التي تجمع العالمين العربي واإلسالمي

إن كالم : ما يتعلق بالقدس، قال الصفديوفي
جاللة الملك قطع كل كالم حول هذا الموضوع، فهو 

، »القدس خط احمر«موقف تاريخي أردني واضح 
مؤكدين دائما ان السيادة السياسية على القدس هي 
ألشقائنا الفلسطينيين، والوصاية هي هاشمية، لكن 

عربية مسؤولية حماية المقدسات هي فلسطينية أردنية 
إسالمية، ألن القدس هي قضية لنا جميعا، وفي هذا 
السياق ومن هذا المنطلق تعمل المملكة األردنية 

  .الهاشمية مع جميع األشقاء من اجل التأكيد على ذلك

هذه هي المواقف «وشدد الصفدي على أن 
الثابتة التي ننطلق منها، وهذه هي األسس، وبأن القدس 

نا، وفيما يتعلق بالحرم فوق السياسية، القدس تجمع
القدسي والمسجد األقصى وفيما يتعلق بباب الرحمة، 
المملكة في اشتباك يومي من اجل حماية المقدسات 
والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، 
وباب الرحمة هو جزء ال يتجزأ من الحرم القدسي المسجد 

، هذا هو  دونما١٤٤األقصى المبارك بمساحته البالغة 
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الموقف الثابت وال نقبل ال بتقسيم مكاني أو زماني وال 
نقبل بأي اعتداء على األقصى كما أكد جاللة الملك هذا 
خط احمر تضع الدولة األردنية كل إمكانياتها من اجل 

  .التصدي له

وأشار الصفدي إلى أن هناك قرارات إسرائيلية 
ن وأميركية رفضها األردن بشكل واضح وصريح، فنح

رفضنا ضم القدس، ورفضنا االعتراف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل، ورفضنا ضم الجوالن المحتل خرقا لكل قوانين 

ًويشكل أيضا فعال ال  الشريعة الدولية، وانتهاك لحق
  .يسهم إال في التصعيد وزيادة التوتر

هذه مواقفنا ونحن إذ ننطلق، : ومضى قائال
ٌهنالك فعل، الثوابت ٌننطلق من اجل الفعل، هنالك ثوابت، و

واضحة يعرفها الجميع، والفعل أيضا ملموس يعرفه 
الجميع، الدولة األردنية تقوم بكل ما تستطيع من اجل 
خدمة قضيتنا المركزية األولى، وهذا جهد يقوده جاللة 
الملك بشكل يومي ال لقاء وال اجتماع وال حدث يحضره 

مقدمة ما جاللة الملك إال ويضع القضية الفلسطينية في 
  .يتحدث به

كم : وحول طروحات الوطن البديل، قال الصفدي
مرة يحتاج جاللة الملك الن يقف وان يقول الوطن البديل 
كالم مرفوض ال نقاش فيه، وال قبول لطرحه على 
الطاولة، قالها جاللته عشرات المرات، وهذا موقف ثابت 

ي ال يتغير، ولن يتغير، ولسنا بحاجة الن نؤكد المؤكد ف
  .كل مرة نتحدث

وحول الحديث عن صفقة القرن، أعاد الصفدي 
ال نعرف ماذا ستقدم الواليات المتحدة، هم «التأكيد أننا 

يقولون أنهم يعدون خطة سيطرحونها في الوقت الذي 
يرونه مناسبا، لكننا نعرف ويعرف العالم ما هو موقفنا 

ًا، ًوماذا نقول، نحن نقول أننا نريد السالم شامال ودائم
ٌوان سبيل هذا السالم واضح، أكدناه وأكده العرب وأكده 
ٌالمسلمون، ويدعمه موقف دولي ثابت مكرس في قرارات ٌ ٌ 

عديدة لمجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم 
المتحدة، واالتحاد األوروبي، وكل مؤسسات المجتمع 

  .الدولي

الحداثة  بدورهم شدد رؤساء الكتل النيابية
 النائب مازن القاضي، واإلصالح النائب سعود والتغيير

أبو محفوظ، والعدالة النائب مجحم الصقور، والشعب 
النائب مرزوق الدعجة، ووطن النائب رمضان الحنيطي، 
باإلضافة للنائبين الدكتور أحمد الرقب ومحمد الظهراوي، 
أهمية الجهود التي يبذلها األردن على األصعدة كافة 

 والتي يقودها جاللة الملك في إيجاد السياسية الخارجية
موقف صلب وواضح حيال القدس والمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية، وقيام الدولة الفلسطينية ذات سيادة 

  .وعاصمتها القدس الشريف

وأشاروا إلى أن الوصاية الهاشمية ال تقبل 
التغيير، وهو ما عبر عنه جاللته في المحافل العربية 

ية، ونحن نقف خلف جاللته في مواقفه واإلسالمية والدول
  .كافة

وأشاد رؤساء الكتل مواقف جاللة الملك، 
مؤكدين وقوف الشعب الكتل النيابية والشعب األردني 

 .خلف جاللته

  ٤ ص٢٤/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

القدس قضية مصير غير قابلة : الطراونة
  للمساومة

قال رئيس مجلس النواب  -  بترا–عمان  
 عاطف الطراونة إن الموقف األردني بقيادة المهندس

جاللة الملك عبداهللا الثاني في دعم القضية الفلسطينية 
والدفاع عن القدس، يشكل موقف مصير، وثابتا وطنيا 

  .غير قابل للمساومة لكل األردنيين
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جاء ذلك خالل لقاء الطراونة امس وفدا طالبيا 
 العلوم من قسمي العلوم السياسية والشريعة في جامعة

  .التطبيقية بحضور النائب عبداهللا القرامسة

وأكد الطراونة أن تكاتف األردنيين خلف قيادتهم 
وتوحد الموقف الرسمي والشعبي في الذود عن القضية 
الفلسطينية، هو سبيلنا في الدفاع عن األردن وفلسطين 
بوجه أي مخطط يستهدفنا، مضيفا أن القضية 

 تستوجب مواقف عربية الفلسطينية تمر بظروف صعبة،
ٕواسالمية موحدة وواضحة، على طريق التنسيق مع كل 
القوى المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية في مختلف 
ًأنحاء العالم، ليكون الصوت مدويا برفض كل محاوالت 

  .النيل من حقوق الشعب الفلسطيني

وشدد رئيس مجلس النواب على أنه من موقعه 
ي العربي، يقوم بتنسيق مستمر مع ًرئيسا لالتحاد البرلمان

البرلمانات العربية من أجل اتخاذ مواقف مساندة للقضية 
الفلسطينية، وتعرية ممارسات االحتالل في مختلف 

  .المحافل اإلقليمية والدولية

من جهتهم أكد طلبة الجامعة اعتزازهم بمواقف 
جاللة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددين 

ٍالشباب األردني مدرك وواع لخطورة المرحلة، على أن 
ويقف إلى جانب الموقف الرسمي األردني في بذل الغالي 
والنفيس من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية 

  .والقدس

وقدموا جملة من التساؤالت حيال قوانين 
اإلصالح السياسي، وتشجيع االستثمار والسياحة، مثلما 

س على الصعيدين اطلعوا على آلية وعمل المجل
  .التشريعي والرقابي

  ٢ ص٢٤/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الدفاع عن القدس كار األردنيين : داودية
  ولسنا بحاجة إلثبات

قال رئيس مجلس  - حازم الصياحين -إربد 
 محمد داودية إن القدس في عيون "الدستور"ادار جريدة 

عن األردنيين والهاشميين ليس كالما بل أفعال، فالدفاع 
 ولسنا بحاجة "كار األردنيين والجيش األردني"القدس 
  .إلثبات

وأضاف داودية خالل محاضرة امس االربعاء 
ضمن األسبوع الثقافي الثاني الذي تقيمه مكتبة جامعة 
إربد األهلية تحت عنوان القدس في عيون األردنيين بأن 
القدس خالل تاريخها الطويل تعرضت للتدمير مرتين، 

ّ مرة، وتم غزوها ٥٢مرة، وهوجمت  ٢٣وحوصرت 
 مرة، وقد ٤٣ مرة، أي أنه تم تحريرها ٤٤واحتاللها 

 أن القدس تحوي حاليا ٢٠٠٠أظهرت إحصائية سنة 
  .ً مسجدا٧٥ كنيسة و١٦٠ كنيس و١٢٠٠

وأكد داودية أن الهاشميين يؤدون واجباتهم تجاه 
المسجد األقصى بكل سخاء، فقد تبرع شريف مكة 

 ١٩٢٤ ألف ليرة ذهبية عام ٢٥ بمبلغ الحسين بن علي،
إلعمار المسجد األقصى، وحين وجد الملك الحسين أن 
لجنة إعمار المسجد األقصى تعاني من نقص مالي كبير، 

، ١٩٩٢ شباط ١١فقد ارسل إلى لجنة اإلعمار بتاريخ 
فإنه ليسعدنا أن ننقل إليكم تبرعنا : رسالة جاء فيها

ظيم باسم أسرتي ًالشخصي، مقدما لهذا العمل الع
ٕالهاشمية سليلة آل البيت وحاملة رسالته، واذ علمنا 
منكم أن ما هو متوافر لديكم هو مبلغ مليون ومائتي 
ألف دينار أردني، فإنني أضيف لهذا المبلغ ما مقداره 

ً دوالر تبرعا شخصيا مني ومن أسرتي ٨.٢٤٩.٠٠٠ ً
الهاشمية، وقد كان هذا المبلغ هو ثمن بيت الملك 

حسين في لندن، باعه عندما علم بحاجة المسجد ال
األقصى إلى المال، فحمل نبيه شقم رئيس التشريفات 
الملكية األسبق ثمن البيت وقدمه إلى لجنة إعمار 

ّإن : المسجد األقصى، وحينذاك كتب األديب هاشم القضاة
  .ًمن يبيع بيته ليعمر بيوت اهللا لن يخذله اهللا أبدا
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مسؤوليات ملكنا تجاه وأشار داودية الى أن 
حماية المسجد األقصى ورعايته، تعبر عن نفسها بأشكال 
دعم وحماية متنوعة وسريعة وأهمها المعركة الدبلوماسية 
الهائلة التي يخوضها من أجل المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس وأمره بتعيين مئات المرابطين 

 المسجد والمرابطات من أبناء القدس وبناتها، لحماية
األقصى من تغول المستوطنين اإلسرائيليين، أما القدس 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فإن تضحيات جيشنا 
األردني من أجلها، تبين أهميتها في ديانتينا اإلسالمية 
والمسيحية، وأن تضحيات جيشنا في فلسطين عام 

من مجموع قواتنا، وكان مجموع % ٢٠ بلغت ١٩٤٨
ية في معركة تل الذخيرة في الشيخ جراح الحامية األردن
 جندي وضابط ١٠١، ١٩٦٧ حزيران ٦بالقدس في 

 وتم أسر بقية أفراد الحامية وعددهم ٩٧استشهد منهم 
 جنود، وجدهم العدو غرقى في دمائهم وقد نفدت ٤

  .ذخيرتهم

 داودية بأن جاللة الملك عبداهللا الثاني  وبين
م؛ ما يجعل كالمه يصنف من أبرز رجال السالم في العال

ًعن السالم العادل القابل لالستمرار، كالما موثوقا معتمدا،  ً ً
حيث يؤكد جاللته على انه ال أمن وال استقرار وال ازدهار 

المنطقة، دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية،  في
في جميع المحافل الدولية، وفي المقابل يتمادى ترامب 

مة التي إن كانت أمة سالم ونتنياهو في العدوان على األ
  .فهي ليست أمة استسالم

 حديثه بالتأكيد أن هذا االلتفاف   داودية  وختم
حول القيادة الهاشمية بعد تصريحاته األخيرة بالوقوف 
ًصفا واحدا نصرة للقدس هي رسالة مهمة لمن يخططون  ً
الصفقات، ويكشف لهم مستوى ومحتوى قبول أو رفض 

ها، فيتم بالطبع، تغيير المشاريع التي يخططون ل
إحداثياتها ومكوناتها، حسب عنف وقوة المقاومة والرفض 

التي يرصدونها بدقة، لتضمن الحد األدنى الذي يتوقعون 
  .أن ترضى به الشعوب

واعتبر داودية أن بالدنا ستدخل في حالة ضغط 
ألننا على ثبات وال » نجوع«شديد في قادم األيام، وقد 
فض كل المخططات، وعلى نفاوض على القدس ونر

ًالمجتمع اإلسرائيلي أن يتوقف طويال لدراسة أسباب 
اندفاع الشهيد البطل عمر أبو ليلى، الفتى العربي 
الفلسطيني إلى التضحية بحياته، فهو عنوان جيل 
وعنوان مقاومة لن تنتهي، وهو الرسالة الواضحة التي 

حتالل تقول ال أمن وال استقرار وال مستقبل وال بقاء لال
على األرض العربية الفلسطينية، آخر االحتالالت في 

  .العالم

 الدكتور زياد الكردي اكد  وكان رئيس الجامعة
في بداية المحاضرة اهمية القدس في عيون الهاشميين 
واالردنيين متطرقا للتضحيات التي قدمها االردن قيادة 
وشعبا وال يزال يقدمها حتى اليوم في الدفاع عن 

 .ت االسالمية في القدس وفلسطين المحتلةالمقدسا

  ٧ ص٢٥/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

تدين االنتهاكات اإلسرائيلية ضد " الخارجية"
  "األقصى"

وزارة الخارجية وشؤون  دانت –بترا  –عمان 
المغتربين، االنتهاكات االسرائيلية المتواصلة ضد المسجد 

 كان الحرم القدسي الشريف، والتي /األقصى المبارك
آخرها اقتحام المئات من المتطرفين للحرم الشريف خالل 
األيام الماضية بحماية الشرطة والقوات الخاصة 

  .االسرائيلية

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان 
القضاة أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل 
ًإستفزازا لمشاعر ماليين المسلمين في جميع أنحاء 

ُ، مثلما تمثل تجسيدا للسياسات اإلسرائيلية المدانة العالم ً
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والمرفوضة الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم في 
مشددا   .الحرم القدسي الشريف/ المسجد األقصى المبارك

على أن دائرة اوقاف القدس والمسجد األقصى المبارك 
هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المسجد األقصى 

ّوحمل القضاة اسرائيل، كقوة قائمة  .إليهوتنظيم الدخول 
ًباالحتالل في القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي، كامل 
المسؤولية عن هذه االنتهاكات واإلجراءات االستفزازية 
وعن سالمة المسجد األقصى المبارك، وطالب بوقفها 
 .ًفورا، وبإحترام إسرائيل إللتزاماتها بموجب القانون الدولي

لقضاة أنه تم توجيه مذكرة احتجاج دبلوماسية وأوضح ا
بهذا الخصوص للحكومة اإلسرائيلية عبر القنوات 

  .الدبلوماسية

 ٣ ص٢٦/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  جهود الملك حيال القدس مركزية: غنيمات

  

وزير دولة لشؤون االعالم  قالت –  بترا–عمان 
 الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان مواقف
ّاالردن وجهوده بقيادة جاللة الملك حيال القدس والقضية 
ّالفلسطينية مركزية ومهمة، وهي واضحة ومعلنة 
وساهمت بوضع القضية الفلسطينية بصدارة اهتمامات 
ٕالمجتمع الدولي، ورسخت أهمية حل الدولتين واقامة 
دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

  .لقدس الشرقية وعاصمتها ا١٩٦٧عام 

واشارت غنيمات خالل لقاء عبر برنامج ستون 
دقيقة الذي بث على شاشة التلفزيون االردني اليوم 
الجمعة الى وجود تنسيق مع كل االطراف الدولية لدعم 
. ّاألشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة

ولفتت الى ان االردن ال يعرف تفاصيل صفقة القرن، 
نظر عن تفاصيلها كانت الءات الملك الثالثة وبغض ال

واضحة حول التوطين والوطن البديل والقدس، فال تنازل 

عن الثوابت في هذا الجانب، وسيواصل األردن دوره 
ّبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية  ّ
ّوالمسيحية في القدس، واصفة القضية الفلسطينية بأنها 

واضافت ان ردود  .لمية مشتركةقضية اردنية عربية عا
الفعل الشعبية حول القضية الفلسطينية والقدس مستمرة 

  .>>...وثابتة خلف مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني

  ١ ص٢٧/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  قضية فلسطين في مجلس النواب األردني 

  

 أقر مجلس النواب خالل دورته العادية -   عمان
) ٥٢(ً سؤاال، وقدم ٣٠٦ ووجه ً قانونا،٢٠الثالثة 

 .مذكرة

 أكد وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية،... <<
 مواصلة النواب الذي يوجز أعمال المجلسالتقرير 

لقاءاتهم الدبلوماسية مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة 
ومشاركاتهم الخارجية، مع البرلمانات العربية والدولية، 

ية، فضال عن القضية بما يخدم قضايا األردن الرئيس
، ودعوة البرلمانات الدولية )القضية الفلسطينية(المركزية 

إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة 
 لحشد  دولته المستقلة على ترابه الوطني، وكذلك السعي

الجهود والطاقات البرلمانية إلصدار قرارات برلمانية دولية 
تالل العنصرية، التي ما إلدانة االستيطان وقوانين االح

  تزال تستهدف اإلنسان واألرض في فلسطين المحتلة
باإلضافة الى دعم المملكة لما تتحمله من أعباء 

 . الالجئين نيابة عن المجتمع الدولي

وبهذا اإلطار استضاف االردن أعمال المؤتمر 
التاسع والعشرين لالتحاد البرلماني العربي تحت عنوان 

والذي حظي » األبدية لدولة فلسطينالقدس العاصمة «
برعاية جاللة الملك عبد اهللا الثاني، وبمشاركة رؤساء 

ً برلمانا، وممثلين عن بقية البرلمانات العربية، وتم ١٧
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ّخالله تسلم األردن رئاسة االتحاد البرلماني العربي عبر 
 .رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة

رارات تم االعالن ُوخلص المؤتمر بجملة من الق
عنها عبر البيان الختامي ؛ تضمنت دعم الوصاية 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس وحماية القدس من المحاوالت اإلسرائيلية التي 

ودعم صمود االشقاء  تستهدف طمس هويتها التاريخية،
الفلسطينيين والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية 

ين خطوات جاللة الملك عبد اهللا الثاني في وقف وتثم
االعتداءات اإلسرائيلية على القدس والتمسك بمبادرة 

 .السالم العربية

باإلضافة إلى توحيد الجهود العربية لوضع حد 
لالنتهاكات اإلسرائيلية والتأكيد على ان الحق اإلسالمي 
والمسيحي في القدس هو حق أبدي ودعم جهود 

سطينية ودعم وكالة غوث وتشغيل المصالحة الفل
وحشد التأييد الدولي ) األونروا(الالجئين الفلسطينيين 

لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتقديم مقترح لالتحاد 
البرلماني الدولي لحماية الشعب الفلسطيني باإلضافة الى 
التأكيد على قرارات القمم العربية الخاصة بعدم التطبيع 

 . مع إسرائيل

من جهود الدبلوماسية البرلمانية على ومن ض
 القمة  مستوى رؤساء المجالس، أشار التقرير الى

ُالثالثية التي عقدت بين رؤساء برلمانات قبرص واليونان 
واألردن في البحر الميت، حيث أكد رؤساء البرلمانات 
على مخرجات القمة الثالثية التي جمعت جاللة الملك 

ليوناني والقبرصي والداعية إلى عبداهللا الثاني والرئيسين ا
توسيع التعاون بين البلدان الثالثة في مختلف المجاالت، 
ودعم جهود جاللة الملك، الوصي على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، في حماية األماكن 
المقدسة في المدينة، والحفاظ على الوضع القانوني 

العدل الصراع القائم، مثلما اكدوا دعم الحل الشامل و
 .الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين

وأكد البيان الختامي للقمة على أهمية التعاون 
البرلماني كقاعدة للقيم والمبادئ المشتركة لتعزيز التعاون 

الطاقة، : الحكومي بين الدول الثالث في مجاالت
 .والسياحة، والتعليم والثقافة

 ١٠ ص٢٨/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

خطاب الرحمة واإلنسانية والوئام ديدن : الرزاز
 األردن

  

 هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر -  بترا- عمان
الرزاز، المسيحيين في المملكة بمناسبة عيد الفصح 

  .المجيد

واكد رئيس الوزراء خالل زيارته امس إلى 
مطرانية الروم االرثوذكس بعمان يرافقه فريق وزاري 

مطران خريستوفورس عطاهللا مطران الروم ولقائه سيادة ال
االرثوذكس ورؤساء الكنائس والبطاركة واألساقفة في 
ّالمملكة، ان االردن بقيادته الهاشمية تميز على الدوام 
بنسيجه االجتماعي الواحد الذي يعيش فيه الجميع على 

  .مفاهيم المحبة والوئام

إن خطاب الكراهية الذي : وقال رئيس الوزراء
ي العديد من دول العالم، وشاهدناه في نيوزلندا نراه ف

وسريالنكا أخيرا يقابله في االردن خطاب المحبة والوئام 
واإلنسانية والرحمة، مؤكدا ان هذا ديدن االردن، وتاريخه 
حيث النسيج الواحد الذي تكون عبر التاريخ، ليكون 
انموذجا بين دول العالم وفي حمل رسالة السالم والقيم 

  .ةالنبيل

وأكد الدكتور الرزاز أن اصرار االردنيين على 
الوحدة الوطنية والمحبة والتراحم هو جزء من الشخصية 
الوطنية ومن تكوين نسيجنا االجتماعي المتماسك الذي 
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نفاخر به العالم، بفضل حكمة القيادة الهاشمية التي 
  .تحظى بإحترام العالم أجمع

ا وشدد على أن االردنيين جميعا يقفون صف
واحدا خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن 
القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية وفي الوصاية 

  .الهاشمية عليها

وكان سيادة المطران خريستوفورس القى كلمة 
بالمناسبة، جدد من خاللها المبايعة لجاللة الملك في 
الرعاية والوصاية على األماكن المقدسة اإلسالمية 

  .مسيحية في القدسوال

واكد أهمية الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة 
ًوالقيم النبيلة في قوة الدولة االردنية، موجها الشكر الى 
االجهزة االمنية على جهودها في حفظ االمن خالل 

 .احتفال الكنائس بعيد الفصح المجيد

  ٣ ص٢٩/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 الملك إزاء تبرز جهود" الشؤون الفلسطينية"
  القدس بمؤتمر القاهرة

  

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية 
، مواصلة األردنيالمهندس رفيق خرفان، رئيس الوفد 

األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني في دعم ومؤازرة 
  الفلسطينيين بشتى المجاالت على الصعد كافة،األشقاء

 االعتراف وأهمهاة، وتحقيق تطلعاتهم الوطنية والمشروع
 الدولة الفلسطينية ٕواقامةبحقهم في تقرير المصير 

المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها 
  .القدس الشرقية

  مؤتمرأعمالفي كلمة له خالل افتتاح وأضاف 
، ٨٠مجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين الدورة 
الدول الذي بدأت أعماله األحد الماضي، بمقر جامعة 

ان جاللة الملك يولي جل اهتمامه العربية في القاهرة، 
للقدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية للحفاظ على 

  .طابعها التاريخي والحضاري العربي واإلسالمي

ُويناقش المجلس سبل دعم وتطوير العملية 
 الفلسطينية المحتلة، وكذلك األراضيالتربوية في 

ديرها وكالة غوث وتشغيل المؤسسات التعليمية التي ت
 الدول العربية أراضيالالجئين الفلسطينيين على 

  .المضيفة

٢ ص٣٠/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  
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جائزة مصباح السالم إضاءة من أجل أرض 
  السالم

 * عبد اهللا كنعان

ّيمثل فكر الوئام واألخوة اإلنسانية ركيزة أساسية 
ين على مدار تاريخهم، فقد رعى في فكر الهاشمي

الهاشميون العديد من المبادرات واألنشطة بهذا 
الخصوص سواء برعاية ملكية أو أميرية منذ عهد 

الشريف الحسين بن علي والملك الشهيد عبد اهللا األول 
والملك طالل والملك الحسين بن طالل وسمو األمير 

وأنشأ الحسن بن طالل الذي أطلق مبادرة حوار األديان 
المعهد الملكي للدراسات الدينية، وها هي اليوم جائزة 
مصباح السالم العالمية والتي تسلمها جاللة الملك عبد 
اهللا الثاني بن الحسين حفظه اهللا نظير جهده االنساني 
المبذول من أجل خدمة البشرية ونشر قيم اإلخاء 
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 والتعايش بينها تدلل على أصالة هذا الفكر وعالميته، هذا
الفكر المتمسك برسالة السماحة يرتبط في جذوره بجدهم 
األعظم سيدنا محمد عليه الصالة والسالم حامل لواء 
هداية البشرية وباعث المحبة والسالم بين أبناء 

  .حضاراتها

وقد حرص جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن 
الحسين على أن يوضح للعالم كله أن رؤيته ورسالته 

 في مضامينها الشعب األردني، وهذا االنسانية يؤازره
يشكل لحمة حقيقية فكرية وانسانية بين شعب واع يؤمن 
بقيادته وقائد فذ يبحث عن االفضل لشعبه وأمته، 
ويتحدث بوجدان شعبه لذا تصدرت عبارات خطاب جاللته 

َباسم شعبي “: عند تسلمه جائزة مصباح السالم قوله
ن يقدمون األردني، مسلمين ومسيحيين، وهم الذي

، ”التضحيات كل يوم في سبيل مستقبل أفضل للجميع
دعوات ورؤى نبتت في أرض األردن المباركة التي 
احتضنت أرضها العديد من المواقع المقدسة االسالمية 
والمسيحية، وعلى ترابه الطاهر خطت اقدام أولي العزم 
من الرسل ممن كان لهم الفضل في نشر السالم بين 

ها أطلق جاللته العديد من المبادرات األمم، كذلك من
ّالتعايشية مثل رسالة عمان وكلمة سواء وأسبوع الوئام 
الذي تبنته هيئة األمم المتحدة، ليكون مناسبة عالمية 

  .لها معناها وهدفها النبيل

وألن القدس حاضرة الوئام في فكر جاللته 
ومحور دبلوماسيته وجهوده في كافة المحافل فإنها لم 

ًحا ولفظا عن خطاب تسلمه للجائزة، حيث ركز تغب رو ً
على أنها عنوان واسع وحافل للتعايش االنساني وركيزة 
متينة لضمان حالة السالم في المنطقة والعالم، لذلك 
وبصفته ممثل الوصاية الهاشمية عليها يوليها االهتمام، 

وليس هناك ما هو أهم في “: وفي ذلك يقول جاللته
 من أجل حماية القدس، وكوني يومنا هذا من العمل

صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

ًوالمسيحية في القدس، فإنني ملتزم التزاما خاصا  ً
. ًوشخصيا بواجبي تجاه أمن ومستقبل المدينة المقدسة

ويساهم األردن بشكل فاعل في عمليات الترميم التاريخي 
حية، بما في ذلك ألهم األماكن المقدسة اإلسالمية والمسي

كما تربط أواصر المحبة والحرص مليارات . كنيسة القيامة
المسلمين والمسيحيين حول العالم بالمدينة المقدسة؛ وال 
ًبد أن تكون القدس كمدينة مقدسة رمزا للسالم يجمعنا 

  .”ويوحدنا

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس والشعب 
ل محبي السالم وك) االسالمي والمسيحي(االردني والعربي 

في العالم، ليشعرون بالفخر واالعتزاز على نيل جاللته 
هذه الجائزة العالمية، والتي يشكل معناها دفعة قوية 
ًلجهود السالم بوصف جاللته طرفا في تحقيقه، كما أن 
هذه الجائزة تجسد رسالة قوية للعالم حول فاعلية الدور 

سالم بين هذه االردني البارز في نشر التعايش والدعوة لل
الشعوب واألجيال التي تحيي هذه األيام ذكرى يوم 
األرض، ولكنها في الوقت نفسه رسالة تحتاج من الدول 
الكبرى أن تقف معها من أجل دعوة اسرائيل وقف 
ممارساتها التعسفية وانتهاكاتها اليومية ضد الشعب 
الفلسطيني األعزل وضد القدس ومقدساتها، فقد حان 

كاتف الجهود في الزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الوقت أن تت
الشرعية الدولية والتمسك بمبادرة السالم العربية 
واالعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لكي 
ّيعم الوئام واألمن العالم أجمع ويتحقق السالم الذي 

 .تستحقه األجيال

 أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

  ٩ ص١/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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 األستاذ عبد  قدمهاوبناءة ايجابية اقتراحات
 الملكية لشؤون اللجنة عام اهللا كنعان أمين

 القدس في ندوة القدس البرلمانية
  

 األستاذ قدم – اإلخبارية سلوان –عبد اهللا القاق 
 عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد اهللا كنعان أمين
 أمست في مجلس النواب التي عقد في الندوة البرلمانية

بدعوة من السيد يحي السعود رئيس لجنة فلسطين 
 اإلعالموزيرة الدولة لشؤون  النيابية وبحضور

 األوقافاالتصاالت السيدة جمانة غنيمات ووزير و
 الشيخ  البصل وسماحةأبوكتور د الاإلسالميةوالشؤون 

  اعالمية القدس خطةأوقاف سلهب مدير عبد العظيم
 اإلسالميةراحات عدة لدعم القدس والمقدسات شاملة واقت

 وثيقة عن الوصاية الهاشمية على إلى باإلضافة
  .  على القدسوالمسيحية اإلسالميةالمقدسات 

 على المدعوين توكانت االقتراحات التي وزع
 منهم ايجابية وبناءة وحظيت على تقدير الحضور وأنا

وقف والمشاركين قي الندوة التي جاءت انطالقا من م
 ة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسن جاللبقيادة األردن

  . بدعم القدس وصمود شعبها في وجه التحديات الراهنة

تحدث خالل الندوة  وكان عدد من الحضور قد
الهاشمية على  مشيدين بدور جاللة الملك علي الوصاية

  .المقدسات

  ٣/٤/٢٠١٩وكالة سلوان اإلخبارية 

* * * * *  

يقدم  جنة الملكية لشؤون القدسأمين عام الل
مشروع خطة إعالمية موحدة للدفاع عن 

  القدس

  

أمين عام اللجنة الملكية  قدم –سوسن الخطيب 
لشؤون القدس عبد اهللا كنعان مشروع مقترح لخطة 

 العام بشؤون القدس الرأيإعالمية وطنية معنية بتوعية 
ًمحليا ودوليا، جاء ذلك خالل مداخلته النوعية والم حورية ً

في الندوة التي عقدت في مجلس النواب األردني بتنظيم 
، ٢/٤/٢٠١٩من لجنة فلسطين النيابية يوم الثالثاء 

، وبحضور وزيري )القدس واإلعالم(والتي كانت بعنوان 
نائب رئيس مجلس النواب وسماحة  واألوقاف واإلعالم

الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس األوقاف 
س ورئيس لجنة فلسطين النيابية إلى اإلسالمية في القد

واإلعالميين  جانب عدد من النواب والسياسيين
والنقابيين، وقد تضمنت مداخلة كنعان تقديم مقترح لخطة 
إعالمية شاملة تهدف إلى ضرورة تنسيق الجهود 
اإلعالمية وتوحيد رؤيتها وعملها في تعاملها وتفاعلها 

صوصية ًمع الخبر والشأن المقدسي، موضحا ان خ
ًالمدينة دينيا وتاريخيا، إلى جانب ما تعانيه من إجراءات  ً
وانتهاكات تهويدية يومية وممارسات التضييق اإلسرائيلي 
على وسائل اإلعالم فيها، جميعها عوامل تستدعي خطة 
إعالمية قادرة على النهوض بواجب التعريف بقضية 
فلسطين والقدس وتشكيلها كجدار صد منيع في وجه 

م الصهيوني واإلسرائيلي الممنهج والذي وفرت له اإلعال
 بما فيها مئات قنوات البث من اإلمكانياتجميع 

الفضائيات واإلذاعات والمواقع االلكترونية الموجهة لتبث 
  . في جميع أنحاء العالموأكاذيبهاسمومها 

وأبرز ما جاء في هذه الخطة اإلعالمية التي 
االهتمام بعناصر وزعت على جميع الحضور الدعوة إلى 

الرسالة اإلعالمية، : ((الخبر اإلعالمي المقدسي وهي
 اإلعالمية، الجمهور المستقبل، والهدف األداة أوالوسيلة 
، حيث شدد في خطته المقترحة أن يكون ))المنشود

 العام بجميع ما الرأيًالهدف منسجما مع األمل بتوعية 
ر يجري في القدس من انتهاكات طالت الشجر والحج

، بكافة الوسائل اإلعالمية من الفضائيات واإلنسان
 والصحف والمواقع االلكترونية ومواقع التواصل واإلذاعات
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االجتماعي العابرة للحدود، والتي يجب أن يقوم عليها 
كفاءات وخبرات نوعية يتوفر لدينا الكثير منها، تراعي 
ثقافة ولغة الجمهور المستقبل والذي يجب أن تقدم له 

دة اإلعالمية بكل اللغات العربية واالنجليزية الما
 العام للرأيوالفرنسية والروسية وحتى العبرية الموجهة 

اإلسرائيلي الذي بدا لديه التذمر من سياسة حكومته، في 
) القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى (األهدافحين حدد 

والتي يجب العمل على تحقيقها بشكل تدريجي وممنهج، 
 بأن اللجنة الملكية لشؤون اإليضاحنعان كما حرص ك

ًالقدس بدورها تصدر تقريرا يوميا خاص بأخبار القدس  ً
ً نسخة الكترونية محليا ألف) ١٢٠(يوزع منه حوالي 

ًودوليا، إلى جانب تقرير شهري آخر يوثق للمهتمين 
والراغبين جميع أخبار القدس لالطالع عليها، كما أكد 

 يجب أن تكون القدس كنعان في توصياته على أنه
 جميع الملفات أخبارهاالشغل الشاغل للجميع وان تتصدر 

والقضايا اإلعالمية والسياسية الوطنية والقومية بوصفها 
 والعربي األردنيمحط االهتمام الرسمي والشعبي 

واإلسالمي والعالمي باعتبارها مفتاح السالم في العالم، 
 بجاللة الملك ًمؤكدا على ان الوصاية الهاشمية ممثلة

عبد اهللا الثاني بن الحسين حفظه اهللا هي رائد كل مدافع 
عن القدس، فهي حاضرة في خطاب جاللة الملك في 
كافة المحافل الدولية والحراك الدبلوماسي النشط الذي 

  .يقوده للدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية

 والعرب لألردنيينوفي الختام بارك كنعان 
تسلم جاللة الملك جائزة مصباح السالم التي والمسلمين 

تعبر عن تأكيد العالم مسلمين ومسيحيين للدور الذي 
، لألجياليقوم به جاللته في نشر رسالة السالم العادل 

ًشاكرا كذلك رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى 
السعود على جهوده المبذولة في مجال العمل النيابي 

لقدس، من جهتهم علق الحضور والتوعوي من أجل ا
على قيمة ودقة المداخلة التي تضمنت الخطة اإلعالمية 
المقترحة إلى جانب توزيع ورقة مختصة عن الوصاية 
الهاشمية وبعض الكتيبات التي تصدرها اللجنة الملكية 
لشؤون القدس في مجال التثقيف بشؤون القدس، األمر 

تحسان الذي وصف بااليجابي والعلمي كما لقي اس
وتفاعل الجميع على ما جاء فيها من مضامين تخدم 

  .قضية فلسطين والقدس

  ٣/٤/٢٠١٩وكالة شبيب اإلخبارية 

* * * * *  

�	ون�������

إعالن "حضور فاعل لجهود األردن والملك في 
  "تونس

عكس البيان الختامي  - تونس - زايد الدخيل 
العزم “لقمة تونس، التي عقدت أمس تحت عنوان 

، حضورا قويا للجهود األردنية التي بذلها جاللة ”عاونوالت
الملك عبداهللا الثاني خالل الفترة الماضية، والتي شهدت 
نشاطا وزخما سياسيا منذ مؤتمر لندن ولقاء جاللته برئيسة 
الوزراء البريطانية تيرزا ماي، مرورا بالقمة الثالثية في 

ٕمغرب وايطاليا القاهرة وختاما بالجولة الملكية التي شملت ال
  .وفرنسا

جاللة الملك يدرك أهمية الدور السياسي الكبير 
الذي يلعبه جاللته على المستوى الدولي واإلقليمي، عبر 
متابعته وحرصه على تعزيز العمل العربي المشترك، 
والتنسيق الوثيق والمستمر مع األشقاء العرب حول 
مستجدات القضايا السياسية واألمنية واالقتصادية 
واالجتماعية ذات االهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية 



  
  ٦٦ 

الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس 
  .الشريف

ٕوأولت قمة تونس واعالنها أهمية خاصة، بل 
واستثنائية للجوانب البروتوكولية، حيث كان هناك حرص 
كبير على أن يحضر قمة تونس ملوك ورؤساء وزعماء 

ية، بهدف ترميم البيت العربي، الذي يعد هدفا الدول العرب
  .رئيسا لجاللته في كل محفل عربي

ورغم أزمات المنطقة، عمل جاللته على انتهاج 
السبل الناجعة والقادرة على مواجهة التحديات والعمل على 
تجاوزها بأقل األضرار، من خالل انخراط جاللته وزياراته 

وقادة الدول، ومع ولقاءاته المتعددة مع ملوك ورؤساء 
المنظمات والتكتالت اإلقليمية والدولية واعضاء ورؤساء 
اللجان في الكونجرس األميركي بعد انتخابات التجديد 
النصفي، التي يصفها مراقبون بأنها من أنجح الزيارات 
واللقاءات التي أجراها جاللته، وما تضمنته من تأكيد ملكي 

  .ليا للدولة األردنيةعلى الثوابت األردنية والمصالح الع

وبجهود أردنية استندت إلى مرتكزات أساسية في 
السياسة الخارجية للدولة، على اعتبار أن األردن منذور 
لخدمة أمته والدفاع عن قضاياها، حضرت القضية 
الفلسطينية في اعالن تونس، كونها عنوان كرامة العرب، 

رف، وأن حقوق الشعب الفلسطيني مقدسة وغير قابلة للتص
ًعززتها جهود األردن في حشد الطاقات لحلها وفقا لقرارات 
الشرعية الدولية بما يضمن استعادة الحقوق وتحقيق 

  .المصالح األردنية

وانسجاما مع إيمان االردن بأهمية العمل العربي 
المشترك، بما يلبي مصلحة األمة العربية، عمل االردن بكل 

خالفات بين الدول ما أوتي من قوة على تجسير الهوة وال
العربية والدفع باتجاه تدعيم العمل العربي المشترك، في 
وقت يؤمن األردن بأن حالة التشتت والخالفات العربية 

  .ًتشكل في هذه اللحظة الحرجة تهديدا للمنظومة العربية

وبحسب مراقبين، نجحت الدبلوماسية االردنية 
اوف خالل الفترة الماضية في تسليط الضوء على المخ

األردنية لمواجهة الخطة االميركية للسالم في المنطقة، من 
خالل الثبات وااللتزام بالمصالح العليا للدولة، واالستناد الى 
موقف قوي في عالقات المملكة مع دول مؤثرة وفاعلة في 
العالم، تتفهم الموقف األردني حيال ما يسمى بصفقة 

  .القرن

ردن وبقيادة ويشير هؤالء المراقبون، الى ان اال
أرسل رسائل واضحة فيما يتعلق بنقل سفارات دول “جاللته 

، ”من تل ابيب الى القدس، ورفض األردن لهذا القرار
مستذكرين قرار جاللته الغاء زيارة رومانيا رغم أهميتها، 

دليال قطعيا على ثبات موقف األردن تجاه “حيث يعد ذلك 
 االمكانيات القدس والمقدسات، والحرص على تكريس كافة

لخدمة القضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف 
والمقدسات االسالمية والمسيحية من محاوالت المساس 

  .”بها، او تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها

الجوالت الملكية، التي سبقت القمة العربية في 
تونس، وقدم األردن فيها للعالم ما يمثل من صوت العقل 

عتدال في مواقفه، فضال عن امتالكه لخبرات متراكمة واال
بالتعامل مع الملفات العربية، انعكست بشكل واضح على 
مخرجات إعالن تونس، والدفع باتجاه رأب الصدع العربي، 
وضرورة توحيد العمل السياسي واالقتصادي المشترك في 
ظل التحديات التي تعصف بالمنطقة وتتطلب توافقا بوجهات 

  .عربيا حيال تلك األزماتالنظر 

ورغم غياب سورية، حضرت هذه الدولة العربية 
المهمة وأزمتها بقوة في القمة، خاصة بعد قرار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب االعتراف بسيادة إسرائيل على 

  .الجوالن المحتل، وهو أمر عبر األردن عن رفضه مبكرا

دوليين كما شكلت الثقة الكبيرة للزعماء العرب وال
بجاللة الملك إلى جانب مكانته المرموقة والموثوقة في 
المحافل الدولية، نقطة قوة تصب في صالح ترجمة 
مخرجات القمة العربية الى حلول عملية، وجسر التباينات 

 .العربية

  ٨ ص١/٤/٢٠١٩الغد 
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* * * * *  

 تأكيد الوصاية الهاشمية ٢٠١٩القمة العربية 
  ّعلى مقدسات القدس

  

قادة عرب شاركوا في الدورة العادية الثالثين ّأكد 
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي 
عقدت األحد في تونس، على الوصاية الهاشمية على 

  . ّالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس

اإلشادة بجهود "البيان الختامي للقمة تضمن 
الحسين، ملك المملكة جاللة الملك عبدااهللا الثاني ابن 

األردنية الهاشـمية، صاحب الوصاية على األماكن 
المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الـشريف فـي 
الدفاع عن المقدسات وحمايتها، وتجديد رفض كل 

المساس ) القـوة القائمـة باالحتالل(محاوالت إسـرائيل 
  ". بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية

لوصاية التاريخية الهاشمية التي نؤكد أهمية ا"
يتوالها جاللة الملك عبداهللا على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس وخصوصا في المسجد األقصى، 
ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية 
اإلسالمية والمسيحية، ونشيد برئاسة الملك محمد 

ا الفاتيكان على السادس للجنة القدس وتوقيعه مع باب
  ". نداء القدس

البيان الختامي، الصادر باسم إعالن تونس 
رعاية "ّ بندا، ثمن الدور األردني في ١٧والمتضمن 

وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، 

جاللة الملك التي أعاد التأكيد عليها االتفاق الموقع بين 
عبدااهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية 
الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة 

  ". ٢٠١٣ مارس ٣١فلسطين، بتاريخ 

القدس  - اعتبار إدارة األوقاف"وأكد البيان على 
والمسجد األقصى األردنية السلطة القانونية الحصرية 

ارته، وصيانته، وتنظيم الدخول والوحيدة على الحرم في إد
  ".إليه، والحفاظ عليه

الدعم والمؤازرة إلدارة "ّوعبر البيان الختامي عن 
أوقـاف القـدس والمسجد األقصى األردنية في الدور الذي 
تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنـه في ظل 
الخروقات اإلسرائيلية واالعتداءات على موظفيها، 

بالتوقف عن ) القـوة القائمة باالحتالل(يل ومطالبة إسـرائ
  ". اعتداءاتها على اإلدارة وموظفيها

نؤكد على تنفيذ قرار يونسكو الذي يطالب "
المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء االنتهاكات 
اإلسرائيلية، واإلجراءات التعسفية التي تطال المسجد 

امي ، وفق البيان الخت"المسجد األقصى والمصلين فيه
  . للقمة

وأكدت القمة على التفويض الممنوح لوكالة 
وفق قرار ) أونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

إنشائها، وعدم المساس بواليتها، أو مسؤوليتها وعدم 
تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن 
 تبقى أونروا ومرجعيتها القانونية األمم المتحدة، والتأكيد
على ضرورة استمرار الوكالة بتحمل مسؤولياتها في 
تقديم الخدمات لالجئـين الفلسطينيين داخل المخيمات 
وخارجها في جميع مناطق عملياتها، بما فيها القدس 
المحتلة، إلى أن يتم حل قضية الالجئين الفلسطينيين 

  . ًحال عادال وشامال وفق قرارات الجمعية الدولية

فض قانون الدولة القومية نر: "وأضاف البيان
اليهودية باعتباره تكريسا للممارسات العنصرية، وتنكرا 

  ". لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

ضرورة التمسك بالسالم "وشدد البيان على 
كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي اإلسرائيلي وفق 
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قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، 
  ".  بعناصرها كافة٢٠٠٢ومبادرة السالم العربية لعام 

السالم "ونصت مبادرة السالم العربية على أن 
الشامل مع إسرائيل، وتطبيع العالقات معها، يجب أن 
يسبقه إنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية والعربية 

، بما فيها القدس الشرقية، ١٩٦٧المحتلة منذ عام 
ن، وحقوق الشعب الفلسطيني غير واعترافها بدولة فلسطي

القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق 
العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم 
ٍبشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

  ". ١٩٤٨ لعام ١٩٤

وأدان القادة العرب، وفق البيان الختامي، أي 
 المكانة القانونية لمدينة القدس قرار من أي دولة، يخرق

الشريف، بما في ذلك قرار الواليات المتحدة األميركية 
القوة القائمة (االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 

ً، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قرارا باطال، )باالحتالل ً
ًوخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن،  ً

المتحدة ذات الصلة، والفتوى والجمعية العامة لألمم 
  . القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل

أي صفقة أو مبادرة "وأكد البيان الختامي أن 
سالم ال تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السالم في 

  ". الشرق األوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح

غوط ألي ض"البيان تضمن رفض القادة العرب 
سياسية أو ماليةُ تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته 
بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية ال 

  ". تنسجم مع مرجعيات عملية السالم

وطالب البيان الختامي العمل مع األطراف 
الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة األطراف، 

ة السالم، بما في تحت مظلة األمم المتحدة، لرعاية عملي
ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي إلعادة إطالق عملية 
سالم ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس 

قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ األرض مقابل السالم وحل 
  . الدولتين، تفضي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي

جاللة الملك عبد اهللا الثاني الذي ترأس وفد 
ردن، الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في األ

إن األردن مستمر في دوره "القدس، قال في كلمته 
وأكد الملك أن ". التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها

القضية الفلسطينية كانت وستـبقى الهم األول الذي "
ويجب أن تبقى القضية (...) يشغل الوجدان العربي 

  ".  واألولىالعربية المركزية

واألردن صاحب الوصاية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، ويطالب بدولة 

 ١٩٦٧فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 
  . وعاصمتها القدس الشرقية

الصعاب والتحديات التي تعاني : "وقال الملك
منها شعوبنا تستدعي منا أن نكون عند مستوى 

التي تنتظر منا قرارات تحقق طموحات شعوبنا 
  .>>..."آمالهم

  ١/٤/٢٠١٩موقع المملكة 

* * * * *  

نداء القدس رد قوي على محاوالت : الهباش
  استهداف المدينة

 

قاضي قضاة فلسطين  أكد – وفا – رام اهللا
الشرعيين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات 

الذي وقعه ، "نداء القدس"اإلسالمية محمود الهباش، أن 
الملك محمد السادس، وقداسة البابا  العاهل المغربي

فرانسيس، في العاصمة المغربية الرباط، هو أقوى رد 
على المحاوالت اليائسة التي تسعى لتغيير المعالم 

 .سالحضارية والتاريخية لمدينة القد

وقال الهباش، في تصريح صحفي، مساء اليوم 
 وأقوى رد من جانب واحد أبلغ"األحد، إن هذه الوثيقة هي 
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من أهم زعماء العالم اإلسالمي، جاللة الملك محمد 
السادس، والزعيم العالمي المسيحي البابا فرانسيس، على 
الدعوات التي تستهدف المساس بوضعية المدينة 

 ". الديانات الثالثإلتباعالمقدسة باعتبارها إرثا مشتركا 

ة وأضاف أن هذا الرد يؤكد أيضا على الهوي
الحضارية لمدينة القدس كمدينة لكل المؤمنين ولكل 
األديان وليست مدينة يهودية كما تريد إسرائيل وتسعى 
لفرض تصورها، من خالل تغيير معالم المدينة واختالق 

 .قصص وأساطير ال تستند إلى أي مبرر تاريخي أو ديني

ردا قويا "وتابع أن هذا النداء يشكل كذلك 
اية باألهمية، وصدر من مستوى ومناسبا وفي توقيت غ

غاية في األهمية بالنظر للمكانة الدينية المتميزة التي 
 ".يتمتع بها كل من جاللة الملك والبابا فرانسيس

يمثل " نداء القدس"ونوه قاضي القضاة إلى أن 
فضال عن ذلك، تأكيدا على صواب الموقف الفلسطيني 

بدية ودعما لهذا الموقف المتمسك بالقدس كعاصمة أ
لدولة فلسطين، وكمدينة مفتوحة لجميع أتباع األديان 
السماوية على قاعدة االحترام والحرية الدينية التي 

سنكفلها كفلسطينيين كما كفلناها على مدى عقود "
 ".وقرون طويلة لجميع المؤمنين

وقال إن العاهل المغربي والبابا فرانسيس، 
الموقف من يؤكدان اليوم على هذه الحقيقة وعلى هذا "

القدس وعلى هذه الخصوصية للمدينة المقدسة، كعاصمة 
سياسية لفلسطين وكمدينة مفتوحة لجميع أتباع الديانات 

  ".من المؤمنين

  ١/٤/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

تدين قرار البرازيل افتتاح " الخارجية والمغتربين"
  مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة

وزارة الخارجية والمغتربين  أدانت – وفا – اهللا رام
عبرت عنه الخارجية البرازيلية  بأشد العبارات الموقف الذي

مكتب  والتصريحات البرازيلية الرسمية بشأن افتتاح
 .دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة

الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم األحد،  واعتبرت 
ة الدولية وقراراتها للشرعي هذا الموقف انتهاكا صارخا

للضغوط  وعدونا مباشرا على شعبنا وحقوقه، واستجابة
األميركية اإلسرائيلية الهادفة لتكريس االحتالل واالستيطان 

في القدس المحتلة وضمها، وفرض القانون  والتهويد
 .اإلسرائيلي عليها بالقوة

أنها ستتحرك بخصوص موقف البرازيل هذا  وأكدت
في االلتفاف على  بقها من دول قليلةكما فعلنا مع من س"

 القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، عبر فتح ما يسمى

بمكتب تمثيلي في القدس مرتبط بالسفارة في تل أبيب أو 
الدبلوماسي الكامل، وسوف نتواصل  عبر إعطائها التمثيل

للتشاور، ومن  مع سفيرنا في البرازيل من أجل استدعائه
 ."رات المناسبة لمواجهة مثل هذا الموقفأجل اتخاذ القرا

كما أكدت الوزارة أن القيادة الفلسطينية تتشاور 
مع الدول العربية لتحديد موقف عربي موحد أو مشترك 

 .للتصدي لهذا التوجه لدى بعض الدول

وزارة الخارجية والمغتربين من جديد، على  وشددت
حتلة عام الفلسطينية الم أن القدس جزء ال يتجزأ من األرض

يسبح  ، وأن قرارات اإلدارة األميركية واالحتالل ومن١٩٦٧
في فلكهما لن تنشئ حقا لالحتالل في القدس الشرقية 

وأن شعبنا بصموده وثبات قيادته وبرباط  المحتلة ومحيطها،
  .القرارات االستعمارية المقدسيين قادر على إفشال تلك

  ١/٤/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

يعلن حقبة جديدة في العالقات بين  ونتنياه
  إسرائيل والبرازيل

  

" بنيامين نتنياهو"علن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أ
والبرازيل، ) إسرائيل(عن حقبة جديدة من العالقات بين 

عن " جايير بولسونارو"الرئيس البرازيلي   فيما تحدث
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في اليوم األول من  التعاون في مجال الدفاع واألمن
 .وقبل أيام من انتخابات الكنيست) إسرائيل( زيارته لـ

ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال زيارة 
نقل   البحث في إعالنه بعد انتخابه عزمه" بولسونارو"

شطرها ) إسرائيل(التي تحتل  سفارة بالده إلى القدس
الشرقي، بعد نقل سفارة واشنطن إلى المدينة المقدسة في 

 .٢٠١٨ أيار /مايو

خالل حفل استقبال رسمي في " اهونتني"وقال 
 ."إننا نصنع التاريخ معا"المطار بالقرب من تل أبيب 

قبل " نتنياهو"ًدعما لـ" بولسونارو"وتقدم زيارة 
 .االنتخابات

من جهته، قال الرئيس البرازيلي اليميني إن 
حكومته مصممة وبقوة على تعزيز الشراكة بين البرازيل "
  )".إسرائيل(و

عاون في مجاالت األمن والدفاع الت"وأضاف أن 
 ."له أهمية كبرى للبرازيل أيضا

 أيام ٣التي تستغرق " بولسونارو"وتهدف زيارة 
وفي الوقت " نتنياهو"إلى تعزيز العالقات الدبلوماسية مع 

  .ذاته تجنب غضب حلفائه االقتصاديين العرب الرئيسيين

 /وأثار تصريح الرئيس البرازيلي في نوفمبر
ني غداة انتخابه عن نيته نقل سفارة بالده إلى تشرين الثا

ًالقدس جدال واسعا واعتراضا حتى لدى بعض حلفائه ما 
  ."ّلم يتخذ بعد"دفعه الى التراجع والقول إن قرار النقل 

إس بي "لكنه عاد في مقابلة مع قناة 
القرار "كانون الثاني للقول إن  /التليفزيونية في يناير  "تي

  ."حديد موعد تنفيذهّاتخذ، ويبقى فقط ت

القدس برمتها عاصمة لها، في ) إسرائيل(تعتبر و
حين يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية 

 .المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة

وفي حديثه إلى الصحفيين، الخميس، قال 
  .إنه ليس في عجلة من أمره التخاذ القرار" بولسونارو"

  ١/٤/٢٠١٩الخليج الجديد 

* * * * *  

".. قمة القدس"عام على رئاسة .. المملكة
  ليعلم القاصي:خادم الحرمين الشريفين

والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب 
 والمسلمين

  

المملكة العربية  استهلت – واس –تونس 
رئاستها للقمة العربية في دورتها العادية  السعودية

ن بإعالن مدينة الظهرا التاسعة والعشرين التي عقدت في
 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل

 خالل الجلسة االفتتاحية للقمة، - حفظه اهللا -سعود 
: -ّ أيده اهللا -، وقال "القدس قمة" عن تسمية القمة بـ

وجدان  ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في"
  ". العرب والمسلمين

 – رعاه اهللا - وأكد خادم الحرمين الشريفين
كلمته أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا األولى  خالل

الفلسطيني الشقيق  وستظل كذلك، حتى حصول الشعب
على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته 

 .وعاصمتها القدس الشرقية المستقلة

التعبير عن  ٕواننا إذ نجدد: "وقال الملك المفدى
 ّدارة األمريكية المتعلق بالقدس،استنكارنا ورفضنا لقرار اإل

فإننا ننوه ونشيد باإلجماع الدولي الرافض له، ونؤكد على 
  ."جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية أن القدس الشرقية

  ١/٤/٢٠١٩" السعودية"الجزيرة 

* * * * *  

 خطوات البرازيل :وزير القدس الفلسطيني
  مدانة وغير شرعية وتستوجب ردا عربيا

 

عدنان  أدان – الرؤوف أرناؤوط عبد – القدس
الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
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الفلسطينية ووزير شؤون القدس، قرار البرازيل افتتاح 
مكتب تجاري، بصفة دبلوماسية في مدينة القدس، ونية 
الرئيس البرازيلي زيارة حائط البراق في المدينة المحتلة، 

  .ائيلي بنيامين نتنياهوبرفقة رئيس الوزراء اإلسر

وقال الحسيني في تصريح مكتوب أرسل نسخة 
، إن الخطوات االثنينمنه لوكالة األناضول، اليوم 

غير المسبوقة تمثل انتهاكا فظا وصريحا "البرازيلية 
ًلقرارات الشرعية الدولية، واعتداء على حقوق شعبنا 

  ".الفلسطيني في عاصمته األبدية

 البرازيلية قد أعلنت أمس وكانت وزارة الخارجية
  .افتتاح مكتب تجاري بصفة دبلوماسية في القدس

وقال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في تصريح 
مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة األناضول إن الرئيس 

، االثنينالبرازيلي جايير بولسونارو سيزور مساء اليوم 
حائط البراق المالصق للمسجد األقصى برفقة رئيس 

  .وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوال

إن افتتاح المكتب التجاري : "وقال الحسيني
وزيارة حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة، هو 
انجرار مع المحاوالت اإلسرائيلية غير المشروعة لضم 

  ".القدس الشرقية

التراجع عن قراراتها "ودعا الحسيني البرازيل إلى 
الشرعية الدولية التي نصت على أن ٕوالى االلتزام بقرارات 

 هي مدينة محتلة وأن االحتالل ١٩٦٧القدس بحدود 
  ".اإلسرائيلي لها باطل والغ وغير شرعي

تستدعي ردا واضحا "وقال إن الخطوات البرازيلية 
وحاسما من الدول العربية التي عقدت قمتها أمس في 

  ".تونس

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حذر 
محاوالت "كلمة أمام القمة العربية أمس األحد من في 

 القدس، إلىإسرائيل دفع بعض دول العالم لنقل سفارتها 
ما يستدعي من الجميع إعالم تلك الدول بأنها تخالف 

القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنها تعرض مصالحها 
السياسية واالقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر 

  .بذلكان قامت 

  ١/٤/٢٠١٩وكالة أنباء األناضول 

* * * * *  

فتح البرازيل مكتب تمثيل تجاري في : الزبن
  القدس مخالف للقانون الدولي

وصف سفير فلسطين لدى البرازيل ابراهيم الزبن 
 الرئيس البرازيلي فتح مكتب تجاري في القدس إعالن

المخالف للقانون الدولي، واعتداء غير مشروع على "بـ
ًموضحا محاوالت ".  شعبنا، ألن القدس محتلةحقوق

السلك الدبلوماسي الفلسطيني قيامها بكل الجهود إلبطال 
 .نقل السفارة البرازيلية إلى المدينة المقدسة

وأضاف الزبن في تصريح صحفي اليوم االثنين، 
 الجانب البرازيلي أن فتح مكتب في القدس إبالغإنه تم 

ة، لن يساعد عملية حتى إن لم يكن بصفة دبلوماسي
ً عاما ٤٠السالم، خاصة وأن البرازيل على مدى أكثر من 

 .تساهم في دفع عملية السالم

وأوضح سفير فلسطين لدى البرازيل ابراهيم 
 الجامعة العربية، إلىالزبن أنه سيتم نقل هذا المشروع 

ً، وأيضا لجنة القدس التي اإلسالميومنظمة العالم 
ألمم المتحدة من أجل تحقيق يترأسها ملك المغرب، وا

استقاللنا وسيادتنا على فلسطين وعاصمتها القدس 
  .الشريف

 ١/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

السلطة الفلسطينية تدرس احتمال قطع 
  العالقات مع البرازيل والمجر

 

أعلن نائب وزير الخارجية : رام اهللا -.ب. ف. أ
عمار حجازي الفلسطيني لشؤون العالقات المتعددة 
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االثنين أن السلطة الفلسطينية تدرس إجراءات قد تصل 
الى قطع العالقات مع البرازيل والمجر، بسبب موقفيهما 

 .من مدينة القدس

وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو األحد 
فتح مكتب دبلوماسي يعنى بالشؤون االقتصادية في 

اري الشهر القدس، بينما افتتحت المجر مكتب تمثيل تج
  .الماضي فيها

وقال نائب وزير الخارجية الفلسطيني لوكالة 
فرانس برس إنه تم استدعاء السفيرين الفلسطينيين في 

  ".لبحث أسس جديدة للعالقة بين الدولتين"البلدين 

وأكد نية السلطة الفلسطينية اتخاذ إجراءات بحق 
  ".قطع العالقات معهما"الدولتين قد تصل إلى مستوى 

 بولسونارو االثنين خالل زيارته الى القدس ورد
على أسئلة صحافيين برازيليين حول استدعاء السفير 

نحن ال نريد اإلساءة إلى أي شخص، "الفلسطيني قائال 
  ".نريدهم أن يحترموا استقاللنا ولهم حق التذمر

ما أريده هو أن يتم احترام الحكم الذاتي "وأضاف 
ات مع إسرائيل اليوم، لو كنت سأطلق مفاوض. إلسرائيل

  ".فأين سأفتتح سفارة؟ في القدس

لدى السلطة " تخوف جدي"وأشار حجازي إلى 
الفلسطينية مما قامت بها البرازيل والمجر، موضحا أن 

انتهاكا لألسس التي ينظر إليها "مثل هذه القرارات تشكل 
  >>..".القانون الدولي لمدينة القدس الشرقية

س البرازيلي عصر من جهة أخرى، زار الرئي
االثنين حائط المبكى في القدس الشرقية المحتلة برفقة 
نتانياهو، وهي المرة األولى التي يقوم فيها رئيس دولة 

   .بزيارة إلى المكان برفقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي

وينظر غالبا الى هذه الزيارات على أنها موافقة 
   .ضمنية على السيادة اإلسرائيلية على الموقع

  ٢/٤/٢٠١٩ايالف 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية على المقدسات : ابو كركي
ًفي القدس ستبقى عنوانا أردنيا واضحا ً ً 

  

أولى الهاشميون  -  قاسم الخطيب-معان 
ًمدينة القدس جل اهتمامهم، وبذلوا جهودا مضنية في  ُ
حماية ورعاية األماكن المقدسة فيها، فكان بيت المقدس 

  .ي الثورة العربية الكبرىموضع االهتمام ف

وأكد رئيس جامعة الحسين بن طالل الدكتور 
نجيب أبو كركي، أن األردن قام بدعم ومساندة القضية 
الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع األصعدة 

؛ وذلك من منطلق )السياسية واالقتصادية واالجتماعية(
 من إيماننا بقيادتنا الهاشمية الصادق بأن ما تقوم به

جهود اتجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه 
عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها ألمتها العربية 

وأضاف أبو كركي أن جاللة الملك شدد في . واإلسالمية
كلمته في القمة العربية الثالثينية التي استضافتها تونس 
أمام قادة العرب أن فلسطين في وجدان الهاشميين 

لمسلمين وليعلم القاصي والداني، أن الوصاية والعرب وا
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس ستبقى هاشمية لما لها من أهمية عربية 

  .ٕواسالمية

وأشار إلى أن القيادة الهاشمية أخذت ومنذ عهد 
الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى شيخ 

 جميع القضايا العربية الثوار على عاتقها دعم
واإلسالمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ويعد موقف 
جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين من قضية 
فلسطين من الثوابت الرئيسية لسياسة الدولة االردنية منذ 

  .عهد الملك المؤسس

وقال أبو كركي إن جاللة الملك أكد في كلمته أن 
 قضيتنا األولى، وستظل كذلك القضية الفلسطينية هي

حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع 
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حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا أن جاللة الملك عبر 
عن استنكارنا ورفضنا لقرار اإلدارة األميركية المتعلق 

ي الرافض له، بالقدس، فإننا ننوه ونشيد باإلجماع الدول
ونؤكد أن القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من األرض 

  .الفلسطينية

: وأكد ابو كركي ان جاللة الملك شدد في كلمته
إن من أخطر ما يواجهنا اليوم هو انحراف البوصلة «

العربية عن مسارها وهو التحدي األكبر، فيجب أن تعيد 
البوصلة اتجاهاتها من خالل وحدة الصف والموقف 

ولنا العربية ونجدد في هذا الخصوص تحالفنا ضد لد
التطرف واإلرهاب الذي أنتج صراعات داخلية اكتوى بنارها 
عدد من الدول العربية ونرفض التدخالت السافرة في 

وبين أبو كركي أن . شؤوننا الداخلية من أي جهة كانت
جاللة الملك حينما أعلن عن مطالبته باستمرارية دعم 

مم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين وعمل وكالة األ
من قبل المجتمع ) أونروا(الفلسطينيين في الشرق األدنى 

الدولي واإلسالمي لتستمر هذه الوكالة في عملها خدمة 
  . الالجئين الفلسطينيين

واختتم أبو كركي حديثه أننا نقف خلف قيادتنا 
الهاشمية وندعم توجهاتها نحو القضية الفلسطينية 

 العربية ولن نقبل أي تهديد لوطننا األردني والقضايا
العربي وستبقى الوصاية الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس عنوانا أردنيا واضحا لن 

  .تتخلى عنه القيادة الهاشمية

   سطام الخطيب

من جانبه أكد عميد كلية مجتمع معان الجامعية 
لة الملك عبداهللا التقنية الدكتور سطام الخطيب، أن جال

أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى الهم «الثاني قال 
األول الذي يشغل الوجدان العربي، وأن األساس في 
التعاطي معها ال بد أن يكون ضمن ثوابتنا العربية، 

مشددا على أن تبقى القضية الفلسطينية القضية العربية 
  .«المركزية واألولى

 األردني بالمقدسات وأوضح الخطيب أن االهتمام
اإلسالمية وبالقضية الفلسطينية ال يقبل ألي تشكيك ألنه 
تاريخ وخير دليل على ذلك قبر الشريف الحسين بن علي 
الموجود في القدس والشهيد الملك المؤسس عبد اهللا 
األول الذي استشهد على أبواب المسجد األقصى ودماء 

دمائهم شهداء الوطن من مختلف عشائره الذين رووا ب
  .الزكية ثرى األقصى الطهور الذي بارك اهللا حوله

واكد الخطيب على أن أبناء الوطن يقفون خلف 
قيادتهم الهاشمية الماجدة في ظل هذه الظروف 
االستثنائية التي يعيشها العالم والتقلبات السياسية التي 
نراها تدعم الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين العربية 

ة من خالل القرارات األميركية التي والجوالن السوري
رفضت القيادة الهاشمية ألنها مخالفة لكل األعراف 

  .والقوانين الدولية واألممية

الفتا الخطيب الى ان ابناء الوطن يعتزون 
بقيادتهم الهاشمية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن 
الحسين حفظه اهللا ورعاه الذي صار على خطى والده 

 بن طالل في الدفاع عن االقصى والمقدسات الحسين
االسالمية والقضية الفلسطينية وخير دليل على ذلك 
إعادة بناء منبر صالح الدين في القدس الشريف بعد ان 

  .تم االعتداء عليه من قبل الصهاينة المالعين

  عبد الرحيم ابو درويش

وقال عضو مجلس محافظة معان الشيخ عبد 
تواصل وتحركات جاللة الملك الرحيم ابو درويش أن 

عبداهللا الثاني ابن الحسين ودعمه للقضية الفلسطينية 
التي تعتبر القضية المركزية واألولى للقيادة الهاشمية 
صاحبة الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس أفشلت الكثير من المخططات الصهيونية التي 

  . تريد تهويد القدس



  
  ٧٤ 

دن ملتزم بدعم القضية وأضاف أن األر
ًالفلسطينية على الدوام ولم يتأخر يوما عن اإليفاء عن 
الوقوف معها ودعمها في كافة المحافل الدولية كما من 
سبقوه من الملوك من قادة بني هاشم الذين امنوا بشرعية 

  . القضية الفلسطينية ونصرتها

وثمن ابو درويش كلمة جاللة الملك التي أكد 
قرار واشنطن االعتراف » تنكاره ورفضهاس«فيها على 

نؤكد «بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليها، قائال 
على أن القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من األرض 

  . »الفلسطينية

كما اعلن رفضه للقرار األميركي ضد الجوالن 
السورية المحتلة وأكد على عروبتها وان هذه القرارات 

  .القوانين الدوليةتتعارض مع االعراف و

الفتا أبو درويش ان القدس هي صمام األمان 
للسالم في المنطقة إذا أراد العالم السالم الحقيقي في هذه 
المنطقة، مطالبا بوقف دعم اسرائيل من قبل اإلدارة 

  .األميركية التي تتعامل بمكيالين مع القضايا الدولية

  ٣ ص٢/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

يجدد التأكيد على موقف االردن رئيس الوزراء 
ًالداعم لحل القضية الفلسطينية استنادا لـ 

  الشرعية الدولية

  

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر -  بترا- عمان
الرزاز عالقات الشراكة والصداقة النموذجية التي تربط 
االردن وفرنسا، والتواصل المستمر بين البلدين وتنسيق 

  .يا االقليمية والدوليةالمواقف تجاه مختلف القضا

ولفت رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه 
برئاسة الوزراء، صباح امس، وفدا من مجلس الشيوخ 
الفرنسي، برئاسة سكرتير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
والقوات المسلحة أوليفييه تشيغولوتي، الى الزيارة المهمة 

االسبوع الماضي التي قام بها جاللة الملك عبداهللا الثاني 
وأكد .الى فرنسا ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

الرزاز أن مواقف فرنسا تجاه عملية السالم في المنطقة 
ودعمها لوكالة االمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

  . موضع تقدير"االونروا"الفلسطينيين 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف االردن 
ل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الداعم لح

الدولية وحل الدولتين الذي يفضي الى إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 

 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا ان معايير ١٩٦٧
النجاح للحل تستند على سالم حقيقي يأخذ باالعتبار 

متها الحقوق حقوق ومصالح الجميع، وفي مقد
  .المشروعة للشعب الفلسطيني

من جهته، أكد رئيس واعضاء الوفد أن زيارتهم 
لألردن تأتي لالستماع لوجهة نظر االردن حيال سبل 
تعزيز العالقات الثنائية واالوضاع االقليمية وجهود احالل 

إن الصراع الفلسطيني : وقالوا.السالم ومحاربة اإلرهاب
لرئيس لإلرهاب في المنطقة، االسرائيلي كان المنبع ا

مشيدين بتعاون البلدين في مجال محاربة اإلرهاب 
  .والحرب على عصابة داعش اإلرهابية

واشاروا الى ان الوفد وضمن الزيارة الحالية 
للمملكة، سيزور أيضا مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في 

االقتصادي والتنموي بين االردن لبحث اوجه التعاون 
  .البلدين

 ٩ ص٣/٤/٢٠١٩الدستور 

 

* * * * *  

الصفدي يحذر من تبعات إجراءات إسرائيل 
  "القدس"لتغيير هوية 

  

ّ حذر وزير الخارجية وشؤون -  بترا - عمان
المغتربين األردني، أيمن الصفدي، من تبعات استمرار 
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غياب أفق إنصاف الفلسطينيين، والخطر الذي تمثله 
تي تستهدف تغيير اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية ال

الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية للقدس ومقدساتها 
  .على األمن واالستقرار في المنطقة

وأضاف الصفدي خالل لقائه، اليوم الثالثاء، 
ًوفدا من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في 

القدس هي مفتاح السالم "مجلس األعيان الفرنسي، أن 
  .ن صادر عن الخارجية األردنية، وفق بيا"في المنطقة

المواقف الفرنسية الداعمة "وثمن الصفدي 
لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة وفق حل 

عدم تلبية الحقوق المشروعة "ً، مؤكدا أن "الدولتين
للشعب الفلسطيني هو أساس التوتر والصراع في 
المنطقة، وأن حل الصراع على أساس حل الدولتين هو 

  ".حقيق السالم الشاملشرط ت

أهمية تكثيف الجهود "وأشار الصفدي إلى 
الدولية التي تهدف للتوصل إلى حلول سياسية لألزمات 
ًاإلقليمية، خصوصا األزمة السورية التي سببت دمارا 
ًوقتال يجب أن يتوقفا من خالل حل سياسي يحفظ وحدة 

  ".سورية وتماسكها

على المملكة تتحمل أعباء ضخمة "وأضاف أن 
قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية جراء استضافة 

األردن تجاوز "ً، الفتا إلى أن " مليون مواطن سوري١.٣
ً، مشددا على "طاقته االستيعابية في ما يتعلق بالالجئين

أهمية استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته "
  ".إزاء الالجئين ومساعدة المملكة في تحمل هذه األعباء

وبحث الصفدي وأعضاء الوفد المستجدات في 
الحرب على اإلرهاب والتعاون القائم بين األردن وفرنسا 

 .لمواجهته

من جهتهم أكد أعضاء الوفد متانة الشراكة 
ًاألردنية الفرنسية التي تنعكس تعاونا اقتصاديا واستثماريا  ً ً
ًودفاعيا متناميا وتنسيقا إزاء سبل مواجهة األزمات  ً ً

ليمية وبما يحقق الهدف المشترك في تعزيز األمن اإلق
  .واالستقرار

 ٥ ص٣/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

 جهود الملك الساعية إلحالل السالم في تقدير
  الشرق األوسط

 

 أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب -عمان 
الدكتور نصار القيسي أن األردن بقيادة جاللة الملك 

ًموذجا في الديمقراطية وحقوق عبداهللا الثاني يقدم أن
  .اإلنسان والتعددية والحريات

جاء ذلك لدى لقائه بدار المجلس امس نائب 
رئيس مجلس النواب الصربي جوردانا تشوميتش، 
بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدكتور 
نضال الطعاني، حيث جرى بحث سبل تعزيز عالقات 

اقفها الداعمة لألردن على الصداقة القائمة مع صربيا ومو
  .مختلف األصعدة والمجاالت

وأشار القيسي إلى أن األردن بقيادة جاللته 
الحكيمة حقق العديد من االصالحات السياسية 
واالقتصادية، وأقر عدة تشريعات رغم االوضاع 

  .االقتصادية التي يمر بها

إن البرلمان األردني يثمن الدور الصربي : وقال
 خالل المحافل الدولية خصوصا ما يتعلق الداعم لألردن

بالقضية الفلسطينية ودعمه الموصول لألردن تجاه ملف 
  .الالجئين السوريين

وأضاف أن األردن استقبل منذ بدء األزمة 
ً مليون الجئ؛ ما شكل ضغطا على ١ر٣السورية قرابة 

إمكاناته االقتصادية المتواضعة، وعلى بنيته التحتية 
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ة؛ ما يتطلب زيادة الدعم الدولي لألردن التعليمية والصحي
  .بهذا الصدد ليتسنى له االستمرار بدوره تجاههم

وفي الشأن الفلسطيني، أكد القيسي ضرورة 
توحيد الجهود التي تستهدف إيجاد أفق سياسي للتقدم 

اإلسرائيلي على أساس  -نحو حل الصراع الفلسطيني 
  .حل الدولتين

جتمع الدولي من جهته، أوضح الطعاني أن الم
: مطالب للوقوف مع األردن في العديد من الملفات منها

تأكيد أهمية الوصايا الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف، وبتوفير الدعم السياسي 
الدولي لألردن الساعي عبر كافة جهوده الخارجية الى 
د التأسيس لسالم يعم منطقة الشرق األوسط؛ ما يعو

بالنفع على االمن والسلم الدوليين والسيما القضية 
  .الفلسطينية

من جانبها، أعربت تشوميتش عن تقديرها 
للجهود التي يبذلها جاللة الملك بالمحافل اإلقليمية 
والدولية الساعية إلحالل السالم الدائم والشامل في 

  .منطقة الشرق األوسط

لتي وأكدت ان صربيا تدعم المساعي اإليجابية ا
يقوم بها األردن والسيما المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
ودوره الواضح والمتميز تجاه ملف الالجئين؛ لما يمثله 
األردن من دور محوري فاعل يجد من المجتمع الدولي 

  .التقدير واالحترام

  ٢ ص٣/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

موقف الملك تجاه القدس : "الدستور" الطيبي لـ
ّمشرفوالمقدسات  ُ  

 

أشاد عضو الكنيست السابق ورئيس  - عمان
الحركة العربية للتغيير، الدكتور احمد الطيبي، بخطاب 
جاللة الملك عبداهللا الثاني في القمة العربية التي عقدت 

في تونس قبل أيام حول حماية المقدسات الفلسطينية 
  . والرعاية الهاشمية

اللة نشيد بموقف ج«: "الدستور" وقال الطيبي لـ
الملك عبداهللا الثاني تجاه القدس والمقدسات في خطاب 
القمة والتزامه الراسخ بدعم القضية الفلسطينية والوقوف 
الى جانب الشعب الفلسطيني وكذلك الغاء زيارته لرومانيا 
بسبب موقف رئيسة حكومتها تجاه القدس، مؤكدا انه 

  .موقف مشرف

  ٢ ص٣/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  "صفقة القرن"نخشى من : ائيليوزير إسر

 

وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي بينيت  قال – صفا
كيانه يخشى الخطة األمريكية "األربعاء، إن  /ليلة الثالثاء

  ".للسالم في الشرق األوسط

 أن بينيت أجرى لقاءات ٢٠ذكرت القناة العبرية 
بغزة الذين تم  "غوش قطيف"مع عدد من مستوطني 

، وأوضح لهم أنه وكثير ٢٠٠٥اتهم عام إخالء مستوطن
" صفقة القرن"من السياسيين اإلسرائيليين يخشون 

وأفادت أن بينيت وغيره ممن توجهوا للقائه .األمريكية
، يخشون وجود بند في "رعنانا "ًصباحا أمام منزله بمدينة

الخطة األمريكية للتسوية في الشرق األوسط المعروفة 
 إخالء للمستوطنات ، يتضمن"صفقة القرن"باسم 

اإلسرائيلية، وهو ما أعلنه بينت نفسه، عن رفضه التام 
وسبق أن أكد بينيت خالل مقابلته .إلخالء أية مستوطنة

ينوي تجريد حركة "الثالثاء، أنه " i24News "مع قناة
حماس من قوتها العسكرية حتى ال تتمكن من إلحاق 

 لن األذى بنا، تحت أي ظرف من الظروف أو األسباب،
.. أسمح بإنشاء دولة عربية أخرى هنا في أرض إسرائيل

  ".لن يحدث ذلك
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اليمين "وفي معرض حديثه، وصف زعيم 
صديق "، الرئيس األمريكي دونالد ترمب، بأنه "الجديد

عظيم إلسرائيل، لكن لديه أفكاره ومصالحه الخاصة، لذلك 
ًأحيانا يخاطر األصدقاء بحدوث األخطاء، ولهذا السبب 

  ". حزب اليمين الجديد، لوقف إنشاء دولة فلسطينيةلدينا

وأشار إلى أنه كان قد طلب من ترمب مباشرة 
نشر تفاصيل خطة السالم "، ٢٠١٩شباط / أواخر فبراير

  ".قبل االنتخابات

  ٣/٤/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

نسعى لتوفير الحماية الدولية : الطراونة
  للفلسطينيين

 نيابي برئاسة يتوجه إلى الدوحة، وفد -عمان 
رئيس االتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب 
المهندس عاطف الطراونة للمشاركة باجتماعات الجمعية 

  .١٤٠العامة لالتحاد البرلماني الدولي بدورتها 

إن الوفد : وقال الطراونة في تصريح صحفي
النيابي يسعى في مشاركته إلى تحشيد المواقف مع مختلف 

الم لدعم مشروع بند طارئ تضمنه البيان برلمانات الع
ّالختامي لالتحاد البرلماني العربي الذي عقد في عمان 
ًأخيرا، وتقدمت به الشعبة البرلمانية الكويتية لعرضه على 
جدول أعمال االتحاد البرلماني الدولي والذي يدعو لتوفير 

  .الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

نيابي األردني الذي وأكد الطراونة أن الموقف ال
يستمد قوته وعزيمته من مواقف جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني في دعمه للقضية الفلسطينية ودفاعه عن القدس، 
سيؤكد بوضوح أمام برلمانات العالم، مواصلة الدور األردني 
ًالتاريخي في الدفاع عن القدس، انطالقا من الوصاية 

لمسيحية، ولن يدخر الهاشمية على مقدساتها اإلسالمية وا
ًجهدا في تعرية ممارسات االحتالل بحق الشعب 
الفلسطيني، ليدرك العالم أن االنحياز للمحتل على صاحب 

مبادئ األمن والسلم التي  ًأهل األرض والحق يعد تخليا عن
طالما تداعت لها الهيئات والمؤسسات الدولية، ويجعل منها 

  .ًضربا في الخيال ومجرد شعارات وخطابات

 ٢ ص٤/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تندد بإرهاب " الخارجية الفلسطينية"
المستوطنين وتدعو لحماية دولية للشعب 

 الفلسطيني
 

وزارة  نددت...  <<– عمان – نادية سعد الدين
الخارجية والمغتربين الفلسطينية بجرائم االحتالل 

إرهاب "المتواصلة ضد الشعب الفلسطينيين، معتبرة أن 
نين جزء ال يتجزأ من إرهاب وفاشية سلطات المستوط
  ."اإلسرائيلياالحتالل 

 مليشيات إقدام"وأدانت الوزارة، في بيان لها، 
المستوطنين المسلحة على ارتكاب جريمة إعدام ميداني 
جديدة عند مفترق بلدة بيتا جنوب نابلس، أدت إلى 

ٕ، واصابة )ً عاما٢٣(استشهاد الشاب محمد عبد الفتاح 
  )".ً عاما٢٦(الد رواجبة الشاب خ

 المستوطنين المتطرفين على إقدام"كما ودانت 
 شجرة مثمرة في محيط بلدة دير ٥٥٠ٕاقتالع واتالف 

جرير شرق رام اهللا، ضمن أرض فلسطينية مستهدفة، 
  ."ٕتحت حماية قوات االحتالل واسنادها

حكومة االحتالل " الخارجية الفلسطينية"وحملت 
المسؤولية الكاملة "نيامين نتنياهو، اإلسرائيلية، برئاسة ب

عن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم االستفزازية، من 
خالل عناصر منظمة ومسلحة ومعروفة لسلطات 
ًاالحتالل وأجهزتها، وتتلقى تدريبات وتسليحا علنيا من  ً

  ."قوات االحتالل

المستوطنين المتطرفين "ونوهت إلى أن 
 الشعب الفلسطيني يمارسون أبشع الجرائم بحق أبناء
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وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بدون أن تحرك قوات 
ًاالحتالل ساكنا، بل تقوم بالتغطية على أنشطتها وتدعمها 

  ."وتوفر لها المظلة السياسية واألمنية والقضائية

صمت المجتمع الدولي أمام "وانتقدت الوزارة 
على "، مضيفة أن "جرائم االحتالل ضد الشعب الفلسطيني

العالم أن يدرك بأن الشعب الفلسطيني يكاد يفقد ثقته 
بقدرة األمم المتحدة ومؤسساتها على توفير الحماية له 
من بطش االحتالل ومليشيات المستوطنين المسلحة التي 

  .>>..."تعتبر كتيبة في جيش االحتالل

  ٢٢ ص٤/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

عريقات يثمن مواقف الملك والشعب المغربي 
   فلسطين والقدستجاه

 

 ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية – وفا –رام اهللا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مواقف العاهل 
المغربي رئيس لجنة القدس محمد السادس، تجاه القضية 
الفلسطينية والقدس عاصمة دولة فلسطين، والتي كان 

ية الشهر نها) نداء القدس(آخرها التوقيع على مذكرة تفاهم 
 .الماضي، بين الملك والبابا فرانسيس

وأشار عريقات إلى طلب العاهل المغربي من 
قداسة البابا عدم توقيع أي اتفاق مع سلطة االحتالل 
اإلسرائيلي ألن من شأنه المس بالوضع القانوني والتاريخي 

 .للمقدسات اإلسالمية والمسيحية وممتلكات الكنائس

شكر والتقدير للبابا ًوتقدم عريقات أيضا، بال
فرانسيس على مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية 
والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كان 
الفاتيكان قد اعترف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس 

  .١٩٦٧الشرقية على حدود الرابع من حزيران 

  ٤/٤/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

يشيد بموقف األردن بقيادة السفير الجورجي 
 الملك تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات

  

 بحثت جمعية الصداقة البرلمانية - بترا - عمان
األردنية الجورجية، برئاسة النائب الدكتور مصطفى 
باغي، خالل لقائها امس السفير الجورجي المعتمد لدى 

ين المملكة ظاظا كانديالكي، العالقات الثنائية بين البلد
وسبل تعزيزها على المستويات كافة، والسيما الدبلوماسية 

  .البرلمانية منها

إن العالقات بين البلدين الصديقين : وقال باغي
قوية، وال بد من تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين، الفتا 
إلى زيادة الميزان التجاري وزيادة فرص االستثمار 

  .والتعاون السياحي والتعليمي بين الجانبين

من جهتهم، تطرق أعضاء الجمعية، إلى 
الظروف االستثنائية التي يمر بها األردن جراء ما يحصل 
بدول الجوار، مؤكدين موقف األردن الثابت من القضية 
الفلسطينية واعتبارها القضية المركزية في المنطقة ال بل 

كما أكدوا الوصاية الهاشمية على المقدسات .العالم أجمع
  .مسيحية في القدساإلسالمية وال

بدوره، أكد كانديالكي ضرورة تعزيز العالقات 
الجورجية األردنية واستفادة بين الجانبين في المجال 
التجاري واالقتصادي، مشيرا إلى المواقف المتشابهة بين 

  .البلدين حيال قضايا مشتركة

وأشاد بموقف األردن، بقيادة جاللة الملك 
  .فلسطينية والمقدساتاه القضية العبداهللا الثاني تج

  ٢ ص٤/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ًالطراونة يترأس في الدوحة اجتماعا لتنسيق 
 مواقف المجموعة البرلمانية العربية
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ترأس رئيس االتحاد البرلماني  -   بترا-الدوحة 
العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة 

قطرية االجتماع التنسيقي الذي عقد في العاصمة ال
الدوحة لرؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية العربية قبيل 

  .انطالق أعمال االتحاد البرلماني الدولي غدا السبت

وأكد الطراونة أهمية تنسيق وتوحيد المواقف 
البرلمانية العربية دعما لقضايا أمتنا المركزية وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية والقدس، واألخذ بما تم به من 

ت داعمة لألشقاء الفلسطينيين خالل اجتماع توصيا
ّاالتحاد البرلماني العربي مؤخرا في عمان ً.  

وتوافقت الوفود البرلمانية العربية على توحيد 
ًمقترحاتها لتقديمها بندا طارئا خالل اجتماع االتحاد  ً
البرلماني الدولي، حيث تم دمج المقترحات تحت مقترح 

لسطيني ورفض حماية الشعب الف"واحد ينص على 
االعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن المحتل وتعزيز قيم 

  ."التعايش المشترك بين الشعوب واألديان في العالم

وكان الطراونة التقى قبيل االجتماع التنسيقي مع 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث تم التأكيد 
على أهمية بلورة موقف برلماني عربي موحد، داعم 
للقضية الفلسطينية والقدس في ظل الظروف الصعبة 

  .والدقيقة التي تمر بها المنطقة

كما التقى الطراونة رئيس مجلس النواب العراقي 
محمد الحلبوسي، في ذات اإلطار والهدف، وذلك ضمن 
جهوده كرئيس لالتحاد البرلماني العربي، لتوحيد الموقف 

  >>...البرلماني العربي

  ٤ ص٦/٤/٢٠١٨الغد 

* * * * *  

  صفقة القــرن طريق إلى العدم: الفـــروف

 

 وصف وزير الخارجية -  وكاالت- القاهرة
األمريكية » صفقة القرن«الروسي، سيرغي الفروف، 

حول التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية بأنها طريق إلى 
العدم، وأكد استحالة تحقيق السالم بالمنطقة دون حل 

  .الدولتين

» األهرام« حديثه لصحيفة وقال الفروف في
لم يطلعنا األمريكيون على محتوى «: المصرية

  . »الصفقة«

ووفق الشائعات فإن هذه االقتراحات يجب أن 
ٕتؤدي إلى إحالل السالم بين العرب واسرائيل دون 
االعتماد على القاعدة القانونية الدولية المعترف بها 

ك ونحن مقتنعون بأن ذل. للتسوية في الشرق األوسط
من الواضح أن تحقيق «: وأضاف. »طريق إلى العدم

السالم الشامل والثابت والعادل في المنطقة دون تنفيذ 
   =.مبدأ الدولتين أمر مستحيل

وتعمل الواليات المتحدة منذ وصول الرئيس 
ترامب إلى زمام الحكم في بالده على خطة خاصة لتسوية 

، لكن "رنصفقة الق"الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي تدعى 
وأشار . تفاصيل هذه الخطة ال تزال غامضة حتى اليوم

لم ير أحد هذه "الفروف في كانون أول الماضي إلى أنه 
 ."الصفقة حتى اآلن

  ١٨ ص٧/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ًنثمن عاليا موقف الملك عبداهللا : عريقات
  الثاني تجاه القضية الفلسطينية

 

فيذية لمنظمة ثمن أمين سر اللجنة التن -بترا 
التحرير الفلسطينية، وعضو الوفد الفلسطيني المشارك 
في المنتدى االقتصادي العالمي المنعقد بالبحر الميت 
صائب عريقات، مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
التاريخية تجاه القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، 

  . ورفضه القاطع ألن تكون القدس عاصمة إلسرائيل
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إلى ردة الفعل األردنية عقب : أشار في حديثو
تصريحات رئيسة وزراء رومانيا باعتبار القدس عاصمة 
إلسرائيل، حيث استصدر جاللة الملك من الرئيس 
ًالروماني بيانا ينفي فيه تصريحات رئيسة وزراء بالده، 
ومن ثم ألغى جاللته زيارته لرومانيا، ما يؤكد أن القدس 

  . كل نقاشبالنسبة لألردن فوق 

وبين عريقات أن جاللة الملك هو صاحب 
الوصاية التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس، حيث يقوم جاللته عبر وزارة األوقاف األردنية 
بإدارة شؤون المسجد األقصى وتوفير مختلف مستلزماته، 

  . ًمعربا عن شكره وتقدير لما يقوم به األردن إزاء ذلك

أوضح " صفقة القرن" ما يعرف بـوحول 
ًعريقات، أن هذا األمر مرفوض جملة وتفصيال، وهي 
ًمجرد محاولة فاشلة إلسقاط القضية الفلسطينية، الفتا 
بالوقت ذاته إلى أن الجانب اإلسرائيلي نفذ بعض بنودها 
من خالل التوسع في االستيطان واالعتراف بالقدس 

مي لذلك، إال أن عاصمة لكيانه وحشد تأييد دولي وعال
اإلدارة الفلسطينية تقاطع جميع من يعترف بالقدس 

ية عبر موقف عاصمة إلسرائيل، كما تقاطع اإلدارة األميرك
  .وطني فلسطيني موحد

  ٥ ص٧/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مؤتمرون يؤكدون ان حل النزاع العربي 
 االسرائيلي أساس استقرار المنطقة

لخارجية وشؤون قال وزير ا - لبحر الميت  
المغتربين ايمن الصفدي ان جميع الدول العربية اكدت 
خالل اجتماع القمة األخير في العاصمة التونسية بأن 
هضبة الجوالن ارض سورية، وال يمكن االعتراف بأنها 

  .أرض إسرائيلية وفقا للقرارات الدولية

واضاف خالل جلسة نقاشية على هامش 
لذي انطلقت فعاليات اليوم المنتدى االقتصادي العالمي ا

السبت في البحر الميت، ان االردن عمل على حل النزاع 
االسرائيلي الفلسطيني منذ عقود، وان االدارة الشعبية هي 

  .االساس في اي مفاوضات بين الجانبين

وبين وزير الدفاع اللبناني الياس بوصعب ان 
النزاع الفلسطيني االسرائيلي لن يكون حبيس المنطقة، 

انما سيتم تصديره الن هذا النزاع ايدلوجي، مضيفا ان و
السياسة اللبنانية متنوعة، واللبنانيون يجيدون ادارة 
االختالف، موضحا ان حزب اهللا جزء اساسي من االسرة 

  .اللبنانية ويمثلون المسلمين الشيعة

وبين أن حل الصراع العربي االسرائيلي هو بداية 
  .م تباعااالنفراج لجميع مشاكل االقلي

وبينت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي 
الهولندية سيجريد كاغ، ان االتحاد االوربي يرفض 
التدخل بالشؤون العربية ألنها لم تتلق أية طلبات بهذا 

  .الخصوص، وان االتحاد االوربي يدعم أية حلول منطقية

واشارت الى ان االتحاد االوربي يدعم خطط 
ي واالقتصادي في االردن، مؤكدة ان قوة االصالح السياس

االتحاد تكمن في ضخامة اقتصاده وليس بفاعليته 
  .السياسية

  ٤ ص٧/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الفايز ينقل رسالة خطية من الملك إلى العاهل 
  السعودي

نقل رئيس مجلس األعيان فيصل عاكف الفايز 
 الى اليوم، رسالة خطية من جاللة الملك عبداهللا الثاني،

اخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد 
العزيز ال سعود، عبر فيها جاللته عن اطيب تحياته 
وخالص امنياته الخيه خادم الحرمين، بدوام الصحة 
والسعادة والتوفيق، واعتزاز جاللته بالعالقات االخوية 

 .والتاريخية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين
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لة الملك في رسالته، حرصه على ادامة واكد جال
التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حول مختلف 
القضايا ذات االهتمام المشترك، وبما يسهم في تعزيز 
منظومة العمل العربي المشترك، خصوصا في ظل 
الظروف الدقيقة التي تمر بها االمة العربية، والتي 

ى مصالحها وخدمة تتطلب العمل معا في سبيل الحفاظ عل
  .>>...قضاياها العادلة

بدوره اشار الفايز، الى عمق العالقات ... <<
التاريخية واالخوية، التي تجمع بين المملكة االردنية 
الهاشمية والمملكة العربية السعودية، مؤكدا انها عالقات 
قائمة على االحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين 

مة العربية، وهي عالقات راسخة الشقيقين وقضايا اال
وقوية، يحرص البناء عليها وادامتها، جاللة الملك 

وثمن .عبداهللا الثاني، واخيه خادم الحرمين الشريفين
الفايز توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الداعمة 
والمساندة لألردن، خصوصا في هذه الظروف االقتصادية 

  .ضاع المحيطة فيهالصعبة، التي تواجه االردن جراء االو

وعبر عن تقدير االردن لدعم المملكة العربية 
السعودية للوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 

  . والمسيحية في القدس

وجرى خالل اللقاء استعراض مجمل االوضاع 
الراهنة في المنطقة، وفي هذا الجانب بين رئيس مجلس 

ربي عمقه االعيان، ان االردن، يعتبر دول الخليج الع
االستراتيجي، مثلما ترى دول الخليج في االردن، عمقا 
استراتيجيا لها، ومن هذا المنطلق، فإن االردن يرفض 
المس بوحدة دول الخليج وامنها، او التدخل في شؤونها 
من اي جهة كانت، فجاللة الملك عبداهللا الثاني يؤكد 

ة، باستمرار ان استقرار دول الخليج، مصلحة وطنية اردني
  .تقرار االردن مصلحة لدول الخليجكما هو امن واس

واشار الى ان االردن ورغم ما يجري حوله من 
صراعات سياسية، اال انه استطاع، ان يحافظ على 

ي، وهو اليوم تماسك جبهته الداخلية، ونسيجه االجتماع
  .قوي سياسيا وامنيا

وحضر اللقاء االعيان، مصطفى البراري وغازي 
  . طوالبه وظاهر الفواز وصخر دودينالطيب وتوفيق

  ٧/٤/٢٠١٩المقر 

* * * * *  

سلوفاكيا تنفي نقل سفارتها إلى مدينة القدس 
  المحتلة

 

التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي 
على هامش  السبت، نظيره السلوفاكي ميروسالف الجاك،

أعمال المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق الوسط 
ريقيا والمنعقد لمدة يومين في المملكة األردنية وشمال إف

 .الهاشمية في منطقة البحر الميت

واستهل الوزير السلوفاكي حديثه بالتطرق إلى 
ما تم تداوله حول نية جمهورية سلوفاكيا نقل سفارتها 
إلى القدس، حيث نفى ذلك وأكد موقف بلده المنسجم مع 

ى حل وضع الموقف األوروبي المشترك، والذي يدعو إل
مدينة القدس عبر مفاوضات مشتركة تفضي إلى اتفاق 
باعتبار القدس عاصمة للدولتين، وترفض الخطوات 

 .السياسية األحادية الجانب

من جانبه أشاد المالكي بالقرار الحكيم الذي 
 .تتخذه حكومة سلوفاكيا بهذا الخصوص

ًوقد سلم الجاك ردا مكتوبا على الرسالة التي ً 
ًلوزير المالكي سابقا بخصوص فتح مكتب أرسلها له ا

  .ثقافي سلوفاكي في مدينة القدس

 ٧/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

القدس فوق السياسة وفوق النقاش واألردن ال 
  يساوم في هذا الموضوع
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أكد وزير الخارجية  -  نيفين عبد الهادي-عمان
سي وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الرئا

سيرجي الفروف امس األحد، أن العالقات األردنية الروسية 
التي بناها جاللة الملك عبداهللا الثاني وفخامة الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين على أسس صلبة من الثقة 
والشفافية تسير بخطى متسارعة نحو المزيد من التعاون 

  .>>...في جميع المجاالت

محادثاتهما وبحث الصفدي والفروف خالل ... <<
سبل تعزيز التعاون إضافة إلى المستجدات اإلقليمية، وفي 
مقدمها التطورات المرتبطة بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 

  .واألزمة السورية والحرب على اإلرهاب

وثمن الصفدي موقف روسيا الثابت في دعم حل 
الدولتين سبيال وحيدا لحل الصراع وبما يؤدي إلى قيام 

سطينية المستقلة على خطوط الرابع من الدولة الفل
  .>>... وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حزيران

وزاد الصفدي أنه بحث ووزير الخارجية ... <<
الروسي القضايا اإلقليمية، وفي مقدمها القضية 

  .الفلسطينية

كلنا قلقون من غياب آفاق التقدم نحو حل "وقال 
ي نطلبه جميعا سلمي يحقق فعال السالم الشامل والدائم الذ

والذي ال يمكن ان يتحقق اال اذا قامت الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من 

  ".١٩٦٧حزيران 

هنالك تطورات مقلقة نتيجة غياب هذه : وتابع
اآلفاق، ونحن أكدنا المشترك في العمل معا من اجل ايجاد 

  .افق سياسي

شكل كبير الموقف الروسي وأود هنا ان اثمن ب
الداعم بشكل واضح لحل الدولتين، الذي يشكل السبيل 
الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار والسالم والدائم والشامل في 

  .>>...المنطقة

أود ان أشكر مرة اخرى «وزاد الفروف ... <<
اصدقاءنا االردنيين في افتتاح فرع الجمعية الفلسطينية 

في عمان، وهذا امر مهم آخذين بعين االردنية االرثوذكسية 
االعتبار عددا كبيرا من الحجاج الروس الذين يزورون 

  .االردن كل سنة

وقال إنه بحث مع الصفدي تكثيف الجهود للقضاء 
على اإلرهاب ومحاربته آخذين بعين االعتبار خطورة نشر 

  .>>...االيدولوجيا المتطرفة

الفروف، وبما يتعلق بالعملية السلمية قال ... <<
  .بحثنا في موضوع التسوية السياسية في الشرق األوسط«

وطبعا نحن قلقون من هذا التطورات الراهنة في 
المنطقة في األراضي الفلسطينية، وليس لدينا أي شكوك 
بأن المجتمع الدولي عليه أن يلتزم بالقرارات الدولية في هذا 

 وأكد أن الموقف. الخصوص والمبادرة العربية للسالم
الروسي واضح ويدعو إلى حل القضية على أساس حل 

  .الدولتين

نحن ندين القرارات األميركية حول «وقال الفروف 
، الفتا إلى أنه »هذه القرارات غير شرعية.الجوالن والقدس

سيلتقي الصفدي في موسكو خالل مشاركته في المنتدى 
الروسي العربي على مستوى الوزراء الشهر الجاري لمتابعة 

نقاش حول المستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني ال
  .>>...اإلسرائيلي

وفي رده على سؤال فيما اذا تم مناقشة  ...<<
نحن ال : تفاصيل جديدة حول صفقة القرن، قال الصفدي

ال نعرف ماذا ستقول الواليات . نعلم تفاصيل هذه الصفقة
هو المتحدة بشأن ذلك لكن بالنسبة لنا في االردن نعرف ما 

موقفنا، وهو واضح ثابت أكد عليه جاللة الملك اكثر من 
  .مرة

الحل الوحيد للصراع الفلسطيني االسرائيلي هو 
بإنهاء االحتالل وتلبية الحقوق المشروعة كاملة للشعب 
الفلسطيني الشقيق وفق حل الدولتين وبما يضمن الحرية 
والدولة للشعب الفلسطيني على ترابه الوطني وعاصمتها 

هذا هو الموقف، وبغير ذلك نكون سنغرق .دس الشرقيةالق
  .في الصراع اكثر بشكل اكبر
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إن التصريحات اإلسرائيلية حول : وقال الصفدي 
المستوطنات وفرض السيادة على الضفة الغربية مؤشراته 

  .لن تدفع اال باتجاه المزيد من التصعيد

وقال هناك احتالل، وهناك شعب يعيش تحت 
 رغبة وارادة دولية عربية حقيقية في االحتالل، وهناك

التوصل الى سالم مقوماته وشروطه معروفة إن لم تلب 
  .سيكون هناك تصعيد جديد

االراضي "وحذر الصفدي من أن الوضع في 
الفلسطينية المحتلة هو خطير جدا وصعب جدا، فقتل آفاق 

  .>>...."الحل لن يسهم اال في تأجيج الصراع

على سؤال بخصوص وفي معرض إجابته ... <<
بالنسبة "االجراءات اإلسرائيلية في القدس، قال الصفدي، 

للقدس جالله الملك أكد اكثر من مرة ان القدس خط احمر، 
والمملكة مستمرة في جهودها للتصدي ألي خطوات احادية 
تهدف الى تغيير الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية 

  .للمقدسات االسالمية

 قال جاللة الملك ال تنازل عن كما«وقال الصفدي 
  .هذا، وال مساومة في هذا الموضوع

القدس فوق السياسة، والقدس فوق النقاش فيما 
  .يتعلق بالثوابت التي تحكم سياسة المملكة

جاللة الملك هو الوصي على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس، وهذه امانة يؤديها جاللة الملك 

  .>>... قدراتهاوتؤديها المملكة بكل

  ٣ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

تطالب الجنائية الدولية   الفلسطينيةالخارجية
بالتحقيق في جرائم االستيطان المتواصلة في 

  فلسطين

 طالبت وزارة الخارجية – وفا –رام اهللا 
والمغتربين الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي 

 دولة فلسطين قبل بجرائم االستيطان المتواصلة في أرض

وأكدت .فوات األوان، بصفته جريمة وفقا للقانون الدولي
في بيان، صدر عنها اليوم األحد، أن التغول االستيطاني 
على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من 
مصداقية لألمم المتحدة ومؤسساتها وللشرعية الدولية 
وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل 

 ). ٢٣٣٤(تقاعس في تنفيذ القرار و

وأشارت إلى أن هذا التغول االستعماري التوسعي 
تزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين وقياديين 
ُإسرائيليين تجمع على رفض العودة إلى حدود عام 

، وتطالب بفرض القانون اإلسرائيلي على ١٩٦٧
المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها 

  . نتنياهو بهذا الخصوصتصريحات

وأكدت أنها تواصل اتصاالتها ونقاشاتها مع 
الجنائية الدولية بشأن ملف االستيطان، في ظل استمرار 
عمليات تعميق االستيطان في مناطق مختلفة من الضفة 
الغربية، عبر إعالنات متواصلة عن بناء أحياء ووحدات 

رقية استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدس الش
المحتلة ومحيطها وتمتد الى منطقة بيت لحم باتجاه 
الغرب، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من األزواج 
اليهودية الشابة في تلك المستوطنات، وصوال إلى 
مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن 

  .في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة

من ربط تلك كما تطرقت إلى ما يجرى حاليا 
التجمعات االستيطانية بالعمق اإلسرائيلي عبر البناء على 
الخط لمحوه، بما يؤدي في النتيجة إلى تقويض أية 
فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة 

، مؤكدة أن ١٩٦٧على حدود الرابع من حزيران 
 وحدة استيطانية جديدة ٧٧٠المصادقة على أكثر من 

إلى الغرب من بيت لحم يأتي " بيتار عليت"ة في مستوطن
  .لخدمة هذه المخططات

  ٨/٤/٢٠١٩الحياة الجديدة 



  
  ٨٤ 

* * * * *  

  

  

بريطانيا تدين بشدة خطط الكيان اإلسرائيلي 
  بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية

 أدانت وزارة الخارجية البريطانية – قنا - لندن 
ي خططه لبناء بشدة اليوم، مضي الكيان اإلسرائيلي ف

وقال السيد .وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
مارك فيلد، القائم بأعمال وزير شؤون الشرق األوسط في 

المستوطنات غير قانونية "له بهذا الشأن، إن  تعليق
فعليا إمكانية حل الدولتين  بموجب القانون الدولي، وتقوض

  ".في الشرق األوسط

اني الكيان اإلسرائيلي وطالب المسؤول البريط
إلى ضرورة أن يلتزم جميع  بوقف هذه اإلجراءات، داعيا

الحالية  األطراف ببذل مزيد من الجهود لتهدئة التوترات
  .وتهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى سالم عادل ودائم

السبت،  وكان الكيان اإلسرائيلي قد أعلن،
طانية غربي الوحدات االستي المصادقة على بناء المئات من

الكشف  بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وذلك في أعقاب
 وحدة ٢,٠٠٠في ديسمبر الماضي عن نيته بناء ما يفوق 

 .أنحاء متفرقة من الضفة استيطانية في

وتأتي المصادقة على بناء هذه المستوطنات في 
وزراء الكيان اإلسرائيلي  اليوم ذاته من إعالن رئيس

 ه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء منبنيامين نتنياهو أن

الضفة الغربية، حال فوزه في االنتخابات البرلمانية المقررة 
  .المقبل الثالثاء

  ٨/٤/٢٠١٩الشروق القطرية 

* * * * *  

األمم المتحدة تجدد التأكيد على عدم شرعية 
 كل األنشطة االستيطانية

 جددت األمم المتحدة اليوم االثنين، -نيويورك 
  .لى عدم شرعية كل األنشطة االستيطانيةالتأكيد ع

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

  .األمن الدولي والجمعية العامة

وردا على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي 
لوزراء اإلسرائيلي بنيامين ُحول ما نسب إلى رئيس ا

نتنياهو، بشأن ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى 
إسرائيل إذا فاز في االنتخابات المقبلة، أشار دوجاريك، 
إلى موقف المنظمة األممية المتمثل في أن كل األنشطة 
االستيطانية غير قانونية بموجب القانون اإلنساني 

 إمكانية تحقيق حل الدولي، كما أنها تقلص بشكل كبير
  .الدولتين المتفاوض عليه

ووفق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة، فإن 

يخضعون لنظام معقد "الفلسطينيين في الضفة الغربية 
الجدار، والحواجز، (من السيطرة، منها معيقات مادية 

ٕريح، واغالق التصا(ومعيقات بيروقراطية ) والمتاريس
ويستمر . والتي تحد من حقهم في حرية التنقل) المناطق

توسيع المستوطنات، والقيود المفروضة على الوصول 
إلى األراضي والموارد الطبيعية والتهجير بسبب عمليات 

  ".الهدم بشكل خاص

  ٨/٤/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

آل ثاني والطراونة يؤكدان أهمية التنسيق 
  القدس وفلسطينًوالتشاور دفاعا عن

  

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
القطري الشيخ عبد اهللا بن ناصر آل ثاني في العاصمة 

رئيس _ القطرية الدوحة، رئيس االتحاد البرلماني العربي 



  
  ٨٥ 

مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، وذلك على 
هامش زيارة الوفد النيابي األردني المشارك بأعمال الدورة 

 . لالتحاد البرلماني الدولي١٤٠

وخالل اللقاء تم التأكيد على أهمية إدامة 
التنسيق والتشاور العربي، بما يخدم مصالح وقضايا أمتنا 

  .المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

وقال الطراونة إننا في األردن وبقيادة جاللة 
الملك عبد اهللا الثاني سنواصل دعم األشقاء 

ًن، وحماية القدس انطالقا من أمانة الوصاية الفلسطينيي
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
ًالمدينة المقدسة، مؤكدا أن االتحاد البرلماني العربي لن 
ًيدخر جهدا في تعرية االحتالل وممارسته الوحشية بحق 

  >>...الشعب الفلسطيني

  

  ٣ ص٩/٤/٢٠١٩موقع مجلس النواب 

* * * * *  

نقدر الوصاية الهاشمية على : جانيالر
المقدسات وجهود الملك في الدفاع عن 

 القضية الفلسطينية
 

التقى رئيس االتحاد البرلماني العربي،  - الدوحة
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، امس، 
رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الرجاني، على 

اد البرلماني  لالتح١٤٠هامش المشاركة بأعمال الدورة 
 .الدولي في العاصمة القطرية الدوحة

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

 وفق قرارات الشرعية الفلسطينيون حقوقهم المشروعة
  .الدولية

واضاف في اللقاء الذي جرى بمقر اقامة الوفد 
من واجبنا كبرلمانيين في دولنا العربية : البرلماني االيراني

ًواإلسالمية مواصلة التنسيق والتشاور دعما لقضايانا 
المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي يتوجب 

وأن نتجاوز معها الخالفات، أن تتقدم على كل األولويات، 
فال يتقدم على القدس ملف وال يتوجب ذلك، فهي أرض 
مقدسة تشكل عقيدة ووجدانا لكل العرب والمسلمين، وال 
يمكن السكوت على ممارسات المحتل بحقها وحق أهلها 

  . المرابطين

وأوضح الطراونة أن المجموعة البرلمانية العربية 
ع قرار من االتحاد تقدمت بمقترح بند طارئ النتزا

البرلماني الدولي يدين انتهاكات المحتل، ويعترف بحقوق 
الشعب الفلسطيني، ويرفض قرار االدارة االميركية 
باالعتراف بسيادة االحتالل على أراضي الجوالن السورية 

  . المحتلة

من جهته، أكد الرجاني تقدير بالده لجهود 
نية وللوصاية جاللة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطي

الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس، مشيرا إلى أن الخالفات بين األقطار اإلسالمية 
تستثمرها دولة االحتالل، ومعها تتراجع اولوية القضية 

  . الفلسطينية

ورحب الرجاني بمقترح الطراونة الذي تقدم به 
الداعي عقب توليه رئاسة االتحاد البرلماني العربي 

الجتماع يعقد في بغداد لرؤساء برلمانات دول جوار 
 .العراق

  ٩ ص٩/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

العالقات األردنية اإلسرائيلية مرشحة للمزيد 
 من التوتر

 



  
  ٨٦ 

لن تكون "قال منتدون إنه  -ا  بتر- عمان 
هناك مفاجآت جوهرية في االنتخابات اإلسرائيلية، 
فاليمين المتطرف، بزعامة رئيس وزراء االحتالل بنيامين 

، ”ٕنتنياهو يحكم قبضته على مفاتيح تشكيل وادارة الحكم
ٕأن يستمر التوتر بين األردن واسرائيل خالل “متوقعين 

التصعيد سترتفع باتجاهين الفترة المقبلة، كما أن وتيرة 
 .ًوخصوصا فيما يخص القضايا الديموغرافية والمقدسات

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

اإلقليمية في جامعة بير زيت غسان الخطيب، وأستاذ و
العالقات الدولية والدبلوماسية والدراسات بالجامعة 

  .األردنية الدكتور حسن البراري

رئيس المركز الدكتور موسى شتيوي تحدث 
بشكل مقتضب حول المشهد االنتخابي اإلسرائيلي، حيث 

سم  قائمة وحزبا بنسبة ح٤٧يشارك في هذه االنتخابات 
ً بالمائة، موضحا أن معسكري اليمين والمعارضة ٣,٢٥

يخوضان واحدة من أشرس المعارك االنتخابية في 
  >>...إسرائيل

، الرأيوقال المنتدون إن استطالعات ... <<
خالل الفترة السابقة، رصدت توازن القوى بين 
المتنافسين، فيما خلص آخر استطالع إلى تساو من 

 ٢٨ وازرق وأبيض بمعدل حيث المقاعد بين اليمين
مقعدا لكل منهم، ولكن من حيث الوزن الكتلي يبقى 

أقل قدرة ) بيني غانتس(تحالف الجنراالت تحت قيادة 
على الوصول للكتلة الستينية التي تتيح لهم المجال 

  .لتشكيل الحكومة

قال المنتدون إن  المشهد الفلسطينيوحول 
ع فلسطين إسرائيل تصعد هذه األيام من عمليات ابتال

ًالتاريخية تمهيدا لعملية هضم بطيء للضفة بالكامل، 

أن من مصلحة إسرائيل استمرار الوضع الراهن “مضيفين 
بال أي صفقات أو اتفاقيات، حيث يتم تنفيذ كل ما يراد 

لذا فمن مصلحة . من قبل إسرائيل دون أي التزام أو رادع
  ".إسرائيل استمرار الوضع كما هو عليه

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

، موضحين "ق للجانب اإلسرائيليالمعتدلة واالنحياز المطل
رافقه تراجع مطرد بعالقة السلطة مع الدول "أن ذلك 

ًالعربية وفشل بمتابعة الملف الدولي وتحديدا متابعة 
ًالتواصل مع األوروبيين، فهذه الورقة تحديدا تزعج 

  ."إسرائيل إن تم تفعيلها

وبين المنتدون أن ملف العمل الفلسطيني 
ان يخضع الستراتيجية تقوم على لمواجهة المرحلة يجب 

يتمثل بالبعد الداخلي والعمل على : ثالثة محاور، األول
ًمواجهة حالة االنقسام التي لم يعد خافيا مدى التورط 

يتمثل بخطة عمل : اإلقليمي فيها، أما المحور الثاني
فلسطينية عربية هدفها اعادة بناء وترسيم العالقة 

ن األول تخفيف حدة اللغة الفلسطينية العربية عبر مجالي
التخوينية الممارسة ضد األنظمة العربية من قبل منصات 
إعالمية فلسطينية، والمجال الثاني يتمثل بإعادة تدوير 
مفهوم مواجهة التمدد والتعنت اإلسرائيلي بسياق العالقة 
التعاونية بين الفلسطينيين وأشقائهم العرب، وحاجة كل 

التطبيع اإلقليمي طرف لآلخر، بحيث يصبح وقف 
مصلحة ذاتية لكل دولة وليست عملية دعم للشعب 

  .”الفلسطيني

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



  
  ٨٧ 

لعالقات الفلسطينية إلى حجمها الحقيقي، ويجب منح ا
األوروبية النصيب األكبر في هذا الملف الهام، فالسياسة 
األميركية الحالية والسياسة اإلسرائيلية معزولة، وعلينا 

  >>..."العمل على تعزيز عزلتهما

وبشأن التطبيع اإلقليمي اإلسرائيلي وااللتفاف 
ال افق “الحاصل عبر حكومة نتنياهو، قال المنتدون إنه 

ًذه المرحلة، نظرا للتزاحم المتزايد على لهذا المسار في ه
زعامة المنطقة والعالم اإلسالمي، والذي من شروطه 

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

  ."في إطار الهوامش

وأشاروا إلى أن االختالط العربي المتزايد مع 
ل يعطي ثقافة متجددة بأن البناء مع هكذا حكومات إسرائي

أن الدعم “إسرائيلية متطرفة مستحيل، مشددين على 
األمني اإلسرائيلي في مواجهة إيران هو عبء في هذه 

  ."المواجهة

  ١ ص٩/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

سأعمل على نقل : الرئيس البرازيلي يؤكد
  السفارة للقدس

 

بولسونارو، أنه لم أكد الرئيس البرازيلي جاير 
يغير موقفه بشأن نقل سفارة بالده من تل أبيب إلى 

 .مدينة القدس المحتلة

وذكر الرئيس البرازيلي، في تصريحات إلذاعة 
ًبرازيلية أنه سيعمل قريبا من أجل نقل السفارة، منوها إلى 
أنه سينفذ وعده الذي أطلقه إبان حملته االنتخابية بهذا 

 .الشأن

رو، إلى أن فتح مكتب تمثيلي في وأشار بولسونا
  .القدس هي خطوة أولى باتجاه نقل السفارة

 ٩/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

لدينا رؤى مشتركة مع : "ماتاريال"جاللته لـ 
  ايطاليا حول السالم ومستقبل القدس

  

ركزت مباحثات جاللة الملك  - بترا- عمان
يو ماتاريال، في عبداهللا الثاني والرئيس اإليطالي سيرج

قصر الحسينية اليوم األربعاء، على فرص توسيع 
ٕالتعاون بين األردن وايطاليا في المجاالت السياسية 

 .واالقتصادية واالستثمارية والطاقة والسياحة

وتناولت المباحثات آخر المستجدات التي 
تشهدها المنطقة، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور 

ف القضايا، بما يسهم في تحقيق بين البلدين حيال مختل
 .السالم واالستقرار في الشرق األوسط والعالم

وأكد جاللة الملك والرئيس ماتاريال، ... <<
خالل مباحثات ثنائية حضرتها جاللة الملكة رانيا العبداهللا 
وسمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، وابنة 

يال، متانة عالقات الرئيس اإليطالي السيدة لورا ماتار
الصداقة بين البلدين والحرص على توسيع التعاون 

  .>>...المشترك في شتى الميادين

أثمن دعم بالدكم " وتابع جاللته .. .<<
التاريخي لألردن في مواجهة التحديات المختلفة، فأنتم 
شريك اقتصادي حيوي وشريك في التصدي للتحديات في 

ار في منطقة حوض البحر اإلقليم وتحقيق األمن واالستقر
ولدينا رؤى مشتركة حول عملية السالم . المتوسط

ونحن نقدر دور بالدكم القيادي في . ومستقبل القدس
 .>>..."سبيل تحقيق االستقرار في منطقتنا

نحن نتشارك في رأي ثابت "وقال جاللته ... <<
. حول القدس واألمل بأن تكون مدينة سالم توحد الجميع

م في مواجهة التحديات في مستقبل وهذا موقف مه
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ونحن مستمرون بالتطلع لدور إيطاليا المؤثر . المنطقة
في تحكيم المنطق والتركيز على ما يجمع الناس، ال ما 

 ..>>..."يفرقهم

من جانبه، قال الرئيس اإليطالي سيرجيو ... <<
شكرا لكم جاللة "ماتاريال، خالل المباحثات الموسعة، 

رحيب الحار، وكان لي الشرف الكبير الملك على هذا الت
أن استضيفكم وجاللة الملكة في قصر كيرينالي قبل ثالث 

  .>>..."سنوات

وخالل المباحثات التي تناولت عملية ... <<
السالم، أكد جاللة الملك ضرورة تكثيف الجهود إلنهاء 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، 

 الدولة الفلسطينية المستقلة على وبما يفضي إلى إقامة
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 

الشرقية، مؤكدا جاللته أهمية دور االتحاد األوروبي بهذا 
 .>>...الخصوص

وشدد جاللته على أهمية الحفاظ على ... <<
الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، مؤكدا أن 

وره في حماية ورعاية المقدسات األردن مستمر بتأدية د
اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، انطالقا من 

 .>>...الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات

من جهته، قال الرئيس اإليطالي إن ... <<
األردن واالتحاد األوروبي يتشاركان بموقف واحد تجاه 
عملية السالم وحل الدولتين، مؤكدا دعم بالده للوصاية 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة 

 .>>...القدس

  ٢ ص١١/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

أمير قطر يدعم الوصاية الهاشمية على 
  القدس

نقل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف 
الطراونة اليوم األربعاء في رسالة شفوية تحيات جاللة 

يخ تميم بن حمد الملك عبداهللا الثاني، الى أخيه سمو الش
آل ثاني، أمير دولة قطر، عبر فيها جاللته عن اطيب 

  .األمنيات لسموه وللشعب القطري الشقيق

رئيس  /واستقبل أمير قطر، رئيس مجلس النواب
 ١٤٠االتحاد البرلماني العربي في ختام أعمال الدورة 

لالتحاد البرلماني الدولي والتي استضافتها العاصمة 
حيث يشارك الطراونة على رأس وفد القطرية الدوحة، 

برلماني أردني يضم سبعة نواب وعضوين في مجلس 
  .األعيان

وخالل اللقاء أكد أمير قطر أهمية تكاتف الجهود 
ًالعربية دعما للقضية الفلسطينية، مؤكدا تقدير ودعم  ً
بالده للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

الطراونة أن القضية من جهته أكد .والمسيحية في القدس
الفلسطينية أمام مفترق طرق ومفصل هام في مسارها، 
ًوهو ما يتطلب توحيد الجهود، مشيرا إلى دور البرلمانين 
في بناء جسور التعاون والحشد من أجل دعم القضية 

  .الفلسطينية في مختلف المحافل

وأكد أننا في األردن نقف خلف جاللة الملك 
ضية الفلسطينية وحماية موحدين في دفاعه عن الق

ًالقدس انطالقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات 
  .اإلسالمية والمسيحية في القدس

  ١١/٤/٢٠١٩المقر 

* * * * *  

وزير الخارجية األمريكي يرفض تحديد موقف 
 واشنطن من ضم الضفة والدولة الفلسطينية

  

 رفض وزير الخارجية -وكاالت  - واشنطن
ومبيو، أمس األربعاء، القول ما إذا األميركي، مايك ب

كانت الواليات المتحدة ستعارض ضما محتمال من جانب 
إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، كما رفض 

  .أن يؤكد دعم واشنطن إلنشاء دولة فلسطينية
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وفي جلسة استماع أمام لجنة فرعية في مجلس 
 الشيوخ، رفض بومبيو اإلجابة على سؤال السناتور
الديموقراطي كريس فان هولين، عما إذا كانت إدارة 

ضم إسرائيل بشكل أحادي لكل «دونالد ترامب ستعارض 
ورفض بومبيو أيضا تأكيد . »الضفة الغربية أو لجزء منها

الدعم األميركي لحل قائم على أساس الدولتين كانت 
في «وقال بومبيو . اإلدارات األميركية السابقة دافعت عنه

 سيقرر اإلسرائيليون والفلسطينيون كيف النهاية،
  .سيجدون حال لذلك

وأضاف أن مستشاري الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، صهره جاريد كوشنر وجيسون غرينبالت سيقدمان 

لتسوية مشكلة مستمرة منذ عقود ولم «قريبا اقتراحا 
سترون «وتابع . »تتمكن اإلدارات السابقة من حلها

هذه الخطة سيتم الكشف عنها ً، مضيفا أن »مقترحنا
، من دون أن يعطي مزيدا من »في وقت ليس ببعيد«

نأمل أن تكون هناك بعض األفكار «وأضاف . التفاصيل
المختلفة والفريدة التي تسمح لإلسرائيليين والفلسطينيين 

  .بالتوصل إلى حل للصراع

ورأى السناتور الديموقراطي عن وزالية ميريالند 
ل الضفة الغربية أو جزء منها فان هولن، أن ضم ك

يعني أنه ال اتفاق مع الفلسطينيين، وسيقوض أي جهد «
 .ّإليجاد حل سياسي قائم على أساس الدولتين

كما دعا بومبيو، إلى عدم مقارنة الوضع حول 
االعتراف األمريكي بتبعية الجوالن إلسرائيل بوضع 

ن إ«وقال بومبيو خالل الجلسة . انضمام القرم إلى روسيا
لقد حصلت إسرائيل على . الحالتين مختلفتان بشكل تام

إنها كانت . مرتفعات الجوالن بسبب تعرضها للهجمات
واحتلت هذه األراضي لمواصلة الدفاع ! تدافع عن نفسها

أما روسيا فبالعكس فلم تكن في موقع ! عن نفسها
وقررت روسيا في لحظة مالئمة . المدافع عن نفسه

من الشعب الذي لم يمثل أي خطر االستيالء على األرض 
  .بالنسبة لها

من جانبه أعلن السيناتور الديمقراطي، ديك 
دوربين، الذي وجه السؤال بهذا الخصوص إلى بومبيو، 
أن األراضي التي تم االستيالء عليها نتيجة األعمال 

وردا على ذلك . الحربية، تعد وفق القانون الدولي محتلة
ناقشة تفاصيل ذلك في هذه أضاف بومبيو أنه ال ينوي م

الجلسة، مقترحا على السيناتور بحث هذا الموضوع مع 
الجاهزين للتركيز على هذا الجزء من ) الوزير(مساعديه 

 .القانون الدولي

. اللحظة الثانية هي مسألة السياسة«: وتابع
ٕواذا كان هذا صحيحا فال يجب أن تدفعوا مقابل العدوان، 

فقدون أراضيكم نتيجة ٕواذا كنتم تشنون هجوما وت
وهنا . »هجومكم وتعيدونها بسبب فشلكم فإنه نظام سيء

أن «: علق السيناتور دوربين على كالم بومبيو هذا قائال
هذا المنطق األمريكي يعني أن الواليات المتحدة يمكن أن 

يمكننا أن نطرح «: ورد بومبيو. »!تطالب بأراضي العراق
ى الوضعين لتعليق علعشرات من األمثلة، لكنك سألتني ا

  .»حول الجوالن والقرم

  ٢٠ ص١١/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

التجديد لحكومة إسرائيلية يمينية لن يغير من 
  موقف األردن الرافض

  

ّ أكد محللون - عمان - محمد الكيالي
سياسيون، على أن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، والتي 

رئيس الوزراء أفضت إلى فوز اليمين المتطرف بقيادة 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن تغير من موقف األردن 

  .تجاه صفقة القرن المفترضة

، على طالغد"وشددوا، في أحاديث منفصلة مع 
أن جاللة الملك أكد ألكثر من مرة أمام األردنيين والعالم، 



  
  ٩٠ 

أن فلسطين ستبقى فلسطين، وأنه ال تنازل عن القدس 
  .ئيلواألرض الفلسطينية إلسرا

توترا وفتورا “وتوقعوا أن تحمل المرحلة المقبلة 
، بين األردن وبين إسرائيل، حيث أشاروا ”كبيرا وعميقا

إلى أن القيادة الفلسطينية، هي التي عليها أن تبقى 
صامدة في وجه الضغوط، األمر الذي يشكل دعما قويا 

  .للموقف األردني الرافض لصفقة القرن

ات اإلسرائيلية التي يشار إلى نتائج االنتخاب
 "الليكود"جرت اول من امس، أظهرت تساوي حزبي 

 الوسطي بزعامة "أزرق أبيض"اليميني بزعامة نتنياهو، و
لكن .  مقعدا٣٥بيني غانتس حيث حصل كل منهما على 

النتائج بينت تفوق كتلة اليمين بزعامة الليكود على كتلة 
 ٥٥-٦٥ بواقع "أزرق أبيض" اليسار بزعامة –الوسط 

مقعدا حيث يظهر لآلن أن نتنياهو هو األقدر على 
  .تشكيل حكومة جديدة بالتحالف مع كتلة اليمين

وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الخارجية األسبق، 
كامل أبو جابر، أن السنوات العشر األخيرة، أثبتت . د

وجود أطراف إقليمية تتآمر على فلسطين وقضيتها، فيما 
  .لى الحيادظهرت أطراف أخرى تقف ع

وبين أبو جابر، أن األردن، حاليا، هو الدولة 
العربية الوحيدة، التي تمارس دفاعا مستميتا على أرض 

  .فلسطين والقدس والمقدسات المسيحية واإلسالمية فيها

ولفت إلى أن هناك أمال، ألن األمة العربية 
تعثرت في وقت سابق أكثر من مرة، إال أنها كانت تعود 

على أرجلها، مشيرا إلى أن األمة تمر بأسوأ مجددا وتقف 
 ١٥٠٠فترة في تاريخ العرب منذ ظهور اإلسالم قبل نحو 

  .عام

أن يحافظ على "وشدد على أن على األردن 
صمود الفلسطينيين في أرضهم، ألنه لم يبق لدى العرب 
أي شيء للدفاع عن القدس إال في تثبيت الفلسطينيين 

  ".داخل فلسطين

هل يمكن لألردن أن يقف ": ابروتساءل أبو ج
 اإلسرائيلية، والدول –وحيدا في وجه العنترة األميركية 

، مؤكدا أن "العربية واإلقليمية األخرى تقف متفرجة؟
سيبقى على مواقفه التي شدد عليها جاللة "األردن 

الملك، بأنه ال للتوطين وال للوطن البديل وال للقدس 
  ".عاصمة إلسرائيل

يس جمعية العلوم السياسية، بدوره، قال رئ
الدكتور محمد مصالحة، إن العوامل المؤثرة في إدارة 

ومساره، عديدة، أولها ي اإلسرائيل –ع العربي الصرا
االنتخابات اإلسرائيلية، وذلك بعد أن وصل إلى سدة 
رئاسة الوزراء، كل من حزب الليكود ممثال برئيسه 

طرفة مدعومة بنيامين نتنياهو، واألحزاب اليمينية المت
  .بأحزاب صغيرة يقودها جنراالت عسكريون

وأضاف مصالحة، أن المجتمع اإلسرائيلي، يعد 
ًعامال مهما آخر، حيث برزت ميوله القوية نحو اليمين  ً
المتطرف، وأن الطبقة الحاكمة في إسرائيل على مدى 
السنوات الماضية، تخيفه عملية السالم بوجود حماس 

  .وحزب اهللا وغيرها

إال أن الكاتب والباحث السياسي، مدير .. .<<
عام مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، 
كان أكثر تشاؤما، حيث اعتبر أنه ال يوجد بين األردن 
ونتنياهو وائتالف اليمين المتطرف اإلسرائيلي، أي كيمياء 
من أي نوع، وأن القيادة اليمينية اإلسرائيلية ال تحتفظ 

حترام للحقوق والمصالح األردنية، سواء التي بأي ود أو ا
نصت عليها معاهدة وادي عربة كما في الوصاية 
الهاشمية على المقدسات، أو تلك المندرجة في ملفات 
الوضع النهائي للقضية الفلسطينية من القدس والالجئين 

  .والحدود والمياه وغيرها

وأضاف الرنتاوي، أن األردن لديه مصالح 
لكن " مع كل ملف من هذه الملفات، واشتباك عميق

حكومة إسرائيل ال تقيم وزنا لهذا األمر، ولذلك، فإن 
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المملكة ستكون أمام نفس االئتالف الذي حكم إسرائيل 
  ".خالل السنوات الماضية وربما أكثر تطرفا

وتوقع الرنتاوي أن تشهد العالقة األردنية 
جات اإلسرائيلية، في السنوات المقبلة، المزيد من مو

متالحقة من التوتر والتأزم والفتور، سواء على خلفية 
العالقات الثنائية او على خلفية االنهيار المتسارع لحل 
ٕالدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 

  .الشرقية

ويرى الرنتاوي أن على األردن، أن يتهيأ لألسوأ 
خالل الفترة المقبلة، خاصة وأن المملكة لديها 

تحقاقات مقبلة قد تشكل بداية االشتباك مع الكيان اس
  .الصهيوني

وأوضح أن االختبار األهم للحكومة األردنية، هو 
حول مستقبل القضية الفلسطينية، حيث بدأ االئتالف 
الحاكم في إسرائيل قبل االنتخابات وأثنائها، بالحديث 

هذا "حول ضم الضفة الغربية ومساحات واسعة أخرى، و
  ".ٕساحة اشتباك مهمة بين األردن واسرائيلاألمر هو 

األردن، يقود المواجهة ضد "وبين الرنتاوي أن 
صفقة القرن، وظهره مكشوف، خاصة وأن التهديد األكبر 
الذي يتم توجيهه لألردن، يأتي من قبل الحليف األكبر 

  .>>..".ّلعمان، وهي واشنطن

هل سيتمكن األردن من المقامرة ": وقال... <<
  ه مع الواليات المتحدة ويتخذ موقفا أشد بعالقات

مقبل على سنوات توتر "وشدد على أن األردن 
ومواجهة مع دولة االحتالل، وقد ال تكون ألربع سنوات 
ٕقادمة فقط، وانما ستطول، ألن نتائج االنتخابات 
اإلسرائيلية األخيرة، تعكس نمطا في اتجاهات تطور 

 نحو التطرف المجتمع االسرائيلي، الذي أصبح ينجرف
الديني وأن االستيطان التوراتي اإليديولوجي أصبح يحتل 

  ".مكانة كبيرة في التكوين السياسي في إسرائيل

  ٢ ص١١/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

 الوصاية على القدس هاشمية ولن :الطراونة
 نقايض أو نتنازل

رئيس االتحاد البرلماني / أكد رئيس مجلس النواب
ف الطراونة أن األردن قيادة وشعبا العربي المهندس عاط

وبرلمانا لن يقايض على القضية الفلسطينية لما تمثله من 
قضية محورية تمس االمتين العربية واإلسالمية، مشددا ان 
كافة الضغوطات التي تمارس على األردن لن تثنيه عن 

 .مواقفه الثابتة تجاهها

حديث الطراونة جاء في مقابلة اجرتها معه قناة 
الذي قدمه جالل " بال حدود " جزيرة القطرية خالل برنامجال

شهدا مساء أمس األربعاء حيث جرى تناول مجمل 
المستجدات اإلقليمية والدولية والمواقف األردنية تجاهها 
ومن أبرزها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

ونة ان الرسالة األردنية بشأن القضية وبين الطرا
الفلسطينية كانت واضحة خالل المشاركة البرلمانية بأعمال 

 لالتحاد البرلماني الدولي في العاصمة القطرية ١٤٠الدورة 
الدوحة، الفتا الى ان الوفد البرلماني األردني المشارك وضع 
على عاتقه ان تكون المشاركة بحجم الموضوعات 

  .المطروحة

اد في رده على الموقف البرلماني األردني من وز
 ان ١٤٠القضية الفلسطينية والقدس خالل اعمال المؤتمر 

موضوع القضية الفلسطينية والقدس كانت الموضوعات 
الرئيسية التي تم التأكيد عليها خالل اعمال المؤتمر، مشيرا 
بذات الوقت الى انسجام الموقف األردني الذي تم ايضاحه 

ت مؤتمر االتحاد البرلماني العربي الذي مع مخرجا
القدس عاصمة ابدية "استضافه األردن مؤخرا تحت عنوان 

  .بمشاركة كافة الدول العربية األعضاء" لدولة فلسطين
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توفير السبل "وفي رده على عدم القبول بمقترح 
كبند " الالزمة التي من شأنها حماية الشعب الفلسطيني

 المقترح جاء تبعا لتدخل ايادي طارئ، بين الطراونة ان فشل
صهيونية عملت إلفشاله رغم كافة الجهود التي بذلت، الفتا 
بهذا الصدد الى انه من الممكن البناء عليه لشيء أكبر 

  .مستقبال

وفي رده على الموقف البرلماني األردني تجاه 
اننا استلهمنا :"القضية الفلسطينية والقدس قال الطراونة

بخصوص القضية الفلسطينية والقدس من موقفنا البرلماني 
جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المدافع األول عن 
القضية مؤكدين بالوقت نفسه اإلصرار على عدم التطبيع 
مع دولة االحتالل اإلسرائيلي التي تحتل شعبا وارضا 
وتمارس العديد من االنتهاكات اليومية ضد مقدساتنا، وان 

جاه تلك المسألة صلب ويجد مساندة الموقف األردني ت
  .جميع الدول العربية

ان األردن يحمل ملف القضية "وأضاف الطراونة 
الفلسطينية والقدس بجدية واضحة وعندما تتراخى بعض 
األقطار تجاهها يقوم جاللة الملك بإعادة الزخم 

  .>>..".اليها

وتابع الطراونة اننا كشعوب عربية نرفض التطبيع 
حتالل مشددا انه يتوجب إعادة االلق للقضية مع دولة اال

الفلسطينية التي تراجعت جراء الظروف التي تحيط المنطقة، 
معربا بذات الوقت عن تثمينه لكافة الدول العربية التي 

  .اعادت عبر مشاركتها تلك الزخم للقضية الفلسطينية

نأمل ان ال يكون هناك تسارع تجاه التطبيع “وقال 
 تعرض للعديد من الضغوط بهذا الشأن، مبينا ان األردن

  ".فموقفه تجاه التطبيع واضحا

وفي رده ان األردن كان قد وقع اتفاقية سالم مع 
ان تلك االتفاقية وقعت برعاية : إسرائيل قال الطراونة

أمريكية، مبينا ان من تم التوقيع معهم لم يحترموا تلك 
  .االتفاقية ما قوى بدوره من الموقف األردني

ل الطراونة في رده حول ما تحقق من نقل وقا
انه لم يتغير شيء وانه من "السفارة االمريكية الى القدس 

ما يساعد على  "غير المقبول ان تهدي عاصمة للمحتل
اشعال غضب الشباب العربي والمسلم حيال إدارة منحازة 
للمحتل ما يعظم كذلك التطرف ويغذيه تجاه تلك الممارسات 

  .الأخالقية وغير المقبولةغير المسؤولة ال

وفي رده على جملة من التسريبات ... <<
نحن باألردن لن : "بخصوص صفقة القرن قال الطراونة

يثنينا عن ثوابتنا الوطنية التاريخية أي أمر، حيث نؤمن 
بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية 

ن بهذا والمسيحية في القدس الشريف وانه ال بديل لألرد
الشأن، وان األردن لألردنيين وان فلسطين للفلسطينيين، 

  ."ًمؤكدا انه ال مقايضة رغم كل الضغوطات

  ١٢/٤/٢٠١٩المدينة 

* * * * *  

الملك أعاد القضية الفلسطينية الى : المعايطة
 الواجهة

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس 
 الثاني أعاد موسى المعايطة أن جاللة الملك عبداهللا

القضية الفلسطينية إلى الواجهة على مختلف المستويات 
 .العربية والدولية

وقال المعايطة خالل لقاءه أعضاء جمعية عون 
علينا كأردنيين أن نفخر بمواقف : "الثقافية اليوم في الوزارة

جاللته في مختلف القضايا خاصة حمله لمسؤولية القضية 
عن القمم العربية بسبب انشغال الفلسطينية، فبعد غيابها 

بعض العرب بقضاياهم الداخلية، اعادة جاللته الوهج لها 
في قمة تونس، فكانت مقررات القمة تعبير عن مواقف 

 ."االردن بامتياز

ان الشعب األردني بعث برسالة "وقال الوزير 
واضحة للعرب والمجتمع الدولي وهي ان الوصاية الهاشمية 

داعيا الى " مر وال يمكن التفريط بهاعلى المقدسات خط أح
 .تمتين الوحدة الوطنية لتجاوز التحديات
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ونقل المعايطة تحيات رئيس الوزراء الدكتور عمر 
الرزاز الى اعضاء الجمعية، مشيرا الى ان الجمعيات من 
مؤسسات المجتمع المدني المهمة التي لها دور في بناء 

 .الوعي الوطني على مختلف المستويات

ا المعايطة الى ضرورة االهتمام بقضايا توثيق ودع
يجب توثيق : "الدور االردني بالدفاع عن فلسطين، وقال

الذاكرة الوطنية في كل المجاالت، خاصة ان المملكة 
االردنية الهاشمية ستحتفل بمؤية التأسيس بعد عامين، 
ونحن نعتبر من الدول االعرق في الحفاظ على الدولة 

ل على تماهي النظام مع الشعب وقربه والنظام، وهذا دلي
 ."منهم

واستعرض رئيس جمعية عون الثقافية اسعد 
العزام، ابرز اهداف الجمعية ونشاطاتها، مشيرا الى ان 
توثيق الدور الوطني والقومي للشعب االردني بالدفاع عن 
فلسطين ودعم حركات التحرر في بالد الشام، يعتبر من 

 داعيا الى اسناد مؤسسات ابرز مشاريع الجمعية حاليا،
 .الدولة والشخصيات لهذا المشروع

اننا : "وقال عضو الجمعية بكر خازر المجالي
نهدف من رواء المشروع الى مشاركة المواطن والباحث 

  ."والسياسي لتوثيق هذا الجهد الوطني

من جهته قال عضو الجمعية عمر الزعبي، ان 
 لالردن، معربا الجمعية ستعمل على توثيق الحياة الحزبية

 .عن انله في تعاون الوزارة النجاز هذا المشروع

وعبر اعضاء الجمعية عن ضرورة اسناد دور 
ومواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن فلسطين 
والمقدسات االسالمية والمسيحية، ودعم دور المراة 

  .والشباب

  ١٢/٤/٢٠١٩هال اخبار 

* * * * *  

يتخلى عن ثوابته الوطنية األردن لن : الفايز
  الراسخة

قال رئيس مجلس  – عطية النجادا –بترا 
األعيان، فيصل الفايز، ان االردن لن يتنازل عن الوصاية 
الهاشمية، على المقدسات االسالمية والمسيحية في 
القدس، ولن يفرط بحقوقه المتعلقة، بعودة الالجئين 

االردن الفلسطينيين الى وطنهم وتعويضهم، ولن يسمح 
  . بتغير الوضع القانوني والتاريخي في القدس

وأضاف الفايز انه لم يعد خافيا على احد، حجم 
التحديات والضغوطات التي تواجه امتنا العربية 
واالسالمية، بسبب صراعات المنطقة، وبسبب انتشار 
قوى االرهاب والتطرف، وما يحاك لهذه االمة، من 

وهذه التحديات رتبت مؤامرات ومشاريع تقسيم جديدة، 
عليها اعباء كبيرة، تتطلب توحيد صفوفها، للتصدي 
للمؤامرات التي تحاك ضدها، مؤكدا باننا في األردن، 
استطعنا بفضل حكمة وشجاعة قائدنا، جاللة الملك 
عبداهللا الثاني، ووعي ابناء الوطن، ومنعة اجهزتنا 
 االمنية وقواتنا المسلحة، الحفاظ على بلدنا، وامنها

  .واستقرارها

واكد الفايز اننا نعلن دعمنا ومساندتنا، لجاللة 
الملك في الءاته الثالث، والتي اعلنها بقوة اكثر من مرة 

ال للوطن البديل، ال للتوطين، ال للمس بالوصاية “
وليعلم القاصي والداني، ” الهاشمية او التفريط بالقدس

ابته بان االردن بقيادة جاللة الملك، لن يتخلى عن ثو
الوطنية الراسخة، فاالردن لن يكون وطنا بديال لفلسطين، 

  .فاالردن هو االردن، وفلسطين هي فلسطين

جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل رعايته المؤتمر 
االول لملتقى شيوخ عشائر قبيلة بني صخر في الوطن 
العربي وتركيا، الذي عقد في منطقة اللبن بالبادية 

حضور مسؤولين وممثلين عن ب اليوم الجمعة، الوسطى،
األحزاب والقوى السياسية والفعاليات الشعبية، وممثلين 

  . عن الفبيلة من العديد من الدول العربية وتركيا
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وأكد البيان الختامي للمؤتمر على الوقوف خلف 
قيادة جاللة الملك ودعم كافة خطواته في الءاته الثالث، 

 للمس بالوصاية ال للتوطين وال للوطن البديل وال" :وهي
، وان الوالية الهاشمية على المقدسات هو امر "الهاشمية

  . ال يسمح بالنقاش حوله

والشخصيات  والقى عدد من المسؤولين
والمشاركين والضيوف كلمات عبروا فيها عن دعمهم 
ومساندتهم لمواقف األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا 

 .الثاني

  ٢ ص١٣/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االردن يشارك باجتماع في ستوكهولم لحشد 
  "األونروا"الدعم لـ 

  

 استضافت العاصمة -  بترا- ستوكهولم
السويدية ستوكهولم، أمس الجمعة، حوارا استراتيجيا  ً
لبحث سبل حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة األمم 

، )األونروا(المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن بدعوة من 

  .الصفدي ووزيرة خارجية السويد مارغو ولستروم

وباإلضافة للصفدي وولستروم، شارك في 
االجتماع الممثل األعلى للشؤون الخارجية في االتحاد 
األوروبي فيديريكا موغاريني ووزيرة خارجية النرويج اينه 

لكويت اريكسون سورايده وممثلون عن كل من مصر وا
وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان واالتحاد االوروبي 

  .والمفوض العام األونروا بيير كرينبول

وأكد الصفدي في مداخلة في االجتماع أهمية 
استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم الدولي للوكالة 
لتمكينها من االستمرار بتقديم خدماتها الحيوية ألكثر من 

جئ فلسطيني ورسالة دولية واضحة أن خمسة ماليين ال
المجتمع الدولي يدرك أهمية استمرار الوكالة بدورها وفق 

تكليفها األممي إلى حين حل قضية الالجئين وفق قرارات 
وكانت المملكة عملت . ١٩٤الشرعية الدولية وفق القرار 

بالشراكة مع السويد وعدد من الدول واالتحاد األوروبي 
ونروا العام الماضي ونجح الدعم على حشد الدعم لأل

الدولي في تخفيض العجز المالي الذي واجهته الوكالة 
 ٢٠ مليون دوالر إلى أقل من ٤٤٦بداية العام من 

  .مليون دوالر

وتواجه الوكالة هذا العام عجزا ماليا بحوالي 
 مليون دوالر، ويهدف لقاء ستوكهولم الى التوافق ٢٠٠

ود المجتمع الدولي على خطة عمل لضمان تكاتف جه
لسده، إضافة الى بحث سبل التوصل إلى خطط مالية 
طويلة المدى والبناء على مبادرة زيادة فاعلية األداء التي 

كما أكد المجتمعون أهمية تجديد تكليف . بدأتها الوكالة
الوكالة الذي سيطرح للتصويت في الجمعية العامة هذا 

حافي أكد فيه وصدر عن اجتماع ستوكهولم بيان ص.العام
المشاركون استمرار دعم الوكالة وشددوا على أهمية 
برامج الوكالة كعنصر لتحقيق التنمية واالستقرار واألمن 
في المنطقة واهميتها أيضا في توفير الحماية وتحقيق 

 مليون الجئ ٥.٤التنمية المستدامة لما يزيد عن 
  .>>...فلسطيني في مناطق العمليات كافة

البيان أن االجتماع بحث خطوات وأضاف ... <<
عملية لزيادة الوعي الدولي حول دور األونروا 

أنه يجب أن تستمر الوكالة في عملها  وأكد..وعملياتها
بموجب واليتها ولحين تحقيق حل عادل ودائم لقضية 
الالجئين استنادا لقرارات االمم المتحدة، بما في ذلك قرار 

 حل شامل للنزاع ، وفي إطار١٩٤الجمعية العامة رقم 
  .>>...الفلسطيني االسرائيلي على أساس حل الدولتين

وأضاف البيان ان المشاركين اتفقوا على ... <<
أهمية أن تتضمن الفعاليات الرفيعة المستوى، التي سيتم 
عقدها في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة 
لألمم المتحدة، حث الشركاء على تعزير التزاماتهم 
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ان الحياة الكريمة لالجئين الفلسطينيين وتنميتهم من لضم
خالل ضمان استمرار العمليات التي تضطلع بها الوكالة 

 .دون انقطاع

  ٤ ص١٣/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  "...صفقة القرن"خيارات األردن في مواجهة 

  

بات الرهان على  - فتحي األغوات . د-عمان 
 اكثر فاعلية لألردن في الواقع الداخلي واالقليمي والدولي

ظل تحركات موازية تقودها الدبلوماسية األردنية داخل 
دوائر صنع القرار األميركي، دفاعا عن الحقوق العربية 

  .وعن فكرة السالم الحقيقي في المنطقة

تعظيم نقاط االتفاق وتحييد نقاط الخالف داخليا 
هو األهم في خلق موقف شعبي ورسمي داعم لمواقف 

لملك عبداهللا الثاني في مواجهة مايشاع عن جاللة ا
  .صفقة القرن

القضية الفلسطينية شكلت جزءا من الوجع 
االردني وبالتالي ثبوت الشعب الفلسطيني ودعمه على 
ارضه هو تمكين للشعب الفلسطيني للبقاء صامدا في 

  .وجه المخططات االسرائيلية، ومصلحة اردنية أيضا

ني كان محط دفاع األردن عن الحق الفلسطي
اعتزاز للعديد من القوى والحركات الفلسطينية حيث قال 
إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 

، إن حركته تقف إلى جانب األردن، »حماس«اإلسالمية 
كافة الضغوطات الخارجية، وبخاصة «في مواجهة 

األميركية واإلسرائيلية، التي تسعى إلى تغيير الجغرافية 
  .«لسياسية للمنطقةا

وزير االعالم االسبق سميح المعايطة قال إن 
األردن عمل بشكل استباقي لمواجهة ما قد يأتي من 
مشاريع حلول للقضية الفلسطينية او ما يسمى إعالميا 
صفقة القرن، الفتا الى ان الموقف األقوى عربيا مشفوعا 

بتحرك سياسي في العالم هو الموقف األردني الذي قاده 
  .جاللة الملك ضد قرار نقل السفاره االميركية الى القدس

وأوضح المعايطة انه وخالل األسابيع االخيرة 
كان األردن سباقا في تسخين الحالة العربية لما قد يأتي 
من تطورات متوقعة بعد انتخابات الكنيست الصهيوني 

  .قبل أيام

وقال المعايطة ان الرهان األول على األردنيين 
حدث إليهم الملك بصدق وبصراحة عن الموقف الذين ت

األردني، مبينا أن هذا اإلعالن السياسي كان موجها أوال 
لالردنيين لكي يكونوا مدركين لما يحدث حيال ماهو 
مطلوب من كل أردني تجاه الوطن، ورفع األداء الوطني 

  .على مستوى التحديات القادمة

يضا وأكد المعايطة ان الرسالة االردنية كانت ا
باالتجاه العربي وترافقت مع جهد أردني قبيل القمة 
العربية لغايات خروج القمة بموقف عربي واضح ال 

  .يحتمل التأويل، وهذا ما كان

ويستدرك المعايطة أن الرهان أالردني ال تغيب 
عنه الواقعية التي تدرك صعوبة الحالة العربية، لكن هذا 

حاولة،فالموقف الواقع العربي الصعب ال يعني عدم الم
العربي المعقول يساعد أيضا في صلب موقف السلطة 
الفلسطينية، التي تمثل خط الدفاع األول في مواجهة اي 

وأشار المعايطة الى ان الرهان األردني . تسوية ظالمة
اآلخر على المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في أوروبا 

مب وروسيا،وهي دول اتخذت مواقف ايجابية ضد قراري تر
  .الخاصين بالقدس والجوالن

رئيس مجلس النقباء عبدالهادي فالحات أشار 
إلى ان المشروع الوطني االردني يلتقي حوله الجميع 
انطالقا من مواجهة التحديات الداخلية، مبينا أن ما يهم 
المواطن الناحية االقتصادية واالصالح السياسي 

لقرن والتهديدات الخارجية المتمثلة بمايسمى صفقة ا
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واالتفاق مابين الرئيس االميركي ترمب والكيان 
  .الصهيوني

ولفت الى تواطؤ بعض الدول االقليمية على 
الدور االردني في موضوع المقدسات وتهديد الدولة 
االردنية،مضيفا أن أي حل لتصفية القضية الفلسطينية، 
يعني الترحيل والتوطين ويعني يهودية الدولة التي صرح 

  .وزراء االسرائيلي نتانياهوبها رئيس ال

وبين الفالحات ان المشروع الصهيوني التوسعي 
يهدد القضية الفلسطنية وحقوق الشعب الفلسطيني 

  ).الهوية واالرض(ويهدد الدولة االردنية 

وقال اليمكن مواجهة هذه التحديات والتهديدات 
ان الوطن «اال اذا كان هنالك موقف واحد تحت شعار 

مضيفا ان ذلك يتطلب من الجانب ، »يسمع للجميع
الرسمي الكثير من االجراءات ويتطلب من مؤسسات 
المجتمع المدني نقابات واحزاب وفعاليات مواقف نحتاجها 
جميعا إضافة الى الجانب الرسمي المطالب بالشفافية مع 

  .ما خطط له في الغرف المغلقة

وقال الفالحات ان إرهاصات واعراض صفقة 
ة وموجودة كموضوع االونروا والجوالن القرن باتت واضح

ودعا الى . واالعتراف االميركي بالقدس عاصمة السرائيل
ان تتعامل الدولة االردنية بالندية مع الجانب االسرائيلي 
اي الموقف بالموقف واالجراء باالجراء، وان االردن يملك 
الكثير من نقاط القوة التي يمكنه استخدامها، مشيرا إلى 

عالجات السياسية التي من الواجب اتخاذها اهمية الم
  ..لمواجهة الضغوط

أمين عام جمعية الشؤون الدولية فاضل علي 
فهيد قال ان االردن من اكثر المتضررين من اي حل 
على حساب القضية الفلسطينية انطالقا من ارتباطها 
العضوي الوثيق باالردن، فهو المتأثر سلبا او ايجابا 

  .طيات الدوليةبحسب ما تفرضه المع

وبين فهيد ان جاللة الملك يتكئ على الثوابت 
االردنية تجاه اي حلول للقضية الفلسطينية،  والهاشمية

مضيفا انه في الظرف الراهن فان موقف الشعب 
وانصهاره في بوتقة الموقف االردني الذي يقوده جاللة 
الملك واساسه الشرعية والحق، هو الخيار المطلوب في 

  .ظروفظل هذه ال

وذكر فهيد ان المنظومة الدولية ال تتفق مع 
المواقف االميركية وان العالم يمتلك تأثير بأن ال يكون 
المجتمع الدولي مع مثل هذه الغوغائية االميركية 

  .والعنصرية القاتلة التي سنها ترمب

واشار الى تمسك الشعب الفلسطيني بارضه، 
و اقتالعه ورفضه كل الحلول التي تساعد في تهجيره ا

من ارضه وصموده يشكل رهان مفصلي على التصدي لما 
  .يسمى لصفقة القرن

المحلل السياسي الدكتور خالد شنيكات أكد ان 
الحل االميركي بدأت مفرداتها تتضح، وهي ال وجود لدولة 
فلسطينية ما بين النهر والبحر مع بقاء المستوطنات 

  .وسيطرة اسرائيلية على القدس كاملة

نيكات ان خيارات االردن في ما يتعلق وبين ش
بحل القضية الفلسطينية، كما اعلنها مرارا، تمر عبر دولة 

 وعاصمتها القدس الشرقية، ١٩٦٧فلسطينية في حدود 
وعلى ما يبدو ان هذا الخيار فعليا صار يواجه تحديا 

بأنه غير قابل للتنفيذ بسبب ان الراعي  حقيقيا يتمثل
واليات المتحدة تنصلت من هذا االول لعملية السالم ال

  .الموضوع

وأوضح شنيكات ان هذا الخيار سوف يضر 
الدور االردني فيما يتعلق بالمقدسات االسالمية ويضر 
بمسالة عودة الالجئين،مشيرا الى ان الحل اذا كان بدون 
دولة فلسطينية فانه بالتأكيد سيكون على حساب االردن، 

  .ه الثالثوهذا ما تحدث عنه الملك في الءات
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وقال شنيكات إن رهانات االردن في مواجهة ما 
يسمى بصفقة القرن تكمن في مدى تماسك الداخل 
والتحام القيادة بالشعب، في ظل نظام عربي لم تعد 
القضية الفلسطينية ضمن اولوياته، الفتا الى ضرورة أن 
تكون ادارة الحكومة لالقتصاد ادارة حصيفة في مواجهة 

عب المالية التي اصبحت قيدا، في ظل المشاكل والمصا
  .الضغوط التي تمارس على االردن

ولفت الى أهمية االتصاالت والزيارات الدولية 
التي يقودها جاللة الملك وخاصة مع دول االتحاد 
االوربي ودول مؤثرة مثل الصين وروسيا واستثمرهذه 

  .العالقات في دعم الموقف االردني

نجاح هذه الصفقة وقال شنيكات ان الذي يقرر 
او ال، هم شعوب المنطقة، ويقع على الفلسطينيين 
العبء االكبر سواء على مستوى القيادة او على الصعيد 
الشعبي، مشيرا الى أن اسرائيل والواليات المتحدة باتت 
تراهن على مسألة الزمن بحدوث تغير ديمغرافي في 
فلسطين من خالل ضم االراضي واقامة مستوطنات كثيرة 

صغيرة والقبول » كنتونات«وتحويل االحياء العربية الى 
في الوضع الراهن واعتماد النفس الطويل وتغير اوضاع 

  .المدينة المقدسة وادارتها

في المحصلة، ستظل خيارات االردن قائمة 
ومفتوحة، طالما ان التهديد حقيقي ومتمثل بإنحياز 

  .«صفقة القرن«ـ اميركي واضح يتجسد بما يسمى بـ

 ١ ص١٥/٤/٢٠١٩ لرأيا

* * * * *  

االستيطان بكافة أشكاله على : أبو ردينة
األراضي الفلسطينية غير شرعي حسب قرارات 

  الشرعية الدولية

 

 ذكر الناطق الرسمي باسم رئاسة -رام اهللا 
سلطة الحكم المحدود نبيل أبو ردينة، األحد، إن 

االستيطان بكافة أشكاله على األراضي الفلسطينية 
، غير شرعي حسب قرارات الشرعية ١٩٦٧حتلة عام الم

 .الدولية

َوشدد أبو ردينة ردا على تصريحات وزير 
الخارجية األمريكي مايك بومبيو، التي قال فيها إن 

تصريحات نتنياهو المتعلقة بضم المستوطنات في الضفة "
، أن هذه "الغربية إلسرائيل ال تضر صفقة القرن

ولة وتمثل خروجا عن التصريحات مرفوضة وغير مسؤ
القانون الدولي، واستفزازا للشعب الفلسطيني، الذي 
سيبقى صامدا متمسكا بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها 
القدس ومقدساتها، وحقه بالحرية واالستقالل واقامة 

  .دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني

وأكد على أن الموقف الفلسطيني الثابت 
ه الرئيس محمود عباس، هو والواضح، الذي عبر عن

رفض صفقة القرن والتصدي لها بسبب مواقف االدارة 
االميركية من القدس والمستوطنات والالجئين وغيرها من 

  .حقوق شعبنا

استمرار اإلدارة األمريكية باإلدالء "إن : وأضاف
بمثل هذه التصريحات لن يؤدي سوى الى مزيد من 

م، وأن كل من يعتقد التوتر واالحتقان في المنطقة والعال
ًأن صفقة القرن ستمر سيكون واهما، ألن الشعب 
الفلسطيني البطل لن يسمح بمرور اي مؤامرة تنال من 

  ".حقوقه وفي مقدمتها القدس ومقدساتها

كما وأكد أن الموقف الفلسطيني والدولي يؤكدان 
عدم شرعية االستيطان، وأن هذه التصريحات ستضر بأية 

  .لتحقيق السالمجهود دولية ستبذل 

  ١٥/٤/٢٠١٩أمد لألعالم 

* * * * *  

تـثميــن نـيـابــي لـعــدم نـقــل السفــارة البارغوانية 
 الى القدس
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بحثت جمعية الصداقة البرلمانية  -  مانع
األردنية البارغوانية، برئاسة النائب المهندس خليل 
عطية، خالل لقائها امس االثنين، قنصل جمهورية 

ن منذر جوينات، العالقات الثنائية بين بارغواي بعما
  .البلدين وسبل تعزيزها والسيما البرلمانية والدبلوماسية

وأكد عطية، أهمية العمل المشترك لتعزيز التبادل 
التجاري واالقتصادي بين البلدين وتطويره، داعيا إلى 
زيادة المنح والتبادل الثقافي التي تصب في مصلحة 

  .البلدين الصديقين

 رئيس وأعضاء الجمعية موقف القيادة وثمن
السياسية في البارغواي بعدم نقل سفارة بالدهم الى 
القدس؛ ما ينسجم مع القرارات الدولية ومنظمات حقوق 
اإلنسان، الفتين إلى أن األردن يعاني من أزمة اللجوء 
السوري األمر الذي انعكس سلبا على البنية التحتية 

   .واطنينومستوى الخدمات المقدمة للم

إن قرار القيادة السياسية : وقال جوينات
البارغوانية بعدم نقل سفارة بالدها إلى القدس ينسجم مع 
القناعة المطلقة بأن من حق الشعب الفلسطيني العيش 

  .بسالم، وان البارغواي تحترم القرارات الشرعية الدولية

وثمن الدور الذي يقوم به جاللة الملك عبداهللا 
ي يحظى باهتمام كبير لمواقفه المشرفة الثاني والذ

  .والنبيلة تجاه المقدسات الدينية في القدس

وأشار جوينات إلى أهمية تعزيز العالقات 
وتوطيدها، خاصة البرلمانية منها، مؤكدا جاهزية 

  واستعداد البارغواي لتمتين العالقات في المجاالت كافة

  ٢ ص١٦/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

باالجتماع الطارىء لوزراء االردن يشارك 
 الخارجية العرب بطلب من فلسطين

  

أكد المتحدث  -  نيفين عبد الهادي- عمان
الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير 
سفيان القضاه أن األردن سيشارك باإلجتماع الطارئ 
الذي سيعقد يوم األحد المقبل لمجلس جامعة الدول 

  .زراء الخارجية، بالقاهرةالعربية على مستوى و

أن » الدستور» ّبين القضاه في تصريح خاص لـ
األردن سيشارك من خالل وفد رسمي يرأسه وزير 
الخارجية وشؤون المغترين أيمن الصفدي، وعضوية عدد 
من المسؤولين، وسيكون هناك مشاركة أردنية بهذا 

  . اإلجتماع

 وقال القضاه أن اإلجتماع الطارئ تقرر بناء على
طلب دولة فلسطين، حيث سيشارك به الرئيس محمود 
عباس، إلطالع الجامعة العربية على أبرز المستجدات 
في القضية الفلسطينية، وتقييمه للوضع الحالي بهذا 
الشأن وتحديدا التطورات بعد االنتخابات اإلسرائيلية 

  .األخيرة

 ٢ ص١٦/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

وقبرص تؤكد دعم برلمانات األردن واليونان 
 الوصاية الهاشمية على المقدسات

 

اكد رؤساء برلمانات  - ماجد االمير - عمان 
األردن واليونان وقبرص على مخرجات القمة الثالثية 
التي جمعت جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيسين 
اليوناني والقبرصي امس االحد، والداعية إلى توسيع 

  . في مختلف المجاالتالتعاون بين البلدان الثالثة

وشددوا خالل اجتماعهم اليوم االثنين في منطقة 
البحر الميت، على دعم جهود جاللة الملك، الوصي على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، في حماية 
األماكن المقدسة في المدينة، والحفاظ على الوضع 
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دل القانوني القائم، مثلما اكدوا دعم الحل الشامل والع
  .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين

واشار البيان الختامي للقمة البرلمانية الثالثية 
إلى أهمية التعاون البرلماني كقاعدة للقيم والمبادئ 

  .المشتركة لتعزيز التعاون الحكومي بين الدول الثالث

واوضحوا ان النقاشات البرلمانية تناولت سبل 
الطاقة، والسياحة، والتعليم : اون في مجاالتاالرتقاء بالتع

والثقافة حيث اتفق رؤساء البرلمانات الثالثة على 
مواصلة التداول باألمور ذات الصالح العام للخروج 
بنتائج ملموسة من خالل اإلجراءات والمبادرات المشتركة، 
باإلضافة إلى التعاون والتنسيق البرلماني في المنظمات 

 عمل اللجان البرلمانية المختصة في الدولية، وتفعيل
  .البرلمانات الثالثة

وشدد البيان على دعم جهود استئناف 
المفاوضات المتعلقة بالقضية القبرصية للتوصل إلى حل 
دائم تقبله األطراف، وانتهاج حلول سياسية للقضية 
استنادا على قرارات الشرعية الدولية واحترام سيادة 

  .لدول وعالقات الجوارواستقالل وسالمة اراضي ا

ولفت إلى أهمية تحويل الطاقة لتكون محفزا من 
أجل السالم واالزدهار وتطوير أمن الطاقة وفق القانون 
الدولي واحترام حقوق الطاقة السيادية للدول، فضال عن 
تشجيع التضافر في مجاالت البحث واالبتكار فيما يتعلق 

أصحاب بالطاقة بين المؤسسات المختصة والشركاء و
  .المصالح من الدول الثالث

وناقش رؤساء البرلمانات الثالثة وسائل تعزيز 
التعاون السياحي خاصة العروض السياحية المشتركة 
وتنويع وتحديث السفر المشترك متعدد األغراض، إضافة 
إلى تفعيل مشاركة الجاليات من الدول الثالث وخلق 

  .ةبرامج تبادل تعليمي في مجال المهن السياحي

وتناول االجتماع سبل تعزيز التعاون الثقافي 
ومكافحة التجارة غير المشروعة باآلثار والكنوز الثقافية 

األخرى، إضافة إلى تشجيع التبادل المنظم للمعلومات 
  .وأفضل الممارسات

كما اتفق رؤساء البرلمانات الثالثة على عقد 
اجتماع ثان في العاصمة اليونانية أثينا، وآخر في 

  .عاصمة القبرصية نيقوسياال

  ٢ ص١٦/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

تسقط ضمان " صفقة القرن: "واشنطن بوست
  إقامة دولة فلسطينية

 

 كشفت صحيفة -واشنطن ــ العربي الجديد
ّاألميركية، اليوم اإلثنين، أن خطة الرئيس " واشنطن بوست"

، المرتقبة للتسوية بين الفلسطينيين دونالد ترامب األميركي
، من المحتمل أن "صفقة القرن"معروفة بـواإلسرائيليين، ال

تسقط ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة 
 .كاملة

، عن أشخاص مطلعين في تقرير ونقلت الصحيفة،
ّعلى العناصر األساسية من الخطة، أن ترامب يعد فيها، بـ 

لحياة الفلسطينيين، من دون مزيد من " تحسينات عملية"
  .التفاصيل

 ّوأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يقوم
البيت األبيض بطرح الخطة، في وقت الحق من هذا الربيع 
أو أوائل الصيف، بعد أكثر من عامين من العمل عليها، 

  .جاريد كوشنر بقيادة مستشار ترامب وصهره

، لكن "سرية"وأبقى المسؤولون تفاصيل الخطة 
 من كوشنر ومسؤولين أميركيين آخرين، وفق تعليقات

ّالصحيفة، تشير إلى أن الخطة تلغي إقامة دولة فلسطينية، 
كمقدمة النطالق جهود السالم، كما جرى التعارف عليه، 

  .على مدى العقدين الماضيين
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ّوقالت الصحيفة إن الخطة تمثل سعي ترامب  ّ
 ّعلى سجله الدبلوماسي، ومن المرجح أن" بصمة"لوضع 

  .بشأن أمن إسرائيل" المخاوف"يركز فيها بشدة على 

ّوأضافت أن ترامب أخبر أصدقاءه بأنه يريد أن  ّ
حول كيفية حل الصراع " االفتراضات التقليدية"ّيغير 

ّ، مشيرة إلى أن ترامب، وعلى نقيض ١٩٤٨المستمر منذ 
دبلوماسيته الشخصية غير العادية مع كوريا الشمالية، 

  ".صفقة القرن"ير بصهره بخصوص استعان إلى حد كب

ّولفتت في هذا اإلطار، إلى أن معظم المحللين، 
للنجاح في هذا الملف، " فرصة ضئيلة"يمنحون كوشنر 

حيث فشلت جهود الواليات المتحدة على مدى عقود، مشيرة 
ّإلى أن هذه االحتماالت الضئيلة تتفاقم، في ظل تقدير 

ّ بأن ترامب أظهر زعماء أوروبيين وبعض الزعماء العرب،
ًأوراقا قبيل الخطة، من خالل سلسلة إجراءات منحازة 

  .إلسرائيل

ّ، عن أشخاص تحدثوا مع "واشنطن بوست"ونقلت 
ّفريق كوشنر، قولهم إن كوشنر ومسؤولين أميركيين آخرين 

واالعتراف العربي " التنمية االقتصادية"ربطوا بين السالم و
الحكم "ع الراهن بشأن بإسرائيل، وقبول نسخة تحاكي الوض

  ".السيادة" ًبدال من الفلسطيني،" الذاتي

  ١٦/٤/٢٠١٩العربي الجديد 

* * * * *  

الحكومة الفلسطينية .. في أولى جلساتها
الجديدة ترفض خطة ترامب للسالم بين 

 اسرائيل والفلسطينيين 
 

 أكدت الحكومة الفلسطينية –) أ ف ب (–القدس 
خطة الرئيس الجديدة في أولى جلساتها اإلثنين رفض 

االميركي للسالم بين اسرائيل والفلسطينيين، كما نددت 
بموقف وزير الخارجية مايك بومبيو حيال المستوطنات في 

 .الضفة الغربية

كل من يعتقد أن صفقة “واعتبرت في بيان أن 
في إشارة الى خطة السالم ” القرن ستمر سيكون واهما

نها بعد التي قالت االدارة االميركية إنها ستكشف ع
  .االنتخابات التشريعية في إسرائيل

ودعت إلى رفض الخطة بسبب مواقف واشنطن 
  .حيال المستوطنات والالجئين وغيرها

ونددت الحكومة بموقف بومبيو حول 
  .المستوطنات

وخالل جلسة استماع أمام لجنة فرعية في مجلس 
ّالشيوخ االربعاء، رفض بومبيو اإلجابة على سؤال السناتور 

ّموقراطي كريس فان هولين عما إذا كانت االدارة الدي
ّضم إسرائيل بشكل أحادي لكل الضفة الغربية أو “ُستعارض  ّ ّ ّ ٍ ّ
  .”لجزء منها

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو 
ّأعلن نه يعتزم ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في  ّ ّ ّ ّ

  .ّلتشريعيةحال فوزه بوالية جديدة بعد االنتخابات ا

من جهة ثانية، أشار رئيس الوزراء محمد اشتية 
إلى أنه طلب اجتماعا للمانحين في الثالثين من الشهر 

األميركية ” الحرب المالية“الجاري الطالعهم على 
  .اإلسرائيلية والحصار االقتصادي

وفي هذا السياق، قررت الحكومة اتخاذ سلسلة 
  .مة الماليةمن اإلجراءات التقشفية لمواجهة األز

وأعربت عن االمل في أن تستمر الدول العربية 
  .بتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

 حقيبة وزارية احتفظ ٢١وتشمل الحكومة الجديدة 
فيها رياض المالكي بوزارة الخارجية وشكري بشارة بوزارة 
المال، وعين المتحدث الرئاسي نبيل أبو ردينة، نائبا لرئيس 

وتولى خالد العسيلي حقيبة . يرا لإلعالمالوزراء وز
  .االقتصاد

ولم تتفق الفصائل الفلسطينية على مرشحيها 
لوزارتي الداخلية واألوقاف، وسيكون رئيس الوزراء قائما 

  .بأعمال هاتين الوزارتين حاليا
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  ١٦/٤/٢٠١٩موقع رأي اليوم 

* * * * *  

بيون سابقون ينتقدون سياسة ومسؤولون أور
  لقضية الفلسطينيةترامب تجاه ا

 

مسؤولون  انتقد – األناضول –بروكسل 
الرئيس األمريكي دونالد  أوروبيون سابقون، سياسة

 - بشأن الصراع الفلسطيني" أحادية الجانب"ترامب، 
إلسرائيلي، داعين لرفض خطة واشنطن بهذا الخصوص، ا

جاء ذلك في  .الفلسطينيين في حال لم تكن عادلة مع
ن عامان سابقان لحلف شمال األطلسي رسالة وقعها أمينا

 . وزيرا سابقا٢٥ رؤساء حكومات سابقون، و٦، و"ناتو"

الرسالة صناع القرار في أوروبا إلى  ودعت
عادلة في حق  رفض أي خطة سالم أمريكية، إذا لم تكن

الفلسطينيين، كما طالبت بحل ينهي الصراع ويقوم على 
 .دولتين أساس

د األوروبي وأرسلت الرسالة إلى اإلتحا
" الغارديان"والحكومات األوروبية، باإلضافة إلى صحيفة 

 .البريطانية التي نشرتها في مقال خاص

جاء الوقت من أجل أن : "وورد في نص الرسالة
تقف أوروبا إلى جانب معاييرنا المبدئية للسالم في 

 ".إسرائيل وفلسطين

رفض أي خطة "ودعا الموقعون أوروبا إلى 
دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تكون سالم ال تنشئ 

 ".القدس عاصمة مشتركة للدولتين

شباط الماضي، أعلن مستشار / فبراير ومنتصف
 بالشرق األوسط، الرئيس األمريكي دونالد ترامب للسالم

جاريد كوشنر، أن واشنطن ستقدم خطتها للسالم بين 
واإلسرائيليين بعد االنتخابات البرلمانية  الفلسطينيين

الطرفين الفلسطيني  سيتعين على"إلسرائيلية، وا
 ".واإلسرائيلي تقديم تنازالت

لسوء الحظ، ابتعدت اإلدارة  "وأضافت الرسالة
، "السابقة األمريكية الحالية عن ثوابت السياسة األمريكية

األحقية أحادية الجانب بمدينة "منتقدة اعتراف ترامب بـ
ألمريكي، نهاية إشارة إلى اعتراف الرئيس ا ، في"القدس
 .، بالقدس عاصمة إلسرائيل٢٠١٧

أظهرت أيضا المباالة "أن واشنطن  واعتبرت
في الضفة "  اإلسرائيلياالستيطانيمزعجة تجاه التوسع 

الغربية، وقطع مئات الماليين من الدوالرات من 
في مقامرة بأمن "للفلسطينيين،  المساعدات المخصصة

 ".أوروبا ى عتبةواستقرار عدد من الدول الواقعة عل

ومن بين الموقعين على الرسالة؛ رؤساء وزراء 
فرنسا جان مارك أيرولت، والسويد كارل  سابقين لكل من

ٕوايطاليا ماسيمو  بولندا دزيمير سيموشوفيتش، وبيلدت،
داليماو، وبلجيكا غي فيرهوفشتات، ورومانيا داشيان 

  .من بين آخرين سيولوس،

 امان السابقان لحلفكما وقعها أيضا األمينان الع
، ويلي كليز، وخافيير سوالنا، باإلضافة إلى كل "الناتو"

اإليرلندية السابقة ماري روبنسون، ووزيرا  من الرئيسة
دافيد ميليباند وجاك  الخارجية البريطانيين السابقين

  .سترو

  ٦ ص١٦/٤/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

شعث يدعو األشقاء العرب للوقوف : لقاهرةا
  "صفقة العار"ا لمواجهة صفا واحد

 

 قال مستشار الرئيس للعالقات -القاهرة 
نأمل من األشقاء العرب : "الخارجية والدولية نبيل شعث

الوقوف صفا واحدا لمواجهة صفقة العار، وبوجه 
المشروع اإلسرائيلي العنصري االستيطاني الذي يهدد 

  ."مشروعنا الوطني بكامله
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رئيس محمود وأضاف شعث خالل كلمته ممثال لل
عباس، في جلسة خاصة عن آخر المستجدات في 

 ٤٦ فلسطين والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ
لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في العاصمة المصرية 
القاهرة، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 

إننا نريد وقفة رسمية عربية في وجه الدول التي تنقل "
ى القدس وتعترف بها كعاصمة إلسرائيل، وتلك سفاراتها إل

التي توافق على االستيطان لبالدنا وتعترف بضم أجزاء 
  ..."من فلسطين أو من أي بلد عربي لصالح إسرائيل

ودعا شعث إلى ضرورة توفير شبكة أمان مالي 
واقتصادي لدولة فلسطين، في ظل الظروف الصعبة، 

ل المقاصة، خاصة بعد اقتطاع إسرائيل جزء من أموا
ودعم االعتراف الدولي بدولة فلسطين، وقبول فلسطين 

 المتحدة تأكيدا لحقنا في األممعضوا كامل العضوية في 
  ...إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أرضنا

وطالب بضرورة تقديم الدعم لصندوق التشغيل 
الستبدال العمل في إسرائيل بفرص عمل لعمالنا في 

بية، والقدس، وقطاع غزة، وضرورة تقديم الضفة الغر
الدعم للتدريب المهني لعمالنا الكتساب المهارات وتعلم 
التقنيات الحديثة، مؤكدا أن كل مساهمة من األشقاء 

  .العرب تدعم صمود شعبنا وتحمي القدس الشريف

ال نطالبكم دون أن نلتزم بما علينا، : "وقال شعث
 تقع على أكتافنا، فنحن ندرك أن المسؤولية الرئيسية

ونحن سدنة األقصى وكنيسة القيامة وأمامنا برنامج كبير 
لتحقيق آمالنا واستعادة حقوقنا، ونعدكم أن نستمر في 
بذل كل الجهود لتحقيق وحدة بالدنا والستعادة الحكومة 
الوحدة في غزة والضفة، مستعينين بجهود أشقائنا في 

نية الشعبية مصر، ومواصلة العمل لتحقيق الوحدة الوط
الشاملة، وسنعيد بناء ما دمره االحتالل في غزة، 
واستعادة ديمقراطيتنا االنتخابية كطريق لتحقيق الوحدة 
ِواالستمرار في الصمود وفي تصعيد المقاومة الشعبية في 

ٕوجه االحتالل، واتاحة الفرص لمشاركة النساء والشباب 
  ."في معركة البناء واالستقالل

استمرار العمل السياسي وشدد على ضرورة 
الدولي في مواجهة إسرائيل، وتحقيق المقاطعة الكاملة 
لبضائعها وخدماتها في كل مكان، وضرورة االستمرار في 
تطوير اقتصادنا لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق 
استقالله عن االقتصاد اإلسرائيلي، واالستمرار في النضال 

ايتهم وبناء القدرة من اجل حقوق عمالنا في إسرائيل وحم
على استيعابهم في االقتصاد الوطني، وضرورة توفير 

  .فرص عمل لهم في فلسطين

الرئيس محمود عباس طرح "وأضاف شعث، 
المشروع الفلسطيني لعملية السالم في الشرق األوسط 

 األمموهو مشروع يستند إلى القانون الدولي وميثاق 
منا ويعتمد نظرية المتحدة ترعاه األطراف الرئيسية في عال

 ٤حل الدولتين، وينتج دولة فلسطين حرة على حدود 
 وعاصمتها القدس الشرقية على الحدود ١٩٦٧حزيران 

 لقضية الالجئين بما يضمن األمميذاتها وااللتزام بالحل 
حق العودة والتعويض، ويلغي التمييز العنصري واالحتالل 

الذي واالستيطان على أرض فلسطين وذلك هو المشروع 
  ..."يؤدي إلى السالم الدائم والشامل

وأكد شعث أن شعبنا وقيادته ومن ورائه ماليين 
العرب والمسلمين وأحرار العالم، يقفون في وجه صفقة 
العار التي تريد أن تنتزع القدس من قلوبنا وعقولنا 
وواقعنا، ونحن صامدون في القدس وهي وال شك صامدة 

   .في عقولكم وقلوبكم جميعا

إن إسرائيل تستغل الدعم الالمحدود : ال شعثوق
من أميركا، وتواصل هجمتها المسعورة على االقصى، 
ونهب القدس، وزيادة االستيطان بالضفة الغربية وسرقة 
أراضيها واالعتداء المستمر على غزة وفصلها عن 
الضفة، والتمييز العنصري ضد أبناء شعبنا داخل أراضي 

ما زال يؤجل اإلعالن عن ، مشيرا إلى أن ترمب ٤٨الـ
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في ظل مطالبة إسرائيل بشروط جديدة " صفقة العار"
   .لصالحها

وقال إن ما تخطط له أميركا من صفقة القرن 
هو تصفية للقضية الفلسطينية لحساب إسرائيل مقابل 
حكم ذاتي محدود في غزة وحدها، لكن شعبنا لن يبيع 

بأموال  والقيامة األقصىأرضه وقدسه وحقوقه ولن يبيع 
أميركا، ولن يسمح بذلك أحرار العرب والعالم أبدا فنحن ال 

 األميركيٕنرفض صفقة العار وحدها وانما نرفض الدور 
 في الهيمنة على عملية السالم في الشرق األحادي
  ...األوسط

بدوره، أكد وزير القوى العاملة المصري محمد 
 سعفان، تأييد مصر ودعمها الكامل لقضية العرب األولى
والمحورية، أال وهي القضية الفلسطينية، معربا عن 
إدانته للممارسات التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي ضد 
الشعب الفلسطيني بصفة عامة وضد العمال الفلسطينيين 

   .بصفة خاصة

وشدد على ضرورة دعم حقوق الشعب 
الفلسطيني في كافة المحافل الدولية حتى إقامة دولة 

هذا : "ة وعاصمتها القدس العربية، قائالفلسطينية مستقل
الشعب المناضل العظيم، يضرب أروع المثل في قوة صبره 
َِوجلده وتحمله في سبيل قضيته المحورية واألساسية  َ
التي تهم العالم أجمع، والقضية الفلسطينية تأتي في  ُ َ

   ".قيادة وشعبا وحكومة"صدارة اهتمامات مصر 

شعب الفلسطيني وطالب بضرورة دعم حقوق ال
في مواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية والعدوان الصارخ الذى 
يتعرض له، مشددا على أهمية التمسك الكامل بمبادرة 
السالم العربية بصيغتها التي أقرها العرب وتمسكوا بها 

ال زالت تلك الصيغة تمثل : " عاما، وقال١٧منذ أكثر من 
لوبة الستئناف اإلطار األنسب والمعادلة الدقيقة المط

المفاوضات والتوصل التفاق سالم شامل وعادل، وبما 

يتيح االنتقال إلى مرحلة السالم والتعاون اإلقليمي بين 
  ...".الجميع

من جانبه، أكد مدير منظمة العمل العربية فايز 
المطيري، دعمه الالمحدود لشعبنا الفلسطيني، خاصة 

مارسات العمال، في مواجهة الصلف اإلسرائيلي والم
العنصرية، في ظل تجاهل دولي، ومواصلة السلطات 
اإلسرائيلية تعسفها ضد حقوق الشعب الفلسطيني وأهمها 

  .حق العودة

 ١٦/٤/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

تصاعد الرفض الدولي لصفقة القرن قبل 
 طرحها

أن خطة   رغم– وكاالت –فلسطين المحتلة 
صفقة «دونالد ترامب، التي يطلق عليها الرئيس األميركي، 

لتصفية القضية الفلسطينية، لم تنشر بعد، إال أن » القرن
المعارضة للخطة تتصاعد في الساحة الدولية لتصل إلى حد 

  .رفضها مسبقا

وفي الوقت الذي تتزايد فيه التقارير عن أجزاء من 
، والذي »واشنطن بوست«الخطة تم تسريبها، مثل تقرير 

ه أنها ال تشمل إقامة دولة فلسطينية، فإن الخطة، جاء في
التي يرفضها الشعب الفلسطيني، تواجه حالة من الرفض 

  .المطلق من قبل سياسيين وزعماء أيضا

في األمم » معاريف«وبحسب مراسل صحيفة 
المتحدة، شلومو شمير، فإنه من خالل الحديث مع كبار 

يورك، يتضح الدبلوماسيين في مقر األمم المتحدة في نيو
للخطة، بحسب وصف نائب » ائتالف رفض«أنه يتبلور 

  . رئيس بعثة غربية

ال أبالغ إذا قلت إن الحديث عن إجماع «وأضاف 
شامل على عدم تقدير وعدم الثقة لمبادرة السالم 

ويشمل هذا االئتالف الدول . ، على حد تعبيره»المتوقعة
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وبي ودول الغربية المركزية، وغالبية دول االتحاد األور
  .الخليج

وبحسب الصحيفة، فإن ردود الفعل تنطوي على 
لهجة استخفاف بترامب بوصفه رئيسا مثيرا للجدل ويبالغ 
في تقييمه لقدراته، وأنه ليس السياسي الذي يمكن ألحد أن 

  . يتوقع منه حل الصراع اإلسرائيلي العربي

رأينا النتائج المهينة «وقال الدبلوماسي الغربي 
جهوده في الحصول على شيء جدي من زعيم لتدخله و

  . »كوريا الشمالية

ويضاف إلى ذلك الصداقة القوية التي يبديها 
ترامب تجاه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
حيث يسمع في المحادثات ادعاءات تشكك في احتماالت 

  .الخطة

وأضاف الدبلوماسي إن ما يمكن استنتاجه من 
لخطة هو أنها خطة تسوية بين الواليات التقارير عن ا

ٕالمتحدة واسرائيل، حيث سيعطي الفلسطينيين أمواال، بينما 
يضمن إلسرائيل استمرار سلطتها على األراضي الفلسطينية 

  .، واإلشارة هنا إلى الضفة الغربية٦٧المحتلة عام 

وبحسب الدبلوماسي ذاته، فإن السبب الرئيس 
مرتقبة هو أنها ال تتضمن فكرة للمعارضة المبدئية للخطة ال

حل الدولتين، الذي يعتبر حال متفقا عليه ومقبوال على كل 
أي خطة أو مبادرة سالم «وتابع أن . دولة وكل جهة دولية

  .«ال تتضمن حل الدولتين ال معنى لها وال أمل لها

وبحسب التقارير من داخل أروقة األمم المتحدة 
 فيهم زعماء دول فإن مسؤولين كبار في أوروبا، بمن

مركزية ووزراء خارجية سابقين توجهوا مؤخرا إلى االتحاد 
األوروبي، وقدموا توصية بالتصريح مسبقا بمعارضة خطة 

  .السالم األميركية إذا لم تتضمن حل الدولتين

إلى أنه » معاريف«إلى ذلك، أشار تقرير صحيفة 
عرضت مؤخرا ادعاءات أخرى تعزز التشكك بخطة السالم 

ميركية في وسط كبار المسؤولين في المجتمع الدولي، األ

والتي تتصل بما صرح به نتنياهو خالل حملته االنتخابية 
  . بشأن ضم مناطق في الضفة الغربية إلسرائيل

وبحسب مراسل الصحيفة في األمم المتحدة فإن 
تصريحات نتنياهو دفعت داعمين إلسرائيل في الكونغرس 

طة السالم على معارضة ضم إلى المطالبة بأن تشتمل خ
  .مناطق من الضفة الغربية إلسرائيل

من جانبه، قال مسؤول أمريكي، إن بالده، تتخذ 
  . تدابير وقائية، تحسبا لمعارضة الفلسطينيين للخطة

ُولم يفصح منسق مكافحة اإلرهاب في وزارة 
 .الخارجية األمريكية، ناثان سيلز، عن طبيعة هذه التدابير

يديعوت «ذي يقوم بزيارة إلسرائيل، لصحيفة وقال سيلز، ال
الواليات المتحدة «: االسرائيلية، أمس الثالثاء» أحرونوت

تتخذ تدابير وقائية تحسبا لمعارضة نشطة من السلطة 
  .«الفلسطينية

وقالت دائرة مكافحة اإلرهاب، في وزارة الخارجية 
، إن »تويتر«األمريكية، في تغريدات على حسابها في 

ر االثنين حدود قطاع غزة، واستمع من قادة الجيش سيلز زا
  . االسرائيلي عن الوضع على طول الحدود

وأشارت إلى أن سيلز زار أيضا معبر كرم ابو 
وأضافت . سالم، وهو المنفذ الوحيد للبضائع إلى قطاع غزة

 أمتار، كانت حركة ٨إن سيلز دخل في نفق بطول 
 غزة قد حفرته أسفل الحدود بين قطاع» حماس«

  .>>...واسرائيل

  ١٨ ص١٧/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

لن يكشف عنها " صفقة القرن: "غرينبالت
  وواشنطن تعزز أمن سفاراتها.. ًحاليا

  

قال جيسون غرينبالت  –) ب.ف.أ (– عواصم
مبعوث الرئيس األمريكي الخاص للمنطقة، مساء امس، إن 

م اإلدارة األميركية لن تكشف عن تفاصيل خطة السال
  . ”مسبقا



  
  ١٠٥ 

في حين قالت، ذكرت صحيفة هآرتس، امس، أن 
إسرائيل وحماس في طريقهما لتنفيذ تفاهمات الهدوء لتكون 
ًعلى المدى الطويل، خاصة بعد انتهاء االنتخابات 
اإلسرائيلية وتشكيل الحكومة الجديدة المتوقع أن يترأسها 

  .بنيامين نتنياهو

لى وأضاف غرينبالت في تغريدة عبر حسابه ع
موقع تويتر أعرب عن تقديره لتفاصيل الخطة، لكنه أشار 

بشأن هذه القضية يلحق ضررا بالجهود ” التكهنات“إلى أن 
ودعا إلى وقف ما اسماها بالتخمينات فيما يتعلق ببنود 

  .صفقة القرن

إننا نعمل بجد على صياغة ما نراه خطة ”واضاف
ًتتطلب حلوال عادلة وواقعية وقابلة للتنفيذ، واتفاقات عادلة 

وسطية، ويمكن فقط لألطراف نفسها حل النزاع، ونعتقد أن 
  .”خطتنا يمكن أن تساعدهم

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اول من أمس أن 
خطة ترامب تتضمن مقترحات عملية لتحسين حياة 
الفلسطينيين، لكنها ستمنع على األرجح قيام دولة 

  .فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل

اق، تستعد الواليات المتحدة لتعزيز الحماية بالسي
لممثلياتها وقواتها في العالم تمهيدا لنشر خطتها التي أطلق 

  .المتوقع في األسابيع القريبة” صفقة القرن“عليها 

وجاء أن الواليات المتحدة تستعد إلمكانية اندالع 
ردود فعل غاضبة في العالم العربي، وقد تصل إلى مظاهرات 

 خاصة وأن صفقة القرن توصف بأنها تهدف ومواجهات،
  .لتصفية القضية الفلسطينية

، مساء اإلثنين، ”كان حداشوت“وفي حديثه مع 
في وزارة الخارجية األميركية، ” منسق مكافحة اإلرهاب“قال 

نيتان سيلس، إن الواليات المتحدة تتعامل مع ذلك بمنتهى 
تكون يأمل اإلعالن عن خطة سالم “وادعى أنه  .الجدية

مقبولة على الطرفين، وتحقق السالم لفترة طويلة في 
  .”المنطقة

صفقة “وفي حديثه عن ردود الفعل المحتملة على 
، عندما يتم النشر عنها، قال إنه ال يستطيع توقعها ”القرن

بشكل مؤكد، ولكنه أضاف أن واشنطن تأخذ بجدية مسألة 
  .حماية قواتها

د يعملون في وتابع أنه سواء كان الحديث عن جنو
مواقع القتال أو عن دبلوماسيين، فإن واشنطن ستقدم 

وقال أيضا إنه في كل مرة  .المطلوب من أجل أمن رجالها
تطلق واشنطن تصريحا سياسيا جديا بشأن الشرق األوسط، 
فإنها تكون مدركة لضرورة فحص كافة الجوانب 

  .>>...المختلفة

 ٢٦ ص١٧/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

كية تقترح قطع المساعدات عن نائبة أمري
 إسرائيل لجرائمها بالضفة الغربية

نائبة والية نيويورك   اقترحت– بترا –واشنطن 
بالكونغرس األميركي، ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، قطع 

العسكرية واالقتصادية، والتي تقدر ، المساعدات األمريكية
بثالثة مليارات سنويا عن إسرائيل، بسبب سياساتها 

ستيطانية واإلجرامية التي تنتهجها في األراضي اال
 فيها نتنياهو مؤخرا ضم أعلنالفلسطينية والتي 

  .المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل

 عاما، في لقاء على راديو ٢٩وانتقدت كورتيز، 
اليوم الثالثاء، إعادة انتخاب بنيامين نتانياهو مرة " ياهو"

في إسرائيل، ووصفته بالشخصية أخرى رئيسا للوزراء 
 دونالد لترمب من ناحية األمريكيالشبيهة للرئيس 
  .السلطوية واألنانية

إن هناك عدة طرق للتعامل مع "وأضافت كورتيز 
التجاوزات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية، منها 

  .قطع كافة المساعدات واتخاذ إجراء فوري بهذا األمر

 ٢٨ ص١٧/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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الصداقة البرلمانية األردنية المكسيكية تدعم 
 الوصاية الهاشمية على المقدسات

 

بحثت جمعية الصداقة البرلمانية  -  عمان
االردنية المكسيكية لدى اجتماعها برئاسة النائب 
المهندس هيثم زيادين، مع القائم بأعمال سفارة المكسيك 

العالقات الثنائية في عمان ابيل اباركا اياال، سبل تعزيز 
  .بين البلدين الصديقين

وأكد زيادين الحرص على تطوير التعاون 
البرلماني القائم بين البلدين، واالستفادة من تجارب 
الجانبين، الفتا الى أن تشكيل الجمعية جاء امتثاال لرؤى 
وتوجهات جاللة الملك عبداهللا الثاني بمد جسور التعاون 

  .مع دول العالم المختلفة

من جهتهم، اشار اعضاء اللجنة النواب خالد 
البكار، ووصفي حداد، ومحمد العتايقة، الى موقف جاللة 
الملك الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ودعم 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس الشريف، مؤكدين اهمية تعزيز العالقات بين 

  . في مختلف المجاالتالبلدين الصديقين

بدوره، ثمن القائم بأعمال السفير المكسيكي، 
العالقات القائمة بين البلدين الصديقين، داعيا الى 
ٕتعزيزها في مختلف المجاالت وازالة كل المعيقات، بما 

  .يخدم شعبي البلدين الصديقين

وبين أن مجلس النواب المكسيكي يدرس تشكيل 
 .جمعية صداقة مكسيكية أردنية

 ١٦ ص١٧/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الملك يتسلم رسالة من ملك ماليزيا نقلها وزير 
 التعليم الماليزي

  

 استقبل جاللة الملك عبداهللا – بترا -مان ع
األربعاء، وزير التعليم  الثاني، في قصر الحسينية امس

الماليزي مزلي مالك الذي سلم جاللته رسالة من جاللة 
  .السلطان أحمد شاه ملك ماليزياالسلطان عبداهللا بن 

وحمل جاللة الملك الوزير الماليزي تحياته 
لجاللة ملك ماليزيا ولرئيس الوزراء مهاتير محمد، 
وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب الماليزي 

  .المزيد من التقدم واالزدهار

وجرى خالل اللقاء الذي حضره سمو األمير علي 
د على أهمية توسيع التعاون بين بن الحسين، التأكي

البلدين في المجاالت االقتصادية والتجارية والتعليم 
  .والسياحة وبرامج التبادل الثقافي والتدريب

وتناول اللقاء مستجدات األوضاع في المنطقة، 
حيث شدد جاللته على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني 

امة اإلسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يفضي إلى إق
الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 

وأعاد .  وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حزيران عام 
جاللته التأكيد على أن األردن مستمر بتأدية دوره 
التاريخي والديني في حماية ورعاية المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف، انطالقا من الوصاية 

ه المقدسات، مشيدا جاللة الملك الهاشمية على هذ
  .بمواقف ماليزيا الداعمة للقضية الفلسطينية

وأعرب جاللة الملك عن اعتزازه بما تمثله 
ماليزيا من نموذج متميز للعيش المشترك والتسامح 

وحضر اللقاء مستشار جاللة الملك، . والوئام بين األديان
  .مدير مكتب جاللته، والسفير الماليزي في عمان

  ٣ ص١٨/٤/٢٠١٩الة االنباء االردنية وك

* * * * *  

بدون مناقشة تقسيم : وزير اإلعالم الفلسطيني
 القدس لن نتعامل مع خطة ترامب
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  هآرتس – نوعا لنداو: بقلم

وزير االعالم الفلسطيني نبيل أبو ردينة قال إن 
أي خطة سالم مع اسرائيل يجب أن تستند الى اقامة 

 وتبادل اراض ١٩٦٧زيران دولة فلسطينية في حدود ح
طالما أن القدس ال توجد على ".وعاصمتين في القدس

، "الطاولة، فان خطة ترامب ايضا لن تكون على الطاولة
قال أبو ردينة، الذي يشغل ايضا المتحدث والمستشار 
المقرب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في لقاء في 
ة رام اهللا مع مراسلين اسرائيليين نظمته مبادر

  .>>...جنيف

 أن خطة "واشنطن بوست"أمس نشر في ... <<
السالم للرئيس ترامب ال يتوقع أن تشمل اقامة دولة 

مصادر مطلعة على اجزاء من الخطة قالت إن . فلسطينية
 لحل النزاع االسرائيلي الفلسطيني "صفقة القرن"

، لكن "طرق عملية لتحسين حياة الفلسطينيين"ستتضمن 
  .ادة كاملةليس دولة ذات سي

في التقرير كتب أن تفاصيل الخطة التي يقودها 
مستشار الرئيس وصهره غارد كوشنر، بقيت سرية، لكن 
االمور التي قالها كوشنر وشخصيات اميركية رفيعة 
المستوى ترمز الى أنها تلغي مبدأ الدولتين كنقطة 

في االدارة االمريكية خططوا لنشر . انطالق للمحادثات
ية السنة، لكنهم أجلوها في اعقاب الخطة في بدا

وفي االسبوع الماضي قال مستشار االمن . االنتخابات
القومي االميركي جون بولتون بأنه يخمن أنها ستنشر 

  ".المستقبل القريب جدا"في 

  ٣٠ ص١٨/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

تركيا تؤكد دعمها للوصاية الهاشمية على 
  المقدسات

 

ين النيابية أكد رئيس لجنة فلسط - عمان
المحامي يحيى السعود أهمية الدور الذي تقوم به تركيا 
تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

وقال، خالل لقاء اللجنة بدار المجلس امس، 
السفير التركي لدى المملكة مراد كاراغوز بحضور النائب 

حفوظ، ان االردن يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة سعود ابو م
مواقفه الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية 

واشار السعود الى ضرورة . والمقدسات في القدس الشريف
تعزيز العالقات التي تربط عمان وانقرة، مثمنا دور الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان في دعم الوصاية الهاشمية على 

  .لقدسالمقدسات في ا

وأضاف أن قرارات االدارة االميركية المنحازة الى 
إسرائيل تعرقل تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة، 
داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف االنتهاكات 
اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين ودعم كل المبادرات الداعية 

  .للسالم وفق قرارات الشرعية الدولية

التناغم بين الموقفين الرسمي واشاد بحالة 
والشعبي الداعمة لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه 

  .القضية الفلسطينية والقدس

من جهته، أشاد ابو محفوظ بمستوى عالقات 
الصداقة التي تربط األردن بتركيا في المجاالت كافة، مشيرا 
الى ان الوضع في القدس خطير؛ ما يتطلب تكاتف الجهود 

  .ربية واإلسالمية إلحباط المخططات التي تحاك لهاالع

وتابع ان كتلة االصالح النيابية، التي ينتسب 
اليها، تدعم كل مواقف جاللة الملك الداعمة للقضية 
الفلسطينية وبوصايته الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

  .والمسيحية في القدس الشريف

م بدوره، شدد كاراغوز على موقف تركيا الداع
لألردن وجاللة الملك والوصاية الهاشمية على المقدسات 
في القدس، مؤكدا ان موقف بالده واضح بخصوص هذه 
الوصاية، فتركيا تولي موضوع القدس اهمية كبرى وهي من 
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كما أكد حرصه على تعزيز العالقات التي  .ضمن أولوياتها
 .تربط البلدين

  ٣ ص١٩/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  ً الطارىء غدا "الوزاري العربي "رك بـاألردن يشا

 

يشارك األردن في االجتماع الطارئ  - خاص
الذي سيعقد يوم غد األحد لمجلس جامعة الدول العربية 

  .على مستوى وزراء الخارجية، بالقاهرة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
، »الدستور»وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاه لـ

ردن سيشارك من خالل وفد رسمي يرأسه وزير أن األ
الخارجية وشؤون المغترين أيمن الصفدي، وعضوية عدد 

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا .من المسؤولين
األحد بدعوة من دولة فلسطين في مقر جامعة الدول 
العربية بالقاهرة، يستمعون خالله إلى كلمة للرئيس 

   .دولة فلسطينالفلسطيني محمود عباس رئيس 

، إن الرئيس »الدستور» وقالت مصادر عربية لـ
عباس سيضع المجلس في صورة المستجدات في 
األراضي الفلسطينية المحتلة وتبعات القرارات األميركية 

وأضافت ان .واإلسرائيلية األحادية على العملية السلمية
الرئيس عباس سيؤكد مواقف السلطة الفلسطينية 

، التي »صفقة القرن«عامل مع ما يسمى وثوابتها في الت
قالت مصادر أميركية إنها ستطرح في شهر حزيران 

ومن المتوقع ان يقر وزراء الخارجية العرب، في  .المقبل
اللقاء التداولي، الذي يحضره امين عام الجامعة العربية 
صيغة خطاب موحدة، مستندة إلى قرارات القمة العربية 

 والى قرارات الشرعية التي عقدت في تونس مؤخرا
  .>>..الدولية

وحظي االجتماع الذي جاء بناء على طلب من 
: دولة فلسطين، بتأييد ودعم عدد من الدول العربية، منها

 .األردن والبحرين والصومال والجزائر

  ٣ ص٢٠/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ضرورة أن تكون قضية القدس : الحسنات
  أولى أولويات األمة اإلسالمية

 

مندوبا عن وزير األوقاف  -  بكر عبيدات–إربد 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية، رعى أمين عام دائرة 
االفتاء الدكتور احمد الحسنات فعاليات االحتفال الذي 
نظمته كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة 

  . «اإلسراء والمعراج «اليرموك بمناسبة ذكرى 

على ضرورة ان وشدد الحسنات في كلمته، 
تكون قضية القدس أولى أولويات االمة اإلسالمية ألنها 
جزء من عقيدة المؤمنين، مشيرا إلى أننا في األردن قيادة 
وحكومة وشعبا نعتبر قضية القدس قضيتنا األولى 

  . والمركزية

وفي موازاة ذلك أوضح رئيس رابطة علماء 
دخل األردن الدكتور بسام العموش بأنه علينا أن ال ن

العقل بالغيبيات وان نكون على يقين أن ما قاله محمد 
عليه السالم هو الصدق، وأن نكون على ثقة بأوامر اهللا 

  . تعالى

من جانبه قال رئيس الجامعة الدكتور زيدان 
كفافي إن جاللة الملك عبداهللا الثاني يرفع لواء الدفاع 

  . عن األقصى والقدس

انية مصطفى ولفت مدير مديرية أوقاف اربد الث
خشاشنة بأننا بتنا نشاهد إلى ان األردن أعلن قيادة 
وحكومة وشعبا موقفه الثابت والصلب النابع من 

  .مسؤوليته الدينية تجاه القدس والمقدسات
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بدوره ألقى مدير مديرية أوقاف اربد األولى 
الدكتور أحمد الصمادي كلمة قال فيها إن في حادثة 

 بالمسجد الحرام وانتهت على اإلسراء والمعراج التي بدأت
البيت «األرض بالمسجد األقصى ثم اختتمت في السماء 

، إشارة إلى أهمية المساجد في حركة الحياة »المعمور
التي يؤمل فيها أن تكون دوما منطلقا ألعمال الخير 

  . والتقوى

كما ألقى عميد الكلية الدكتور أسامة الفقير 
اء والمعراج حادثة كلمة أشار من خاللها إلى أن اإلسر

تربط بين المسجد الحرام والمسجد األقصى ليس ربطا 
 .ٕاقليميا وال عنصريا وانما ربطا فيه بعد دينيا

  ٥ ص٢٠/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

السفير السويسري في فلسطين يثمن رعاية 
  ووصاية الملك على المقدسات بالقدس

 

ثمن السفير السويسري في  -  القدس المحتلة
سطين جوليان ثوني رعاية ووصاية جاللة الملك عبد فل

اهللا الثاني على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
 .مدينة القدس

السفير ثوني، خالل لقائة مدير عام  واكد
األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى المبارك 
الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي بحضور سفير دولة 

 "لوكس جارسر "األردنية الهاشميةسويسرا في المملكة 
حرص بالده الدائم على العمل من اجل الحفاظ على 
مقومات السالم في هذه المنطقة وابرزها المسجد األقصى 
المبارك لما يمثله من رمزية في نفوس الشعب 

ًالفلسطيني، متعهدا باالبقاء على هذا الزخم في دعم كافة 
 .هحقوقه وعلى رأسها صيانة وحفظ مقدسات

ورحب الشيخ الخطيب بالوفد الضيف بالمسجد 
األقصى المبارك واطلعه على آخر المستجدات فيما يتعلق 
بمصلى باب الرحمة وعموم المسجد األقصى المبارك، 
وحجم التحديات والصعوبات التي تعانيها دائرة األوقاف 
اإلسالمية في الحفاظ على هذا الصرح اإلسالمي بما 

ة عند عموم المسلمين حول يمثله من عقيدة راسخ
 .العالم

وطالب الشيخ الخطيب الحكومة السويسرية 
وممثليها بممارسة دور اكثر فاعلية تجاه الحفاظ على 
الوضع التاريخي القائم في المسجد األقصى المبارك تحت 
الوصاية والرعاية الهاشمية بما تمثلها من ضمانة 

عنف لتجنيب المنطقة والعالم المزيد من دواعي ال
 .والتطرف وأسبابه

  ٣ ص٢٠/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

عباس يحضر االجتماع الطارئ للجامعة 
  "صفقة القرن"العربية اليوم لبحث تحديات 

يحضر الرئيس  – عمان – نادية سعد الدين
محمود عباس، اليوم في القاهرة، االجتماع الطارئ لمجلس 

لذي يعقد جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ا
بناء على طلب الجانب الفلسطيني، لبحث آخر التطورات 
الخاصة بالقضية الفلسطينية والتحديات المحيقة بها، إزاء 

 األميركية بعد "صفقة القرن"ما يتردد بقرب اإلعالن عن 
شهر رمضان الفضيل، بينما تحدث تقرير أميركي عن 

  .ًشطبها كليا حق عودة الالجئين الفلسطينيين

 سفير دولة فلسطين في اللوح دياب وأضاف
يعقد “ في تصريح له، إن اجتماع الجامعة العربية ،القاهرة

بناء على طلب دولة فلسطين، ويبحث األوضاع في 
األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سيطلع الرئيس عباس، 
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خالل االجتماع، وزراء الخارجية العرب على التطورات 
  .”لمحتلةاألخيرة لألوضاع في فلسطين ا

وكان األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، 
الجانب الفلسطيني طلب عقد “السفير حسام زكي، قال إن 

االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لكي يطلعهم 
الرئيس عباس على آخر التطورات الخاصة بالقضية 

  .”الفلسطينية

ًولفت زكي، في تصريح له مؤخرا، إلى أهمية 
ًفي ضوء ما يتردد إعالميا بشأن قرب اإلعالن “جتماع اال

، وبالتالي هناك مستجدات ”صفقة القرن“عما يطلق عليه 
  .”يرغب الرئيس عباس بطرحها

االجتماع في غاية األهمية، حيث “وأضاف أن 
سيتم فيه االستماع لهذه المعطيات وللموقف الفلسطيني 

قرب و” صفقة القرن“مما يحتمل إعالنه فيما يخص 
الصورة العامة ليست مطمئنة “ً، معتبرا إن ”اإلعالن عنها

من جهة أن يكون هذا الطرح إيجابيا ومتوازنا وراعيا للحق 
  .”الفلسطيني

وكان رئيس منبر الشرق األوسط أحد ... <<
واجهات اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن، والمقرب من اإلدارة 

 كشف، األسبوع ومن الليكود اإلسرائيلي، دانيال بايبس، قد
الخطة األميركية تتضمن عاصمة “الماضي، أن 

جبل ”و” أبو ديس“للفلسطينيين في القدس تشمل بلدة 
  .”وأجزاء من القدس المحتلة” المكبر

مبدأ “فيما تطابقت تقارير سابقة في اإلشارة إلى 
تبادل األراضي، والضم اإلسرائيلي للمستوطنات في الضفة 

رة األمنية اإلسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، والسيط
منقوص ” دولة“ومنطقة األغوار، مقابل كيان فلسطيني 

  .”السيادة

كما تشمل إقامة ممر بري يربط الضفة الغربية 
وقطاع غزة عندما تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة 
عليها، كما توفر الوصول الفلسطيني المؤقت إلى بعض 

لية المختارة إلى حين أن تبني الموانئ والمطارات اإلسرائي
  .الصناديق األجنبية منشآت حصرية للفلسطينيين

وتتعهد الواليات المتحدة بتنظيم حزمة مساعدات 
ُاقتصادية ضخمة، فيما سيطلب من الفلسطينيين القبول 
باستمرار السيطرة العسكرية اإلسرائيلية على حدود فلسطين 

العتراف األميركي ومجالها الجوي والبحري وغور األردن؛ وا
القانوني بالضم اإلسرائيلي للمستوطنات، الكتل االستيطانية، 

  .لصالح التعويض” حق العودة“وتخلي الفلسطينيين عن 

من جانبه، قال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية 
للشؤون الدولية، نبيل شعث، إن السلطة الفلسطينية ستقوم 

بالجريمة “بحملة مركزة ومكثفة لمواجهة ما وصفها 
والمؤامرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية لحساب 

  .”سلطات االحتالل والواليات المتحدة

القيادة “وأضاف شعث، في تصريح له، إن 
على األرض فيما قامت به ” صفقة القرن“الفلسطينية رأت 

ٕالواليات المتحدة من نقل سفارتها إلى القدس واعالنها 
، واستبعاد ”والشعب اليهوديعاصمة موحدة إلسرائيل “

قضية الالجئين، مقابل االعتراف بالمستوطنات وضم 
  .>>...”الجوالن للكيان اإلسرائيلي

  ٢٥ ص٢١/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

نفخر بأمانة الوصاية : الطراونة من بغداد
  الهاشمية 

 

قال رئيس مجلس النواب رئيس  - عمان 
إن : الطراونةاالتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف 

المنطقة العربية تقف أمام مفترق، حيث التحديات جسام 
واستحقاقات المرحلة تتطلب منا أن تتحد جهودنا وأن 
تتكامل أدوارنا من أجل استكمال برامج البناء والتحصين 
ِفي وجه كل من يريد بأمتنا السوء، ويتربص بحق 

ة األجيال وحصتهم في حياة آمنة مستقرة، وتنمية مستدام
  .عابرة للجغرافيا والثقافات
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حديث الطراوانة جاء خالل مشاركته امس  
السبت بأعمال المؤتمر البرلماني لدول جوار العراق 

، بمشاركة »استقرار وتنمية.. العراق«والذي يحمل عنوان 
رؤساء برلمانات العراق واألردن والسعودية والكويت 

  .ٕوسوريا وتركيا وايران

 تدعيم عالقات دول جوار وأكد الطراونة أهمية 
: ًالعراق لكي تجسد مفهوم وحدة المصير المشترك، قائال

فالخير لنا جميعا، والشر ال سمح اهللا سيكون علينا 
  .ًجميعا

وقال إننا بأمس الحاجة اليوم لفتح آفاق التعاون 
بيننا، مدركا حجم الصعاب والتحديات التي تمر بها 

نا على أنفسنا، تاركين المنطقة، ولن يفيدنا أن نقفل أبواب
فرص التكامل التي نستطيع من خاللها سد الثغور 
ًوتحصين الجبهات، فنكون مثاال حيا وتجسيدا لألمر  ً ً

وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم «اإللهي 
  . »والعدوان

ًعلينا جميعا أن نتوافق : ًوتابع الطراونة قائال
 متنبهين إلى الظلم الكبير على بناء األولويات، حتى نظل

الذي تتعرض له منطقتنا، أمام استمرار االحتالل 
اإلسرائيلي لألراضي العربية، وأمام استنزاف الكرامة 
العربية أمام االنتهاكات الوحشية التي يتعرض لها الشعب 
الفلسطيني، واالعتداءات الخطيرة التي تتعرض لها أولى 

 ومهبط رسالة المسيح، القبلتين وثالث الحرمين الشريفين
القدس برمزيتها الدينية والتاريخية التي نفخر باألردن 
ِبحمل جاللة الملك عبد اهللا الثاني أمانة الوصاية على 

  . مقدساتها اإلسالمية والمسيحية

وأكد أن استمرار غياب العمل المشترك، سيصب 
في صالح تغذية روح اإلرهاب والتطرف لدى شباب امتأل 

 واإلحباط، بعد غياب قيم العدالة والمساواة، بروح اليأس
وتنامي ظواهر الظلم الدولي وسياسات الكيل بمكاييل 
متعددة وفق مصالح دول النفوذ، وهو األمر الذي يدفعنا 

باتجاه دعم مسيرة التعليم ومكافحة الجهل، وتقديم برامج 
رعاية صحية رائدة، وتأمين الطاقات الشابة بفرص العمل 

ًمن استكمال جهود مكافحة اإلرهاب أمنيا حتى نتمكن 
ًوفكريا بعد نجاح جهودنا جميعا بالحرب عسكريا ودحر  ً ً

  .قوى الشر من خوارج العصر

  ٦ ص٢١/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

سياسيون يؤكدون ضرورة التشبيك بين الدول 
 "صفقة القرن"للوصول لموقف موحد يفشل 

 يؤكد محللون – عمان – مؤيد أبو صبيح
سيون ضرورة أن ترتقي الدول العربية واإلسالمية سيا

بقيادة ” الموقف األردني“بمواقفها من صفقة القرن إلى 
  .”المشرف” جاللة الملك عبد اهللا الثاني، واصفين إياه بـ

، هذه الدول إلى ”الغد” ودعوا، في أحاديث لـ
ضرورة التشبيك فيما بينها للوصول مع األردن إلى “

، ”درا على افشال تلك الصفقةموقف موحد يكون قا
مقترحين الذهاب إلى اإلدارة األميركية وفتح حوار معها 
وتبصيرها بعواقب الصفقة على القضية الفلسطينية 

  .والمنطقة العربية ككل

” الصفقة“وأشاروا إلى أن وقوف المملكة بوجه 
يأتي في سياق الدفاع عن األمن الوطني األردني، 

ي بإسناد الشعب الفلسطيني وانطالقا من واجبه القوم
  .على أرضه

ويقول رئيس الوزراء األسبق طاهر المصري إن 
األردن إستطاع وحده لغاية اآلن جر العالمين العربي 
ٍواإلسالمي خلفه للوقوف في وجه الصفقة المشبوهة، 
ًمطالبا العالمين العربي واإلسالمي بالذهاب لإلدارة 

بعواقب هذه الصفقة األميركية وااللتقاء معها وتبصيرها 
ستنال من الحقوق التاريخية “التي قال عنها إنها 

  .”والدينية لفلسطين
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ويضيف أن األردن يتحمل وحده الدفاع عن 
فلسطين، الفتا إلى الموقف الجريء والمشرف لجاللة 

  .الملك ضد قرارات الرئيس األميركي دونالد ترامب

من جهته، يطالب مقرر لجنة الشؤون الخارجية 
نيابية قيس زيادين، الدول العربية واإلسالمية باالرتقاء ال

، واصفا ”الموقف األردني“بمواقفها لصفقة القرن إلى 
  .”المشرف” إياه بـ

التشبيك “ويقول إن المطلوب من هذه الدول 
فيما بينها للوصول مع األردن إلى موقف موحد يكون 
قادرا على افشال صفقة القرن التي تستهدف القدس 

جئين والحقوق الفلسطينية على األراضي الفلسطينية والال
  .”المحتلة

تجاوز الخالفات أيا كانت، “ويدعو زيادين إلى 
والتوحد خلف القضية األبرز وهي إفشال مساعي ترامب 

  .”التخريبية في المنطقة

من ناحيته، يقول المحلل السياسي حمادة 
 فراعنة إن األردن يقوم بواجبه نحو فلسطين لسببين،
وهما، حماية ألمنه الوطني من خالل منع العدو 
اإلسرائيلي من محاولة رمي القضية الفلسطينية إلى 

، ولقد نجح ١٩٤٨الحضن األردني كما حدث في العام 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإعادة الملف 
الفلسطيني وعنوانه من المنفى إلى الوطن، وأصبحت 

  .نالقضية هناك على أرض فلسطي

ويتابع فراعنة اآلن العدو اإلسرائيلي من خالل 
ضم القدس وتوسيع المستوطنات وضم الغور، يسعى 
إلعادة رمي القضية الفلسطينية مجددا خارج وطنها إلى 

  .الحضن األردني

ويشير إلى أن اإلجراءات األردنية الدفاعية 
االستباقية تأتي لحماية أمنه الوطني بصمود الشعب 

  . أرضهالفلسطيني على

ويوضح فراعنة أن المخططات األميركية عبر 
صفقة القرن تسعى لشطب قضيتي القدس والالجئين، 
وكلتاهما تشكالن طعنا بالموقف األردني وبالمصالح 
الوطنية األردنية والمس بحقوق الدولة األردنية من اخالل 
إنهاء الوصاية الهاشمية على المقدسات، وشطب حقوق 

ين وحق عودتهم وعدم استعادة الالجئين الفلسطيني
  .ممتلكاتهم

ويتابع أن البلدان العربية واإلسالمية قدمت 
الدعم السياسي لألردن في أكثر من موقع، لكن األردن 

  .يحتاج إلى المزيد من الدعم واإلسناد

ويؤكد فراعنة أنه ورغم ذلك كله، فإن األردن 
سيواصل التمسك بمواقفه لحماية أمنه الوطني ولدعم 

سناد الشعب الفلسطيني وذلك بالتوازي مع مطالبة وا
البلدان العربية واإلسالمية إسناد مواقف األردن ضد 

 .صفقة القرن

  ٦ ص٢٢/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

نتنياهو ال يؤمن بالسالم بين : محمود عباس
  الفلسطينيين واإلسرائيليين

 

قال أبو مازن أن دولة االحتالل إسرائيل لم  
وأن   وحتى اآلن١٩٤٧ليا واحدا منذ عام تطبق قرارا دو

دولة االحتالل إسرائيل لن تنسحب من األراضي 
الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن نتنياهو ال يؤمن بالسالم 

 .بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو 
مازن، خالل كلمته خالل اجتماع طارئ للجامعة العربية 

لتطورات الفلسطينية، اليوم األحد، أن القضية لبحث ا
الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني فحسب إنما 
هي قضية األمة العربية واإلسالمية بأكملها، مضيفا أنه 
في هذه الظروف الصعبة والمستحيلة من واجبنا أن 
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نجلس ونستمع إليكم لبحث كافة اآلراء لتحسين الموقف 
القرار المناسب في الوقت الفلسطيني ولكي نتخذ 

 .المناسب

وتقدم أبو مازن بالشكر على المواقف العربية 
في قمة الظهران وفي قمة تونس لدعم القضية 

 .الفلسطينية

 مليون ١٠٠وأضاف أبو مازن أنه يتم دفع 
دوالر شهريا لحساب قطاع غزة، وان حماس ترفض 
المصالحة وتتهرب من استحقاقاتها والفلسطينيون 

ًمؤكدا أنه مصر . على المصالحة رغم مماطالتهامصرون 
 .على المصالحة رغم مماطالت حماس حسبما يؤكد

وأشار أبو مازن أنه ال يقبل ضم القدس أو 
الجوالن أو المزارع اللبنانية المحتلة إلسرائيل وأنه ما زال 
هناك تعاون بين الفلسطينيين وبين األمريكيين في 

رامب أعلن نقل السفارة المجاالت األمنية، وأضاف أن ت
 .األمريكية للقدس بعد لقائه الرابع معه

ًمؤكدا أن ترامب خالل لقائة الرابع معه أكد أنه 
ًمضيفا أنه التقى الرئيس ،٦٧مع حل الدولتين على حدود 

 . مرات واستبشر خيرا، حسب قوله٣األمريكي ترامب 

واختتم كالمه، بأنه عرض من قبل يتم مناقشة 
ضرائب مع اإلسرائيليين واألمريكيين ولكنهم ملف أموال ال

  .رفضوا

 ٢٢/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

خطة : السفير الفرنسي لدى الواليات المتحدة
 %٩٩ترامب محكوم عليها بالفشل بنسبة 

 

هية واليته لدى قال السفير الفرنسي المنت
 إن الرئيس األمريكي دونالد "جيرارد أرو" الواليات المتحدة

بشأن " إسرائيل"القدرة الفريدة في الضغط على ترامب لديه 

خطته للسالم ألنه يحظى بشعبية كبيرة في صفوف 
 .اإلسرائيليين الذين يثقون به

ُوالتي نشرت " ذي أتالنتيك"في مقابلة مع مجلة 
يوم الجمعة، قال أرو إن خطة البيت األبيض، التي يعمل 
على صياغتها صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، 

، وسيكون "قريبة جدا مما يريده اإلسرائيليون"كون ست
 ".%٩٩مصيرها الفشل بنسبة "

ويوصف أرو، الذي شغل منصب سفير فرنسا 
، بأنه ٢٠٠٦-٢٠٠٣لدى دولة االحتالل بين األعوام 

ذكي للغاية، "مقرب جدا من كوشنر، الذي وصفه بأنه 
ويشغل أرو منصب السفير ". لكنه ال يتحلى بالشجاعة

 . واآلن سيتقاعد٢٠١٤ لدى واشنطن منذ الفرنسي

ال يعرف تاريخ الصراع “وقال أرو أن كوشنر 
ولكن في ذات الوقت فإنه ". الفلسطيني - اإلسرائيلي

 .، بحسب ما صرح به أرو للمجلة"مؤيد جدا إلسرائيل"

مع الوضع " مرتاحة جدا"وقال إن دولة االحتالل 
لديهم . كلهاألنه يمكنهم االحتفاظ بالكعكة وأ"الراهن، 

الضفة الغربية، لكن في الوقت نفسه هم غير مضطرين 
التخاذ القرار المؤلم بشأن الفلسطينيين، جعلهم حقا 

  ."عديمي الجنسية أو أن يجعلوا منهم مواطنين إسرائيليين

لن يعجلوا منهم مواطنين في : "وتابع قائال
لذا سيكون عليهم جعل األمر رسميا، وهو ما . إسرائيل
ستكون . ما نعرف الوضع نظام فصل عنصرييعني ك

في الواقع هم كذلك . هناك دولة أربرتهايد بشكل رسمي
  ."بالفعل

 ٢٢/٤/٢٠١٩وكالة وطن لالنباء 

* * * * *  

موقفنا ثابت تجاه الشعب : أمير الكويت
  الفلسطيني وقضيته
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أمير دولة الكويت صباح  أكد – وفا – الكويت
ه الثابت والواضح في األحمد جابر الصباح، موقف بالد

دعم الشعب الفلسطيني وقضيته باعتبارها قضية العرب 
المـركزية، وأنها لن تدخر جهدا في الدفـاع عن القدس 

 .ومقدساتها

وقال أمير الكويت لدى استقباله نائب رئيس 
الوزراء، وزير اإلعالم نبيل أبو ردينة، ضمن وفد وزراء 

اإلعالمي العربي اإلعالم العرب المشاركين في الملتقى 
المنعقد في الكويت، إن بالده تقف بثبات مع الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، التي كفلها القانون 

 .الدولي

 بصفة الكويت عضوا في مجلس األمن :وأضاف
الدولي، ستعمل على تسخير مكانتها الدولية في دعم 

القضية الفلسطينية  الشعب الفلسطيني وقيادته، واعتبار
مجلس األمن قضية الكويت األولى، وتقديم الدعم في 

 ......المطلوب لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني

وأطلع نائب رئيس الوزراء، أمير الكويت، على 
أخر مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطينية، وما 
تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات مشبوهة 

مشروعة للشعب هادفة لتصفية الحقوق الوطنية ال
الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بإقامة دولته الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها وعلى 

 .....١٩٦٧كامل ترابه الوطني المحتل منذ عام 

" وقال أبو ردينة في الجلسة، التي عقدت بعنوان
، بمشاركة عدد من "الواقع والمستقبل ..اإلعالم العربي

وزراء  إلعالم العرب، إن أمير الكويت، طالبوزراء ا
اإلعالم العرب بأن تكون أولويتهم فلسطين والدفاع عن 

 .حقوق شعبها وفي مقدمتها قضية القدس

وأضاف أن األوضاع الفلسطينية في غاية 
الصعوبة ولم تعد محتملة وغير قابلة لالستمرار، ونحن 

ي مقبلون على تحديات صعبة بحاجة لدعم سياسي ومال
 .عربي

وأكد أن هناك خطوات هامة ستقوم بها دولة 
فلسطين في القريب العاجل للتصدي لكل المؤامرات التي 

 لتصفية األمريكية والواليات المتحدة إسرائيلتقودها 
سنبقى متمسكين بثوابتنا : "القضية الفلسطينية، وقال

الوطنية صامدين على أرضنا، مصممين على تحقيق 
رغم كل العراقيل التي توضع في طريق المصالحة الوطنية 

 ".تحقيقها

 – اإلسرائيليةوأشار أبو ردينة إلى أن المؤامرة 
 لم تعد تقتصر على فلسطين وحدها، بل باتت األمريكية

ًاآلن تشكل خطرا كبيرا على الدول العربية وشعوبها، وهو  ً
 القدس إعطاءما يتضح بإعالن الرئيس ترمب 

ائيل، وال ندري ماذا سيعطي ومقدساتها، والجوالن إلسر
 ..... العربية لغير العرباألرضبعد من 

  ٢٣/٤/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

باكستان تدعم الوصاية الهاشمية على 
 المقدسات

 

 -  بحثت لجنة األخوة األردنية -بترا  - ّعمان
الباكستانية في مجلس األعيان برئاسة العين عاطف التل 

ّكستاني في عمان جنيد رحمت، امس، مع السفير البا
سبل تعزيز العالقات الثنائية بين المملكة وجمهورية 

  .باكستان اإلسالمية

وقال العين التل إن العالقات األردنية الباكستانية 
على مختلف المستويات واألصعدة، األمر الذي » متميزة«

يدعو إلى البناء على العالقات القائمة وتعزيز أواصر 
البلدين، مشيرا الى أن لقاء اللجنة التعاون بين 

وأعضائها مع السفير الباكستاني، جاء لبحث الفرص 
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المتاحة لتعزيز التعاون االقتصادي والسياحي، وتوسيع 
آفاق التعاون في مختلف القطاعات، والسيما تلك التي 
تتميز بها المملكة كالتكنولوجيا والسياحة العالجية 

  .والصحة والتعليم

لسفير الباكستاني قوة ومتانة بدروه أكد ا
العالقات بين األردن وبالده، التي تدعم السعي األردني 
الذي يقوده جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن 
ٕحق الفلسطينيين، واحالل السالم في المنطقة عبر إنهاء 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، مشيرا إلى أن شعب بالده 

ي، والوصاية الهاشمية على يدعم حق الشعب الفلسطين
  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

وأوضح السفير الباكستاني أن العالقات المتميزة 
بين البلدين الشقيقين على المستوى السياسي، ال بد أن 
تنعكس على التعاون االقتصادي ليشمل مجالت جديدة 

  .من التعاون

قرار بدورهم أكد أعضاء اللجنة أن إحالل االست
والسالم في المنطقة مربوط بإنهاء الصراع الفلسطيني 
ٕاإلسرائيلي، عبر حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية 

، وعاصمتها ١٩٦٧مستقلة على حدود الرابع من حزيران 
وبحث اللقاء إمكانية افتتاح خط طيران . القدس الشرقية

مباشر بين المملكة وباكستان، وأهميته في دعم التعاون 
قتصادي وتعزيز التبادل التجاري والسياحة بمختلف اال

 .أشكالها بين البلدين

  ٧ ص٢٣/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 محكوم عليها "صفقة القــرن ":مســؤول فرنسي
 بالفشل

 

عبر سفير فرنسا المنتهية واليته  - معا -  عمان
لدى الواليات المتحدة جيرار أرو عن قناعته بأن خطة 

ة الجديدة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين السالم األمريكي

محكوم عليها بالفشل » صفقة القرن«المعروفة باسم 
٩٩%.  

 The ّوقدم أرو، في مقابلة صريحة نشرتها مجلة

Atlantic  األمريكية الجمعة الماضي، رؤيته لجاريد
كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس األمريكي دونالد 

  .«صفقة القرن»ترامب، والذي يعد مهندسا لـ

وذكر السفير المنتهية واليته، ردا على سؤال حول 
أنا مقرب «: تقييمه لواقع عملية السالم في الشرق األوسط

كلما دارت هناك مفاوضات بين طرفين . من جاريد كوشنر
  .«في تاريخ البشرية، فرض األقوى شروطه على األضعف

» صفقة القرن«وتابع متسائال بشأن ما إذا كانت 
لكن ال تنسى %.. ٩٩أقول نعم، «: وم عليها بالفشلمحك

  .«المتبقي% ١

وأوضح أرو أن ترامب يملك قدرة استثنائية للتأثير 
على اإلسرائيليين لدفعهم لتقديم تنازالت، حتى لو لم 
يستخدم هذا النفوذ في السابق، وتابع أن الرئيس األمريكي 

يامين أكثر شعبية بين اإلسرائيليين من رئيس وزرائهم بن
  .نتنياهو، ويعول كوشنر على ذلك في خطته

في المقابل، قال أرو إن الفلسطينيين قد يرون في 
، »سيادة محدودة«آخر فرصة لكسب » صفقة القرن«

إذا » ضخ األموال إلى الفلسطينيين»مضيفا أن كوشنر ينوي
  .قبلوا خطته

ال تنسوا أن العرب خلف «: وذكر السفير
 صفحة ٥٠ بأن الخطة تتألف من تم إبالغنا.. األمريكيين

  .«ّوهي مفصلة جدا، لكننا لم نطلع عليها بعد

واعتبر أرو أن واشنطن في جهودها الرامية 
قد تواجه مشاكل ملموسة بسبب » صفقة القرن«لتطبيق 

اعتقاد اإلسرائيليين أن التوصل إلى حلول ليس في 
مصلحتهم، موضحا أن الوضع القائم يرضي اإلسرائيليين 

، حيث يسيطرون على الضفة الغربية وليسوا تماما
  .مضطرين إلى منح الفلسطينيين الجنسية اإلسرائيلية
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وأعرب السفير عن قناعته بأن إسرائيل لن تقدم 
على تجنيس الفلسطينيين، مما سيكون بمثابة االعتراف 

، كما هو األمر حاليا »دولة للفصل العنصري«رسميا بأنها 
  .في الواقع، حسب قول أرو

وفي رؤيته لشخصية كوشنر، أشار السفير 
ذكي للغاية لكنه ال يمتلك «الفرنسي إلى أن صهر ترامب 

، موضحا أن هذا األمر قد يكون »الجرأة، وال يعرف التاريخ
مفيدا لتفادي التقييمات في جهود إحالل السالم بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين، بينما كوشنر، بسبب عقالنيته 

ازه الواضح إلى اإلسرائيليين، ال يدرك أن المفرطة وانحي
ّالفلسطينيين، إذا خيروا بين االستسالم أو االنتحار،  ُ

  .يختارون الثاني

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت مرارا عن 
وأي وساطة أمريكية لحل » صفقة القرن» رفضها القاطع لـ

النزاع، احتجاجا على قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة 
 .سرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيبإل

  ٦ ص٢٣/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

سنواصل :  الفلسطينيوزير الحكم المحلي
معركة الدفاع عن القدس ومقداستنا اإلسالمية 

  والمسيحية

وزير الحكم المحلي، المهندس  قال –رام اهللا 
سنواصل معركة الدفاع عن القدس : "مجدي الصالح

 اإلسالمية والمسيحية في مواجهة سياسات ومقدساتنا
االحتالل، الرامية لتغيير هويتها الوطنية ومكانتها الدينية 

  ".والتاريخية

لن ندخر أي جهد في سبيل : "وأضاف الصالح
دعم صمود المقدسيين، وتعزيز تواجدهم في العاصمة وفي 
محيطها، وسنواصل العمل على توفير الدعم المالي الالزم 

تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التطويرية، إلقامة و

والتي تهدف باألساس للتسهيل على المواطنين وتثبيتهم في 
  ".أراضيهم

جاء ذلك، خالل لقائه اليوم الثالثاء، مع رؤساء 
الهيئات المحلية في المحافظة في مقر بلدية الرام، وذلك 
بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عدنان 

لحسيني، ووزير شؤون القدس، فادي الهدمي، ونائب ا
محافظ القدس، عبد اهللا صيام، والوكيل المساعد لشؤون 
الهندسة، أحمد غنيم، ورئيس بلدية الرام، راقي غزاونة، 

  .وطواقم الوزارة

ونقل الصالح خالل اللقاء، تحيات القيادة 
ًالفلسطينية، وتحيات رئيس الوزراء للحضور، مؤكدا أن 

ومة الفلسطينية ستولي أهمية بالغة لمحافظة القدس؛ الحك
ًنظرا لخصوصيتها، وستعمل على دعمها من خالل البرامج 
والمشاريع وتنفيذ مجموعة من األنشطة والتدخالت في 
العديد من المجاالت الصحية واالقتصادية والتجارية 
والثقافية واالجتماعية والسياحية ومشاريع البنية التحتية 

  .وغيرها

وأشاد الصالح بصمود األهالي وثباتهم، بالرغم من 
محاوالت االحتالل المتكررة للتضييق عليهم وترحيلهم، 
ًمؤكدا في الوقت ذاته بأن الوزارة، ستعمل على دعم 
ًالتجمعات البدوية والمناطق األقل حظا، والمناطق المحاطة 

  .بالجدار واالستيطان

  ٢٣/٤/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

حكومة إسرائيل يمينية عنصرية : زساندر
  ّونتنياهو متطرف

 

  قال السناتور– ترجمة خاصة –رام اهللا 

الليبرالي اليهودي األميركي بيرني ساندرز، إن إسرائيل 
عنصرية ال تتوقف عن مهاجمة  لديها حكومة يمينية

 .الفلسطينيين
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وقال ساندرز لوكالة أسوشيتد برس األميركية، 
ًمشددا على . عن معاداته إلسرائيلتصريحاته ال تنم  إن

ًأطلقها مؤخرا ليست في هذا  أن جميع التصريحات التي
 ".ًلست معاديا إلسرائيل"ًاإلطار، قائال 

ّورشح الحزب الديمقراطي األميركي ساندرز 
 .ليمثله في االنتخابات الرئاسية المقبلة

ورأى ساندرز أنه من غير الضروري استمرار 
ت الماليين من الدوالرات لصالح األميركي بمئا الدعم

على حق إسرائيل في  ًمؤكدا في ذات الوقت. إسرائيل
الهجمات "الوجود بأمن وسالم وأن ال تعاني من 

 ".اإلرهابية

ذلك ال يعني فقط أن تتعامل الواليات "وقال 
ًالمتحدة مع إسرائيل، بل يجب أيضا أن تتعامل مع 

 ".الفلسطينيين

نظر في سياسات ودعا إلى ضرورة إعادة ال
المتحدة، والتعامل مع الشرق األوسط على  الواليات

بنيامين نتنياهو  إن"وقال خالل المقابلة . أساس مختلف
سياسي يميني متطرف يعامل الشعب الفلسطيني بطريقة 

 ".عادلة غير

ووصف ساندرز بداية الشهر الجاري نتنياهو، 
نتنياهو ال ًمعتبرا أن االنتقادات ضد ". شديد التطرف"بأنه 

  .تمثل معاداة اإلسرائيليين

  ٢٤/٤/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

األردن لن يكون وطنا بديال : واشنطن
  للفلسطينيين والكونفدرالية إشاعة

  

قالت واشنطن، أمس األربعاء، إن األردن لن يكون وطنا  - نيويورك

سط بديال للفلسطينيين، وذلك في إطار خطة السالم األمريكية في الشرق األو

  ).صفقة القرن(المعروفة إعالميا بـ 

وكتب المبعوث األمريكي للشرق األوسط جيسون غرينبالت، في 

اإلشاعات التي تقول إن خطة السالم تتضمن كونفدرالية «تغريدة عبر توتير، إن 

ٕبين األردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية أو أن يصبح األردن وطنا بديال 
  .للفلسطينيين غير صحيحة

وتابع المبعوث . ضاف غرينبالت، رجاء ال تنشروا اإلشاعاتوأ

 .األمريكي بالقول إن الملك عبد اهللا الثاني واألردن حلفاء أقوياء للواليات المتحدة

  ٣ ص٢٥/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الجامعة العربية حذرت دبلوماسيين : هآرتس
  "صفقة القرن"أوروبيين من خطورة 

 

اليوم   هآرتس العبرية،صحيفة كشفت –رام اهللا 
ّالخميس، أن جامعة الدول العربية أبلغت دبلوماسيين عرب 

ّممن لهم اتصاالت باإلدارة األميركية، أنها قلقة  وأوروبيين
ستستجيبان بشكل سلبي مع  من احتمال أن األردن ومصر

دول  ، ما قد يؤثر على"صفقة القرن"خطة السالم المسماة 
 .أخرى في المنطقة

 لصحيفة، إن هناك صراع بين اإلدارةوقالت ا

األميركية، وقيادة السلطة برئاسة محمود عباس من أجل 
العربية إلى جانب كل منهما بشأن  كسب مواقف الدول

 .الخطة

ونقلت عن أحد الدبلوماسيين العرب قوله 
إن اإلدارة األمريكية تدرك أن األردن سوف يجد  للصحيفة،

ًن حاليا في تقارير مبي صعوبة في دعم الخطة كما هو
لمشكلة  وسائل اإلعالم، بدون دولة فلسطينية ودون أي حل

  .الالجئين

 وتشير الصحيفة إلى أن العاهل األردني عبداهللا

الثاني كان قد قال خالل اجتماع مع زعماء يهود في 
الرغم من أنه عقد العديد من  الواليات المتحدة إنه وعلى

كوشنر إال  بقيادة جاريداالجتماعات مع الفريق األميركي 
 .أنه ال يعرف تفاصيل الخطة األميركية

إن الملك عبر "وقال مصدران أمريكيان للصحيفة 
ًتشاؤمه حيال الخطة، مفضال مناقشة قضايا أخرى مثل  عن ّ

 ".الالجئين التي تؤثر على األردن الوضع في سوريا وأزمة
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 ًوبحسب الصحيفة، فإن البيت األبيض يرسم صورة
فاؤال في ظل صالت كوشنير الشخصية مع كبار أكثر ت

ًمبينة أن هدفه حاليا فصل الموقف  المسؤولين الخليجيين، ً
 .العربي الفلسطيني بشأن الخطة، عن موقف العالم

 تدرك اإلدارة أن األردن ومصر ودول عربية"وتقول 

أخرى سوف تجد صعوبة في دعم خطة ال تشمل دولتين 
لشرقية، لكنها تأمل أال ا وعاصمة فلسطينية في القدس

ًيكون الرد العربي رفضا تاما للخطة ً". 

 وأشارت إلى محاوالت جيسون غرينبالت المبعوث

األميركي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، نفي 
أن الخطة تشمل نقل فلسطينيين إلى  األخبار التي تشير إلى

 .سيناء أو إقامة كونفدرالية في األردن

ن غرينبالت التقى في عدة وعلمت هآرتس أ
مع منظمات يمينية في الواليات المتحدة تروج  مناسبات

وقد حدث بعضها قبل  لفكرة تبادل األراضي في سيناء،
 دخول ترامب إلى البيت األبيض، بينما كان غرينبالت

 .ًمستشارا لحملة ترامب االنتخابية

وأشارت إلى أنه حين كشف كبار المسؤولين 
رة باراك أوباما عن هذه االجتماعات، لجأوا في إدا السابقين

أن هذه فكرة من شأنها تعريض  إلى غرينبالت وحذروه من
بأنها  العالقات اإلسرائيلية المصرية للخطر، ورد عليها

ًمتهما الفلسطينيين بنشر معلومات كاذبة ". نظرية مؤامرة"
. تحريض الرأي العام العالمي والعربي ضد الخطة تهدف إلى

 .ل حينهاكما قا

 وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين في اإلدارة

األميركية لديهم قناعات بأن الفلسطينيين يعملون على 
حول سيناء واألردن، من أجل  ترويج مثل هذه األخبار

 .تخريب فرص النجاح

 ًوتحاول اإلدارة األمريكية أيضا توظيف خبراء في

يم شؤون الشرق األوسط للدفاع عن الخطة ومحاولة تقد
وقال شخص . اإلعالم في العالم العربي مزاياها إلى وسائل

إنهم يدركون أن "للصحيفة  يقدم المشورة لإلدارة األميركية
ًلديهم تحديا كبيرا في هذا المجال ً." 

 وأشار كبار المسؤولين األمريكيين إلى نجاح مثل

هذه الخطوة في العالم العربي خالل قضية نقل السفارة 
على الرغم من أن . العام الماضي القدساألميركية إلى 

كانت هناك ثغرات  الدول العربية أدانت هذه الخطوة، إال أنه
 ّفي شدة ردها، وبرز األردن في رده الحاد، فيما استجابت

 .السعودية ومصر بضبط أكبر

وتشير الصحيفة إلى جهود الرئيس عباس في 
رة عرقلة الجهد األميركي من خالل زيارته للقاه محاولة

وقال . كبيرة لعدد من الدول ًمؤخرا ونيته القيام بجولة
أن  إن عباس أراد التأكد من"دبلوماسيون عرب للصحيفة 

ّالقادة العرب لم يغيروا موقفهم من الخطة، في أعقاب وعود 
 ".األمريكية بشأن القضايا االقتصادية واألمنية اإلدارة

 ّوتقول الصحيفة، إن البيت األبيض يعول على

قات كوشنر الوثيقة مع ولي العهد السعودي األمير عال
اإلماراتي محمد بن زايد في نجاح  محمد بن سلمان ونظيره

العاهل  الخطة، ومن ناحية أخرى يعتمد عباس على
السعودي الملك سلمان، الذي أظهر في العام الماضي 

أكثر للقضية الفلسطينية ووعد بأن تعارض  "تقليدية"مقاربة 
  .الفلسطينيين ة ال تلبي مطالببالده أي خط

  ٢٥/٤/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

  اسرائيل تهاجم سويسرا

  

 زعمت صحيفة يسرائيل هيوم - القدس المحتلة
العبرية، اليوم األربعاء أن الحكومة السويسرية تعمل من 
خالل سفارتها في رام اهللا، على تمويل إجراءات قانونية 

 .ضد إسرائيل

فإن هذه الخطوة اتخذت ووفقا لمزاعم الصحيفة، 
منذ عام، حيث نقلت الخارجية السويسرية عبر سفارتها 
في رام اهللا نحو مليوني دوالر لتمويل إجراءات قانونية 
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تقودها منظمات حقوقية فلسطينية وأخرى إسرائيلية 
يسارية مماثلة للدفاع عن حقوق اإلنسان، مثل جمعية 

 .ردأطباء لحقوق اإلنسان، ومركز الدفاع عن الف

وادعت أنها اطلعت على عقود تظهر نقل ميزانية 
ًمالية لتلك المنظمات بهدف تطوير عملها، مشيرة إلى أن 
هذه الخطوة اتخذت بعد فترة قصيرة من توقف الحكومة 
السويسرية عن دعم دائرة حقوق اإلنسان في رام اهللا 

  .بسبب مساعدتها لحركة المقاطعة الدولية

  ١٤ص/٢٥/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

قرار واشنطن حول القدس والجوالن : موسكو
  مزعزع للشرق األوسط

  

اعتبر رئيس جهاز االستخبارات الخارجية 
الروسية سيرغي ناريشكين قرار واشنطن تجاه القدس 
والجوالن المحتل واالنسحاب من اتفاق إيران النووي، 

 .خطوة تزعزع الوضع في الشرق األوسط

سكو لألمن الدولي وقال ناريشكين في مؤتمر مو
قرار الواليات المتحدة االعتراف بالقدس : "اليوم الخميس

عاصمة إلسرائيل وهضبة الجوالن كإقليم تابع للدولة 
اليهودية، خالفا لقرارات األمم المتحدة، وكذلك انسحاب 
واشنطن من جانب واحد من االتفاق النووي اإليراني 

لوضع في يقوض الجهود الجماعية الرامية الستقرار ا
ّوعالوة على ذلك، يعرض للخطر مبدأ . الشرق األوسط

تسوية األزمات في المنطقة عبر المفاوضات متعددة 
  ".األطراف

 ٢٥/٤/٢٠١٩الصباح العربي 

* * * * *  

ندعم مواقف الملك الوصي : مسؤول تركي
 على المقدسات

  

برلمانيون « أكد رئيس مبادرة - ابتر -  عمان
ير الخزانة التركي نور الدين نائب وز» من أجل القدس

نباتي، أن فلسطين قضية المسلمين األولى، وان بالده 
تدعم الموقف األردني، وتساند مواقف جاللة الملك 
عبداهللا الثاني الوصي على المقدسات في القدس 
الشريف، مشددا على ضرورة توحيد الجهود في هذا 

ردني جاء ذلك خالل لقائه الوفد البرلماني اال. المجال
الذي يشارك في الملتقى الفرو آسيوي للتعاون والتنمية، 
ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس لجنة فلسطين النيابية 
يحيى السعود، النائبين سعود ابو محفوظ وانصاف 

 .الخوالدة

  ١ ص٢٦/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

بطريركية الروم األرثوذكس ترفض المساس 
 بالوصاية الهاشمية

  

د غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث،  أك-القدس 
بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين واألردن، على 
موقف بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية الثابت من 
رفض أي محاوالت للمساس بحقوق الكنائس وابنائها، 
مشددا على موقف البطريركية الرافض لمحاوالت المساس 

سيحية واإلسالمية بالوصاية الهاشمية على المقدسات الم
ًفي القدس، ومثمنا دور االردن والسلطة الفلسطينية في 

  .دعم الحقوق المسيحية

جاء ذلك، خالل استقباله امس في مقر 
بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية، رئيس اللجنة 
الرئاسية العليا لشؤون الكنائس الوزير الدكتور رمزي 

 قسيسيه السفير عيسى: خوري يرافقه عضوا اللجنة
وأطلع رئيس وأعضاء اللجنة غبطة  .والسيد نبيل مشحور

البطريرك على آخر فعاليات ونشاطات اللجنة ومنها 
النشاطات المتعلقة بمناصرة الكنائس في مقاومتها 



  
  ١٢٠ 

لمحاوالت المساس بحقوقها وحقوق أبنائها، والزيارات 
الدولية التي قام بها أعضاء اللجنة وكان آخرها الى 

نان حيث التقوا بطاركة ورؤساء الكنائس هناك سوريا ولب
  .في هذا اإلطار

ّوعبر غبطة البطريرك عن استمرار عملية توفير 
األراضي بهدف بناء المساكن ببيت لحم وبيت جاال وبيت 
ساحور في إطار جهود بطريركية الروم األرثوذكس 
المقدسية لتعزيز صمود المسيحيين في األراضي 

 .ُالمقدسة

  ٣ ص٢٧/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

ـن مـة عـلى طاولة مجلـس األنية الفـلسطيالقضي
 اليـوم

 

يعقد مجلس األمن اليوم االثنين  - نيويورك
مناقشته المفتوحة الفصلية حول القضية الفلسطينية، 
حيث يستمع االعضاء الى احاطة من رئيسة الشؤون 
السياسية باالمم المتحدة، روزماري ديكارلو حول اخر 

ورات في االراضي المحتلة باالضافة الى احاطتين من التط
غيديون برومبرج وندى مجدالني، المديرين المشاركين 

إيكو (إلسرائيل وفلسطين في المنظمة غير الحكومية 
  ).بيس الشرق األوسط

ان نيكوالي مالدينوف، » الدستور«وعلمت 
المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ، لن 

لحضور مؤتمر ب وجوده في بروكسل يشارك بسب
  .نالمانحين للفلسطينيي

وقد تحذر، ديكارلو في كلمتها المجلس من أنه  
قد يكون هناك تداعيات خطيرة بسبب غياب وحدة 

فيما سيقوم . المجلس بشأن القضية الفلسطينية
باطالع المجلس على العالقة بين ) برومبرغ ومجدالني(

في المنطقة وال سيما ندرة حماية البيئة والسالم الدائم 
  .المياه في غزة والضفة الغربية المحتلة

ومن المحتمل أن يتم خالل الجلسة مناقشة 
االنتهاكات المتكررة للقرار : العديد من القضايا مثل

 بشأن المستوطنات اإلسرائيلية والعنف ضد ٢٣٣٤
المدنيين واإلجراءات االستفزازية والجهود الرامية إلى 

الحة بين الفلسطينيين واالحتياجات اإلنسانية تعزيز المص
  .لغزة

 ٢٣٣٤وكان مجلس االمن قد طلب حسب القرار 
ًمن األمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس كل ثالثة 

  .عن تنفيذ أحكام هذا القرار«أشهر 

يذكر ان مالدينوف، قدم في اجتماع المجلس 
المجلس  اذار الماضي تقريره التاسع كتابيا إلى ٢٦يوم 

 ، وكان هذا هو التقرير الثاني ٢٣٣٤حول تنفيذ القرار 
المكتوب حول هذه المسألة، حيث تم تقديم التقرير األول 

   .في حزيران من العام الماضي

ويطالب الكثير من الدول االعضاء بالمجلس 
تقديم تقارير مكتوبة حول تنفيذ اسرائيل للقرار بعد أن 

ابقة، نيكي هيالي على ضغطت المندوبة االميركية الس
االمانة العامة باالمم المتحدة بعدم تقديم تقارير خطية 
حول القرار المذكور ومن االعضاء عدم اقتصار االجتماع 
على فلسطين فحسب وانما على كافة الشرق االوسط بما 

وكانت ادارة الرئيس السابق اوباما، . في ذلك ايران
دم قانونية  الخاص بع٢٣٣٤سمحت بتبني القرار رقم 

المستوطنات؛ االمر الذي سمح بتمرير القرار عندما 
صوتت بالده باالمتناع عن التصويت األمر الذي تعارضه 

  .ادارة الرئيس ترامب الحالية

وقد تعرب كلمات الدول المشاركة في الجلسة 
عن مخاوفها من قرار الرئيس ترامب باعترافه بسيادة 

ل وتصريحات نتنياهو اسرائيل على الجوالن السوري المحت
االنتخابية حول وعده بعدم قيام دولة فلسطينية، وأن 



  
  ١٢١ 

إسرائيل ستضم مستوطنات الضفة الغربية او ما يسمى 
وفي هذا الصدد، سيتم التأكيد من قبل . »ج«بالمنطقة 

اعضاء المجلس، والسيما االوروبية، على حل الدولتين 
  .ورفضها لضم الجوالن السرائيل

خالفية ايضا بين الطرفين والتي ومن القضايا ال
ما زالت امام المجلس، الخالف بين إسرائيل وفلسطين 
حول تحصيل الضرائب حيث اجتمع مجلس األمن 

ً آذار الماضي، بناء على ٨لمناقشة هذه المسألة في 
  .طلب العضوين في المجلس، إندونيسيا والكويت

 شباط الماضي، مجلس الوزراء ١٧وأعلن في 
ومة اإلسرائيلية عن خطط لتنفيذ قانون األمني للحك

 مليون ١٣٩ لمنع حوالي ٢٠١٨اعتمده الكنيست عام 
دوالر من تحويالت الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، 
مشيرة إلى ان المدفوعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية 
للفلسطينيين المسجونين بسبب هجمات ضد اإلسرائيليين 

  .ال الضرائبوأفراد أسرهم باستخدام أمو

وتدعي إسرائيل إن المدفوعات تشجع على 
المزيد من العنف اال ان السلطة الفلسطينية تؤكد بأن 
المال يمثل سياسة رعاية اجتماعية أساسية تعتني 

  .بمواطنيها

، تقوم ١٩٩٤ًووفقا لالتفاقية االقتصادية لعام 
إسرائيل بجمع األموال نيابة عن السلطة الفلسطينية ثم 

 شباط الماضي اعادت السلطة ٢٠وفي . حويلهاتقوم بت
 كامل الضرائب المحصلة إلى إسرائيل   الفلسطينية

وال تدفع السلطة . ًاحتجاجا على التغيير في اإلجراءات
الفلسطينية اآلن لموظفي الخدمة المدنية سوى جزء من 
رواتبهم، وتعهدت مؤخرا، جامعة الدول العربية بمئات 

وفي . األمريكية لسد الفجوة الماليةالماليين من الدوالرات 
الشهر الجاري ايضا، أرسلت فرنسا رسالة رسمية إلى 
إسرائيل تطلب فيها اإلفراج عن األموال، لكن إسرائيل 

  .رفضت ذلك

ويؤكد موقف االمم المتحدة، الذي جاء على  
لسان مالدينوف في اجتماع المجلس في شباط الماضي 

 أن يكون له آثار أن االستيالء على األموال يمكن
اقتصادية وأمنية وكذلك تأثير على أي حوار سياسي، 
فيما اعرب معظم أعضاء مجلس االمن، عن قلقهم بشأن 
تأثير هذا الخالف على الوضع اإلنساني واألمني 

  .واالقتصادي، مذكرين باتفاقيات أوسلو

يذكر انه في السابق، حضر صهر الرئيس 
لخاص للمفاوضات األمريكي، جارد كوشنر والممثل ا

الدولية جاسون غرينبالت جلسات ومشاورات المجلس 
دون تزويد االعضاء بتفاصيل خطة السالم االميركية لحل 

 .النـزاع الفلسطيني االسرائيلي

 ١ ص٢٩/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

نفخر بمواقف الملك عبداهللا : السفير الكويتي
 الثاني تجاه القدس والقضايا العربية

  

اكد السفير الكويتي لدى االردن عزيز  -بترا 
الديحاني ان بالده وبتوجيهات مباشرة من سمو األمير 
صباح األحمد الجابر الصباح تؤيد وتدعم وتعتز بالوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 

 . القدس

 نظمته جامعة الشرق االوسط  واضاف في لقاء
وسط ان االردن بفضل قيادة بالتعاون مع برنامج حوارات 

جاللة الملك عبد اهللا الثاني يقف على ارض صلبة وهو 
يراعي جميع الظروف االقليمية والدولية والتحديات 

 .ويستطيع ان يتعامل معها بحكمة ومسوؤلية

وعبر عن اعتزاز بالده بحكمة جاللة الملك عبد 
نحن بقيادة  "  وقال. اهللا الثاني وموقفه من صفقة القرن

مو امير البالد ندعم االردن والقيادة الهاشمية تجاه س
قضية القدس ولن نتوقف عن الدعم واالعتراف بالوصاية 



  
  ١٢٢ 

الهاشمية على المقدسات االسالمية في فلسطين وفي 
 .>>...جميع المحافل والمواقف الدولية

وأكد أن استقرار األردن يعني الكويت ... <<
قى الملك عبد اهللا يجب ان يب"ودول الخليج قاطبة مؤكدا 

الثاني بهذه المكانة العالمية المرموقة تقديرا لمكانته 
ومواقفه العظيمة تجاه مختلف القضايا خاصة القضية 

 .>>..."الفلسطينية

 ٤ ص٢٩/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

األردن مركز الستقرار : السفير اإليطالي
المنطقة والوصاية الهاشمية تحقق التوازن في 

ال يمكن قبول القرارات .. لمقدسةالمدينة ا
  األحادية المتعلقة بمدينة القدس

 

السفير اإليطالي  أكد – ّالعبادي صالح.  د:حوار
في عمان فابيو كاسيزي أن بالده تنظر إلى األردن كنقطة 
مركزية الستقرار المنطقة، مشددا على أهمية العالقات 

عين الدبلوماسية بين البلدين والتي مضى عليها نحو سب
  .عاما

وجدد كاسيزي التأكيد على الدعم االيطالي 
للوصاية الهاشمية كما قال الرئيس االيطالي ماتاريال، 
خصوصا وان االستقرار والتوازن في المدينة عملية 
معقدة، وان الهاشميين تمكنوا دائما من الحفاظ ليس فقط 
على الوصاية على األماكن المقدسة، بل في الحفاظ على 

  . ممكن من التوازن في المدينةأكبر قدر

وحول القدس استذكر تأكيد الرئيس االيطالي 
المتفق مع موقف االتحاد األوروبي المتمثل في أن وضع 
مستقبل مدينة القدس يجب أن يحدده جميع األطراف 
الفاعلة، لذلك يجب التفاوض عليها، وال يمكن قبول 

متحدة القرارات األحادية ويجب احترام قرارات األمم ال
  ....والقانون الدولي

  ما هو موقف إيطاليا من قضية القدس؟

قال الرئيس االيطالي إنني ال أزال أتفق مع 
موقف االتحاد األوروبي المتمثل بأن وضع القدس يجب 
أن يحدده جميع األطراف الفاعلة، لذلك يجب التفاوض 
عليها، وال يمكن قبول القرارات األحادية ويجب احترام 

  .ألمم المتحدة والقانون الدوليقرارات ا

وقداسة البابا القديس فرنسيس قال إن القدس 
ًيجب أن تكون جزءا مشتركا من البشرية، ألن المدينة  ً

اليهودية والمسيحية : هي مهد الديانات الثالث الكبرى
  .واإلسالم وهي مدينة العالم والبشرية

في هذا السياق، فإن دور الوصاية الهاشمية 
لرئيس ماتاريال يتمتع بالدعم والتأييد الشديدين كما قال ا

ألنه حقق االستقرار والتوازن في المدينة وتمكن 
الهاشميون دائما من الحفاظ ليس فقط على الوصاية 
على المدينة، ولكن أيضا في الحفاظ على أكبر قدر 

  ....ممكن من التوازن في المدينة

 ٩ص/٢٩/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  

  

فلسطين والقدس الجرح : كيالرئيس التر
  النازف والجوالن سورية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن 
والقدس بمثابة الجرح النازف في  قضية فلسطين

سورية  المنطقة، مشددا على أن مرتفعات الجوالن
 ".إسرائيلية"وليست 

وأشار أردوغان، في كلمة خالل االجتماع 
في أنقرة إلى " والتنمية لةالعدا"التشاوري والتقييمي لحزب 

 تحولت إلى برميل بارود بسبب ممارسات"أن المنطقة 

 ."التي ال تعترف بالحقوق والقوانين واألخالق" إسرائيل"



  
  ١٢٣ 

تتطاول دائما " اإلسرائيلية"أن الحكومة "وأكد 
على حرمة القدس وتحتل األراضي الفلسطينية، ضمت 

 ."مؤخرا مرتفعات الجوالن السورية

ضرورة أن تكف الحكومة وشدد على 
 .عن سياساتها الخطيرة هذه بشكل فوري" اإلسرائيلية"

ُوشدد على أن المشاكل لن تحل دون التوصل 
وحريات الفلسطينيين،  إلى اتفاق شامل يضمن حقوق

 ويعترف بالقدس الشرقية عاصمة لهذا البلد، مؤكدا أن
ستواصل الدفاع عن قضية القدس وأشقائها  تركيا"

 ."ين حتى لو بقيت وحدهاالفلسطيني

أن مرتفعات الجوالن لسوريا "وأضاف أردوغان 
كيان محتل بعمليات االحتالل  التي هي" إسرائيل"وليست لـ

إلى أن  ، الفتا"١٩٤٧ًالتي قاموا بها تدريجيا منذ عام 
الكيان المحتل يستمد قوته مع األسف من الواليات "

 ."احتالله مع هذه القوة المتحدة، ويواصل

مليء بالعواقب المريرة "ّذكر بأن تاريخ القدس و
، معتبرا في "المدينة بأيديهم القذرة للذين تطاولوا على

التاريخ يكرر  السياق ذاته أنه ليس من مصلحة أحد جعل
  .نفسه من جديد

  ٢٩/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

آمال إحياء حل الدولتين ما : األمم المتحدة
  ف ضم األراضي بالمستقبلزالت تستبدل بمخاو

  

 قالت – ابراهيم وكاالت  كامل–القدس المحتلة 
وكيلة األمين العام للشؤون السياسية وبناء السالم، روز 
ماري ديكارلو، ان آمال حل الدولتين ما زالت تستبدل 

  .بالمخاوف المتنامية بشأن ضم األراضي في المستقبل

، عقد أمسووفق مركز أخبار األمم المتحدة 
مجلس األمن الدولي جلسة حول الوضع في الشرق 
األوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، استمع خاللها 

األعضاء إلى إفادات من إدارة الشؤون السياسية وبناء 
السالم، وندى مجدالني وغيدون برومبيرغ المشاركين في 

 التي Eco Peace Middle Eastتأسيس منظمة 
ٕسطينيين واسرائيليين في تجمع متخصصين أردنيين وفل

  .مجال البيئة

روز ماري ديكارلو، بدأت إحاطتها بالقول إن 
غياب الحل السياسي يقوض جهود معالجة األزمة 
اإلنسانية واالقتصادية والسياسية في األرض الفلسطينية 

  .المحتلة

تحت ضغط العنف والتوسع االستيطاني "
عدام الثقة، والتدابير األحادية واالنقسام الفلسطيني وان

آمال . تبقى آفاق السالم العادل والدائم بعيدة المنال
ُإحياء حل الدولتين، ما زالت تـستبدل بالمخاوف المتنامية 

  .بشأن ضم األراضي في المستقبل

احتمال إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء 
ُومتصلة جغرافيا ما زالت تـقوض بالحقائق على 

هن لن يؤدي سوى إلى مزيد من إن الوضع الرا....األرض
  ".التدهور والتشدد بين األطراف والمعاناة والصراع

وتطرقت ديكارلو إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية 
الجديدة، وحثت كل الفصائل الفلسطينية والقادة 
السياسيين على العمل معا بحسن نية لتوحيد غزة 

  .والضفة الغربية تحت حكومة فلسطينية شرعية واحدة

ا أشارت إلى االنتخابات اإلسرائيلية وتكليف كم
رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، 
وأكدت استعداد األمم المتحدة للعمل مع الحكومة بعد 

  ...تشكيلها

 ٢٢ ص٣٠/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  .."صفقة القرن"عباس يجدد رفضه لـ 

 



  
  ١٢٤ 

د عباس  جدد الرئيس الفلسطيني محمو–رام اهللا 
 رفض استالم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل أمس

لصالح السلطة الفلسطينية في حال كانت منقوصة، كما 
التي يتوقع أن تعلن عنها " صفقة القرن"جدد رفضه 

  .اإلدارة األميركية هذا الصيف

، أمسبالسياق، أطلقت شخصيات وطنية ودينية 
 الوحدة مبادرة جديدة إلنهاء االنقسام واستعادة

  .الفلسطينية ومواجهات مخططات االحتالل

وكشف الرئيس عباس، عن أن الدول العربية لم 
طلب السلطة توفير شبكة  على – اللحظة حتى – ترد

ً مليون دوالر شهريا، جراء ١٠٠أمان عربية بمبلغ 
أموال " إسرائيل"األزمة المالية التي تعيشها بسبب اقتطاع 

  .ن موازنتهام % ٧٠المقاصة التي تشكل 

وقال عباس خالل ترؤسه اجتماعا للحكومة في 
موقفنا كما هو، ولن "مقر مجلس الوزراء بمدينة رام اهللا، 

  ."نقبل استالم األموال من إسرائيل منقوصة

وأشار إلى اتصاالت بين السلطة الفلسطينية 
ٕواسرائيل حول الخصومات التي اقتطعتها إسرائيل من 

لح السلطة الفلسطينية، قائال الضريبة التي تجبيها لصا
يحاولون بكافة الوسائل أن يشرعنوا الخصومات المتعلقة "

برواتب الشهداء واألسرى والجرحى، لن ولن ولن نقبل 
  ."بهذا مهما كلفنا ذلك من ثمن

وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية 
 مليون دوالر شهريا من عائدات الضرائب ١٩٠حوالى 

جاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر على التبادل الت
  .اإلسرائيلية

فبراير الماضي بدء /وأعلنت إسرائيل في شباط
 ماليين دوالر، معتبرة أنها تعادل ما تدفعه ١٠حسم نحو 

السلطة شهريا لصالح أسر المعتقلين في السجون 
  .اإلسرائيلية أو الذين قتلوا خالل مواجهات مع إسرائيل

عامة للشؤون المدنية وأعلن رئيس الهيئة ال
الفلسطينية الوزير حسين الشيخ في بيان نشرته وكالة 

 أنه أبلغ الجانب أمس) وفا(األنباء الفلسطينية 
اإلسرائيلي بالموقف الرسمي للسلطة حيال عائدات 

  .الضرائب المنقوصة

وقد أبلغ الشيخ وزير المالية اإلسرائيلي موشيه 
ثا خالله تطورات كحلون ذلك خالل اجتماع قبل يومين بح

وقال البيان إن . األزمة المالية التي تعيشها السلطة
أكد للوزير كحلون أن حكومته تتحمل تداعيات "الشيخ 

  ."هذه األزمة

وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن رئيس الوزراء 
بينامين نتانياهو وكحلون بحثا األحد موضوع نقل أموال 

  .عباس باستالمهإالضرائب إلى السلطة وامكانية إقناع 

وقال عباس خالل اجتماع الحكومة إنه طلب من 
الدول العربية خالل اجتماع القمة العربية األخير في 

  . مليون دوالر كنوع من شبكة األمان١٠٠تونس مبلغ 

ال نعلق آماال كبيرة، لكن ممكن اعتبار "وتابع 
ِالمبلغ بمثابة دين نعيده فور إعادته لنا من قبل 

  ."إسرائيل

ن جهة أخرى، جدد الرئيس الفلسطيني رفضه م
  .، مشيرا إلى أنه أبلغ الجامعة العربية ذلك"صفقة القرن"

تهكما " صفقة القرن"ويطلق الفلسطينيون اسم 
على الخطة الهادفة لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي 
والتي يتحدث عنها الرئيس األميركي دونالد ترامب منذ 

  .تسلمه السلطة

نسمع كثيرا عنها، لقد وصلت فعال "قال عباس 
ما سيأتي ليس مهما، لكن ) …(وليس هناك ما ننتظره 

  ...."الذي مضى هو األهم

 ٣٨ ص٣٠/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  
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أي حل للقضية الفلسطينية ال : السعودية
  "لن يكتب له النجاح"يشمل إقامة دولة 

 

 أكدت المملكة العربية – وكاالت – فلسطين اليوم
دية أن القضية الفلسطينية هي قضيتها األولى، السعو

وأن أي حل مقترح ال يشتمل على حق الفلسطينيين في 
/ إقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران

 وعاصمتها القدس الشريف، لن يكتب له ١٩٦٧يونيو 
 .النجاح

جاء ذلك في كلمة المملكة بجلسة لمجلس األمن 
ين بمقر المجلس بنيويورك الدولي عقدت مساء االثن

الوضع في الشرق األوسط بما في ذلك القضية "تحت بند 
، والتي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى "الفلسطينية

  .ُاألمم المتحدة السفير عبداهللا بن يحيى المعلمي

إن إسرائيل قد أخفقت بشكل "وقال المعلمي 
ردة في واضح في تنفيذ تعهداتها للوفاء بالتزاماتها الوا

ميثاق األمم المتحدة باستمرارها في االنتهاك الصريح 
ًلحقوق اإلنسان، مشيرا إلى أن آخر الممارسات غير 
المشروعة كان إقدام إسرائيل على قانون يسمح لسلطات 
االحتالل باحتجاز مخصصات وأموال ذوي الشهداء 

  ."واألسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب

 ملتزمة بإطارات الشرعية وأكد أن المملكة ستظل
الدولية متمثلة في قرارات مجلس األمن ذات الصلة 
ًومبادرة السالم العربية، مجددا تأكيد المملكة على أهمية 
توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية القدس المحتلة 
والحفاظ على هويتها العربية واإلسالمية والمسيحية وعلى 

ة، وأن تنهي إسرائيل احتاللها مكانتها القانونية والتاريخي
لجميع األراضي العربية بما فيها مزارع شبعا وغيرها من 

  ....األراضي اللبنانية المحتلة

٣٠/٤/٢٠١٩فلسطين اليوم 
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موقف قوي للملك : موقع مونيتور األمريكي
  عبداللـه في نصرة القدس

   

 موقع المونيتور األمريكي موقف الملك - عمان
، وقال الموقع في »الصلب» عبد اهللا الثاني من القدس بـ

الملك عبد «مقال كتبه الصحفي المقدسي داود كتاب إن 
اهللا أظهر الشجاعة في الدفاع عن مواقف مبدئية فيما 

  .يتعلق بالقدس

كان هناك تناغم بين مواقفه «وحسب كتاب 
العلنية وقراراته وكانت الرسالة للعالم وخاصة اإلدارة 

ًمريكية أنه حتى أكثر الدول العربية اعتداال ودعما اال
للواليات المتحدة لن تتراجع قيد انملة فيما يتعلق 

  .بالقدس

وفيما يلي نص المقال الذي حمل عنوان موقف 
  :قوي للملك عبد اهللا في نصرة القدس

من غير المعتاد أن يتحدث كبار السياسيين 
فعادة .  المراوغةجمال مطلقة ال توفر أي مجال للتراجع أو

ما يطلق المسؤولون جمال توفر لهم إمكانية التعديل في 
حال تغيرت الظروف، ولكن ما حدث في مدينة الزرقاء 

ففي حديثه حول .  آذار كان االستثناء لهذا األمر٢١في 
القدس أمام شخصيات وزعماء عشائر في الزرقاء لم 

وبلغة يترك العاهل األردني أي مجال للمراوغة حيث قال 
ما رح أغير موقفي من القدس «عامية بسيطة ومباشرة 

كلمات الملك جاءت بعد تسعة أيام من .»وشعبي كله معي
قيام الزعيم األردني بزيارة خاطفة للعاصمة االمريكية 
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واشنطن التقى خاللها بفريق المفاوضات التابع للرئاسة 
تحليالت صحفية قالت ان الملك يتعرض . االمريكية

تزايدة لقبول مخططات أمريكا لما يسمى بـ لضغوط م
والتي من المقرر اإلعالن العلني عنها » صفقة القرن«

 نيسان ٩بعد انتهاء االنتخابات اإلسرائيلية المتوقعة في 
  .القادم

الواليات المتحدة بحاجة ماسة الى طرف عربي 
يدعم مخططاتها بسبب استمرار مقاطعة القيادة 

ريكية منذ كانون اول ديسمبر الفلسطينية لإلدارة األم
 عندما أعلن الرئيس ترامب عن مخططاته نقل ٢٠١٧

  .السفارة األمريكية من تل أبيب للقدس

لم تطول الفترة لفحص مدى جدية الملك فيما 
يتعلق بالقدس، ففي الرابع والعشرين من اذار أعلنت 
رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانكيال وخالل خطابها 

» سعيدة«مر اإليباك السنوي في واشنطن إنها أمام مؤت
ستقوم بنقل «لتعلن انها كرئيسة وزراء رومانيا وحكومتها 

  «.السفارة الى القدس عاصمة دولة إسرائيل

وفي اليوم التالي كان متوقعا ان يقوم العاهل 
األردني بزيارة رسمية للعاصمة الرومانية بوخارست 

الديوان الملكي للمشاركة بعدد من االجتماعات ولكن 
 آذار ان الملك قرر إلغاء الزيارة لرومانيا ٢٥أعلن في 

  .نصرة للقدس«

وحسب بيان الديوان الملكي الصحفي فقد كانت 
الزيارة لرومانيا والتي تحتل الرئاسة الدورية لالتحاد 
األوروبي وقد كان مخططا ان تشمل لقاءات مع الرئيس 

كما وكان . انيةالروماني كالوس ابهونيس وقيادات برلم
ًالملك متوقعا ان يشارك في مؤتمر لمناهضة التطرف 

كما وكان . والمسمى بلقاء العقبة برعاية رومانية واردنية
متوقعا ان توقع رومانيا واألردن عدة اتفاقيات تجارية 
والمشاركة في ندوة اقتصادية يشارك فيها ممثلون عن 

 نتج عنه قرار الملك.القطاع الخاص الروماني واألردني

 فقد اتصل ،وبسرعة الثناء من فلسطينيين واردنيين
 آذار ٢٥الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الملك في 

  .لشكره على موقفة الصلب من القدس

حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
 الملك كان التحرير الفلسطينية قالت للمونيتور ان موقف

نزيه يتماشى مع هذا الموقف الجريء وال«: جريئا
وقالت » .المقدسة في القدسمسؤولياته كراع لألماكن 

بحاجة الى رؤساء مثله الذين ال يقدمون «اننا : عشراوي
التأييد «.الخدمة اللفظية فقط بل لهم مواقف قوية ومبدئية
  . للملك أيضا جاء من قيادات ونشطاء فلسطينيين

الناطق باسم حركة فتح للشؤون الدولية زياد 
إن «: ل ابو زياد قال للمونيتور ان قرار الملك تاريخيخلي

قرار جاللة الملك عبد اهللا الغاء زيارته لرومانيا تعكس 
موقفا صادقا والتزاما تاريخيا للعائلة الهاشمية والمملكة 
األردنية الهاشمية في دعمها وحمايتها للمقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس وحماية القانون الدولي 

التشريعات التي ترفض ادعاءات إسرائيل المتعلقة و
  «.بمناطق القدس الشرقية المحتلة

لقد ايد الملك النقابات المهنية والتي أصدرت 
ًبيانا مشتركا دعما للملك كما وعبر ممثلو الشعب في . ً

 آذار دعما للملك ٢٥البرلمان من خالل جلسة يوم 
  .ومواقفه

 إلعمار وصفي كيالني رئيس الصندوق الهاشمي
المسجد األقصى قال للمونيتور ان ما يحدث في العديد 

ان تحرك رومانيا يعبر عن خطر ": من دول أوروبا مقلق
للسالم اإلقليمي ودور األردن في حماية المقدسات الدينية 

  ."في القدس

وحسب الدستور الروماني فان الرئيس يجب ان 
  . يوافق على أي قرار يتعلق باألمور الخارجية

رئيس يوهانس رفض اقتراح رئيسة وزرائه ال
في أمور السياسات » جاهلة«واصفا اياها بانها 
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يبدو ان موقف الملك وتصريحات رئيس رومانيا .الخارجية
انا ": اجبر رئيسة الوزراء على التراجع عن موقفها المعلن
لم . قلت ان كافة الخطوات الدستورية يجب ان تتم أوال

  ". قلت انه علينا احترام الدستور.اقل انني سأنقل السفارة

 ٢٥قالت دانكيال للتلفزيون الروماني في 
لقد أظهر الملك عبد اهللا الثاني الشجاعة في الدفاع .آذار

  . عن مواقف مبدئية فيما يتعلق بالقدس

وقد كان هناك تناغم بين مواقفه العلنية وقراراته 
حتى وكانت الرسالة للعالم وخاصة اإلدارة االمريكية انه 

ًأكثر الدول العربية اعتداال ودعما للواليات المتحدة لن 
 .تتراجع قيد انملة فيما يتعلق بالقدس

  ٥ ص١/٤/٢٠١٩الدستور 
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األردن مستمـر بـدوره .. رسالة الملك في القمة
  التاريخي في حماية القدس

 

وضع جاللة الملك عبد اهللا الثاني، إخوته ملوك 
 في كلمته بأعمال القمة العربية في وقادة الدول العربية

تونس، بصورة جلية للتحديات التي تشغل أمتنا، وتتطلب 
منا االنتقال من مواجهتها كل على حدة إلى التطبيق 

  .الحقيقي لمفهوم العمل العربي المشترك

ًهي رسالة ملكية يرى فيها جاللة الملك طريقا 
 األمة الستعادة األقطار العربية بوصلتها ويقود زعماء

ًمجتمعاتهم نحو األمن واالزدهار، واضعا على أجندة 
القمة أولوياتنا العربية في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية والقدس التي بقيت في وجدان جاللته 
ًوشعبه، عقيدة ونبضا ومصيرا ال تراجع عن حمايتها  ً

  .والدفاع عنها

 تحديد ّإن ما تضمنته كلمة جاللة الملك من
لألوليات والثوابت، تستوجب حالة من االستنفار العربي، 
لتدارك حال األمة، حيث يواجهها مصير صعب، في حال 

بقيت على هذا النحو من االنقسام، وما تأكيد جاللته بأن 
التجارب أثبتت خالل السنوات الماضية بأن تحدياتنا 

 أن العربية عابـرة للحدود، وليس بإمكان أي دولة منفردة
تدافع عن مصالحها وتواجه األطماع والتدخالت الخارجية 
وتنعم بـازدهارها دون عمقها العربي، إال نداء الحكيم 
ألبناء أمته، نحو الوصول لنقطة تحول إيجابية للخروج 
بمواقف موحدة ورؤى مشتركة تجابه التحديات التي 
تواجه األمة العربية حيث التحدي المشترك ال يمكن 

  . إال بإرادة مشتركةمواجهتـه

لقد أبرق جاللة الملك برسائل واضحة، نؤمن 
في األردن من خلف جاللته بأنها السبيل نحو حالة 
جامعة نواجه من خاللها التحديات الماثلة والتي تهدد 
منظومة العمل العربي وتقوض من قضايانا المصيرية، 
وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث يؤكد جاللة الملك 

الوجدان العربي وأن  نها ستبقى الهم األول الذي يشغلبأ
األساس في التعاطي معها البد أن يكون ضمن ثوابتنا 
العربية، حيث يجب أن تبقى القضية العربية المركزية 
واألولى، فال أمن وال استقرار وال ازدهار في المنطقة دون 
حل عادل ودائم لها يلبي طموحات الشعب الفلسطيني في 

 دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام إقامة
 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى حل ١٩٦٧

  .الدولتين ومبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية

وفي موقف ثابت راسخ ال يتزحزح، يجدد جاللة 
ًالملك التأكيد على ثوابتنا بأن األردن انطالقا من الوصاية 

 المقدسات اإلسالمية والمسيحية، مستمـر الهاشمية على
  .بـدوره التاريخي في حمايتها والدفاع عنها

ًوعلى النحو الذي يشغل بال جاللته دوما، في 
أمن واستقرار األشقاء، ومن نظرة اإلدراك لوجوب استعادة 
األشقاء العراقيين دورهم المهم في العالم العربي، يؤكد 

يجابية في العراق الشقيق جاللته على أهمية التطورات اإل
حيث نجاح العملية السياسية وتشكيل الحكومة، وهو ما 
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نتطلع إليه في األردن إلى العمل الوثيـق مع األشقاء 
لترجمة العالقات الثنائية المتميزة وتحويـلها إلى فرص 
وبرامج على أرض الواقع وذلك انطالقا من واجب دعمهم 

ضد اإلرهاب للحفاظ على ما حققوه من انتصارات 
  .واستكمال مسيرة البناء

وعن سوريا، يجدد الملك الموقف الثابت بأن ال 
بديل عن حل سياسي يحفظ وحدتها أرضا وشعبا ويضمن 
ًعودة آمنة وطوعية لالجئين إلى وطنهم، معرجا نحو 
الدور الكبير الذي بذلته المملكة في استضافة الالجئين، 

نهم سالمين آمنين، واستمرارها بذلك حتى يعودوا إلى وط
ًمثلما يجدد ثابتا أردنيا بأن الجوالن هي أرض سورية  ً

  .محتلة وفقا لكل قرارات الشرعية الدولية

هي رسائل هدفها ومقصدها صالح أمتنا جمعاء، 
فبعد أن عانت من آفة اإلرهاب ومحاوالت تشويه هويـتـنا 
ٕالعربية اإلسالمية األصيلة وارثـنا القائـم على الرحمـة 

التسامح وحرمة الروح اإلنسانية، ما زالت التحديات و
ماثلة في القضاء على هذا الفكر المتطرف، ولدينا من 
التحديات ما يستوجب تعظيم المشتركات وترك الخالفات، 
فال كاسب من حالة التشرذم واالنقسام سوى العدو 
المتربص بنا، وفي كلمته يدق جاللته ناقوس الخطر، أن 

اقعنا ولتكن القمة نقطة تحول إيجابية تعالوا ننهض بو
للخروج بمواقف موحدة ورؤى مشتركة تجابه التحديات 

 .التي تواجه األمة

  ١٨ ص١/٤/٢٠١٩الدستور 
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تقرير الشؤون الفلسطينية الشهري يبرز 
 مواقف الملك تجاه القدس والمقدسات

  

أبرز التقرير الشهري  -  كمال زكارنة-عمان 
اضي الذي يصدر شهريا عن دائرة لشهر شباط الم

الشؤون الفلسطينية، تأكيد جاللة الملك عبداهللا الثاني، 

ضرورة وقف التصعيد اإلسرائيلي في القدس واالنتهاكات 
المتواصلة تجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحية وبشكل 
خاص االعتداءات اإلسرائيلية تجاه المسجد األقصى 

فية األحداث األخيرة التي الحرم القدسي، على خل/المبارك
  .في القدس» باب الرحمة«شهدها 

كما أكد جاللته حسب التقرير، أمام رؤساء 
) ٢٩(البرلمانات العربية المشاركين بأعمال الدورة الـ

لالتحاد البرلماني العربي على موقف األردن الثابت تجاه 
القضية الفلسطينية القضية المركزية، مشيدا بمواقف 

رلماني العربي الداعمة لحقوق األشقاء االتحاد الب
الفلسطينيين والدفاع عن القدس وتقديم الدعم لالجئين 
الفلسطينيين، وتأكيد أهمية تكثيف الجهود إلطالق 
مفاوضات سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على 
أساس حل الدولتين ومبادرة السالم العربية وبما يفضي 

 المستقلة على خطوط الرابع إلى إقامة الدولة الفلسطينية
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧من حزيران عام 

من جانبه، واصل االحتالل اإلسرائيلي خالل 
، انتهاكاته المعهودة في األرضي ٢٠١٩ شهر شباط

الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في 
ٍتحد لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، 

ستمرارا لممارسة سياساته االستيطانية والتهويدية وا
والعنصرية ضد الفلسطينيين، بكافة أشكالها من قتل 
واعتقال وهدم واستيطان وتهويد دون االكتراث بالقرارات 
واالتفاقيات الدولية، وتنفيذا للمطامع االحتاللية، مبددا 
بذلك سائر الجهود الرامية الى التوصل الى حل دولتين 

ن، سالبا الشعب الفلسطيني حقه في قيام دولة لشعبي
مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 

 .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

  ٦ ص١/٤/٢٠١٩الدستور 
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يرصد منع الصالة بحق " األورومتوسطي"
  مقدسيين

 

المرصد األورومتوسطي لحقوق  أطلق – صفا
ًرا يوثق االنتهاكات اإلسرائيلية  تقرياالثنيناإلنسان اليوم 

بحق السكان الفلسطينيين في مدينة القدس خالل شهر 
إسرائيل .. ممنوعون من الصالة"فبراير الماضي بعنوان 

  ".تواصل تقييد الحق في حرية العبادة للمسلمين في القدس

واستعرض التقرير التصاعد الواضح في 
لسكان الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية ضد ا

الفلسطينيين، كاإلبعاد التعسفي عن المسجد األقصى 
واالحتجاز واالعتقال، ومداهمة المنازل والعبث بمحتوياتها، 
ًفضال عن االعتداء على حق الفلسطينيين في العبادة 

  .وممارسة الشعائر الدينية

ورصد التقرير حاالت االعتقاالت التعسفية التي 
واهية، وحاالت دهم تمارسها السلطات بحقهم تحت حجج 

منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وترويع ساكنيها 
واعتقال بعضهم دون مذكرات اعتقال أو تفتيش، وسياسات 
التضييق وتقييد الحريات ومنعهم بكل السبل من ممارسة 

  .أنشطتهم الدينية واالجتماعية والسياسية

ّوأضاف األورومتوسطي أن التقرير سلط الضوء  ّ
ص على األحداث التي شهدتها منطقة باب الرحمة بشكل خا

شرقي المسجد األقصى، وما رافقها من اعتداء على 
ّالمصلين والتضييق على حرياتهم الدينية، حيث وثق 
التقرير إغالق السلطات اإلسرائيلية للمسجد األقصى لنحو 

 ساعة على خلفية األحداث، وعرض شهادات وصور ١٢
رضوا لالعتداء واالحتجاز واإلبعاد ّلعشرات المصلين الذين تع

  .بسبب مشاركتهم في األحداث

ّوأوضح أن السلطات اإلسرائيلية ما زالت تمارس 
سياسة تعسفية قاسية تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس 
فيما يتعلق ببيوتهم ومساكنهم، إذ تسعى إلى تهجيرهم من 

خالل االمتناع عن إصدار رخص للبناء، وهدم منازلهم 
  .حالهم التجاريةوم

ويرصد التقرير استمرار بلدية االحتالل في القدس 
خالل شهر فبراير بتوزيع إخطارات الهدم، وتنفيذ أوامر 
ّالهدم لعدة عقارات يسكنها الفلسطينيون شرقي القدس؛ 
بحجة البناء بدون استصدار رخص قانونية، وقد شملت 

ل جب"و" بيت حنينا"هذه الحملة هدم منازل في بلدتي 
  .وغيرهما" المكبر

ّوبين أن الممارسات اإلسرائيلية ضد السكان  ّ
ًالفلسطينيين في القدس تمثل انتهاكا لحقوقهم في العيش 
الكريم، واعتداء على حقوقهم المدنية والسياسية والدينية، 
ًوتعديا على القوانين الدولية التي تحظر ارتكاب تلك 

  .االنتهاكات

الدولي إلى تحمل ودعا األورومتوسطي المجتمع 
مسؤولياته تجاه القدس والسكان الفلسطينيين فيها، 
وحمايتهم باعتبارهم سكان منطقة محتلة بموجب قرارات 
مجلس األمن والجمعية العامة، كما طالب مجلس األمن 
باتخاذ خطوات فورية لحماية الوضع القانوني للمدينة 

ية في المقدسة، واعتبار الممارسات واإلجراءات اإلسرائيل
  .المدينة تعسفية وواجبة اإللغاء

 ١/٤/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

قمة (األردن يفرض المشهد الفلسطيني على 
  )تونس

 

لم يحفل البيان  -فتحي األغوات . د-عمان  
الختامي للقمة العربية في دورتها الثالثين التي عقدت 
في تونس بما هو جديد، فالبيان الختامي للقمة مثل غيره 

بيانات للقمم العربية السابقة، مجامالت بروتوكولية من ال
  .وتطابق في وجهات النظر فيما الواقع مخالف لذلك

االستثناء في قمة تونس كان ما تضمنه البيان 
الخاتمي فيما يخص التأكيد على أهمية الوصاية 
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الهاشمية التاريخية التي يتوالها جاللة الملك عبد اهللا 
سالمية والمسيحية في القدس الثاني، على المقدسات اإل

الشرقية، وخصوصا المسجد األقصى والحرم القدسي 
الشريف، ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات 

  .وهويتها العربية اإلسالمية والمسيحية

هذا الموقف العربي الداعم لحق الوصاية 
الهاشمية على المقدسات يمثل نجاحا للدبلوماسية 

الثاني على  اللة الملك عبداهللاالردنية التي يقودها ج
الصعيد العربي والدولي في حماية الوجود العربي في 
القدس وحماية المقدسات االسالمية والمسيحية من 

  .االنتهاكات االسرائيلية

كان : الوزير االسبق الدكتور صالح ارشيدات قال
من المتوقع ان تشكل القمة العربية فرصة مواتية لحدوث 

ين كل االطراف المتخاصمة بحضور مصالحة عربية ب
عدد من القادة العرب لكن الجامعة العربية لم تحسن 
اختيار قاسم مشترك اعظم لعمل مصالحة ولو مصالحه 

  .اولية أقلها تقود فيما بعد لعالقات تمهد للمصالحة

واضاف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كان 
ثاني فيما المؤتمر داعما لمواقف جاللة الملك عبداهللا ال

يتعلق بالقدس والوصاية الهاشمية وتأكيد الرئيس 
الفلسطيني على الوصاية االردنية على القدس والتعاون 

  .فيما يخص القدس أعطى االردن موقفا جيدا

وواضح ارشيدات ان موضوع القدس وعمقه التي 
من سكانها هؤالء يعتبروا % ٣٦يشكل فيه العرب حوالي 

سية االردنية وبالتالي اي اردنيين فهم يحملون الجن
اختالل في معادلة وجودهم في القدس الغراض صفقة 
القرن او الدولة اليهودية القومية هذا سوف يؤثر على 
القدس واالردن من خالل اخالء القدس من العرب 

  .وتهجيرهم

أستاذ علم االجتماع السياسي في الجامعة 
ن جديد االردنية الدكتور بدر ماضي قال اذا كان هنالك م

في هذه القمة فهو اعادة الروح في القضية الفلسطينية 
وعلى رأسها رمزية القدس كعامل اساسي ومهم جدا في 
الصراع العربي االسرائيلي وكمحدد اساسي الي عالقات 

  .مستقبلية بين العرب واسرائيل والفلسطينيين

واضاف ان جديد القمة العربية ان االردن 
لفلسطيني والقضية استطاع ان يفرض المشهد ا

  .الفلسطنية على اجندة واهداف القمة العربية

وأوضح ان النشاط األردني الداخلي والخارجي 
بقيادة جاللة الملك استطاع ان يفرض فكرة عدم التخلي 
عن القدس والتنازل السرائيل، وان تكون جزءا اساسيا 

  .من البيان الختامي للقمة العربية

 كجزء اساسي من واضاف ان االردن عاد بقوة
الحراك الفلسطيني الفلسطيني القائم على ضرورة 

  .المحافظة على االراضي والمقدسات العربية في فلسطين

وأشار الى ان القيادة الهاشمية قادرة على تحديد 
البوصلة على ما يجري في فلسطنين وموضوع القدس 
خاصة، الفتا الى أن االردن سوف يكون في مواجهة 

ائيلي وهذا االمر يتطلب لحمة داخلية التعنت االسر
وتجسير الفجوة في االردن بين الرسمي والشعبي في 
موقف موحد للحفاظ على المكتسبات التي حققتها القيادة 

  .االردنية

 ٢ ص٢/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

خطوات إسرائيلية  …عشية االنتخابات
  متسارعة إلنهاء حل الدولتين

 

ئيل دمرت كل إسرا "- وكاالت - رام اهللا
االتفاقيات وتنصلت من جميع االلتزامات منذ اتفاق 
ٕأوسلو، وأن استمرار سياساتها واجراءاتها لتدمير حل 
الدولتين، جعلنا نفقد األمل في أي سالم يمكن تحقيقه 

، هذا جزء من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود "معها
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عباس مساء اول من أمس أمام القادة العرب المشاركين 
القمة العربية الثالثين التي انعقدت في تونس وفقا في 

  ."وفا"لما نشرته 

، "الكنيسيت"وقبل أيام من إجراء انتخابات 
صعدت إسرائيل وبشكل غير مسبوق من ممارساتها 
ٕواجراءاتها القمعية والتعسفية وجرائمها في خطوات 
متسارعة لقتل حل الدولتين وتعزيز الضم واالستيطان 

 ضم المستوطنات الجاثمة على أراضي وربما تقدم على
 بمباركة من "ج"الضفة الغربية، وضم المناطق المسماة 

  .اإلدارة األميركية التي توفر لها الغطاء

قرارات إسرائيل لم تتوقف عند حدود الدولة 
الفلسطينية بل امتدت إلى الجوالن السوري المحتل لتعلن 

ل  ألف مستوطن هناك خال٢٥٠عن خطة لتوطين نحو 
السنوات القادمة، إلى جانب مشروع استيطاني سيتم 
المصادقة عليه خالل اليومين المقبلين يتعلق ببناء أكثر 

 وحدة استيطانية بالقدس، عالوة على ١٤٠٠من 
استمرار الحصار المالي بمصادقة وزير المالية اإلسرائيلي 

 مليون شيقل من ٤٢اول من امس على قرار خصم 
سطينية بشكل شهري، في المقابل عائدات الضرائب الفل

تسمح إسرائيل بضخ األموال إلى قطاع غزة بهدف فصل 
القطاع عن األراضي الفلسطينية وهو ما يصب في خطة 

  .قتل إمكانية قيام دولة فلسطينية

جملة من التحديات المصيرية أمام القيادة 
الفلسطينية، مرورا بالتحديات الخارجية وعلى رأسها 

لتي تروج لها اإلدارة األميركية، وجميعها  ا"صفقة العار"
مشاريع مشبوهة عنوانها الضغط واالبتزاز كما سمتها 

  .الفلسطينية في تقرير لها” وفا“وكالة 

وأضاف، أن هناك ارتفاعا في وتيرة االستيطان، 
وأن إسرائيل ال تحتاج الى ما يدفها لزيادة مشاريعها 

ألميركية واعالن االستيطانية، اال انها رأت في اإلدارة ا

الرئيس ترمب فرصتها السحرية لتنفيذ قراراتها 
  .االستيطانية في ظل صمت العالم على االستيطان

أشار الى ان سياسة نتنياهو تركز على زيادة "
العمل في المستوطنات التي توصف بالصغيرة لتكثيفها، 
كما وانه يعمل على تحويل البؤر االستيطانية الى 

لقضاء على أي احتمال لقيام دولة مستوطنات ثابتة ل
 ألف ٤٣٠مشيرا ان هناك في الضفة ما يقارب . فلسطين

 ألف مستوطن في القدس وحدها، ٢٢٥مستوطن منهم 
ما يؤكد خطورة الصراع حول العاصمة المحتلة وسعي 

  .االحتالل الدائم لتهويدها بشتى الوسائل

من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
إن الرئيس عباس ": رير الفلسطينية صائب عريقاتالتح

حذر في كلمته أمام القمة العربية، من أن الخطوة التالية 
للقرارات واالجراءات األميركية واإلسرائيلية هي قرارات بضم 
أجزاء كبيرة من أراضي دولة فلسطين المحتلة في الضفة 
الغربية، بمعنى كتل استيطانية وخلق حكم ذاتي للسكان 

ليس لألرض، ومن ثم اإلعالن عن دولة غزة تحت راية و
  ."حماس

إذا استهدف المشروع الوطني "وأكد عريقات أنه 
الفلسطيني اليوم فلن يسلم احد، الفتا إلى تأكيد عباس 
على عدم السماح باستمرار الوضع على ما هو عليه، 

، "وعدم القبول بفرض األمر الواقع مهما بلغت لغة االبتزاز
سالمنا لن يكون بأي ثمن، ولن نغادر "لى أن مشددا ع

  ."وطننا، وليتحملوا نتيجة أعمالهم

وفيما يتعلق بالخطوات المصيرية التي تحدث 
أمامنا قرارات ": عنها الرئيس الفلسطيني قال عريقات

مصيرية بمعنى أنه إن لم يلتزموا بما عليهم، وبحدود 
، ١٩٦٧الدولتين على حدود الرابع من حزيران للعام 

  ."فسنتخذ خطوات مصيرية

يشار الى ان جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني 
من مساحة فلسطين % ٨٥تحدث عن ان إسرائيل تستغل 
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من مساحة مناطق % ٧٦.٣التاريخية كما وانها تستغل 
 الف مستوطن من ٢٢٥.٣٣٥بما يقارب % ٤٧ وان "ج"

 ١٩٦٧عام مستوطنيه المتواجدين في األراضي المحتلة 
  .كزون في القدسمتمر

  ١٩ ص٢/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 بؤرة استيطانية في ٧٠االحتالل يشرعن 
  ًقريبا.. الضفة

 

كشفت منظمة  -  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
حقوقية النقاب عن قيام حكومة االحتالل اإلسرائيلية 
بإتمام عملية شرعنه لمعظم البؤر االستيطانية العشوائية 

وذلك ضمن لجنة خاصة تم تشكيلها في الضفة الغربية 
  .ًحديثا

 اإلسرائيلية الحقوقية " ييش دين"وقالت منظمة 
ًانه استنادا ":  على نسخة منهالرأيفي تقرير لها حصلت 

الذي قدم الشهر الماضي لرئيس ) زندبرچ(لتقرير لجنة 
الوزراء اإلسرائيلي بخصوص منح الحكومة اإلسرائيلية 

تأهيل وشرعنة عشرات البؤر ٍاالستيطانية أدوات لغرض 
ًغير المرخصة واألحياء االستيطانية التي شيدت خالفا  ّ ُ ّ
للقانون الدولي وحتى القانون اإلسرائيلي المساند 
ّلالستيطان، وذلك بأثر رجعي، عين المجلس الوزاري  ّ ّ
ًالمصغر للشؤون السياسية واألمنية طاقما برئاسة  ّ ّ ّ

 تطبيق توصيات ّ، مهمته العمل على)نحاس ڥلرشطاين(
ِزندبرچ(لجنة    ."في غضون ثالث سنوات) َ

ان تشكيل هذه : "ييش دين"واكدت منظمة 
ًاللجنة جاء سريعا لغرض تطبيق تقرير اللجنة الذي 
اشرف عليه طواقم قانونية وفنية من مجلس التجمعات 

  .االستيطانية وشخصيات قانونية داعمة لالستيطان

 ما جاء في ّأهم) التسوية(وتستعرض ورقة زمن 
بخصوص الصعوبات التي تواجه ) زندبرچ(ُمبرزات تقرير 

ّالبناء غير المرخص، وتوصيات اللجنة ) تسوية(
ّبخصوص كيفية تجاوز هذه الصعوبات وشرعنتها بأثر 

وتشتمل الورقة على شروحات وتحليالت . ّرجعي
والتوحيد والتقسيم ) ّالسوق المفتوحة(لمصطلحات مثل 
ّ، وهي جميعها حلول قانونية يجري والمصادرة وغيرها
  .)التسوية(فحصها في سياق 

ٕوالى جانب استعراض توصيات اللجنة، تعرض 
هذه الورقة تقديرات بخصوص عدد البؤر والمباني التي 
ّيتطرق إليها التقرير من دون أن يعددها، والخطوات  ُ ّ
ُالتنفيذية التي سبق واتخذت إلى جانب إسقاطات تطبيق  ّ

ّواردة في التقرير، زد على ذلك، أن هذه التوصيات ال ْ
ّالورقة تتطرق إلى أهمية تقرير  ٕوالى الفوارق ) زندبرچ(ّ

  .)قانون التسوية(بينه وبين 

ّيتلخص المدلول الحقيقي لكلمة  ) التسوية(ّ
ّالتبييضية في انتهاك حق الملكية المكفول للفلسطينيين،  ّ ّ

قليلة التي حتى في الحاالت ال(والتسليم مع أعمال النهب 
  .وسلب أصحاب األراضي) ُينهب فيها من دون قصد

ّالبؤر االستيطانية واألحياء التي يقترح التقرير 
ُّشيدت قبل سنوات، من خالل السيطرة غير ) تسويتها(

ّالقانونية على األراضي الفلسطينية وانتهاك حق الملكية  ّ ّّ
  .ّالمكفول ألصحاب األراضي الفلسطينيين

لذي نشر، وحتى فترة غير وحسب التقرير ا
ّبعيدة، حافظت إسرائيل على واقع قانوني يعتبر األماكن  ّ
التي أقيمت من دون ترخيص ومن خالل انتهاك القانون 
ّوسلب األراضي الخاصة، أماكن غير قانونية، مع حفظ  َ ّ
ّالحق الرسمي والقانوني ألصحاب األراضي الفلسطينيين  ّ ّ ّ

ُقد انتهكت ) ّالفعلية (، حتى لو كانت حقوقهم)نظريا(
ًانتهاكا جسيما أو أنها انتفت نهائيا ّ ً واآلن تسعى إسرائيل . ً

ّلمأسسة هذا السلب وتطبيعه واضفاء مكانة قانونية  ٕ َ َ
ّوبهذا، فإن سلطات االحتالل تمنح بوساطة . عليه
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َجائزة لكل من سلب أراضي ليست له وبنى ) التسوية( ّ
  .كل صارخفوقها، من خالل انتهاك القانون بش

التي ) التسوية(جهود ): ييش دين(وقالت 
ّتقودها الحكومة اإلسرائيلية ال تشمل الشرعنة بأثر رجعي  ّ
ّلمجمل المباني التي شيدت خالفا للقانون في الضفة  ً ّ ُ ُ

ّوهي تتطرق إلى البناء اإلسرائيلي فقط، وبذلك . ّالغربية ّ
 ّ ضد-ً الصارخ أصال-ًتضفي مدماكا آخر على التمييز 

ّالفلسطينيين سكان الضفة الغربية، في كل ما يشمل  ّ ّّ ّ
  .تخصيص األراضي والتخطيط والبناء

ّ يتضح من تحليل " ييش دين"وقالت منظمة 
ّالتقرير والخطوات المتبعة اآلن، أننا دخلنا مرحلة جديدة،  ّ ُ

  سيجري فيها

ّوفي غضون فترة قصيرة تبييض الغالبية 
ُ، وستعتبر مستوطنات ّالساحقة من البؤر االستيطانية
ّرسمية بنظر الحكومة اإلسرائيلية من المتوقع بحسب : ّ
من البؤر غير % ٩٩توصيات لجنة زندبرچ شرعنة 

ّالمرخصة بأثر رجعي، وذلك خالل سنتين أو ثالث ونحن . ّ
َ بؤرة غير مرخصة لم تشرعن ٧٠ّنتحدث هنا عن قرابة  ُ ّ

، )الفعل بؤرة جرت شرعنتها ب٣٠ّستنضم إلى قرابة (بعد 
ّ مبنى غير قانوني في المستوطنات ٧,٠٠٠وعن قرابة  ً

  .ّوالبؤر االستيطانية

ّالطاقم التنفيذي برئاسة نحاس ڥلرشطاين والذي 
يعمل بالتعاون مع وزارة األمن ووزارة القضاء واإلدارة 
ًالمدنية، بدأ فعال بالعمل على تطبيق توصيات التقرير  ّ

ًقدم) التسوية(وعلى دفع مسارات    .اُ

وفي إطار هذه التدابير جرت بلورة قاعدة بيانات 
ّشاملة ومفصلة لكل المباني غير القانونية والبؤر  ّ ّ

ُ، ولسبل )لتسويتها(ّاالستيطانية التي تسعى الحكومة 
  .ّالمتوقعة) التسوية(

) التسوية(ّوأضافت على ما يبدو فإن تدابير 
ّاألولى التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ هي ّ 

ٍ مبنى شيدت على أراض ٢,٧٠٠- ٣,٠٠٠تبييض  ّ ُ ً
ّفلسطينية خاصة، في أعقاب أخطاء جعلت الدولة تعتقد  ّ
ّأن الحديث يدور عن أراض عامة وبالتالي تخصيصها  ٍ ّ

ّوستطبق هذه . للمستوطنات عبر استخدام مبدأ ) التسوية(ُ
ً، سواء شيدت المباني وفقا لخرائط )السوق المفتوح( ّ ُ

ُح بناء أم ال، وسواء دفع ثمن األرض أم ّهيكلية وتصاري
  .ال

وتطبيق التقرير، ) التسوية(كجزء من سياسة 
 ٢٠فمن المتوقع أن تعلن الدولة عن إقامة نحو 

ّونحن نتحدث هنا عن بؤر استيطانية . مستوطنة جديدة ّ
مكانتها كأحياء في ) تسوية(ّغير مرخصة ال يمكن 

ّمستوطنات مرخصة، ولم تعثر إسرائيل عل ّى أي حل ُ ّ
  .«تسويتها«ُيفضي إلى 

ّيقدم تقرير لجنة  ِزندبرچ(ُ َالعون لمشروع ) َ
ّعنصري يتمحور في سلب أراضي الفلسطينيين، على  ّ

ّخلفية إثنية ّفلغته التبييضية والغطاء القانوني الذي . ّ ّ
لجنة (ّيختبئ تحته ال ينجحان في إخفاء حقيقة أن تقرير 

ر مصادرة، يمنح هو في واقع األمر تقري) التسوية
ّالحكومة أدوات إضافية لتطبيع وتعميق التشويه الذي 

ّففي الضفة الغربية : ّأنتجته سياسة االستيطان اإلسرائيلية
ّيعيش إسرائيليون يتمتعون بحقوق فائضة، ويعيش إلى  ّ
ّجانبهم فلسطينيون يحيون تحت الحكم العسكري، وفي  ُ ّ

ْظل السلب والقمع المتواصلين ّ.  

ورقة موقف بعنوان ) ييش دين(ت هذا ونشر
) ٍأساليب االستيالء على أراض في الضفة الغربية(

ًتستعرض فيها عددا من األساليب والطرق التي تعتمدها 
ٍاألجهزة اإلسرائيلية المختلفة بغية االستيالء على أراض 

  .في الضفة الغربية

كما تسوق ورقة الموقف نتائج اإلجراءات 
 مواطنون فلسطينيون بمساعدة ّالقانونية التي اتخذها

  .ييش دين في النضال ضد نهب أراضيهم
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  ١٦ ص٣/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

انطالق اجتماع خبراء االيسيسكو إلعداد 
تقارير فنية حول االعتداءات اإلسرائيلية على 

 األقصى
  

 انطلقت اليوم األربعاء في مقر -را بت –عمان 
، )إيسيسكو(الثقافة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم و

بالعاصمة المغربية الرباط، أعمال االجتماع العاشر للجنة 
 المكلفين بإعداد تقارير فنية اآلثاريينخبراء اإليسيسكو 

حول االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى 
، )يونا(ووفق اتحاد وكاالت التعاون اإلسالمي .ومحيطه

 التي ألقتها بالنيابة جاء في كلمة المدير العام لإليسيسكو
الدكتورة أمينة الحجري، المديرة العامة المساعدة، أن 
اإليسيسكو تعي ما يتعرض له المسجد األقصى المبارك 
ومحيطه من مخاطر وتحديات، واالعتداءات التي يقوم 

  .بها المتطرفون المستوطنون

وطالب المدير العام عبد العزيز التويجري، 
مي بالتصدي لهذه االنتهاكات العالمين العربي واإلسال

التي ال تتوقف، وتقديم المزيد من الدعم والمساندة ألبناء 
  .فلسطين وتعزيز صمودهم ومقاومتهم

وأكد التويجري عزم اإليسيسكو على مواصلة 
دعمها للبرامج واألنشطة الهادفة إلى الحفاظ على التراث 
الثقافي والحضاري واإلنساني لمدينة القدس الشريف، 

العمل على صون المقدسات اإلسالمية فيها وفضح و
  .الممارسات اإلسرائيلية في حق القدس الشريف

من جهتها أشادت منسقة الفريق الفني للجنة 
الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ليالي عثمان 
بجهود اإليسيسكو، وبجهود أعضاء لجنة خبراء 

د تقارير فنية حول اإليسيسكو اآلثاريين المكلفين بإعدا
  .االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى ومحيطه

وطالبت من دول العالم كافة اإلسهام قدر 
المستطاع في العمل على الحفاظ على الهوية العربية 
اإلسالمية للمدينة المقدسة وصونها وحماية مقدساتها 

  .اإلسالمية منها والمسيحية

نة ممثلو دول وشارك في االجتماع أعضاء اللج
األردن وفلسطين ومصر، وممثل عن وكالة بيت مال 
القدس الشريف ووزارة الثقافة واالتصال في المملكة 

  .المغربية

ويتضمن جدول أعمال االجتماع تقديم التقرير 
الفني، ومناقشة محتويات ومضامين التقرير، وتستمر 

 الستكمال مناقشة ،أعمال االجتماع حتى يوم غد الخميس
  .قرير الفني واعتماد التقرير الختامي والتوصياتالت

  ٣/٤/٢٠١٩بترا 

* * * * *  

 الملك يرعى االحتفال بذكرى اإلسراء والمعراج
 

رعى جاللة  – معاذ البطوش – بترا –عمان 
الملك عبداهللا الثاني، اليوم الخميس، االحتفال الديني 
الكبير الذي أقامته وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات 

إلسالمية بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج الشريفين، ا
وذلك في المركز الثقافي اإلسالمي التابع لمسجد الشهيد 

 .الملك المؤسس عبداهللا بن الحسين

وبدأ الحفل بتالوة آيات عطرة من القرآن الكريم 
 .تالها الشيخ الدكتور مأمون الشمالي

وأعرب وزير األوقاف والشؤون والمقدسات 
مية، الدكتور عبدالناصر أبو البصل في كلمة له اإلسال

عن تهنئته لجاللة الملك، صاحب الوصاية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، 
أرض اإلسراء، وسمو ولي العهد واألسرة الهاشمية 
ٍواألسرة األردنية واألمة جميعا بمناسبة ذكرى اإلسراء  ً

 .والمعراج
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ي واسم العاملين في األوقاف نهنئكم باسم"وقال 
ًوالمساجد ومجالسها ولجانها جميعا وفي مقدمتهم 
العاملون في المسجد األقصى المبارك وأوقاف القدس 
ًالشريف، أئمة ودعاة وخطباء ووعاظا وواعظات  ً
ًومرابطين وحراسا ومؤذنين، وأتقدم بأسمى آيات التهنئة 

إلسراء والتبريكات المقرونة بالدعاء بمناسبة ذكرى ا
بسيدنا محمد صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم من 
المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي بارك اهللا به 

 >>..."وحوله بركة دائمة إلى يوم القيامة

واليوم في أحداث أرض "ومضى قائال  ...<<
اإلسراء والمقدسات والقدس الشريف تمحيص واختبار 

ْللمواقف، فمن يقف مع األق َ ّصى والمقدسات ممن يخذلها؟ َ
ّومن يدعم المقدسيين ممن يخذلهم؟ من يرعى المقدسات  ْ َ
َواألقصى في مقدمتها؟ ومن يصدق معها؟ نعم؛ لقد 
أثمرت مواقفكم الصادقة يا صاحب الجاللة تجاه 
ًالمقدسات واألقصى والقدس وقضية األمة صمودا وتأييدا  ً

فتح باب واتحاد كلمة، فتنزلت الرحمات من السماء ب
ّالرحمة، وتوحد صف األردنيين وكلمتهم مع المقدسيين 

 ."ّوأهل فلسطين مع كلمتكم الحقة

وها نحن يا صاحب الجاللة في دائرة "وتابع 
أوقاف القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك ومجلس 
أوقاف القدس الذي يحضر احتفالنا اليوم ننفذ رؤية 

ية األقصى وأوقاف جاللتكم وتوجيهاتكم الحكيمة في رعا
القدس كافة، متمسكين بالوصاية الهاشمية على 
المقدسات الممتدة جذورها إلى أكثر من ألف وأربعمائة 
ْوأربعين عاما يوم أن مر المصطفى صلى اهللا عليه وسلم  َ
من أرض األردن المباركة وفوقه، والمست أقدامه الشريفة 

 ."ًأرض اإلسراء وصلى باألنبياء إماما

وكأننا اليوم يا صاحب "دكتور أبو البصل وقال ال
الجاللة وأنتم تحملون هم المقدسات وبيت المقدس 
َتحيون فينا ذكرى اإلسراء والعهدة العمرية والرباط في  ُ

األقصى المبارك، وكأننا اليوم ونحن في رحاب مسجد 
الشهيد الملك المؤسس الذي استشهد رحمه اهللا وطيب 

: جد األقصى المبارك نقول للعالماهللا ثراه على أبواب المس
إن الرسالة التي حملها صاحب الذكرى صلى اهللا عليه 
ٍوسلم رسالة تسامح وعدل ومحبة ووئام، ترفض الكراهية 
ٕواذكاء الصراعات والضغائن، واالستيالء على مقدرات 
األمم، كما ترفض اإلكراه في الدين وامتهان حقوق 

لى الذين عكفوا على اإلنسان وتحرم القتل واالعتداء ع
إن "وقال ". العبادة في المساجد والكنائس ودور العبادة

تجدد ذكرى اإلسراء والمعراج في ظل تزايد األخطار 
المحدقة بالمسجد األقصى المبارك وسياسة السلطة 
القائمة باالحتالل في اقتحاماتها وعرقلتها لمشروعات 

ّاألوقاف، وابعاد موظفي األوقاف وحراس األقصى  المبارك ٕ
ليرسل رسالة إلى أبناء األمة اإلسالمية فحواها 
ومضمونها أن الوقت قد حان لتكسروا عزلة المسجد 
ّاألقصى الذي وصاكم صاحب الذكرى صلى اهللا عليه 
وسلم بشد الرحال إليه والدفاع عنه، وأن تجددوا ذكرى 
ًاإلسراء على أرض اإلسراء صالة ورباطا وتالوة قرآن 

 ."وقته ومساطبهعلى بالطه وأر

فإذا كانت الصالة قد فرضت في رحلة "وأضاف 
َالمعراج وكانت الخمس خمسينا في األجر، فالصالة في  ُ
ٕالمسجد األقصى بخمسمائة صالة، واذا كانت البركة قد 
ّحلت بما جاور األقصى وما حوله فقد أضحى المسجد 
ًباإلسراء بالنبي إليه رمزا لشخصية األمة اإلسالمية في 

ع بقاع الدنيا ألنه وبنص القرآن موطن لمعجزة جمي
اإلسراء، وما تقومون به يا صاحب الجاللة من رعاية 
ًلألقصى أمر شرعي تنوبون فيه عن األمة جميعا واألمة 
كلها معكم، فأنتم تملكون الشرعية الدينية والتاريخية 

 ."والمبادرة العملية وشهادة الزمان والمكان

 المسجد األقصى وأرض حفظ اهللا"واختتم بالقول 
اإلسراء وجميع مقدساتنا وحفظ اهللا األردن، وحفظكم اهللا 
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ًيا صاحب الجاللة وصيا على المقدسات ومدافعا عن  ً
 ."قضايا األمة

بدوره، قال رئيس مجلس أوقاف القدس سماحة 
صاحب الجاللة "الشيخ عبدالعظيم سلهب في كلمته 

ين صاحب الهاشمية الملك عبداهللا الثاني ابن الحس
الوصاية والرعاية، إن اإلسراء والمعراج معجزة كرم اهللا 
بها رسولنا الكريم صلى اهللا عليه وسلم بعد أن حاربته 
قوى األرض وفقد العزيز والنصير، فكان التكريم له من 
اهللا العلي القدير في السماء، والصالة والدعاء له من 

سبحانه المؤمنين في األرض، واإلسراء معجزة ربط اهللا 
وتعالى بها بين المسجد الحرام بمكة والمسجد األقصى 
في بيت المقدس ربطا عقديا إيمانيا ال يمكن لقوة في 
األرض أن تفك عراه، أعلن المولى عز وجل إسالمية 
المسجد األقصى، فهو آية في كتاب اهللا يرتلها المسلم 

سبحان الذي أسرى بعبده ليال "آناء الليل وأطراف النهار 
 المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله من

 >>..."لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير

يتعرض هذا المسجد المبارك "وتابع قائال ... <<
في هذه األيام لهجمة احتاللية محمومة تستهدف 
ٕإسالميته وتوظف كل أدوات القمع وارهاب الدولة المنظم 

وقاف وموظفيها والمرابطين إلبعاد واعتقال مسؤولي األ
ٕوالمرابطات عنه واضعاف دور األوقاف اإلسالمية التابعة 
لوزارة األوقاف األردنية ومنعها من ممارسة واجبها في 
إدارة المسجد والقيام بأعمال الترميم فيه ومحاولة سلطات 
االحتالل تحويل الصراع إلى صراع ديني ال يبقي وال يذر 

 ."تائجهتتحمل سلطات االحتالل ن

نثمن عاليا "وقال رئيس مجلس أوقاف القدس 
قيادتكم الحكيمة ومواقف جاللتكم الثابتة ودفاعكم عن 
القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمنتديات الدولية 
باعتبارها قضيتكم األولى وحرصكم على حمل مسؤولية 
األمانة، بالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

 في القدس وفي مقدمتها قضية المسجد والمسيحية
ٕاألقصى باعتبارها قضية دينية ووطنية وأخالقية وانسانية 
ٕوارثا تاريخيا تعتزون به ورثتموه كابرا عن كابر من 

 ."اآلباء واألجداد

نحن في بيت المقدس الذين كتب اهللا "وأضاف 
لنا الرباط فيه سنظل األوفياء للمسجد األقصى نلتف 

جه المعتدين عليه والمنتهكين لحرمته حوله ونقف في و
وقدسيته مهما كلفنا ذلك، نسير خلف جاللتكم ونؤكد 

فهي أولى . .على مقولتكم التاريخية أن القدس خط أحمر
القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول اهللا ومعراجه، 
ومواقفكم الوطنية ال للتنازل عن القدس المحتلة وال 

ندعو من خالل جاللتكم قادة للتوطين وال للوطن البديل، و
األمة وزعماءها إلى الوقوف معكم للوصول إلى عمل 
عربي موحد يوقف العدوان على القدس وأهلها 
/ ومقدساتها ويوفر الحماية للمسجد األقصى المبارك

 >>..."الحرم الشريف

وحضر االحتفال رئيس الوزراء، ورئيس مجلس 
ورئيس النواب باإلنابة، ورئيس المجلس القضائي، 

الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جاللة الملك، مدير 
مكتب جاللته، ومستشار جاللة الملك لشؤون العشائر، 
وقاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، وعدد من الوزراء 
واألعيان والنواب، ومدراء األمن العام وقوات الدرك 
ٕوالدفاع المدني، وامام الحضرة الهاشمية، وعدد من كبار 

مسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك ال
الدبلوماسي لعدد من الدول في المملكة، وعدد من 

 .أعضاء مجلس أوقاف القدس

  ٢ ص٥/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

األسرى الفلسطينيون يخوضون إضرابا عن 
  الطعام اليوم ضد سياسة االحتالل الجائرة

 



  
  ١٣٧ 

يخوض األسرى  –عمان -  نادية سعد الدين
ينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، الفلسط
 باإلضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا " الثانية"معركة 

ضد سياسة االحتالل العدوانية بحقهم واجراءاته 
المنتقصة من حقوقهم ومطالبهم العادلة، وذلك عقب 
فشل الجلسات الحوارية في التوصل التفاق بين الجانبين 

  .الحتقان داخل سجون االحتاللٕوانهاء حالة التوتر وا

وقالت الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة في 
تتجه بثبات نحو خوض معركة "سجون االحتالل إنها 

، وسط جلسات حوارية بين قيادات الحركة "الكرامة الثانية"
ٕوادارة سجون االحتالل لم تحقق، حتى اآلن، أي تقدم في 

رامة ويحفط التوصل التفاق يضمن لألسرى الحياة بك
  ."حقوقهم ومكتسباتهم

لم “وأكدت الحركة الوطنية، في تصريح لها، أنه 
يتم، حتى اللحظة، التوصل إلتفاق ينهى حالة التوتر 

الموقف األصيل "، مشددة على أهمية "داخل السجون
  ."ألبناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه

م بدور فصائل المقاومة في رفع الظل"ونوهت 
، وأهمية الوقوف إلى جانبهم في كافة "عن األسرى

الجميع للتحلي بروح المسؤلية في النقل "الظروف، داعية 
اإلعالمي، حيث تعد كل لحظة وكلمة فارقة في مسار هذه 

  ".المرحلة الحساسة

من جانبه، قال الناطق باسم مكتب إعالم 
اليوم يشكل بداية اإلشارة "األسرى، علي المغربي، إن 

عركة األسرى داخل السجون ضد سياسة االحتالل لم
ُلم تقدم "، مبينا أن إدارة سجون االحتالل "الجائرة بحقهم

   ."حتى اآلن أي عروض تلبي مطالب الحركة األسيرة

القيادات "وقال المغربي، في تصريح له، إن 
التنظيمية ستخوض اإلضراب عن الطعام، اليوم، بينما 

 من الشهر ١١ليها في ستنضم الهيئات التنظيمية إ
الحالي، فيما ستتوقف مجموعة منهم عن تناول الماء 

 آالف أسير داخل سجون ٦للحفاظ على أرواح 
  ."االحتالل

األسرى سيدخلون تباعا لإلضراب "وأوضح بأن 
عن الطعام في كافة سجون االحتالل وصوال إلى إضراب 

) إبريل(موسع وشامل في السابع عشر من نيسان 
هو يوم األسير الفلسطيني، حيث يتوحد الشعب الحالي، و

  ."الفلسطيني خلف معركة األسرى

فيما أفاد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين 
مطالب الحركة “الفلسطينيين، اللواء قدري أبو بكر، أن 

األسيرة تتمحور حول إزالة أجهزة التشويش التي وضعتها 
 عليها ادارة السجون مؤخرا في سجن النقب، وما يترتب

من أضرار صحية، عدا حرمان المعتقلين من مشاهدة 
  ."التلفاز واالستماع إلى اإلذاعة

األسرى يطالبون، أيضا، بتثبيت "وأشار إلى أن 
هواتف عمومية في الساحات للتواصل مع ذويهم، 
والتراجع عن العقوبات التي فرضت على األسرى في 

  ." اإلسرائيليين"ريمون" و"النقب"ّسجني 

ه، أوضح الناطق اإلعالمي لمركز أسرى بدور
الحوار "فلسطين للدراسات، الباحث رياض األشقر، بأن 

الذى جرى مع إدارة السجون لم يتمخض عن اتفاق، إزاء 
طرحها الموافقة، فقط، على تركيب هاتف عمومي داخل 
األقسام تحت رقابة اإلدارة، مع تأجيل النقاشات والطلبات 

، المقررة في "بات اإلسرائيليةاألخرى لما بعد االنتخا
  .التاسع من الشهر الحالي

رفض األسرى لطرح إدارة "وأشار األشقر إلى 
السجون لعدم ثقتهم في وعود االحتالل، حيث طالبوا 
بتلبية مطالبهم جملة واحدة، وفي مقدمتها إزالة أجهزة 
التشويش ورفع العقوبات التي فرضت مؤخرا ضد 

  ."األسرى

شعب الفلسطيني وفصائله وأهاب بأبناء ال
الوطنية واإلسالمية تصعيد األنشطة والفعاليات المساندة 
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لألسرى والمتضامنة مع قضيتهم العادلة، بعيدا عن مزاعم 
  .االحتالل المضادة

إلى ذلك؛ وعلى صعيد الجرائم اإلسرائيلية في 
األراضي المحتلة، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن 

سرائيلية المتنافسة تعد باستيطان غير األحزاب اليمينية اإل
مسبوق وتهويد القدس المحتلة بالكامل، وذلك مع قرب 

، المقررة في التاسع من الشهر "الكنيست"انتخابات 
  .الحالي

وأضافت منظمة التحرير، في تقرير أصدره أمس 
المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان 

االحتالل اإلسرائيلي، رئيس وزراء “التابع لها، إن 
بنيامين نتنياهو، يستغل االستيطان كورقة رابحة في 
ّكسب ود اليمين المتطرف، في حملته االنتخابية، التي 
تمكنه من البقاء في السلطة والسيطرة مع حلفائه في 
االئتالف الحكومي من أحزاب اليمين واليمين المتطرف 

  ."على الكنيست

ًن دخلت، أيضا، ورقة الجوال“وأشارت إلى أن 
المعركة االنتخابية، عقب اعتراف الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، بالسيادة اإلسرائيلية عليها، في مخالفة 

  ."صريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

نتنياهو يحاول استغالل كافة "واعتبرت أن 
األوراق التي تمكنه من تحقيق مكسب سياسي والفوز 

ناخبين، السيما بعدما رفعت الحكومة بأصوات ال
 لإلعالن عن "استيطان بال حدود"اإلسرائيلية مؤخرا شعار 

  ".نشاط استيطاني غير مسبوق في المرحلة القادمة

بينما سارعت األحزاب اإلسرائيلية اليمينية 
 بزعامة المتطرف نفتالي "اليمين الجديد"األخرى، مثل 

طينية مستقلة وفق بينت، لتأكيد رفضها إقامة دولة فلس
، "ج"، مقابل دعمها لضم المنطقة ١٩٦٧حدود العام 

من إجمالي الضفة  % ٦٢التي تزيد مساحتها على 
  .الغربية، للكيان اإلسرائيلي

ولم تستبعد المؤسسة اإلسرائيلية الحصول على 
اعتراف آخر من ترامب بسيادة االحتالل على الضفة 

 مع بقاء السيطرة الغربية، بما يضمن بقاء المستوطنات،
على منطقة األغوار، وعدم تقسيم القدس المحتلة، وذلك 

  .في أي اتفاق قادم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد أعلنت عن مخطط 
لتوطين ربع مليون إسرائيلي في الجوالن السوري المحتل 

نية  ألف وحدة استيطا٣٠ٕخالل ثالثة عقود، واقامة 
جديدة وتنفيذ مشاريع استيطانية في مجالي المواصالت 

  .والسياحة

وقد صاحب ذلك اإلعالن عن إقامة مئات 
الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية، وفق خطة 

 قرب قرية "آدم" وحدة استيطانية في مستوطنة ٦٢تشمل 
 ١١١ و"ألفي منشية" وحدة في مستوطنة ١١٢حزما، و

   . قرب قلقيلية"ورنينأ" وحدة في مستوطنة

ًوتشمل المناقصة الجديدة أيضا، وفق تقرير 
 وحدة استيطانية في مستوطنة ١٩٥المنظمة، إقامة 

 قرب "عمونائيل" وحدة في مستوطنة ٥٠و” أريئيل “
في ” معاليه افريم“ وحدة في مستوطنة ٤٤سلفيت، و

 وحدة استيطانية قي مستوطنة ١٤شفا الغور، عدا 
  .ب بيت لحمقر” بيتار عيليت“

األحزاب اليمينية المشاركة في "وأفاد التقرير بأن 
الحكومة والحكم العسكري في الضفة الغربية تتنافس 
لتوسع ما هو قائم من المستوطنات واضافة المزيد إلى 
الكتل والمدن االستيطانية في الضفة الغربية ومستوطنات 

  ."القدس المحتلة

 توسيع وكانت سلطات االحتالل قد صادقت على
 "بسغات زئيف"، و"رمات شلومو" و"رموت"مستوطنات 

 وحدة استيطانية جديدة، كما تم طرح توسيع ٨٩١بنحو 
خمس بؤر ومستوطنات إسرائيلية في بلدات وقرى شرق 
مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، في ظل 
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الدعاية االنتخابية بين أحزاب اليمين اإلسرائيلي التي 
أكثر من مليوني مستوطن في الضفة " ترفع شعار

  .ً قريبا"الغربية

ما يسمى جهاز قضاء "ولفت التقرير إلى أن 
االحتالل يتواطأ مع المستوطنين في التغطية على 

، متوقفا عند "ُجرائمهم ويشجعهم على تنفيذ المزيد منها
 معظم "ّشرعنة"مخطط االحتالل الخطير إلتمام عملية 

لضفة الغربية المحتلة ضمن لجنة البؤر االستيطانية في ا
  .ً"خاصة تم تشكيلها حديثا

 ٢٨ ص٧/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 ألف شيكل ٣٧غرامات ": األسرى الفلسطينيين"
 إسرائيليضد األسرى األشبال بسجن 

  

فرضت محاكم االحتالل  – أ ش أ – رام اهللا
 ، أحكاما بالسجنالماضي خالل شهر مارس اإلسرائيلي

د من األسرى األطفال الفلسطينيين  بحق عدالفعلي
، إلى جانب فرض غرامات "عوفر" معتقل فيالقابعين 

 ألف ٣٧مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 
  ).شيكل ٣.٦الدوالر  (شيكل

وأوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
الفلسطينيين في تقرير لها اليوم األحد، أنه تم خالل 

 إلى قسم األسرى  طفال٣٤، إدخال الماضيالشهر 
 اعتقلوا من ٢٠، منهم "عوفر"األشبال في معتقل 

 من الطرقات، وطفل واحد تم اعتقاله على ١١المنازل، و
الحواجز العسكرية، وواحد لعدم حيازته تصريحا، وواحد 

 .بعد استدعائه

ومن بين هؤالء األسرى األشبال الذين تم 
قاصر اعتقالهم خالل الشهر المذكور، تم تسجيل أسير 

 آخرون تعرضوا ٣اعتقل بعد إطالق الرصاص عليه، و

العتداءات همجية والتنكيل بهم أثناء عملية اعتقالهم 
  .والتحقيق معهم في مراكز التوقيف اإلسرائيلية

وأضافت الهيئة، ان عدد األطفال المحكومين 
 قاصرا، وتراوحت فترات أحكامهم ما ١٩بذات الشهر بلغ 

ا، بينما ال يزال األسير القاصر  شهر١٢ يوما إلى ٣١بين 
، علما بأن عدد اإلداريمصطفى أبو غوش قيد االعتقال 

  . طفال١١٤األسرى األشبال القابعين حاليا في المعتقل 

ولفتت الهيئة إلى أن محاكم االحتالل العسكرية 
تسعى دائما لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص بحق 

ورة المترتبة على ٕاألسرى وذويهم، واثقال كاهلهم بالفات
 تكتفي ال فهياعتقال أبنائهم في سجون االحتالل، 

بإصدار األحكام الجائرة بحق األطفال األسرى، بل ترافقها 
ُغالبا بفرض غرامات مالية باهظة تضاف إلى سنوات 

  .االعتقال الثقيلة

وفى ذات السياق، رصدت الهيئة أيضا شكاوى 
بذات المعتقل، ) ١٣(األسرى األشبال القابعين في قسم 

وذلك بشأن معاناتهم من أجهزة التشويش االلكترونية 
 تصدر والتي جرى تركيبها مؤخرا حول قسمهم، التي

 قوية لها تأثير عال تهدد حياتهم بالخطر إشعاعات
وتسبب لهم صداعا مزمنا وأوجاعا حادة في الرأس، 
مشيرة إلى أن سلطات االحتالل ال تتوقف عن ابتكار 

ة إليقاع األذى باألسرى، وجعل حياتهم مريرة أساليب جديد
  .داخل أقبية السجون

  ٧/٤/٢٠١٩اليوم السابع 

* * * * *  

السالم غائب وال : اليوم" الكنيست"انتخابات 
 "لحل الدولتين"مكان 

 تغيب عملية السالم – عمان - نادية سعد الدين
عن المعركة االنتخابية الشرسة للبرلمان اإلسرائيلي 

، المقرر إجراؤها اليوم، لمصلحة تصدر العنصر "الكنيست"
ٕاألمني لملفات قطاع غزة وسورية وايران الشائكة، بينما 
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ًمكانا في بيانات األحزاب السياسية " حل الدولتين"ال يجد 
اإلسرائيلية المرشحة، خال رفض إقامة الدولة الفلسطينية 

، ومناهضة تقسيم ١٩٦٧المستقلة وفق حدود العام 
 عودة الالجئين، بما يجعل الفلسطينيون ال القدس وحق

 .ًيعلقون آماال على نتائجها

ًويجد التيار اليميني المتطرف حضورا قويا في  ً
المبكرة، وسط داخل إسرائيل يجنح ” الكنيست“انتخابات 

نحو المزيد من الغلو والتشدد، وذلك أمام اكتسابه الحظوة 
 ٦ على نحو ، المتنافسة٤٨األكبر في قائمة األحزاب، الـ

 ٥ماليين شخص لهم أحقية االقتراع، من بينهم حوالي 
 سفارة وقنصلية حول العالم ٩٦آالف دبلوماسي ضمن 

  .ً مقعدا١٢٠سينتخبون في اليوم التالي، للفوز بـ 

ًسباقا انتخابيا ضروسا، " الليكود"ويخوض حزب  ً ً
برئاسة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 

 معسكره اليميني ومن األحزاب الدينية التي المدعوم من
ألي انتخابات عامة، وذلك إزاء " بيضة القبان"تشكل 

مطمحه لوالية خامسة لن تكون سهلة هذه المرة أمام 
المنافس القوي، الجنرال المتقاعد بيني غانتس، الذي قاد 

، بينما تعلو تصريحاته ٢٠١٤ًحربا على غزة في العام 
تحالف “ينيين العرب عبر عناوين العنصرية ضد الفلسط

الذي يتوشح، خطًأ، برداء الوسطية ” أزرق أبيض
  .المعتدلة

 اإلسرائيلية األخيرة إلى الرأيوتقف استطالعات 
جانب تقدم معسكر اليمين على أحزاب اليسار والوسط، 
حتى مع حدوث التغيرات في الخريطة الحزبية اإلسرائيلية، 

نشقاق المتكرر، وتغير التي تتسم بالفسيفسائية، واال
التحالفات وفق المصلحة اآلنية، إزاء إعالن عدد من 
السياسيين تكوين أحزاب جديدة، ودعوة آخرون لتوحيد 
قوى اليمين المتطرف، مقابل بروز قادة عسكريون 
سابقون من براثن جرائمهم المتواصلة ضد الشعب 

  .الفلسطيني

ما بينما تخوض قائمتان عربيتان االنتخابات؛ ه
تحالف القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية “

تحالف القائمة الموحدة والتجمع "و" للسالم والمساواة
، بعد فشل جهود األحزاب العربية في "الوطني الديمقراطي

 لتشكيل قائمة ١٩٤٨األراضي الفلسطينية المحتلة العام 
، ٢٠١٥مشتركة، على غرار انتخابات الكنيست في العام 

" بالكنيست"بما قد يؤثر في قوة حضورها ووجودها 
القادم، أمام التحالفات اليمينية اإلسرائيلية الكبيرة، وسط 
التحسب من عزوف الناخبين العرب عن التصويت بسبب 

  .حيرتهم بين القائمتين

وستصطدم المعركة الحقوقية العربية مع 
ف القادم في حال فوز المعسكر اليميني المتطر" الكنيست"

في االنتخابات، وتشكيل الحكومة بدون حدوث مفاجآت 
متوقعة، مما يؤهله إلى استكمال قيادة المرحلة المقبلة 
تحت عناوين التعصب المتطرف لليمينية العنصرية، وسد 
األفق السياسي للعملية السلمية، ومواصلة سياسة 
العدوان واالستيطان والتهويد في األراضي الفلسطينية 

  .المحتلة

  دم اليمين على حساب الوسط واليسارتق

ويحيل قراءة مخرجات آخر استطالع للرأي العام 
اإلسرائيلي تم اعداده حتى اآلن، قبل أيام على إجراء 
االنتخابات العامة، إلى تقدم معسكر اليمين على أحزاب 
اليسار والوسط، حيث أعطت االستطالعات حزب الليكود 

حصدها في االنتخابات اليميني نتيجة مقاربة لتلك التي 
ً مقعدا، رغم تعرض نتنياهو مؤخرا النتكاسة ٢٧السابقة،  ً

مع الرحيل غير المتوقع ألحد أقطاب الحزب الوزير 
موشيه كحلون، وهو من اليهود السفارديم ويتمتع بشعبية 

) اليمين العاقل(” كوالنا“واسعة، عقب تشكيله حزب 
 حال فشل برئاسته، بما قد يؤثر على وضع نتنياهو في

ًمفاوضات االتيان به وزيرا في الحكومة التي قد يشكلها، 
  .لو فاز



  
  ١٤١ 

ويصطف إلى جانب الليكود، تقدم قوي لألحزاب 
ًاليمينية والدينية األكثر تطرفا حيال الدولة الفلسطينية، 

، القومي المتطرف المنتصر "اليمين الجديد"مثل حزب 
قيام دولة لغالة المستوطنين تحت عنوان عدم االعتراف ب

فلسطينية مستقلة، بزعامة كل من وزيرة القضاء، أييلت 
المتطرف نفتالي " البيت اليهودي"شاكيد، وزعيم حزب 

بينيت، صاحب الشعارات المتشددة الرافضة إلخالء 
المستوطنات وتقسيم القدس وحق العودة واستئناف 

" بأرض إسرائيل التاريخية“المفاوضات، مقابل التمسك 
” المفدال“يم اليهودية، باعتباره وريث حزب وفق التعال

  .االستيطانية" جوش أمونيم"اليميني المتطرف وحركة 

الديني " يهودوت هتوراة"بينما يحظى حزب 
" الحريديم"القومي المتشدد وحزب المتدينين المتزمتين 

، بعدد من المقاعد في "األشكناز"لليهود الغربيين 
وسبعة مقاعد، وفق  تتراوح بين ستة الرأياستطالعات 

الحق ”مرجعية تعاليم التوراة تجاه قضايا الصراع، و
” القدس الموحدة”و” التاريخي في أرض إسرائيل الكاملة

ًورفض حق العودة، مع القبول أحيانا، بإقامة دولة 
  .فلسطينية منزوعة السالح والسيادة

أما حزب شاس، برئاسة آرييه درعي، فيعبر عن 
من اليهود الشرقيين، ” الحريديم “مواقف غالة المتدينين

أرض “في ” للشعب اليهودي“ًمطالبا باألحقية التاريخية 
ٕالتوراتية، ورفض تقسيم القدس واقامة الدولة ” إسرائيل

الفلسطينية المتصلة والمستقلة، مقابل التوسع 
ًاالستيطاني باعتباره فريضة شرعية وواجبا مقدسا ً.  

ليميني ، ا”إسرائيل بيتنا“وال يحيد حزب 
المتطرف بزعامة أفيغدور ليبرمان، عن ذات الرؤية 
الصهيونية، بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين ورفض 

المناهضين منهم ” إعدام”إقامة دولتهم المستقلة و
، برئاسة ”كوالنا“للكيان المحتل، في حين يجمع حزب 

موشيه كحلون، بين العقيدة الدينية القومية واليمينية 

” اتحاد أحزاب اليمين“ما يقف حزبا في. المتشددة
عند ذات المسار اليميني المتطرف، حيث يعد ” هوية”و

الهيكل “رئيس الحزب اليميني، موشيه فيغلين، ببناء 
  .، المزعوم، في الحرم القدسي الشريف”الثالث

برئاسة ”  أبيض–أزرق “أما احتساب تحالف 
بيني غانتس ويائير لبيد إلى كتلة اليسار والوسط، 
ًلعلمانيته التي قد تخلق انطباعا مغلوطا بذلك، فهذا غير  ً
دقيق، إذ يعد غانتس، وهو رئيس هيئة أركان جيش 

النقية، ” الدولة اليهودية“ًاالحتالل سابقا، صاحب دعوة 
ًبينما يقود لبيد، الذي شارك في الحكومة اليمينية سابقا، 

ًحزبا يمينيا، معلنا رفضه تقسيم القدس، وحق العود ً ة، ً
وتأييد ضم الكتل االستيطانية الكبرى للجانب اإلسرائيلي، 
ولكنه يدعو الستئناف المفاوضات على قاعدة ما يتبناه 

ً، فضال عن رفضهما معا إللغاء قانون ”الءات“من  ً
  .القومية العنصري

ًغير أن هذا التحالف شكل منافسا مفاجئا مع  ً
ًقعيا لحزب ًبدء الحملة االنتخابية، فيما قد يعد تحديا وا

في االنتخابات القادمة، وحتى لو نجح في ” الليكود“
تشكيل الحكومة القادمة، فإنه لن يختلف عن سياسات 

في مواصلة السياسات االستيطانية ” الليكود“حزب 
  .االستعمارية المضادة للحقوق الفلسطينية

، الذي سبق وأن ”العمل“وبالمثل؛ يأتي حزب 
في واقعة تاريخية ” يونيالمعسكر الصه“غير اسمه إلى 

بقيادة ” الحركة“مثيرة لالهتمام، عند تحالفه مع حزب 
تسيبي ليفني قبيل اعتزالها الساحة السياسية، حيث 
يحاول إضفاء صورة الحضور المظفر في االنتخابات بعد 

اليساري، رغم ضعف ” ميرتس“حزب  فشل تحالفه مع
ًغير كثيرا حظوته في التوقعات االنتخابية، ولكنه أمر ال ي

في وضع حزب سيطر على مقاليد السلطة في الكيان 
ً، ويسعى جاهدا ١٩٧٧الصهيوني، منذ نشأته حتى العام 

ًمنذ ذلك الوقت لاللتصاق بها، أمال في استعادتها يوما ً.  



  
  ١٤٢ 

وال يتمايز هذا التيار في مفهومه للدولة 
الكتل “الفلسطينية عن الليكود، إزاء تأكيده أن 

، ”كبرى ستبقى تحت السيادة اإلسرائيليةاالستيطانية ال
 ألف مستوطن ضمنها في ٦٥٠مما يعني بقاء أكثر من 

  .أراضي الضفة الغربية المحتلة

وعلى الرغم من أن بعض اليسار اإلسرائيلي 
ًيزعم علنا تصالحه مع فكرة إقامة دولة فلسطينية، فإنه 
يرفض تقديم تنازالت تتعلق باألراضي المحتلة الالزمة 

امة الدولة، وسط تغييرات مستحدثة فيها ال يمكن أن إلق
  .تؤدي معها إلى دولة

وفي المحصلة، ترفع األحزاب والقوى اإلسرائيلية، 
” الءات“بمختلف توجهاتها اليسارية واليمينية والدينية، 

، وتقسيم ١٩٦٧) حزيران( يونيو ٤العودة إلى حدود 
القدس، وحق عودة الالجئين الفلسطينيين ووقف 

الستيطان، مقابل الحديث عن حكم ذاتي فلسطيني ا
فهذا ال يهم ” الدولة“ٕمحدود، حتى وان كان تحت مسمى 

ًكثيرا بالنسبة إليها، بينما األمن والسيادة، فموكولتان 
  .لالحتالل

من جانبها؛ قالت الرئاسة الفلسطينية إن 
االنتخابات اإلسرائيلية شأن داخلي إسرائيلي، وكما جرت “

  .”ًنه يجري التعامل مع نتائجها أيا كانتالعادة فإ

  ال آمال فلسطينية على االنتخابات

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد عبرت، في وقت 
سابق، على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، عن 
رفضها االتهامات اإلسرائيلية، بشأن تدخلها في انتخابات 

 موقف اإلسرائيلية المقبلة، مشيرة إلى أن” الكنيست“
الرئاسة ثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
اإلسرائيلية، وذلك في سياق رفضها اتهام أعضاء في 

، للرئيس محمود عباس بالتدخل في ”الكنيست“
االنتخابات، وذلك من خالل وساطاته بين النواب العرب 

  .والقوائم التي يجري اإلعداد لها

فيما قال رئيس المكتب السياسي لحركة 
، إسماعيل هنية، إن نتائج االنتخابات ”ماسح“

ًشأنا “اإلسرائيلية لن تؤثر على الفلسطينيين، بوصفها 
ًصهيونيا داخليا   .، وفق قوله”ً

وأضاف هنية، في تصريح له، أن الخالفات بين 
عندما ” هامشية للغاية“األحزاب السياسية اإلسرائيلية 

  .يتعلق األمر بالسياسة تجاه الفلسطينيين

  ٢٧ ص٩/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  انتصار أردني جديد للقدس بإقرار دولي

  

مهما كان المعنى  - نيفين عبد الهادي: كتبت
ّعظيما، فإنه ال يكتمل إال بحضور الموقف الذي يجعل 
ّمنه حقيقة مرئية على أرض الواقع، مجسدا بالفعل 
واألداء، مبعدا أي قضية من مكان التنظير لمكان العمل 

واإلنجاز، واألهم التغيير نحو األفضل ونحو الحقيقي، 
تحريك أي ساكن سلبي لإليجابية، هذا هو األردن 
الموقف األردني الدائم بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
من القضية الفلسطينية ومن القدس وحماية المقدسات، 
ومن الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

م يختبئ يوما خلف كلمات والمسيحية في القدس، فل
  .ّومواقف تحمل معاني صماء دون أعمال ومنتج واقعي

عرف األردن بقيادة جاللة الملك دوما وعلى 
مدى سنين أين تقف القضية الفلسطينية والقدس، لم 
ينتظر الحاضر ليريه أين ستصل له القضية، إنما وضع 
ّدوما حلوال مبنية على الشرعية الدولية بضرورة حل 

ّاع اإلسرائيلي الفلسطيني وحل القضية حال عادال، الصر ّ
لتعيش المنطقة والعالم حالة سالم حقيقية خالية من أي 
شكل من أشكال الظلم أو اغتصاب الحقوق، ولم يقف 
مكتوف األيدي حيال أي شأن فلسطيني، إنما سعى لبقاء 
ّهذه القضية أولوية عربية ودولية دوما، مقدما الحلول 
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ّ وضع شائك، محافظا على الحق والمخارج ألي
  .ّالفلسطيني ومقدمه على كافة القضايا

ّوال شك أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا، ففي حكمة جاللة الملك عبد اهللا الثاني، كانت 
فلسطين حاضرة، بالعمل ال بالكالم على أجندة جاللة 
الملك، حاميا لترابها، مناضال لنيل حقها، مؤمنا بأنها 

ّقضية المركزية إذا ما تم حلها سيجد العالم نفسه في ال
ّمكان وردي غير الذي يعيشه اليوم، فقدم جاللته دوما 
ّوصفات آمنة وحكيمة وثرية لحل شامل وعادل في 
فلسطين، وحماية المقدسات ومن خالل إصرار على 
الوصاية الهاشمية، ليغدو األردن بقيادة جاللته منتصرا 

  . لم يكن المنتصر الوحيد للقدسعلى القدس دوما، إن

وفي انتصار جديد أردني للقدس بقيادة جاللة 
الملك، جاء قرار المجلس التنفيذي لليونسكو نهاية 

 المتعلق بالقدس ٢٠٦األسبوع الماضي في دورته 
باإلجماع، الذي جاء نتيجة لجهود دبلوماسية أردنية 

ن مكثفة تمت بالتنسيق التام والتعاون مع دولة فلسطي
واألمانة العامة والمجموعتين العربية واإلسالمية، وبقية 

  .األطراف المعنية في اليونسكو

ووفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فإن 
القرار وملحقاته تؤكد على جميع المكاسب السابقة التي 
تم تحقيقها في ملف القدس في اليونسكو، وتثبيتها، كما 

ٕكاتها واجراءاتها أحادية انها تطالب إسرائيل بوقف انتها
/ الجانب وغير القانونية ضد المسجد األقصى المبارك

الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس 
وأسوارها، كما يؤكد على بطالن جميع اإلجراءات 
ُاإلسرائيلية الرامية لتغيير طابع القدس وهويتها، وتشير 

ونسكو في إلى ضرورة اإلسراع في تعيين ممثل دائم للي
البلدة القديمة لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات 
ًالمنظمة، وتدعو أيضا إلرسال بعثة الرصد التفاعلي من 

اليونسكو إلى القدس لرصد جميع االنتهاكات التي 
  .ترتكبها السلطات اإلسرائيلية

ّويظهر في القرار الموقف األردني جليا حيث 
ديرة العامة لليونسكو أشار إلى الرسائل التي تلقتها الم

من البعثتين األردنية والفلسطينية لدى اليونسكو 
بخصوص موضوع القدس واالنتهاكات اإلسرائيلية 

  .ومشروع التلفريك اإلسرائيلي في البلدة القديمة

وبحسب مندوب األردن لدى اليونسكو السفير  
في باريس الدكتور بشر الخصاونة فإن كلمة المجموعة 

يونسكو ثمنت أهمية الوصاية الهاشمية العربية في ال
ودورها في حماية ورعاية األماكن المقدسة اإلسالمية 

  .والمسيحية

حول أهمية هذا القرار، » الدستور» وفي رصد لـ
للمدينة المقدسة، وأهمية الدور األردني في حماية 
المقدسات، أكد سياسيون أن القدس كانت دوما القضية 

أولوية جعلت منها حاضرة بكافة المركزية لجاللة الملك و
ّالمحافل الدولية، مؤكدين أن قرار اليونسكو يأتي ليؤشر 
بوضوح ألهمية دور جاللة الملك بحماية المقدسات، ال 
ّسيما وأن هذه القضية هي التي يجب أن توحد العرب 

  ..العرب

واعتبرت ذات اآلراء أن القرار من شأنه أن يحبط 
اه القدس، بما في ذلك ما أي خطط اسرائيلية قادمة تج

يتم تسريبه عن صفقة القرن، التي لن تكون سوى شرارة 
توقد نارا في العالم، ووجود مثل هذه القرارات الدولية 
حتما تجدد التأكيد على أن ال سالم في العالم دون حل 
القضية الفلسطينة حال عادال وشامال، الفتين إلى أنه 

 القدس بأمن عن أي بوجود الوصاية الهاشمية حتما فإن
مخططات تستهدف ضياع هوية المدينة المقدسة 

  .للمسلمين والمسيحيين

رئيس الوزراء األسبق الدكتور عدنان بدران أكد 
بدوره أن جاللة الملك عبد اهللا الثاني يؤكد دوما على أن 
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القدس خطا أحمر بالنسبة له، وها هو من جديد ينتصر 
مجال للجدل بشأن للقدس، ومن جديد يغلق جاللته أي 

ٍالقدس، وبذلك تأكيد على أن جاللة الملك ماض في 
حماية المقدسات، ولن يسمح بأي تجاوزات يمكن أن 
تمس هذه القضية، واألردن بقيادة جاللته مستمر في 
حماية المقدسات، ولوال هذا الدور الهام لتم تهويد القدس 

  .منذ سنين

 القرار ّفيما اعتبر الوزير األسبق سامي قموه أن
انتصر للقدس، وأكد أن األردن بقيادة جاللة الملك لن 
يترك فلسطين القدس يقاتالن وحدهما، فهذه القضية 
أردنية فلسطينية، وفلسطينية أردنية، كما أن القدس 
مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحين، وبوجود الملك عبد 
اهللا الثاني واإلصرار على الوصاية الهاشمية يمكن القول 

 القدس بأمن، مهما حاولت اسرائيل ومن يقف خلفها إن
  .تغيير هذا الواقع فلن ينجحوا، فالقدس عربية

ّوأشار قموه إلى أهمية قرار اليونسكو وأنه يأتي 
في وقت كثر الحديث به عن ما يسمى بصفقة القرن، 
ّوما يخرج عنها من تسريبات ال تبشر بخير قادم، لذا فإن 

ردني للقدس، ويؤكد للعالم أن القرار يجدد االنتصار األ
للقدس حماة لن يتركوها تنضال وحيدة دفاعا عن 
مقدسات اسالمية ومسيحية، فهناك من يقف لمساندتها، 

  .وحماية من أي انتهاكات وأي سياسات تهويد

ّوشدد قموه على أن القدس هي التي ستوحد 
العرب العرب، وستوحد المسلمين والمسيحين، وبإقامة 

ن وعاصمتها القدس، سيخلو العالم من أي دولة فلسطي
ّشكل من أشكال الظلم، ليحل سالم حقيقي، فال أعتقد أن 
هناك انسانيا عربيا يشكك بأن فلسطين عربية والقدس 
عربية، والوصاية الهاشمية سياج يحمي المقدسات في 
القدس، ولن تقوى أي قوة أو جهة على تغيير هذه 

لمسيحية، وهاهو العالم المبادئ العربية، اإلسالمية وا

يجدد التأكيد على أهمية الثوابت األردنية ويدعمها بقرار 
 .جديد يؤكد بأن األردن يعمل بواقعية

 ٤ ص١٣/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  استيطان وراء استيطان

  

اكد الباحث الحقوقي الفلسطيني  –القدس المحتلة 
نظام ان دولة االحتالل االسرائيلي تعزز ) فراس العلمي(

الفصل العنصري في األراضي المحتلة من خالل فرض امر 
واقع يتجسد في شق المزيد من الطرق االلتفافية في قلب 
الضفة الغربية المحتلة وسلب المزيد من االراضي وربط 

 .تقطيع اوصال الضفة والمستوطنات ببعضها البعض

انه في األيام الماضية ) الرأي(وأشار في حديث لـ 
ًين نتانياهو، والذي يشغل أيضا منصب وزير صادق بنيام

ُ، والمخصص »حوارة- شارع التفافي«الجيش، على شق 
 نسمة سكان أربع مستوطنات هي ٧,٥٠٠لخدمة نحو 

األكثر عنفا في الضفة الغربية والواقعة في محيط مدينة 
يتسهار، براخه، إيتمار وألون «نابلس، وهي مستوطنات 

 . مليون شيقل٢٦٠اعماله ، والمخطط تبلغ تكلفة »موريه

مضيفا ان المنطقة التي من المخطط أن يشق 
والمزروعة بكروم الزيتون ومختلف (الشارع عليها 

، سوف يتم مصادرتها من اصحابها )المحاصيل الزراعية
االمر الذي سوف يحرم االف الفلسطينيين من مصدر رزقهم 

 .اراضي اجدادهم وويسلب حقهم في اراضيهم

هو ) حوارة - التفافي(مخطط «ي ان واعتبر العلم
جزء من مخطط اوسع لفرض امر واقع جديد في تجسيد 
نظام الفصل العنصري وضم مناطق واجزاء كبيره في 

  .>>...األراضي المحتلة لسيادة اسرائيل

وقال هذه المخططات لم تنفذ جميعها بعد، ... <<
.  مخططا من بينها٢٤ولكن تم حتى اآلن المصادقة على 

ل اإلجمالي لهذه الشوارع المصادق عليها يصل إلى الطو
والجدير بالذكر أن اسرائيل ماضية في .  كلم١٥٧نحو 



  
  ١٤٥ 

تنفيذ هذه المخططات متناسية اتفاقيات أوسلو وقرارات 
االمم المتحدة ومجلس االمن والقانون الدولي االنساني 
الذي يعتبر االستيطان كل ما هو ينطبق عليه هو غير 

رعي ولكن دولة االحتالل كما تعودنا عليها قانوني وغير ش
دائما تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية واالتفاقيات 
وتمضي قدما في تجسيد نظام الفصل العنصري دون حسيب 

 .او رقيب

  ١٦ ص١٤/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 شهد ٢٠١٩عام ": مدينة القدس" الحموري لـ
  أعلى نسبة هدم للمنازل ذاتيا في القدس

ال مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية ق
واالقتصادية في القدس زياد الحموري، إن سياسة هدم 
المنازل الذاتية للمواطنين في المدينة المقدسة، تشكل 
ًمشهدا مؤلما عندما يقوم اإلنسان بهدم منزله بيده، مشيرا  ً ً

 .إلى ردود فعل مستقبلية بما فيها تشريد العائلة

، أن كل األحدراسلنا، اليوم وأضاف الحموري، لم
إجراءات االحتالل تجاه المواطنين المقدسيين هي غير 
ًقانونية، مبينا أن ادعاءات االحتالل بعدم قانونية بناء هذه 

 .ًالمنازل غير مقبول دوليا

وأشار الحموري إلى تعارض بين قوانين االحتالل 
 والقانون الدولي حسب محكمة الهاي االستشارية وقراراتها

الجائرة تسعى " اإلسرائيلية"الواضحة موضحا ان القوانين 
 .لالنقضاض على حقوق شعبنا

وأوضح مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية 
 شهد أعلى نسبة هدم للمنازل ٢٠١٩واالقتصادية أن العام 

ذاتيا معتبرا أن األخطر هو آالف المنازل التي ما زالت 
 .هدمملفاتها بالمحاكم وتنتظر قرارا بال

ودعا الحموري المجتمع الدولي إلى ضرورة 
الوقوف عند مسؤولياته لحماية المقدسيين في ظل سياسات 
االحتالل القمعية هذه تجاه المواطنين في مدينة القدس، 

  .ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني فيها

  ١٤/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ن إسرائيل اعتقلت مليو: مؤسسات فلسطينية
  ١٩٦٧فلسطيني منذ 

أعلنت  - األناضول-  لبابة ذوقان- رام اهللا
مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون األسرى، األحد، أن 

، وأن ١٩٦٧إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ عام 
عدد المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي يبلغ حاليا 

٥٧٠٠. 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كل من رئيس 
، )تابعة لمنظمة التحرير(ؤون األسرى والمحررين هيئة ش

، )غير حكومي(قدري أبو بكر، ورئيس نادي األسير 
غير (قدوره فارس، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة األسرى 

، أمين شومان، في قاعة المؤتمرات الحكومية )حكومية
بمدينة رام اهللا في الضفة الغربية المحتلة، إلطالق 

 .٢٠١٩ر الفلسطيني لعام فعاليات يوم األسي

ودعا المشاركون في المؤتمر الشعب 
الفلسطيني، في مختلف أماكن تواجده، إلى المشاركة 
ّالفاعلة في الفعاليات المقررة ليوم األسير الفلسطيني، 

 .نيسان/  أبريل١٧

 ١٧وأقر المجلس الوطني الفلسطيني، في 
، ذلك اليوم كيوم وطني للوفاء ١٩٧٤نيسان  /أبريل

 .سرى الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيليةلأل

 طفال، ٢٥٠وأوضحت أن بين المعتقلين ... <<
 قاصرين ٥ طفال مقدسيا قيد الحبس المنزلي، و٣٦و

 .محتجزين في ما تسمى مراكز إيواء

 نواب ٦ سيدة، و٤٧وبين المعتقلين أيضا 
 معتقل ٥٠٠، و)المنحل(بالمجلس التشريعي الفلسطيني 

 .)همةدون ت(إداري 

 معتقل ٧٠٠كما يقبع في سجون إسرائيل 
 معتقال ٥٦ حالة مصابة بالسرطان، و٣٠مريض، بينهم 



  
  ١٤٦ 

مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل 
منذ ما قبل ) قدامى األسرى( معتقال ٢٦متواصل، و

، أقدمهم األسيرين كريم يونس )١٩٩٣(اتفاقية أوسلو 
 . عاما٣٧وماهر يونس، المعتقالن منذ 

 محكومون ٥٧٠ومن بين المعتقلين كذلك 
 .ّبالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات

 ٢١٨ووثقت المؤسسات الفلسطينية استشهاد 
 ٧٣، بينهم ١٩٦٧معتقال في السجون اإلسرائيلية منذ 

 معتقلين ٧ جراء اإلهمال الطبي، و٦٣بسبب التعذيب، و
ٕبسبب القمع واطالق النار المباشر عليهم من جنود 

 .وحراس إسرائيليين

 معتقال منهم استشهدوا ايضا ٧٨وأضافت أن 
المباشرة واإلعدام الميداني  جراء القتل العمد والتصفية

  .بعد االعتقال مباشرة

 ١٥/٤/٢٠١٩موقع الدول العربية 

* * * * *  

ً معتقال فلسطينيا ١٩٧ شهداء و٧": أوتشا" ً
 مبنى بالضفة ١٤٥بأسبوعين وهدم ومصادرة 

  ٢٠١٩ منذ مطلع

 

قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة إن سبعة 
فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي 

خالل األسبوعين  في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة
 .الماضيين

الذي " حماية المدنيين"وأوضح المكتب في تقرير 
، أن قوات ٢٠١٩ أبريل ٨ – مارس ٢٦بين يغطي الفترة 

االحتالل قتلت أربعة فلسطينيين، من بينهم طفالن في 
في قطاع غزة، " مسيرة العودة الكبرى"سياق مظاهرات 

 . آخرين بجروح١,٤٥٦وأصابت 

مارس / آذار٣٠وأضاف أنه في يوم السبت 
الماضي، الذي وافق ذكرى يوم األرض ومرور عام على 

لعودة، قتلت قوات االحتالل ثالثة بداية مسيرات ا
 ١٧(فلسطينيين، من بينهم فتيان يبلغ كالهما من العمر 

َ، فيما استشهد آخر متأثرا بالجروح التي ُأصيب بها )ًعاما ً
 .في المظاهرات بعد ثالثة أيام

وفي حادثة منفصلة خارج سياق مسيرات 
 ٣٠ِالعودة، ُأطلقت قوات االحتالل في صبيحة يوم 

نار باتجاه فلسطيني آخر بالقرب من السياج مارس، ال
 .الحدودي، ما أدى الستشهاده

 مناسبة خارج سياق ٢٧وفيما ال يقل عن 
مسيرات العودة، أطلقت قوات االحتالل النار باتجاه 
المزارعين وصيادي األسماك، في سياق فرض القيود على 
الوصول في المناطق المحاذية للسياج الحدودي مع 

 .ُفي عرض البحر بغزة، دون وقوع إصاباتو" إسرائيل"

وبحسب التقرير األممي، فإنه وفي أربع 
مناسبات أخرى، دخلت قوات االحتالل إلى قطاع غزة 
ّونفذت عمليات تجريف وحفر قرب السياج الحدودي، 
وفي مناسبتين أخريين، اعتقلت خمسة فلسطينيين، من 

 إلى بينهم ثالثة أطفال، بينما كانوا يحاولون التسلل
 ".إسرائيل"

وفي الضفة الغربية، أوضح التقرير أن قوات 
ْاالحتالل قتلت فلسطينيين خالل عمليتي تفتيش واعتقال  ْ

 مارس، النار باتجاه ٢٧في الضفة، حيث أطلقت في 
مسعف متطوع فلسطيني، وقتلته بينما كان على رأس 
عمله خالل عملية عسكرية في مخيم الدهيشة لالجئين 

 .في بيت لحم

أبريل، أطلق جنود االحتالل النار / نيسان٢وفي 
وقتلوه ) ً عاما٢٤(باتجاه شاب فلسطيني يبلغ من العمر 

بالقرب من مخيم قلنديا لالجئين، بعد أن اندلعت 
َاشتباكات خالل عملية تفتيش واعتقال، كما ُأصيب أربعة 



  
  ١٤٧ 

آخرين، من بينهم طفالن، بالذخيرة الحية خالل هاتين 
 .الحادثتين

ر التقرير أن قوات االحتالل أصابت خالل وذك
 ٢٣٩ فلسطينيين، بمن فيهم ٣٠٤األسبوعين الماضيين 

ًطفال، بجروح في اشتباكات أخرى اندلعت غالبيتها في 
 .أعقاب عمليات تفتيش واعتقال واحتجاجات في الضفة

 علمية ١٦٩ّوأشار إلى أن تلك القوات نفذت 
ّ حيث أدت تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة،

 إصابة من ١١ٍثمان منها إلى اندالع اشتباكات نتج عنها 
 ١٩٧ُاإلصابات المذكورة أعاله، واعتقل ما مجموعه 

ّ طفال، وسجلت محافظة القدس ١٥ًفلسطينيا، من بينهم  ً
 .أعلى عدد من هذه العمليات

َكما ُأصيب ثمانية فلسطينيين آخرين بجروح 
 االحتجاجات في خالل االشتباكات التي اندلعت عقب

ذكرى يوم األرض وخالل المظاهرة األسبوعية التي تأتي 
 على عنف المستوطنين والتوسع االستيطاني في ًاحتجاجا

 .قرية المغير برام اهللا ومنطقة غور األردن

من اإلصابات % ٩٠أن " أوتشا"وبين تقرير 
الناجمة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع، مما استلزم 

منها باألعيرة المعدنية % ٧ى عالج طبي، والحصول عل
 .بالذخيرة الحية% ٢المغلفة بالمطاط، و

أبريل، أطلق مستوطن / نيسان٣في يوم 
النار ثالث مرات " ألون موريه"إسرائيلي من مستوطنة 

قرب مفترق بيتا في نابلس، مما أدى إلى إصابة 
استشهد ) ً عاما٢٣(ْفلسطينيين بجروح، من بينهما رجل 

 .قت الحق في المستشفىفي و

وبالنسبة العتداءات المستوطنين، أفاد التقرير 
ّ هجمة أخرى شنها المستوطنون تسببت في ١١بأن 

ٕإصابة فلسطينيين بجروح والحاق أضرار بممتلكات 
 .فلسطينية

 ٣٥وشهدت ثالث من هذه االعتداءات إتالف 
 ٤٠٠ْشجرة زيتون في قريتي بورين ويانون في نابلس و

ٍلة في أراض مملوكة ملكية خاصة في قرية شجرة وشت
 .دير جرير برام اهللا

وأضاف أن المستوطنين دمروا في قرية راس 
ًكركر برام اهللا، مبنى مقاما على أرض مملوكة ملكية  ً
ًخاصة، وكان يشكل جزءا من مشروع زراعي، مما ألحق  ّ

ًوُأصيب فتى فلسطيني بجروح . الضرر بتسعة أشخاص َ
كبات في خمس حوادث منفصلة ألقى ِوُأعطبت أربع مر

 .َفيها المستوطنون الحجارة في يعبد بجنين

وفي بلدة بيت حنينا شمال القدس، أعطب 
ّ مركبة وخطوا عبارات مسيئة ١٥المستوطنون إطارات 

على المركبات وعلى جدران المنازل، مما ألحق الضرر بـ 
 .ً فردا٧٥ أسرة تضم ١٥

م المتحدة ّ، سجل مكتب األم٢٠١٩وفي العام 
 حوادث قتل فيها ١٠٤لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

المستوطنون فلسطينيين أو أصابوهم بجروح أو ألحقوا 
 ٢٥٠٠ األضرار بممتلكات فلسطينية، بما فيها أكثر من

في عدد هذه % ٥٣ّشجرة، وهو ما يمثل زيادة تبلغ 
 .٢٠١٨االعتداءات بالمقارنة مع العام 

، هدمت سلطات وفيما يتعلق بعمليات الهدم
ّ مبان في ست تجمعات سكانية مختلفة في ١٠االحتالل  ٍ

ّالقدس، بسبب عدم حصولها إلى رخص البناء، مما أدى 
ُإلى تهجير تسعة فلسطينيين والحاق الضرر بسبل عيش  ُ ٕ

  . آخرين٨٣نحو 

ٍوهدمت خمسة من المباني، وجمعيها مبان  ُ
ائية ّسكنية، على يد أصحابها بعد أن تسلموا أوامر نه

بهدمها، لكي يتفادوا تكبد غرامات إضافية، حسبما أفادت 
 .التقارير



  
  ١٤٨ 

وفي اإلجمال، هدمت سلطات االحتالل أو 
ً مبنى في الضفة الغربية منذ مطلع العام ١٤٥صادرت 
٢٠١٩.  

 ١٦/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

بمطالب " يوم األسير"الفلسطينيون يحيون 
 ل بسجون االحتالل آالف معتق٦اإلفراج عن 

  

الفلسطينيون،   أحيا– عمان – نادية سعد الدين
 "ليوم األسير الفلسطيني"أمس، الذكرى الخامسة واألربعين 
 آالف أسير فلسطيني ٦للمطالبة بإطالق سراح زهاء 

ً طفال، في سجون االحتالل ٢٥٠ سيدة و٤٧عربي، بينهم 
ة، ولفت اإلسرائيلي، وحشد التأييد الدولي لقضيتهم العادل

أنظار العالم إلى ظروفهم الصعبة وغير اإلنسانية التي 
  .يعيشونها داخل معتقالت االحتالل

وتقاطرت جماهير الشعب الفلسطيني داخل الوطن 
المحتل إلحياء هذا اليوم الوطني الزاخر باألنشطة الشعبية 

 ١٧المتنوعة، الممتدة حتى األيام القادمة، والذي يصادف 
وفقما أقره المجلس الوطني ) بريلإ(من شهر نيسان 

ًالفلسطيني، استلهاما لمعاني الصمود ألجل الحرية، 
ومحاكاة للمناضل محمود حجازي الذي تم إطالق سراحه 

  .١٩٧٤من سجن االحتالل كأول أسير فلسطيني في العام 

فيما شددت سلطات االحتالل من اجراءاتها األمنية 
د داخل معتقالتها، والعسكرية الكثيفة لقمع أي تحرك مضا

ًمصحوبا بتعزيز عديد قواتها في القرى والمدن والمخيمات 
الفلسطينية لصد التظاهرات والمسيرات المناهضة لها، مما 
أدى إلى مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين، أدت إلى 

  .وقوع اإلصابات واالعتقاالت بين صفوفهم

؛ ًويأتي االحتفاء بيوم األسير لهذا العام مغايرا
ًحيث حقق األسرى في سجون االحتالل انجازا وانتصارا  ً

عقب ثمانية أيام من اإلضراب ” ٢معركة الكرامة “ًنوعيا في 
عن الطعام، إزاء استجابة إدارة سجون االحتالل لمطالبهم، 

والتي كان أبرزها تركيب هواتف عامة في السجون، 
ً عاما تقريبا٢٠بوصفها سابقة منذ  ً.  

ن األسرى والمحررين الفلسطينية وقالت هيئة شؤو
عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون “إن 

 ٢٥٠ سيدة و٤٧ أسير، منهم ٥٧٠٠االحتالل بلغ نحو 
 معتقل إداري من بين األسرى، بدون ٥٠٠ًطفال، فيما يوجد 

عدد “وأفادت الهيئة الفلسطينية، أمس، أن .”تهمة واضحة
 أسرى، والمرضى ٨ بلغ األسرى النواب في سجون االحتالل

 حالة مصابة بمرض السرطان، ٣٠ أسير، بينهم ٧٠٠
، عدا ١٧، والصحفيون المعتقلون ٥٧٠وأصحاب المؤبدات 

 من قدامى األسرى الذين بلغت مدتهم أكثر ٥٦عن وجود 
فيما وصل عدد األسرى الذين يقضون .”ً عاما٢٠من 

ًرا،  أسي٣٤٤٧ًأحكاما بالسجن الفعلي لفترات مختلفة إلى 
 صدرت بحقهم أحكام ٥٣٧ًطبقا لمعطيات إحصائية، بينهم 
ً أسيرا صدرت بحقهم ٤٨٤جائرة وقاسية بالسجن المؤبد، و

  . سنة وأقل من مؤبد٢٠أحكام ألكثر من 

وبينما مر أكثر من مليون فلسطيني بتجربة 
ً شهيدا من ٢١٨، فقد ارتقى ١٩٦٧االعتقال منذ العام 

ً شهيدا ارتقوا ٧٣ام؛ بينهم الحركة األسيرة منذ نفس الع
ً شهيدا ارتقوا بسبب اإلهمال الطبي، ٦٣بسبب التعذيب، و

ٕوسبعة أسرى استشهدوا بسبب القمع واطالق النار المباشر 
 ٧٨عليهم من قبل جنود وحراس االحتالل، فيما استشهد 

ًأسيرا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة واإلعدام 
  .اشرةالميداني بعد االعتقال مب

ًوطبقا لتلك المعطيات؛ فقد اعتقلت سلطات 
 حتى نهاية شهر آذار ٢٠١٩االحتالل، منذ بداية العام 

 مواطن، غالبيتهم من محافظة ١٦٠٠نحو ) مارس(
  . امرأة٤٠ً طفال، و٢٣٠القدس، بينهم نحو 

األسرى القدامىمن جهته، أفاد مركز أسرى فلسطين 
ً أسيرا ٤٦ل تعتقل سلطات االحتالل ال تزا“للدراسات بأن 
ً أسيرا أمضوا ما يزيد ١٣ً عاما، بينهم ٢٠منذ أكثر من 
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ً عاما داخل سجون االحتالل، أقدمهم األسير ٣٠على 
  ".المناضل كريم يونس

وال يزال االحتالل يمارس سياسة العزل االنفرادي 
لفرض المزيد من القهر والتنكيل باألسرى، وتنفيذ عمليات 

ًأوقات متأخرة من الليل، والتي غالبا التفتيش التعسفية في 
ما يرافقها اعتداء بالضرب والشتم واالستفزاز ومصادرة 
األجهزة الكهربائية واألغراض الشخصية، عدا عن اإلهمال 
الطبي للمرضى، والحرمان من الزيارات، وغيرها من أساليب 

  . التنكيل والتعذيب لألسرى واألسيرات

هاج سياسات وتلجأ سلطات االحتالل إلى انت
ٕواجراءات عدوانية خالل عمليات االعتقال، منها سياسة 
استخدام القوة المفرطة أثناء االعتقال واإلعدامات خارج 
نطاق القانون، وبصورة عشوائية وجماعية، إضافة إلى 

  .انتهاج سياسة العقاب الجماعي

كما تستمر في سياسة اعتقال أعضاء المجلس 
ين عن حقوق اإلنسان التشريعي السابقين والمدافع

والصحفيين واالعتقاالت على خلفية النشر عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، بدون أن تستثني من تلك اإلجراءات؛ 

  .اعتقال النساء واألطفال والقاصرين

فيما تتخذ سياسة اإلهمال الطبي بحق األسرى 
عدة أوجه؛ مثل الحرمان من العالج أو إجراء الفحوص 

هم على الئحة االنتظار قد تصل ألشهر أو الطبية، أو وضع
سنوات، وتشخيص األمراض بعد فترات طويلة، إضافة إلى 
الجرحى الذين دفعوا ثمن نقلهم من المستشفيات المدنية 

  .إلى السجون قبل استكمال العالج الالزم

على صعيد متصل؛ واصلت قوات االحتالل 
قتحام سياستها العدوانية في األراضي الفلسطينية عبر ا

القدس المحتلة، والشروع بهدم منشآت مقدسية في حي 
وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب، المسجد األقصى المبارك 

وقد تصدى المواطنون لطواقم ما .بحجة البناء دون ترخيص
يسمى بلدية االحتالل، واشتبكوا معهم باأليدي خالل 

 محاوالتهم لمنع عملية الهدم، مما أدى إلى وقوع اإلصابات
  .واالعتقاالت بين صفوفهم جراء اعتداءات قوات االحتالل

قد ” المحكمة اإلسرائيلية العليا“وكانت ما يسمى 
الذي قدمه أصحاب المنازل ” طلب االستئناف“رفضت 

ُوالمنشآت التجارية في الحي المستهدف ببلدة سلوان، ضد 
قرار هدم منشآتهم الذي أصدرته المحكمة المركزية والذي 

 .حي بأكملهيتهدد ال

  ٣١ ص١٨/٤/٢٠١٩الغد  

* * * * *  

المسيحيون الكاثوليك يحيون الجمعة العظيمة 
 وسط انتشار أمني كثيف في القدس

  

 احيا آالف المسيحيين -) ب.ف.أ( -  القدس
الكاثوليك من كافة أنحاء العالم الجمعة العظيمة، ذكرى 
صلب السيد المسيح، عبر السير على درب اآلالم في 

ٕلقدس القديمة وسط تواجد أمني كثيف واغالق شوارع ا
 .شامل لالراضي الفلسطينية واغالق معابر مع قطاع غزة

وانتشر افراد الشرطة االسرائيلية وحرس الحدود 
بكثافة في طرقات القدس القديمة وعلى مداخل مدينة 
القدس، مدججين بالسالح وقنابل الغاز المسيلة للدموع 

على الطرقات المؤدية الى ونصبوا المتاريس الحديدية 
 .كنيسة القيامة، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس

وتزامن ذلك مع عيد الفصح اليهودي وصالة 
الجمعة لدى المسلمين وازدحمت البلدة القديمة القديمة 
بالمصلين عند مفترق طريق اآلالم التي تقاطعت مع طريق 

 حائط المسلمين الى المسجد االقصى وطريق اليهود الى
المبكى، وبالرغم من ذلك سار الحجاج المسيحيون في 

 .مسيراتهم

وفرضت اسرائيل اإلغالق الشامل على منطقة 
الضفة الغربية منذ منتصف ليلة الخميس كما أغلقت 
المعابر مع قطاع غزة خالل عيد الفصح اليهودي الذي 

 .يصادف الجمعة
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اإلغالق فرض "وقال ناطق عسكري اسرائيلي إن 
" على تقييم الوضع األمني وموافقة المستوى السياسيبناء 

سيتم إعادة فتح المعابر ورفع االغالق عند "مضيفا 
 ."األحد وفق تقييم الوضع- منتصف ليل السبت

من جهته قال وديع ابو نصار مستشار رؤساء 
يجب أن تكون "الكنائس في االراضي المقدسة إن القدس 

عدم "لطات االسرائيلية وذلك بعد قرار الس" مفتوحة للجميع
السماح للمسيحيين المقيمين في غزة بالقدوم إلى القدس 

 ."الشرقية للمشاركة باحتفاالت عيد الفصح فيها

 من هؤالء التوجه ٢٠٠بينما سمحت لنحو "وتابع 
 ."لزيارة االردن

وتقول بعض االوساط االسرائيلية إن عدم السماح 
ناتج من وجود للمسيحيين الغزيين بالقدوم إلى القدس 

بمعنى إن هناك عددا منهم يقيم في " المخالفين"بعض 
 ."غير قانونية"الضفة الغربية بصورة 

بغض النظر عن صحة هذا "وتابع ابو نصار
االدعاء، فإننا نشدد بأن حرية الوصول إلى االماكن 
المقدسة يجب ان تكون مكفولة للجميع وبدون أي قيود، 

 االمنية على الحريات وال يجوز أن تطغى االعتبارات
 ."األساسية لالنسان

  ٢٠/٤/٢٠١٩ France24 موقع

* * * * *  

صفقة "صمود األردن متواصل في مواجهة 
 "القرن

  

 تتوحد مؤسسات الدولة –األناضول  - إسطنبول
التنفيذية والتشريعية مع رأي الشارع األردني الداعم 

ة الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمي"الستمرار 
، ولمواقف الملك عبد اهللا الثاني، "والمسيحية في القدس

صفقة طالرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتمرير 
، التي قد تلغي حق عودة الالجئين الفلسطينيين طالقرن

حل "وتقوض مبادرة السالم العربية التي تقوم على أساس 
  ."الدولتين

 طالشكوك"وفي ظل الظروف األخيرة، دفع األردن 
، من منطلق "صفقة القرن"ل إمكانية قبوله بما يسمى حو

موقفه الثابت تجاه القدس وفلسطين والمقدسات وهو ما 
  .واجب تاريخي"ّعبر عنه الملك عبد اهللا الثاني بأنه 

ويتعرض األردن لضغوط أمريكية في مجال 
المساعدات العسكرية والمالية، لحمله على القبول بتمرير 

الفلسطينيين على أراضيه، وتوطين » صفقة القرن«
على المقدسات » الوصاية الهاشمية«والتخلي عن 

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس

ويبدو أن أي مبادرة سالم أمريكية بين 
اإلسرائيليين والفلسطينيين، سيكون لها تداعيات مباشرة 

بواعث القلق األردني » بعض«حيث تعود ،على األردن
 اإلعالم اإلسرائيلي واألمريكي إلى التسريبات المنشورة في

عليها » مفروض«والعربي، التي تشير إلى دور أردني 
للمشاركة في إنفاذ خطة السالم األمريكية التي ال تخلو 
من تداعيات سلبية على التركيبة السكانية لألردن إذا 

اتحاد » فرض«تضمنت تجنيس الفلسطينيين أو 
ن وطنا بديال كونفدرالي مع السلطة أو حتى اتخاذ األرد

  .لسكان الضفة

ًوأيضا، تحدثت وسائل إعالم إسرائيلية أن 
» الهاشمية«يمكن أن تمس بالوصاية » صفقة القرن«

على األماكن المقدسة، وهو ما ينظر إليه األردنيون على 
للمملكة ومحاولة لتصفية القضية » تهديد وجودي«أنه 

عبد الفلسطينية على حساب األردن، رغم تأكيدات الملك 
لن يستسلم بأي حال من األحوال «اهللا الثاني، بأنه 

  .«للضغوط التي تمارس عليه

العبرية، قد نشرت ما » هآرتس«وكانت صحيفة 
، »صفقة القرن«قالت إنها تسريبات حول بعض بنود 

إلى » الوصاية الهاشمية على المقدسات«تتضمن نقل 
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دول أخرى، وهو ما قال عنها مسؤولون أردنيون بأنها 
لن يتنازل عن «وأن الملك عبداهللا الثاني » خط أحمر«

ويؤكد الملك عبد اهللا الثاني . »الوصاية على المقدسات
من تحقيق السالم الذي » الثابت«على موقف االردن 

يجب أن يكون مبنيا على القرارات الدولية، وعلى أساس 
قيام دولتين جنبا إلى جنب، إسرائيل وفلسطين على حدود 

، مع حل عادل لالجئين ١٩٦٧ حزيران الرابع من
  .الفلسطينيين في العالم

تهديدا » صفقة القرن«ويرى األردنيون في 
للقضية الفلسطينية ومحاولة إسرائيلية بتواطؤ » وجوديا«

» نهر األردن«أمريكي لالستيالء على القدس ووادي 
 حزيران ٤واألراضي الفلسطينية المحتلة خارج حدود 

ليها إسرائيل مستوطنات ترفض ، التي تقيم ع١٩٦٧
  .التخلي عنها

وال توجد مؤشرات إلى احتماالت إقدام األردن 
ت أو القبول بتمرير على تقديم تنازالت عن موقفه الثاب

، بل على العكس فإن المؤشرات المتاحة »صفقة القرن«
تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن األردن ماض في الثبات 

ل الضغوط التي تمارس عليه على موقفه، وأنه سيقاوم ك
أو على الملك، مع احتماالت زيادتها مع اقتراب موعد 

، والذي قد »صفقة القرن«اإلعالن عن مبادرة السالم 
  .يكون عقب شهر رمضان

 ٢ ص٢١/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

سيناريوهات أمريكية متعددة "... صفقة القرن"
  وحلم فلسطيني مستبعد

 

ئل اإلعالم العربية وسا تزدحم – األناضول
صفقة "والعبرية والغربية بتسريبات حول سيناريوهات لـ

ٕللسالم بين الفلسطينيين واسرائيل، والتي تعتزم " القرن

/ الواليات المتحدة األمريكية اإلعالن عنها بداية يونيو
  .حزيران المقبل

كل سيناريوهات التسريبات المتداولة تظهر 
ستعبادا لحل الدولتين انحيازا أمريكيا إلسرائيل، وا

بتفاصيله التي طرحتها سابقا كل من المبادرة العربية 
  .للسالم وقرارات األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي

وتتماشى بعض السيناريوهات مع اإلجراءات 
اإلسرائيلية والسياسات األمريكية األخيرة، بحسب خبير 

  .سياسي فلسطيني

ريوهات هو لعل من أبرز تلك السينا  حكم ذاتي
 ١٥األمريكية، في " واشنطن بوست"ما ذكرته صحيفة 

  .نيسان الجاري/ أبريل

ُالصحيفة قالت إن الخطة من المحتمل أن تسقط 
  .ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة

ونقلت عن مصادر مطلعة إن الرئيس األمريكي، 
 لحياة" تحسينات عملية" دونالد ترامب، يعد فيها بـ

  .الفلسطينيين

وشددت على أن تعليقات من جاريد كوشنر، 
مستشار ترامب، ومسؤولين أمريكيين آخرين، تفيد بأن 

  .الخطة تلغي إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة

وتابعت أنه من المرجح أن يركز ترامب بشدة 
  .بشأن أمن إسرائيل" المخاوف"على 

ونقلت عن شخصيات تحدثت مع فريق كوشنر 
ن األخير ومسؤولين أمريكيين آخرين ربطوا بين السالم إ

والتنمية االقتصادية واالعتراف العربي بإسرائيل، وقبول 
" الحكم الذاتي"نسخة تحاكي الوضع الراهن بشأن 

  ."السيادة"الفلسطيني، بدال من 

ويتوافق ذلك الطرح مع ما ذكرته صحيفة 
 نقال عن شباط الماضي،/ الفلسطينية، في فبراير" القدس"

مصادر مطلعة في واشنطن، من أن الخطة ال تتضمن 
  .االعتراف بدولة فلسطينية
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وأضافت أنها تقوم على منح قطاع غزة حكما 
ذاتيا يرتبط بعالقات سياسية مع سلطة حكم ذاتي في 
ٕمناطق الضفة الغربية، واجراء مفاوضات بشأن مستقبل 

  .بالضفة" ج"المنطقة 

ية للسالم، الموقعة بين ووفق اتفاقية أوسلو الثان
، تم ١٩٩٥ٕمنظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في 

، "ج"و" ب"و" أ"تقسيم الضفة الغربية إلى ثالث مناطق 
  . بالمئة من مساحة الضفة٦١وتمثل األخيرة نسبة 

، إزالة معظم "القدس"ومن بنود الصفقة، بحسب 
الحواجز العسكرية اإلسرائيلية، بما يضمن حرية حركة 

لفلسطينيين والحرية التجارية في المناطق الفلسطينية، ا
ولكن المسؤولية األمنية ستبقى كاملة بيد إسرائيل، حتى 

  .في منطقة األغوار قرب حدود األردن

كما تشمل الخطة تعزيز الشراكة بين األردن 
ٕوالفلسطينيين واسرائيل، في إدارة المسجد األقصى، 

  .وضمان وصول المصلين إليه

ُة للمستوطنات في الضفة، فستقسم إلى وبالنسب
ُاألول ما يسمى بالكتل الكبرى، وستضم إلى : ثالثة أقسام

حدود إسرائيل، وثانيا المستوطنات األخرى خارج الكتل 
السيطرة اإلسرائيلية لكن دون  الكبرى، وستبقى أيضا تحت

توسيعها، أما القسم الثالث فيضم النقاط االستيطانية 
  . تفكيكهاالعشوائية، وسيتم

ٍوال تشمل الخطة تبادل أراض، بل دفع تعويضات 
للفلسطينيين، الذين يمكنهم إثبات ملكيتهم لتلك " سخية"

  .األراضي، بحسب التسريبات

وتعتبر الخطة أن عدد الالجئين الفلسطينيين 
 ألفا فقط، ٦٠ ألفا و٣٠يتراوح بين ) ماليين الالجئين(

 الفلسطينية وسيعاد توطينهم بمناطق الحكم الذاتي
  .بالضفة أو غزة إن أرادوا ذلك

وسيشكل صندوق لتعويض أحفاد من أجبروا  ُ
، ١٩٤٨على مغادرة قراهم وبلداتهم ومدنهم خالل حرب 

  ."القدس"دون تصنيفهم كالجئين، وفق 

وتركز الخطة على محفزات اقتصادية، وتشمل 
بناء ميناء كبير في غزة، وتواصل بري بين غزة والضفة، 

ٕئل لنقل البشر والبضائع جوا من والى غزة، وتعزيز ووسا
  ."أ"قطاع اإلنتاج التكنولوجي في المنطقة

  دولة دون األقصى

 ٍكانون ثان الماضي، قالت القناة الـ/ في يناير
 اإلسرائيلية، نقال عن مسؤول إسرائيلي رفيع ١٣

المستوى، إن الخطة تنص على إقامة دولة فلسطينية 
  .اضي الضفة الغربية بالمئة من أر٩٠على 

وأضافت القناة أن إسرائيل ستحتفظ بالقدس 
  .الغربية وأجزاء من القدس الشرقية

وستمنح الخطة الفلسطينيين حق إقامة عاصمة 
لهم في القدس، والسيطرة على معظم األحياء العربية في 
الشطر الشرقي المحتل، مما يعني أن إسرائيل قد تحتفظ 

  .مة، التي تضم المسجد األقصىبكافة مناطق البلدة القدي

ميديل "وثمة سيناريو آخر تحدث عنه موقع 
، نقال عن مصدر ٢٠١٧البريطاني، نهاية " إيست آي

  .دبلوماسي غربي

وذكر الموقع أن الخطة تتضمن إقامة دولة 
وأجزاء " ب"و" أ"فلسطينية تشمل حدودها غزة والمنطقتين 

  .بالضفة الغربية" ج"من المنطقة 

 مليارات ١٠توفير الدول المانحة كما تشمل 
دوالر إلقامة الدولة الفلسطينية وبنيتها التحتية، بما فيها 
مطار وميناء بحري بغزة ومشاريع إسكان وزراعة 

  .ومناطق صناعية ومدن جديدة

بينما سيتم تأجيل ملفي وضع القدس وعودة 
  .الالجئين إلى مفاوضات الحقة، بحسب الدبلوماسي
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دثات سالم إقليمية بين وتتضمن الخطة محا
  .إسرائيل والدول العربية، بقيادة السعودية

  بعد رمضان.. الخطة

نيسان الجاري، أن /  أبريل١٧أعلن كوشنر، في 
واشنطن ستكشف عن الخطة، بعد شهر رمضان، أي 

  .حزيران المقبل/ بداية يونيو

وأضاف كوشنر، في تصريحات خالل اجتماعه 
 تتطلب تنازالت من مع سفراء أمريكيين، أن الخطة

لن تعرض أمن "الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، و
  ."إسرائيل للخطر

  السيناريو األقرب

من بين كل تلك التسريبات، يعتقد خبيران 
فلسطينيان أن سيناريو إسقاط حل الدولتين ومنح 
الفلسطينيين حكما ذاتيا في غزة وأجزاء من الضفة هو 

  . األرضاألكثر تماشيا مع ما يجري على

وأفادا بأن إسرائيل وسعت استيطانها بالضفة، 
، رسميا بالقدس ٢٠١٧واعترفت واشنطن، أواخر 

/  مايو١٤عاصمة إلسرائيل، ونقلتها سفارتها إليها، في 
ٍأيار الماضي، الذي وافق ذكرى قيام إسرائيل على أراض 

  .فلسطينية محتلة

وقال الكاتب السياسي الفلسطيني، فايز أبو 
صفقة القرن تعتمد على ما هو "لألناضول، إن شمالة، 

قائم، والذي رسمه االحتالل اإلسرائيلي على مدار سنوات 
  ."بالضفة وغزة والقدس

التصور األكثر واقعية لصفقة القرن هو : "وتابع
االعتراف بالمنطقة ج في الضفة الغربية تحت السيادة 

ي في اإلسرائيلية، ومنح الفلسطينيين ما يشبه الحكم الذات
المناطقتين أ وب، مع سيطرة أمنية إسرائيلية بتلك 

  ."المناطق

 ألف مستوطن في ٨٠٠يوجد "وأوضح أنه 
المنقطة ج، وتقول إسرائيل إن اقتالعهم يمثل تطهيرا 

عرقيا، لذلك ستحافظ على سيطرتها على المنطقة، ولن 
  ."تتم إزالة أي مستوطنة

إسرائيل تعتبر "ومضى أبو شمالة قائال إن 
لقدس بشقيها الشرقي والغربي موحدة وعاصمة لها، ا

  ."وهي أيضا وجهة النظر األمريكية في صفقة القرن

قضية الالجئين محسومة بالنسبة "ورأى أن 
إلسرائيل والواليات المتحدة، وهو رفض عودتهم إلى قراهم 

ٕ، واعادة عدد قليل ١٩٤٨ومدنهم التي هجروا منها عام 
راضي الحكم الذاتي منهم، في حال رغبوا، إلى أ

  ."الفلسطينية والعمل على تطوين البقية

الموقف الفلسطيني سيتمثل بالشجب "ورجح أن 
  ."واالعتراض فقط

السلطة الفلسطينية لن تتمكن من "وتابع أن 
اتخاذ أي خطوات عملية لمواجهة الصفقة؛ بسبب النفوذ 
اإلسرائيلي القوي في األراضي الفلسطينية، وعدم وجود 

  ."ربي قوي مساند لهاموقف ع

الموقف العربي سينسجم مع الموقف "واعتبر أن 
الفلسطيني كليا، وسيرفض بنود الصفقة، لكن لن يتخذ 

  ."أي إجراء عملي لمواجهتها

  ٦٧ال دولة على حدود 

رجح الخبير السياسي الفلسطيني، إبراهيم 
الخطة األمريكية لن تسمح بإقامة دولة "المدهون، أن 

، بينما ستنص على ١٩٦٧حدود عام فلسطينية على 
حكم ذاتي محدود بالضفة الغربية، مع استمرار حصار 

  ."غزة، والعمل على بقاء االنقسام الفلسطيني

حتى اللحظة ال : "وأردف المدهون لألناضول
توجد مضامين متماسكة للصفقة، وأعتقد أنها لم تكتمل 
ا بعد، لذلك لم يتم اإلعالن عنها، رغم أن الحديث حوله

  ."٢٠١٦بدأ عام 

التسريبات والتصريحات األمريكية تفيد "وزاد بأن 
بأن الصفقة تمس بعصب عملية السالم والجهود 
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األمريكية المتراكمة منذ عشرات السنين، والقائمة على 
  ".١٩٦٧قيام دولة فلسطينية على حدود

جميع األطراف الفلسطينية سترفض "وتوقع أن 
  ."ف معظم الدول العربيةالصفقة، وسيتوافق ذلك مع موق

الموقف العربي لن يكون موحدا، : "واستدرك
فدول عربية سترفض الصفقة بشكل قاطع، بينما ستقبلها 
أخرى بل وتروج لها، وفريق ثالث سيعرب عن توجسه 

  ."منها، ولن يرفضها أو يقبلها

  رفض فلسطيني رسمي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان 
ة خطة أو مقترح أو صفقة ال تبنى على أي"الجمعة، إن 

أساس حل الدولتين، مصيرها الفشل ومزابل التاريخ، 
ٕوسيتم رفضها جملة وتفصيال فلسطينيا وعربيا واسالميا 

  ."وأوربيا ودوليا

فريق ترامب يواصل حملته الدعائية "وأضافت أن 
المضللة للرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين 

مصلحة "وشددت على أن ." واإلسالميوالعالمين العربي
واشنطن كما تراها إدارة ترامب تتطابق تماما مع مصلحة 

وحذرت من أن فريق ترامب ."إسرائيل كدولة احتالل
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعملون 

  .للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني

وشددت على أن الخطة تستهدف تقويض أية 
، والقدس ١٩٦٧إلقامة دولة فلسطينية على حدود فرصة 

وال يعترف المجتمع الدولي باحتالل .الشرقية عاصمة لها
  .١٩٦٧إسرائيل للقدس الشرقية منذ عام 

محاوالت لتجميل المشروع "ووصفت الخطة بأنها 
االستعماري وتمكينه، واالنقالب على قرارات الشرعية 

  ."الدولية ومبادئ القانون الدولي

  ٦ ص٢٣/٤/٢٠١٩بيل الس

* * * * *  

تمهيد ": غالف القدس"استهداف االحتالل 
  لتغيير واقع المنطقة

 

ّ تؤكـد الحملـة – المحتلة القدس – فلسطين اليوم
التـــي بـــدأتها دوائـــر االحـــتالل اإلســـرائيلي المختلفـــة فـــي 

، والتـي كانـت إلـى اآلن "غـالف القـدس"مناطق ما يعرف بـ
 أو تحريـر مخالفـات وغيـره، ال تدخلها لتنفيذ عمليات هـدم

ّتوسع االحتالل فـي سياسـة اسـتهداف المقدسـيين، وحتـى 
. مــواطني الــضفة الغربيــة المتواجــدين فــي هــذه المنــاطق

الــسلطات اإلســـرائيلية تعتبـــر تلـــك المنـــاطق تحـــت ســـيطرة 
دوائرهــا المختلفــة، ســواء بلديــة االحــتالل فــي القــدس أو 

فة، ما يشير إلـى شرطتها، وكذلك دوائرها الضريبية المختل
التمهيــد اإلســرائيلي الســتهداف المنطقــة بواقــع اســتيطاني 

 . جديد

، "فـتح"وفي هذا اإلطار، يقول القيادي فـي حركـة 
مـا "ّ، إن "العربـي الجديـد"حاتم عبد القادر، في حـديث مـع 

قامـت بــه سـلطات االحــتالل نهايــة األسـبوع الماضــي، مــن 
شـمال القــدس، ّاجتيـاح لمحـيط مخــيم قلنـديا وحـي المطــار 

ــــين  ــــدر بمالي ــــضائع تق ــــرة مــــن الب ــــات كبي ومــــصادرة كمي
الشواقل، إضافة إلى تسليم إخطارات هدم لبعض الـسكان، 
ًومالحقة سائقي المركبات، يعد تطورا خطيرا في استهداف  ً ّ
ـــة المـــصطنعة  االحـــتالل للمقدســـيين خـــارج الحـــدود البلدي
لمدينتهم، وخارج نطاق سـيطرتها، كمـا حـدث فـي مخيمـي 

فالمخيمــان يتبعــان . عفاط شــمال شــرق القــدس وقلنــدياشــ
إلشــــراف وكالــــة غــــوث وتــــشغيل الالجئــــين الفلــــسطينيين 

ً، فيما يقع مخيم شعفاط إداريا وأمنيا تحت سيطرة )أونروا( ً
  ".االحتالل وقبضته الحديدية

ــك يعنــي أن المقدســيين  ــادر أن ذل ــرى عبــد الق ّوي ّ
وفـي منـاطق حتى خارج حدود بلدية االحتالل في القدس، 

لـن يكونـوا بمنـأى "ًمصنفة جغرافيا كمنـاطق ضـفة غربيـة، 
عــن حمــالت الــدهم والهــدم واجتيــاح أمــاكن ســكنهم بــالقوة 
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هــذا مــا رأينـاه فــي مخــيم "ً، مـضيفا أن "العـسكرية الغاشــمة
ّقلنديا قبل أيام، ما يعنـي أن أعبـاء جديـدة سـتفرض علـى 
ـــا دعـــم ـــي ســـيكون مـــن واجبه ـــسطينية، والت ـــسلطة الفل  ال
المقدسيين في هـذه المنـاطق، والـذين حـسبوا أنهـم بمنـأى 

  ".عن سياسات االحتالل هذه

مركــــز القــــدس للحقــــوق "بــــدوره، يقــــول مــــدير 
، زيـاد الحمـوري، فـي حـديث مـع "االجتماعيـة واالقتـصادية

ّ، إن تركيـــز عمـــل دوائـــر االحـــتالل علـــى "العربـــي الجديـــد"
ار المنطقـــة الواقعـــة فـــي محـــيط حـــاجز قلنـــديا وحـــي المطـــ

ــات خاصــة تتــصل بمــشاريع " ــدو بترتيب ــى مــا يب مــرتبط عل
ــــة  ــــي محــــيط الحــــاجز، والمنطق االحــــتالل االســــتيطانية ف
الصناعية هناك، والمسماة عطروت، وحتى في مـستوطنة 
بـــسغوت، المقامـــة علـــى أراضـــي مدينـــة البيـــرة المتاخمـــة 

ــــة مــــن مخــــيم قلنــــديا وحــــي كفــــر عقــــب  شــــمال (والقريب
 الحملــة األخيــرة لــسلطات ّويوضــح الحمــوري أن)". القــدس

االحتالل، والتي اشتركت فيها أكثر من دائرة تنفيذية، هـي 
ّليست األولى من نوعها، بل إن حمالت سابقة كانت تمت 
ٍفعال، تخللها تسليم إخطارات هدم لمبان تقـع بجـوار مطـار  ً
قلنــديا وحــي المطــار، ومــداهمات ضــريبية مــن قبــل بلديــة 

لدخل على محـال تجاريـة تقـع االحتالل، بما فيها ضريبة ا
ّكما نفذت بلدية االحتالل في القدس، . بجوار حاجز قلنديا

ًمزيـــدا مـــن عمليـــات الهـــدم لمنـــشآت ومحـــال علـــى تخـــوم 
الحاجز، في وقت تجري فيـه أعمـال إنـشاءات كثيـرة داخـل 
ـــــصناعية  ـــــة ال ـــــرب المنطق منطقـــــة الحـــــاجز وخارجهـــــا ق

تغييـر طـابع تمهيدا ل"وهو ما يعتبره الحموري )". عطروت(
المنطقة برمتها لترتبط بتجمعات اسـتيطانية مقامـة وأخـرى 

  ". ستقام

ربمــا نــشهد بنــاء جــسور وأنفــاق تخــدم : "ويتــابع
ــي يــسعى االحــتالل لفرضــها  ــات غيــر الواضــحة الت الترتيب
ًواقعا على األرض على حساب الفلسطينيين، بما في ذلـك 

ـــ ـــي منطق ـــدة ف ـــات الوحـــدات االســـتيطانية الجدي ـــاء مئ ة بن

عطـروت، وعلــى أراضــي قريــة قلنـديا شــمال القــدس، التــي 
شهدت العام الماضي وهذا العام هدم عشرات المباني مـن 
قبل اإلدارة المدنية لجيش االحتالل، بالتنسيق مع مختلف 
ًدوائــره، خــصوصا بلديتــه فــي القــدس، التــي يهــيمن عليهــا 

  ".ّائتالف يميني متطرف

ّبنــاء علــى ذلــك، يعتقــد الحمــوري أن  االســتهداف ً
ّفي هذه المرحلة يؤشر لمرحلة أخرى جديدة من مخططات 
االحــتالل التــي تهــدف إلــى تــضييق الخنــاق علــى جميــع 
ــة، بمــا فــي  التجمعــات الفلــسطينية شــمالي القــدس المحتل
ذلك أحياء تقع خارج منطقة حاجز قلنديا، مثـل حيـي كفـر 

ّوالحيـــان طرحـــت فـــي . عقـــب وســـميراميس شـــمال القـــدس
ّيع لسلخهما عن القدس المحتلـة، والـتخلص السابق مشار

ًمن عشرات آالف المقدسيين فيهما، خصوصا بعد عزلهما 
بجدار الفصل العنـصري، فـي مقابـل ربـط جميـع التجمعـات 
االســـتيطانية فـــي تلـــك المنطقـــة ببعـــضها الـــبعض، ســـواء 
كانــت مــستوطنات أو منــاطق صــناعية ومعــسكرات لجــيش 

  .االحتالل

 ترتيبات خاصة لمنطقة وقد يكون االحتالل وضع
الحـــاجز العـــسكري القـــديم عنـــد دوار حـــي ضـــاحية البريـــد 
ّالمتـــاخم لبلـــدة الـــرام شـــمال القـــدس، حيـــث إن التقـــسيم 
الجغرافي إداريـا للـشطر األيمـن مـن الـضاحية علـى طريـق 

ـــع إلدارة جـــيش االحـــتالل، ومـــصنف -القـــدس ّرام اهللا، يتب
إلدارة كمنطقـــة ضـــفة غربيـــة، بينمـــا يتبـــع الـــشطر الثـــاني 

ـــدس ـــة االحـــتالل فـــي الق ـــاة . بلدي ويـــصف الحمـــوري معان
ًالمقدسيين االقتصادية فـي المنـاطق التـي اسـتهدفت أخيـرا 

، أي مــن قبــل االحــتالل، "مزدوجــة"بمحــيط قلنــديا، بأنهــا 
ًومن قبل السلطة الفلسطينية أيضا، إذ أطلقت األخيرة منذ 

ة ألجهزة فترة حملة لمحاربة الشرائح اإللكترونية اإلسرائيلي
ـــاطق هـــدفا لهـــذه  ـــة، مـــا جعـــل هـــذه المن ًاالتـــصال الخلوي
ّالحملــة، علمــا بــأن الغالبيــة العظمــى مــن المقدســيين فــي  ً
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هذه المناطق، يحوزون تلك الشرائح اإلسرائيلية العتبارات 
  .جودة االتصاالت في مناطقهم

ّيــذكر أن بلديــة االحــتالل فــي القــدس، وفــي إطــار 
بق نيـر بركـات إللغـاء عمـل خطة كان طرحها رئيسها السا

ّودورها، نفذت مطلـع هـذا الـشهر " أونروا"مؤسسات وكالة 
العديـــد مـــن عمليـــات الهـــدم فـــي مخـــيم شـــعفاط الخاضـــع 
إلشـــراف الوكالـــة، فيمـــا بـــدا أنـــه رســـالة سياســـية لـــسكان 

ّ، بـأن دولـة االحـتالل هـي "أونـروا"المخيم من الالجئين، ولـ
عـــد افتتاحهـــا ًصـــاحبة الـــسيادة علـــى المخـــيم، خـــصوصا ب

ًمركزا جماهيريا هناك، ومركـزا آخـر لـشرطة االحـتالل علـى  ً ً
  .المدخل الغربي للمخيم، يتولى معالجة قضايا السكان

ــــن ســــكان المخــــيم،  ــــسفوس م ــــائر الف ــــول ث ويق
ّال يكاد يمر يوم من دون أن تقتحم "، إنه "العربي الجديد"لـ

ًال ّقـوات االحــتالل المخــيم لتهــدم أو تـسلم أوامــر هــدم، فــض
عن مصادرتها بضائع وممتلكات، وفرضها مخالفـات سـير 

ــا إلــى أن "علــى المــواطنين ــم تكــن "ً، الفت هــذه اإلجــراءات ل
تحــدث فــي الــسابق، إذ كــان االحــتالل يقــتحم المخــيم فقــط 

أمـا اليـوم، . ّحين يتعلق األمر باعتقال شبان مطلـوبين لـه
". فهــو يمــارس كــل أشــكال التنكيــل بــالمواطنين ومالحقــتهم

ًكانت شرطة االحتالل، وفي أعقاب حملتها الواسعة أخيرا و
فــي مخــيم قلنــديا وحــي كفــر عقــب المجــاور لــه، أصــدرت 

ًبيانا لخصت فيه نتائج هذه الحملـة، مـشيرة إلـى أنـه  أول "ً
نشاط من نوعه ويأتي لزيادة إنفاذ الحكـم فـي كفـر عقـب، 
حيث صادرت شرطة الحدود وبلديـة االحـتالل فـي القـدس، 

فـــي الجـــيش، ) بنيـــامين(ريبة الـــدخل وكتيبـــة وســـلطة ضـــ
 ١.٣٩( ماليـــين شـــيقل ٥ًبـــضائع ونقـــودا قيمتهـــا حـــوالي 

 مخالفــــة لوقــــوف الــــسيارات ٤٠، وحــــررت )مليــــون دوالر
 إشـــعارات لمخالفـــات ٨ّ آالف شـــيقل، وســـلمت ١٠بقيمـــة 
  ".البناء

هذه األنشطة تقودها الـشرطة "ّوأضاف البيان أن 
، والتي تنفذ )ت إنفاذ القانونوكاال(اإلسرائيلية وغيرها من 

ً، مـضيفا "بالقـدس) منطقة الغالف(بشكل روتيني في قرى 
الــدخول إلــى كفــر عقــب، هــو خطــوة أخــرى مهمــة فــي "ّأن 

  ".سياسة اإلنفاذ التي تعزز األمن وتزيد من الحكم

ّيــشار إلــى أن حــي كفــر عقــب المقدســي، تقطنــه  ّ
لزرقــاء، أغلبيـة كبيــرة مــن المقدســيين مــن حملــة البطاقــة ا

الذين كانوا استقروا في هذا الحي خالل السنوات العشرين 
الماضية بسبب غلو سياسة االحتالل بحقهـم، سـواء فيمـا 
يتعلــق بحقهــم فــي الــسكن واإلقامــة، أو بتثبيــت حقــوقهم 

ــة واالقتــصادية ويقــدر عــدد ســكان هــذا الحــي . االجتماعي
 ألـف نـسمة، إضـافة إلـى نحـو عـشرة آالف ٦٠بأكثر مـن 

  .ي يقطنون حي المطار المتاخم لمخيم قلنديامقدس

وكــان هــذا الحــي شــهد حركــة بنــاء ضــخمة، بعــد 
تدفق أعداد كبيرة من المقدسيين للسكن فيه، بـالنظر إلـى 
أســعار الــشقق الرخيــصة هنــاك، وانخفــاض أســعار الــشقق 
المستأجرة، مقارنة بمثيالتها داخل القدس المحتلة، والتـي 

وال يقتـصر . ًلـف دوالر شـهرياتصل في معدلها العام إلى أ
األمر بالنسبة لهؤالء على البحث عن مـأوى وسـكن فقـط، 
ّبل أيضا بحثا عن أعمال توفر لهم مداخيل جيدة، وهو ما  ً ً
دفع بكثيـر مـن التجـار المقدسـيين إلـى االنتقـال بأعمـالهم 
ًومــشاغلهم للــسكن فــي هــذه المنــاطق، هربــا مــن مالحقــة 

ـــدخل لهـــم ّعلمـــا أن . ضـــريبة ال ـــضريبة ً مالحقـــات هـــذه ال
ألشغالهم في القدس أفضت إلى تـراكم مبـالغ ماليـة طائلـة 
علــيهم، وفــرض عقوبـــات شــتى بحقهــم تراوحـــت مــا بـــين 
الحجز على حـساباتهم، أو مـنعهم مـن الـسفر، وفـي كثيـر 
ّمن األحيان تعرضهم لالعتقال، وفق ما يوضـح أمـين سـر 

 مـع َغرفة تجارة القدس سابقا، حجازي الرشق، فـي حـديث
  ".العربي الجديد"

ـــى أن نحـــو  ـــشير الرشـــق إل ـــي ٤٠٠ّوي  متجـــر ف
البلـدة القديمــة مـن القــدس، أغلقهــا أصـحابها بــسبب هــذه 
ًالضرائب، وقد شهدت األعوام الثالثة الماضية ارتفاعا في 



  
  ١٥٧ 

 فــي المائــة، عمــا كانــت ٥نــسبة المحــالت المغلقــة بواقــع 
  .عليه من قبل

  ٢٤/٤/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

ات دعـوات مسعـورة القـتحـام: وقـاف القـدسأ
  المبارك األقـصـىواسعة للمسجد

 

يستنكر مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلسالمية تصرفات شرطة االحتالل واذرعها األمنية ومن 
ًخلفها مجموعات الـمتطرفين التي بلغت حدا من الصالفة 

ي والغطرسة كل مبلغ، فبعد الدعوات التحريضية الت
أطلقتها الجماعات اليهودية الـمتطرفة الستثمار 
الـمناسبات الدينية كمنصة الستباحة الـمسجد األقصى 
الـمبارك، وما جنحت اليه شرطة االحتالل من تنفيذ 
سلسلة من اإلجراءات القمعية واالنتهاكات الصارخة 
ًابتداء من غض الطرف عن هذه الدعوات المقيتة وليس 

 توفير كل أسباب الدعم والحماية ًاقل منها خطورة هو
لهذه المجموعات المتطرفة في اقتحامها للمسجد وغض 
الطرف عن أدائهم لصلوات وطقوس تلمودية في رحاب 
الـمسجد الطاهرة، وكل ذلك عبر تحويل ساحات الـمسجد 
لى ثكنة عسكرية تعج بمختلف وحداتها العسكرية 

ً حصارا مطبقا واألمنية واالستخباراتية بالتزامن مع فرضها ً
على كامل المدينة المقدسة والبلدة القديمة، وتشديد 
إجراءاتها القمعية على أبواب الـمسجد باحتجاز البطاقات 

  .الشخصية للمصلين وغيرها من الممارسات التعسفية

  :وعليه نؤكد على ما يلي

ال يمكن القبول بمثل هذه اإلجراءات التعسفية  -١
صبح هذه بحجة األعياد اليهودية ولن ت

ًالممارسات حدثا عابرا في أي وقت من األيام ً.  

يعتبر مجلس األوقاف اإلسالمي هذا التصعيد  -٢
الـممنهج حلقة في سلسلة متصلة من 

االنتهاكات الهادفة إلى زعزعة الوضع 
التاريخي والقانوني والديني القائم في الـمسجد 
األقصى الـمبارك منذ أمد بعيد، األمر الذي 

ّواقيس الخطر ورص الصفوف يستدعي دق ن
على مستوى حكومات وشعوب العالم 
اإلسالمي وما مناشدتنا اليوم إال صرخة من 
ّاأللم على ما ألم بالـمسجد األقصى الـمبارك 
ْنخاطب فيها امتنا وشعوبنا أن الـمسجد 

 .األقصى أمانة في عنق كل مسلم

إننا رغم هذا الحصار وهذه الممارسات سنبقى  -٣
باطنا في بيت الـمقدس وأكناف على عهدنا ور

بيت الـمقدس، وسنبقى األوفياء للقدس 
وأقصاها على خطى جاللة الـملك عبد اهللا ابن 
الحسين صاحب والوصاية والرعاية حفظه اهللا 
ورعاه، والذي نشد على أياديه في الذود عن 

الحرم القدسي  /الـمسجد األقصى الـمبارك
 .الشريف

الحرم القدسي /كإن الـمسجد األقصى الـمبار -٤
الشريف هو ملك خالص للمسلمين وحدهم 
ولن يقبل القسمة وال الشراكة بمساحته البالغة 

 .ً دونما١٤٤

ٕواننا نناشد شعبنا بشد الرحال إلى الـمسجد 
الحرم القدسي الشريف ألداء الصلوات  /األقصى الـمبارك

  .فيه وفي كل األوقات

  حماك اهللا يا أقصى

والـمقدسات اإلسالمية مجلس األوقاف والشؤون 
  بالقدس

   هـ١٤٤٠ شعبان ١٧القدس في 

   م٢٠١٩ نيسان ٢٣الـموافق 

  ٢٤/٤/٢٠١٩موقع رؤيا اإلخباري 

* * * * *  
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 جرائم االحتالل خالل آذار الماضي تتصاعد
  

رصد تقرير شهري صدر عن دائرة العالقات 
الدولية في منظمة التحرير االنتهاكات اإلسرائيلية بحق 

لسطيني وممتلكاته خالل آذار المنصرم، وقد الشعب الف
 مواطنا، وأصابت ٢١أن قوات االحتالل قتلت : جاء فيه

 ٤٩٩ مواطنا بجروح، واعتقلت ما يزيد عن ٦٣٩
حيث تواصل قوات االحتالل ارتكاب جرائم الحرب . آخرين

 ٢١ضد الشعب الفلسطيني األعزل، حيث استشهد 
ف، فقد استشهد  أطفال ومسع٥مواطنا فلسطينيا، بينهم 

 مواطنا جراء إطالق قوات االحتالل النار باتجاه ١١
 ١٠المتظاهرين المشاركين في مسيرات قطاع غزة، و

مواطنين في الضفة الغربية، أعدمتهم قوات االحتالل بدم 
بارد، عن طريق إطالق النار عليهم، بحجة محاوالتهم 

  .تنفيذ عمليات طعن ودهس ضد جنود االحتالل

 منهم ٣٢٣ مواطنا بجروح، ٦٣٩ فيما أصيب
نتيجة إطالق قوات االحتالل الرصاص الحي والمعدني 

 بحاالت ٣١٦والمطاطي عليهم، وأصيب ما يقارب 
اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، والغاز 
السام الذي أطلقته قوات االحتالل على المشاركين في 

  .ةالمسيرات السلمية على طول الحدود في قطاع غز

  معاناة االسرى المتواصلة

انتهكت قوات االحتالل المواثيق الدولية الخاصة 
بحماية األسرى والمدنيين وقت الحرب، حيث اعتقلت ما 

.  مواطنا خالل الشهر المنصرم، بينهم أطفال٤٩٩يقارب 
فيما اعتدت وحدات القمع على األسرى الفلسطينيين في 

، حيث شهد  أسير١٣٠٠والذي يقبع فيه » النقب«سجن 
ٕالسجن مواجهات وتوترا بالغا بين األسرى وادارة المعتقل  ً ً
بسبب أجهزة التشويش التي تصدر إشعاعات ضارة 
ًوتسبب لألسرى أمراضا كالسرطان، والقلق، وقلة النوم، 

  .ضربات القلب، ومشاكل في السمع والصداع وتسارع

وقد أدى اعتراض االسرى على نصبها إلى  
قسام النقب بشكل وحشي مما أدى إلى اقتحام القوات أل
 أسيرا ١٥ أسير بجروح، فيما نقل ١٠٠إصابة اكثر من 

  .«سوروكا«الى مستشفى 

 أسيرا في قسمي ٢٤٠وقيدت إدارة معتقل النقب 
ليومين في الساحة تحت البرد القارس، فيما » ٧»و» ٤«

إلى قسم » ٧«األسرى من قسم » ريمون«نقلت إدارة 
أجهزة تشويش، ورفضت » ٦ «، الذي نصبت فيه»١«

االدارة االستجابة لمطلب األسرى بعدم ادخالهم الى القسم 
  .خشية على حياتهم

 أسيرا من بين أكثر من ١٨٠كما ال يتلقى 
 مريضا العالج سوى المسكنات بغض النظر عن ١٦٥٠

 أسيرا مريضا يقبعون فيما تسمى ١٥طبيعة مرضهم، و
 صحية يعانون من ظروف» الرملة«عيادة سجن 

واعتقاليه بالغة السوء والصعوبة، كما ارتفع عدد األسرى 
 حالة وغيرهم من ١٦المصابين بالسرطان إلى أكثر من 

األسرى المصابين بأمراض خطيرة كأمراض الفشل الكلوي، 
والقلب، وتصلب الشرايين وانسداد األوعية الدموية، 
والجلطات، وغيرها من األمراض التي تنتشر بين األسرى 

  .ًي سجون االحتالل وتتطلب عالجا عاجالف

 أسيرا معظمهم يعانون من الشلل ويتنقلون ١٥و
ٍعلى كراس متحركة، ويعتمدون على أسرى آخرين للقيام 
باحتياجاتهم اليومية، فيما يخوض األسير محمد عيد 

 عاما من مدينة نابلس والمعتقل في ٣٨صبيح طبنجة 
ًسجن النقب إضرابا مفتوحا عن الطعام  منذ ً

، وينضم األسير طبنجة إلى األسير حسام )٦/٣/٢٠١٩(
ًالرزة والمضرب احتجاجا على تمديد اعتقاله اإلداري للمرة 

كما أبعدت سلطات االحتالل عددا . الثانية على التوالي
من المواطنين الفلسطينيين عن المسجد األقصى ومدينة 
ًالقدس المحتلة؛ وأصدرت عددا من قرارات الحبس 

لي على عشرات المواطنين المقدسيين، بينهم عدد المنز
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من حراس المسجد األقصى، وفرضت غرامات مالية 
كشروط إلطالق سراحهم، فيما احتجزت قوات االحتالل 

 مواطنا على الحواجز العسكرية التي أنشأتها بين ٦٨
المدن، وأثناء قيامها بمداهمة منازل المواطنين 

  .الفلسطينيين

مستوطنين وتهويد القدس ونهب االستيطان وعنف ال
  األرض

لالحتالل » اإلدارة المدنية«صادقت ما تسمى 
 وحدة سكنية استيطانية جديدة في ١٤٢٧على بناء 

في الحين الذي أجلت  مستعمرات الضفة الغربية المحتلة،
 وحدة ٣٥٠٠المصادقة على بناء » اإلدارة المدنية«فيه 

آليات قطعان أخرى إلى شهر نيسان الجاري، فيما شرعت 
 دونمات محاذية ١٠المستوطنين بتجريف أكثر من 

المقامتين على أراضي » ايش كودش»و» إحيا«للبؤرتين 
نابلس، وقام / المواطنين الفلسطينيين في قرية جالود

في ) كرفان(مستوطن بوضع سياج شائك وبيت متنقل 
 دونما في ٢٠محيط قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 

األغوار الشمالية في محاولة منطقة الساكوت في 
بنصب نحو » يتسهار«لالستيالء عليها، وقام مستوطنو 

ً منزال متنقال في منطقة اللحف حوض رقم ٢٠ من ) ١٧(ً
  .أراضي بلدة حوارة والواقعة بمحاذاة المستعمرة

وجرفت قوات االحتالل في منطقة مكب السمن 
في قرية برطعة الشرقية مساحة من أراضي المواطنين 

ًلفلسطينيين، تمهيدا لوضع أعمدة كهرباء في المكان، ا
واستولت مجموعة من المستوطنين على منزل المواطن 
جودت الحلبي في األغوار الشمالية، وقام أحد 
المستوطنين، بنصب خيمة في قطعة أرض تعود ملكيتها 
لمواطنين من عائلة أبو محسن شرق مستعمرة 

ت مجموعة من في األغوار الشمالية وقام» مسكيوت«
المستوطنين بمطاردة المواطنين رعاة األغنام ومنعتهم من 
رعي أغنامهم في األراضي الرعوية في منطقة بيوض في 

األغوار الشمالية، وقامت مجموعة من المستوطنين 
 مركبة للمواطنين المقدسيين، في ٢٨بإعطاب إطارات 
  .حي الشيخ جراح

ودهس مستوطن المواطن جمعة قفيشة أحد 
مال لجنة إعمار الخليل، فيما اعتدت مجموعة من ع

المستوطنين بالضرب المبرح على المواطنة اعتدال محمد 
سعد قعقور بمدينة الخليل، مما أدى إلى إصابتها 

وتكررت اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى، . بجروح
 اعتداء وانتهاك بحق المسجد ١٠٠ُسجل أكثر من 

  .األقصى والحرم اإلبراهيمي

  هدم المنازل واالعتداء على الممتلكات

لمنزل  أشار التقرير إلى هدم قوات االحتالل
األسير عاصم عمر البرغوثي المكون من طابقين في بلدة 
ًكوبر، كما فجرت محال تجاريا تعود ملكيته لعائلة لشهيد  ً
عمر أبو ليلى في قرية الزاوية، في إطار سياسة العقاب 

حتالل لعقاب عائالت الشهداء الجماعي الذي ينتهجه اال
ًواألسرى، فيما قصفت ودمرت قوات االحتالل منزال في 
رفح، ودمرت مبنى شركة الملتزم للتأمين وبناية سكنية 
ًفي مدينة غزة خالل العدوان االخير، وهدمت منزال مكونا  ً

في قرية برقة، وأجبرت عددا ) قيد اإلنشاء(من طابقين 
ن في مدينة القدس، ومبنى من المواطنين على هدم منزلي

ًمدرسة الرازي في مخيم شعفاط لالجئين وبئرا لجمع المياه 
في خربة سوسيا، ومغسلة للسيارات في قرية بيت 

في قرية حارس، » بركسين»صفافا، ومغسلة للسيارات و
  .بحجة عدم الترخيص

فيما سلمت قوات االحتالل إخطارات بهدم منزل 
سلفيت / ي قرية الزاويةعمر أبو ليلى ف: عائلة الشهيد

ًوسلمت إخطارا بوقف العمل في بناء أقسام نادي 
يستخدم لألغراض الزراعية وخزان » بركس»الفروسية، و

ٕمياه في قرية قلنديا، واخطارات بهدم عدد من 
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تستخدم » بركسات»في قرية حارس، و» البركسات«
  .مدينة بيت لحم/ لتربية األغنام في منطقة برية القرية

  الممتلكات وتدمير المحاصيل الزراعيةتهديد 

ذكر التقرير أن مجموعات من المستوطنين 
 شجرة زيتون من أراضي المواطنين ١٠٠اقتلعت نحو 

الزراعية التابعة لبلدة ترقوميا، وقطعت مجموعة من 
المقامتين شرق » خارسينا»و» كريات أربع«مستوطنتي 

نو مستوط مدينة الخليل أشجار حرجية ولوزيات، وقطع
 شجرة زيتون في قرية بورين، واعتدت ٣٣» يتسهار«

قوات االحتالل على ممتلكات عدد من المواطنين 
الفلسطينيين، حيث استولت على دراجة نارية لمواطن من 
بلدة دورا، ومركبة خاصة في قرية فرعتا، ومركبة خاصة 
ًفي بلدة كوبر، وألحقت أضرارا مادية في مركبة خاصة في 

ستولت على شاحنة في المنطقة البرية من بلدة حبلة، وا
قرية الرشايدة في مدينة بيت لحم، ومركبة في مخيم 
جنين، وصهريج نضح المياه العادمة في بلدة قصرة، 
وجرافة أثناء عملها في شق طريق زراعي في أراضي 
قرية الجبعة، وصهريج مياه في قرية طوبا الواقعة جنوب 

  .شرق بلدة يطا

 ٣٣٥ شيقال و٣٧٨٧(المال ونهبت مبلغا من  
 ١٠٠٠(من منزل في مدينة نابلس، و) دينار ُأردني

)  شيقل٢٠٠٠(من منزل في مدينة طولكرم، و) شيقل
من منزل )  شيقل٤٠٠٠(من بلدة عزون، وسرقت مبلغ 

  .في بلدة برقين

  منع نقل الحقائق الصحفية

تستمر سلطات االحتالل في سياسة منع نقل 
صحفيون في األراضي الفلسطينية الحقائق التي يغطيها ال

) ٢٢٢٢؛ ٢٠١٥(المحتلة، وانتهاك قرار مجلس األمن 
بشأن حماية الصحفيين والعاملين في وسائط اإلعالم، 
واألفراد المرتبطين بها في النزاعات المسلحة، حيث 

 صحفيا بجروح جراء إطالق قوات االحتالل ١٢أصيب 

لمية على حدود النار عليهم، أثناء تغطيتهم للفعاليات الس
  .قطاع غزة

  الفلسطينية» وفا«وكالة * 

 ٢٧ ص٢٤/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

غموض أميركي وقلق عربي ".. صفقة القرن"
 وعالمي من التضحية بالشرعية الدولية

ستار من  تحت –ن عما – نور الدين الخمايسة
الغموض، تجهد اإلدارة األميركية، وأركانها، في الترويج 

 م في الشرق األوسط، التي باتت معروفة بـلصفقة السال
  .، والدفاع عنها”صفقة القرن”

وتفرض الواليات المتحدة جدارا من السرية حول 
تفاصيل الصفقة، التي يشاع بأن من يعرفها هم فقط 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، وصهره ومستشاره جاريد 
كوشنير، فضال عن مبعوث الرئيس األميركي للشرق 

سط جيسون غرينبالت، الذي يقال إنه يعرف فقط ما األو
ّهو مطلوب منه في كل مرحلة دون أن يطلع على 
ًالصفقة كاملة، وكذلك السفير األميركي في القدس 

  .المحتلة ديفيد فريدمان

الغموض والكتمان، كما يراه هؤالء، يستهدف في 
ٕالعرب وادخالهم في دوامة التحليل ” إرباك“األساس 

مر، رغم عظم آثاره على قضاياهم المصيرية، والتفسير أل
  .فإنه ما يزال مجهوال لديهم

حتى اآلن، يرفض العرب شيئا ال يعرفون عنه 
ُشيئا، وفي أحسن األحوال يعرفون النزر اليسير، مما 
ّسربته اإلدارة األميركية، في خطوة يمكن القول عنها إنها 

جس “بالونات اختبار، لكن هدفها هذه المرة ليس فقط 
، بل تهيئة الرأي العام العربي؛ أوال، والعالمي، ”النبض

  .ثانيا، لما هو قادم

ما هو قادم كما تقول اإلدارة األميركية وأركانها، 
، ال أحد يعرف حدودها، وكل ما ”تنازالت كبرى“يتطلب 
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ينشر عنها يتعلق بملفات خطيرة وحساسة تشمل القدس 
فلسطينية خارج المحتلة، بحيث يتم اإلعالن عن عاصمة 

حدود القدس الشرقية، والتنازل عن حق عودة الالجئين 
  .الفلسطينيين، وسواها

هذه التنازالت، مطلوبة من الفلسطينيين والعرب 
وفي المقابل؛ يتم الحديث فقط عن . كما هو واضح

على الجانب اإلسرائيلي تقديمها، دون ” مؤلمة“تنازالت 
االعتراف “عنه من تحديد ماهيتها، سوى ما يتم الحديث 

بدولة فلسطينية منزوعة السالح والحدود، ” اإلسرائيلي
على أجزاء من الضفة الغربية، دون حتى تحديد مصير 

  .قطاع غزة المحاصر

تسلسلت األحداث، تباعا، وكأن األمر يتم في 
جنح من الليل، فنال اإلسرائيليون ما يريدون، شيئا 

 القدس، ثم فشيئا، من نقل السفارة األميركية إلى
االعتراف األميركي بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن 
المحتل، واآلن يتم الحديث عن االعتراف بضم إسرائيل 
ألجزاء واسعة من الضفة الغربية تشمل األراضي المحتلة 

  .المقام عليها مستوطنات إسرائيلية

عمليا، بدأت اإلدارة األميركية تنفيذ كل ما يخدم 
مصالحها، وكذلك يحقق شعار واشنطن إسرائيل ويحقق 

في المقابل . الشهير والذي يعطي األولوية ألمن إسرائيل
متالحقة عبر منصة ” تغريدات“يحصل العرب على 
من مختلف أركان اإلدارة ” تويتر“التواصل االجتماعي 

  .األميركية المعنية بالصفقة الغامضة

في البداية، كان ترامب يعلن أن الصفقة ستعلن 
شيئا فشيئا تبدل األمر، . ى الجميع االلتزام بهاوعل

فأصبح األمر وكأن الصفقة، مطروحة على طاولة 
  .المفاوضات لالتفاق عليها

لوح ترامب بصفقة القرن مرارا، في محاولة منه 
إلجبار الفلسطينيين على العودة لطاولة المفاوضات، التي 

 ٦أعلنوا مقاطعتها، بعد اعتراف الرئيس األميركي في 

 رسميا بالقدس المحتلة ٢٠١٧) ديسمبر(كانون الثاني 
  .عاصمة إلسرائيل

منذ ذلك التاريخ، كان ترامب يطالب الفلسطينيين 
بالعودة إلى مفاوضات السالم، التي كانت أساسا قد 

نفس األمر تكرر في . وصلت بالفعل إلى طريق مسدود
، حين حاول ترامب صراحة إرغام ٢٠١٨العام 

لى العودة لطاولة المفاوضات في مقابل الفلسطينيين ع
  .تنفيذ صفقة القرن” تأجيل“

عمليا، وعلى أرض الواقع، يعتبر العرب أن 
ترامب بدأ فعليا تنفيذ مخططه، دون أن يعلن تفاصيله، 

، فنقلت ١٩٩٥فإدارته، خالفت كل سابقاتها منذ العام 
 ١٤السفارة األميركية إلى القدس المحتلة فعليا بتاريخ 

 للنكبة، ٧٠، تزامنا مع الذكرى ٢٠١٨) مايو (أيار
  .ٕواعالن تأسيس الكيان اإلسرائيلي

الخطوة الثانية في تنفيذ ما تريده إسرائيل، 
عندما وقع ترامب إعالنا ) مارس( آذار ٢٥جاءت في 

تعترف الواليات المتحدة بموجبه بسيادة إسرائيل 
 على مرتفعات الجوالن المحتلة، والتي كانت” الكاملة“

  .١٩٨١ وضمتها إليها في ١٩٦٧استولت عليها عام 

في المقابل، كان العرب يترقبون ما ستفضي إليه 
االنتخابات اإلسرائيلية، التي جرت في التاسع من الشهر 

حيث كان غرينبالت، قال في اجتماع عقده . الحالي
) مارس(مجلس األمن الدولي في التاسع من آذار 

ال بعد االنتخابات الماضي، إن الصفقة لن تعلن إ
  .اإلسرائيلية

وقتها اعتقد الجميع أن بنود الصفقة ستعلن فور 
 من ١٤انتهاء االنتخابات، لكن غرينبالت عاد في 

اإلدارة األميركية لن تكشف عن “الشهر الحالي ليغرد بأن 
” التكهنات“واعتبر أن . ”تفاصيل صفقة القرن مسبقا

اعيا إلى وقف بشأن هذه القضية يلحق ضررا بالجهود، د
  .ما أسماها بالتخمينات فيما يتعلق ببنود صفقة القرن
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 من ١٧األمر ذاته أكده كوشنر حين غرد في 
الشهر الحالي أن اإلعالن عن الصفقة سيجري بعد شهر 

  .رمضان

وبعد تسريبات واسعة بضم أراض من سيناء 
للفلسطينيين، ضمن بنود الصفقة، جاءت تغريدة جديدة، 

ر الحالي، نفى فيها غرينبالت األمر  من الشه١٩في 
لن تشمل منح أرض من شبه جزيرة “بتأكيده أن الصفقة 
  ".سيناء للفلسطينيين

وفي تغريدة أخرى، يوم أمس األربعاء، نفى 
تنص على كونفدرالية بين “ غرينبالت أن تكون الصفقة 

ًاألردن وفلسطين واسرائيل، أو أن يكون األردن وطنا بديال  ً ٕ
اإلشاعات غير صحيحة يرجى “ّوأضاف أن . نللفلسطينيي
ً، مؤكدا أن األردن وجاللة الملك عبد اهللا ”عدم نشرها

  .الثاني حلفاء أقوياء لبالده

وبينما كان غرينبالت يطلب، في تغريدات 
فقة، خرج التريث وعدم الحديث عن بنود الص“متالحقة، 

الذي قد يقبله أو يرفضه ” المقترح”كوشنر ليصفها بـ
أصحاب العالقة المباشرة؛ الفلسطينيون واإلسرائيليون، 

غير خاضعة ” إلزامية“التي كانت ” الصفقة“وكأن 
 عاما من تعثر مفاوضات السالم، تحولت ٢٥للنقاش بعد 

  .إلى مبادرة للتفاوض حولها

تتضمن وبينما تؤكد واشنطن أن صفقتها 
مقترحات عملية لتحسين حياة الفلسطينيين، يخشى 

تستهدف تصفية ” المقلقة“العرب أن تكون الصفقة 
ما تسرب منها يمنع  القضية الفلسطينية، خصوصا وأن

بصورة قاطعة، إن صح، قيام دولة فلسطينية ذات سيادة 
 .إلى جانب إسرائيل

  ٧ ص٢٥/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ن قلقة من موقف واشنط: صحف إسرائيلية
  "لصفقة القرن"األردن الرافض 

  

أفادت صحف  –ن عما – نادية سعد الدين
ًإسرائيلية، عبر مواقعها أمس، نقال عن مسؤولين 
أميركيين، بأن اإلدارة األميركية قلقة من موقف األردن 

، جراء دعمه ومناصرته ”صفقة القرن“الرافض لـ 
خطة عملية للقضية الفلسطينية، مما قد يعرقل نفاذ 

  .السالم في المنطقة

” هآرتس“ًوطبقا لنفس الصحف، ومنها 
اإلسرائيلية، فإن المسؤولين، الذين لم تسمهم، أعربوا 
عن خشيتهم من أن يؤدي الموقف األردني الثابت 
والداعم للشعب والقضية الفلسطينية، والمؤكد لضرورة 

عام ٕإنهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود ال
 وعاصمتها القدس وحق العودة، إلى إحباط ١٩٦٧

  .”الخطة وعرقلة ايجاد طريقها للتنفيذ

فيما تصطدم الوصاية الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة مع مضمون ما 
تسرب من الخطة التي يتم بموجبها إسقاط قضية القدس 

سيما المسجد المحتلة، بما تضمه من مقدسات دينية ال
األقصى المبارك، من نطاق المفاوضات لصالح االحتالل 

  .والسيادة اإلسرائيلية

إن ” هآرتس“وقالت الصحيفة اإلسرائيلية 
ًاإلدارة األميركية تدرك، نقال عن مسؤوليها، بأن األردن “

لن يوافق على خطة ال تنص على إقامة دولة فلسطينية 
، مثلما تدرك ”يينمستقلة وحل قضية الالجئين الفلسطين

األردن ومصر ودوال عربية أخرى سوف تجد “ًجيدا أن 
صعوبة في دعم خطة ال تشمل دولتين وعاصمة 

   .”فلسطينية في القدس

ًونوهت، طبقا لدبلوماسيين عرب وأوروبيين، إلى 
لألردن ” رد سلبي“قلق اإلدارة األميركية من احتمال “

تأمل أال واشنطن “، إال أن ”صفقة القرن“ومصر على 
ًيكون الرد العربي رفضا تاما للخطة   .”هآرتس“، وفق ”ً
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ًهناك صراعا بين اإلدارة “وزعمت الصحيفة بأن 
األميركية، والقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود 
عباس من أجل كسب مواقف الدول العربية إلى جانب كل 

   .”منهما بشأن الخطة

الخاص ولفتت إلى محاوالت المبعوث األميركي 
لعملية السالم في الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، 
نفي األخبار التي تشير إلى أن الخطة تشمل نقل 

  .فلسطينيين إلى سيناء أو إقامة كونفدرالية في األردن

غرينبالت التقى في عدة “أن ” هآرتس“وأكدت 
مناسبات مع منظمات يمينية في الواليات المتحدة تروج 

ي في سيناء، وقد حدث بعضها قبل لفكرة تبادل األراض
دخول الرئيس األميركي، دونالد ترامب، البيت األبيض، 
ًبينما كان غرينبالت مستشارا حينها لحملة ترامب 

  .”االنتخابية

اإلدارة األميركية تحاول توظيف “وأضافت أن 
خبراء في شؤون الشرق األوسط للدفاع عن الخطة 

اإلعالم في العالم ومحاولة تقديم مزاياها إلى وسائل 
  .>>...، وفق مزاعمها”العربي

  ١٩ ص٢٦/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

أبرز كنائس القدس في عيد : فيديوغراف
  الفصح

  

مع قرب احتفال المسيحيين في القدس بعيد 
لقي الضوء على أبرز الكنائس ن) عيد القيامة(الفصح أو 

في البلدة القديمة في المدينة المقدس، التي تشهد 
 .االحتفال بأحد أهم أعياد المسيحيين

كنيسة   كنيسة، أبرزها٩٥القدس  في مدينة
البلدة القديمة  أو القبر المقدس وتقع في عمق القيامة

في القدس المحتلة، وتعتبر أقدس المقدسات المسيحية، 
 .كنائس المدينة في محيطها أهم وأبرزكما يوجد 

وفيما يلي أبرزها وفق ما ورد في كتاب حواري 
 .القدس من إصدار جمعية برج اللقلق المجتمعي

أم الملك ) الملكة هيالنة(بنتها  :كنيسة القيامة
 ميالدية، في الموضع الذي اكتشف ٣٣٥قسطنطين عام 

فيه الصليب الذي صلب عليه المسيح حسب معتقد 
وتتكون الكنيسة من الخارج من قبتين . يانة المسيحيةالد

كبيرتين، وتنضوي تحت هاتين القبتين كنائس أخرى 
 .مختلفة في المساحة والشكل والقدم

يقع في ساحة كنيسة القيامة : دير أبينا إبراهيم •
  .من الناحية الشرقية إلى الجنوب

يقع الدير بين سويقة    دير مار يوحنا المعمدان •
. ارع الذي يؤدي إلى حارة النصارىعلون والش

يحتوي على قبة وكنيستين، واحدة تحت األرض 
 ميالدية، واألخرى بنيت عام ٤٥٠بنيت سنة 

  .ميالدي١٠٤٨

دير الست مريم يقع إلى الجنوب  :دير العذراء •
من كنيسة القيامة وهو دير بيزنطي قديم بني 

  . ميالدية٤٩٤عام 

الدير ) كندركسون منا ستريون(الدير الكبير  •
في حارة  يقع جنوب بطريركية الروم :المركزي

كنيسة القديسة : النصارى، فيه ثالث كنائس
هيالنة، كنيسة القديسة تقال، كنيسة مار 

  .يعقوب

مجاور لخان األقباط من الناحية  :دير البنات •
القديسة (الشمالية، فيه كنيستان، األولى أرضية 

كبيرة أو ، والثانية فوقها باسم مريم ال)ميالنا
  .العذراء الكبيرة

باب  تقع في منطقة: كنيسة القديسة حنا •
على الطريق الرئيسي، سميت بعد الفتح  األسباط

الصالحي بالصالحية، وفي الفترة العثمانية 
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فرنسا، وأنشئت فيها مكتبة ومتحف،   أعطيت إلى
  .ويقام فيها سنويا العيد الوطني الفرنسي

يقع  :الكبيردير القديس جيمس /دير مار يعقوب •
بين القشلة وباب النبي داوود، ويحتوي دار 

  .البطريركية ومدرسة الالهوت ومطبعة

مالصق لكنيسة القيامة، وفيه  :دير السلطان •
  .كنيسة المالك وكنيسة الحيوانات األربعة

يقع في حارة الموارية قرب   :دير مار جرجس •
  .الخليل  باب

  .يقع قرب عقبة درويش :دير العدس •

مالصق لكنيسة القيامة فوق مغارة  :دير الجيش •
  .الصليب

  ٢٦/٤/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

  

صفقة "و" الوطن البديل: "خطيب األقصى
 لن يمرا" القرن

 

في ظل أجواء  -  كامل ابراهيم- القدس المحتلة 
مشحونة ومتوترة وانتشار مكثف لقوات االحتالل داخل 

 ألف مصل ٥٥وفي محيط البلدة القديمة، أدى نحو 
صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك، ورغم القيود 
اإلسرائيلية والتشديدات على الحواجز المقامة على مداخل 
المسجد والمدينة مع الضفة الغربية وفرض طوق عسكري 

لدى االحتالل إال ان المدينة «الفصح «اخر أيام عيد 
القديمة شهدت ازدحامات وحضور كبير من القدس 

  .يني ومن بعض الوفود اإلسالميةوالداخل الفلسط

وكانت فرضت سلطات االحتالل، فجر أمس 
إغالقا محكما على مداخل البلدة القديمة من القدس 

، ونشرت سلطات االحتالل »األعياد«المحتلة، بحجة 
المئات من قواتها المختلفة في شوارع المدينة والطرقات 

لقديمة المؤدية الى األقصى، إضافة الى قوات في البلدة ا
وعلى أبواب المسجد، كما أغلقت العديد من الطرقات 
والشوارع المؤدية الى األقصى وسيرت فيها الحافالت 
العمومية التي تقل المستوطنين وخاصة في باب المغاربة 

  .جنوبي المدينة

وعززت قوات االحتالل من تواجدها على المعابر 
ًبين القدس والضفة الغربية وخاصة شماال وجنوبا  مع رام ً

اهللا وبيت لحم وأغلقت العديد من الشوارع والطرق 
الرئيسية بالحواجز الحديدية، مع تواجد مكثف للدوريات 
العسكرية والشرطية، وكذلك داخل البلدة القديمة، خاصة 
ُفي شارع الواد الممتد من داخل باب العامود والمفضي 
إلى أبواب المسجد األقصى وأسواق القدس القديمة، ما 

سببت في إرباك وازدحامات وتعطيل لحركة المصلين الى ت
  .المسجد األقصى

من جانبه، خطيب المسجد األقصى المبارك 
الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية 
 العليا ركز في خطبته على حملة الترويج لما يسمى بـ

  ، )صفعة القرن(، وقال هي في الحقيقة »صفقة القرن«

ن يؤيدها ويطبقها أو يسير على نعم صفعة لم
نهجها، ان وسائل االعالم الغربية واإلسرائيلية تروج 
وتمهد الطريق وتهيئ األجواء لها بهدف اإلعالن عنها 
ًبعد شهر رمضان، مؤكدا انها صفقة لتصفية القضية 

  .الفلسطينية ولتثبيت دولة االحتالل

وأضاف الشيخ عكرمة ان الواليات المتحدة بدأت 
ًدة بتنفيذ هذه الصفقة عمليا وبشكل تدريجي قبل منذ م

ًاإلعالن عنها رسميا، ومن ذلك االعتراف بيهودية الدولة، 
ثم بنقل السفارة االميركية من تل ابيب الى القدس 
المحتلة، وباالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، وبوقف 
المساعدات المالية لوكالة غوث وتشعيل الالجئين 

قها وقف كافة المساعدات االميركية الفلسطينيين، ولح
  .المالية للسلطة الفلسطينية
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وحذر خطيب المسجد األقصى من خطورة هذه 
اإلجراءات الباطلة وخاصة من يهودية الدولة وانعكاساتها 
الخطيرة وخاصة على أهلنا في الداخل الفلسطيني وقال 
لقد حذنا من يهودية الدولة منذ اكثر من خمس سنوات 

وع مدون ضمن المخططات األمريكية ألن المشر
ًاإلسرائيلية مسبقا، واصدرنا فتوى شرعية في حينه بأن 
الديار الفلسطينية هي ديار إسالمية بقرار إلهي، وال قيمة 
لقرارات أميركا وترمب او أي هيئة كانت يتناقض قرارها 

  .مع حقوقنا الشرعية

وشدد الشيخ عكرمة على ان القدس محصنة 
لعالمين، وهي بوابة األرض الى السماء، بقرار من رب ا

ومرتبطة بمكة والمدينة المنورة، وال يملك احد منحها 
لالحتالل وكذلك حق العودة لالجئين الفلسطينيين ال يوجد 
قوة تستطيع شطب هذا الحق الراسخ الثابت الفرد 
والشخصي والجماعي وكل مشاريع شطب هذا الحق 

ة المضيفة فشلت وتوطين الالجئين في الدول العربي
  . وستفشل

وقال لقد سبق واصدرنا فتوى تحرم التعويض 
عن األرض والبيوت والممتلكات الن التعويض هو بمثابة 

الن ) الوطن البديل(ـ البيع، وبرفض التوطين وما يعرف ب
أرض فلسطين ال تعويض عنها النها ارض مباركة 
ومقدسة، فالقبول بالتعويض والوطن البديل تنازل عن 

  .ًرض فلسطين وهو محرم شرعاا

وأوضح رئيس الهيئة اإلسالمية العليا ان من 
ومشروع تصفية القضية » صفعة القرن«ضمن 

الفلسطينية إبقاء المستوطنات وشرعنتها، فاالستيطان 
عمل عدواني غير شرعي ولن يكون، وهذه المستوطنات 
منتشرة مثل السرطان في انحاء فلسطين، مما أدى الى 

الد وتشتيت العباد، فعن أي دولة نتحدث تقام تمزيق الب
على كانتونات مبعثرة متفرقة فحل الدولتين كان سراب 

ًخادع، والمؤسف انه أصبح مطلبا وطنيا ً.   

وحذر الشيخ صبري من استهداف المسجد 
األقصى بشكل مستمر وقال ان المسجد كان يخطط له 

تفزازي ًيوميا من خالل االقتحامات التي تأخذ الطابع االس
كما الطابع الرسمي السياسي، إذ حكومة االحتالل 
اليمينية كانت تخطط ألبعد من ذلك باالستيالء على 
المصلى المرواني إال انها فشلت بعد ان تصدى لهم 
المسلمون بإعادة ترميمه، فما يأسوا االن يحاولون وضع 
اليد على مبنى باب الرحمة لتحويله الى كنيس، إال ان 

ًد بادروا ايضا الى إعادة فتحه إلقامة الصالة، المسلمين ق
وهو مبنى كان يقام فيه مجالس العلم وقد اتخذه االمام 
ًالغزالي مقرا لمدة ثالث سنوات وألف خاللها كتابه 

ًمؤكدا ان باب الرحمة . »احياء علوم الدين»المشهور 
  .سيبقى مفتوح باذن اهللا

ن الى ذلك أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيي
في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل بعد صالة الجمعة 
جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي امس مسيرات العودة 
الكبرى وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع، في 

 للمسيرات، وكذلك خالل قمع االحتالل ٥٧الجمعة الـ 
 .لمسيرات نعلين وبلعين وكفر قدوم في الضفة

  ٦ص ٢٧/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

تبرز في تقريرها موقف " الشؤون الفلسطينية
  االردن الثابت حيال القضية

 

أبرز تقرير دائرة الشؤون   - بترا - عمان
الفلسطينية الشهري تأكيد جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
الموقف األردني الثابت حيال مركزية القضية الفلسطينية، 

 ال يقبل التنازل ٌوأن القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر
 .عنه

واشار تقرير شهر آذار الماضي الى تشديد جاللته 
على أن ال أمن وال استقرار وال ازدهار في المنطقة دون حل 
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ُعادل ودائم يلبي طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته 
 ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

 مواصلة األردن وعاصمتها القدس الشرقية، وتأكيد جاللته
لدوره التاريخي في حماية القدس والدفاع عنها، انطالقا من 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

 .فيها

وعرض التقرير النتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 
 في األرضي الفلسطينية ٢٠١٩المتواصلة خالل آذار 

 والقرارات ٍالمحتلة في تحد لجميع المواثيق والمعاهدات
 ٢١الدولية، وكان أبرز هذه االنتهاكات استشهاد 

 مواطنين فلسطينين، بينهم العديد ٥٠٣فلسطينيا، واعتقال 
كما عرض . من النساء واألطفال دون سن الثامنة عشرة

القتحامات قوات االحتالل للتجمعات السكنية الفلسطينية 
ي  ف٤٧٥ اقتحاما، منها ٤٨١بصورة متكررة، ووصلت الى 
 حادثة ٢٩ في قطاع غزة، و٦محافظات الضفة الغربية، و

اعتداء على مختلف مواقع العبادة اإلسالمية والمسيحية في 
 حادثة هدم ضد ممتلكات ١٦األراضي الفلسطينية المحتلة،و

واشار التقرير الى إقرار السلطات . المواطنين الفلسطينيين
ف ترسيخ االسرائيلية عددا من المشاريع االستيطانية بهد

  .الوجود اليهودي بعدد من المدن، وفي طليعتها القدس

 ٢٩/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ارتفاع نسبة هدم منازل ": بتسيلم"مؤسسة 
  %٥٦المواطنين داخل القدس المحتلة إلى 

 

كشف مدير البحث الميداني في مؤسسة بتسيلم 
االحتالل  هدم الحقوقية كريم جبران، عن ارتفاع نسبة

، %٥٦ المواطنين داخل القدس المحتلة إلى لمنازل
هدم خمسة عشر منزال وثالث منشآت  مشيرا إلى أنه تم

ُِمنها هدم ذاتيا  تجارية منذ بداية العام الجاري، جزء كبير
 . بالقوة

وقال جبران في تصريح صحفي، اليوم االثنين، 
مساحات واسعة جدا في  إن سلطات االحتالل أعلنت عن

 ٍلها أراض غير صالحة للسكن، كما ألغتالقدس بعد احتال

بلدية االحتالل كل المخططات الهيكلية للمدينة وصادقت 
دون أن تسمح ببناء جديد ولم  على البناء القائم فقط

 .ِتعط تراخيص بناء جديدة

 ١٣وأضاف جبران أنه تم بناء أكثر من 
 حتى يومنا ٦٧مستوطنة داخل القدس المحتلة منذ عام 

  .م السماح ببناء حي فلسطيني واحدهذا بمقابل عد

٢٩/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

 

* * * * *  

�א���א�א� �

مستوطنون يعطبون إطارات ويخطون شعارات 
  بالقدس

  

مستوطنون فجر اليوم  خط – القدس المحتلة
االثنين، شعارات عنصرية معادية للعرب، وأعطبوا إطارات 

 .مركبات، في بيت حنينا شمال القدس المحتلة

وقالت مصادر مقدسية، إن المستوطنين أعطبوا 
 مركبات، وخطوا شعارات عنصرية على ١٠ إطارات
  .بعضها

كما أفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا 
ًالبلدة فجرا، وخطوا شعارات عنصرية على عدد من 

  .مركبات المواطنين

  ١/٤/٢٠١٩فلسطين اآلن 
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* * * * *  

 األقصى مستوطنون يواصلون اقتحام ساحات
  بحماية مشددة

 

مجموعـــــــــات  اقتحمـــــــــت – القـــــــــدس المحتلـــــــــة
ــــوم االثنــــين، ســــاحات المــــسجد  المــــستوطنين صــــباح الي

 .األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة

ّوأفادت مصادر محلية، أن عشرات المـستوطنين، 
ـــة  ـــي مدين ـــارك ف ـــصى المب اقتحمـــوا ســـاحات المـــسجد األق

  .حتالل اإلسرائيليالقدس، وتجولوا فيها بحماية جيش اال

  ١/٤/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  

  

  

  

 ١٤٠٠االحتالل يوافق على بناء : صحيفة
 وحدة استيطانية بالقدس والضفة

  

 قالت صحيفة هآرتس االسرائيلية، في -رام اهللا 
عددها الصادر صباح اليوم األحد، ان اإلدارة المدنية 

ستيطانية  وحدة ا١٤٠٠اإلسرائيلية وافقت على بناء نحو 
جديدة في المستوطنات الجاثمة على اراضي المواطنين 
بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة هذا 

  . األسبوع

وأوضحت الصحيفة االسرائيلية، أن هذه هي 
المرحلة األخيرة من حيث الموافقات الحكومية، وبعد ذلك 

يتم ًسيتم فتح عملية المناقصة والبناء، مشيرة إلى أنه س
 وحدة استيطانية أخرى ٣٥٠٠نهاية األسبوع الترويج لـ 

 وحدات سكنية في ١١٠في الضفة الغربية، وسيتم بناء 
 في ٢٨١ في معاليه أدوميم، و٦٠٣جفعات زئيف، و
 في ألون قرب ٣٢٥ في إفرايم، و١٠٨بيتار عيليت، و

كفار أدوميم بالقرب من قرية الخان األحمر شرق القدس 
  .المحتلة

الصحيفة، أنه سيتم الترويج لنحو واكدت 
 وحدة استيطانية بدون الموافقة على أي خطط ٣٥٠٠

 آالف ٥حاليا بشأنها، موضحة أن العدد سيصل إلى نحو 
  .وحدة استيطانية بشكل إجمالي

  ١/٤/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

ًاالحتالل يهدم بركسا للمواشي في : القدس
  "شعفاط"

 

ابعة لبلدية االحتالل في القدس، هدمت جرافات ت
تحرسها قوة عسكرية، اليوم االثنين، بركسا لألغنام في 

 .وسط القدس المحتلة شعفاط حي

وذكر المواطن موسى عيسى لمراسلنا في القدس 
هدمت بركسا لألغنام في أرضه  ان جرافات البلدية العبرية

 ٢٠بحي شعفاط يؤوي فيه " السهل"الكائنة في منطقة 
 .من األغنام؛ بدعوى البناء غير المرخصرأسا 

 مترا ٤٠ولفت إلى أن مساحة البركس تبلغ 
 .مربعا

بركس  هدم وفرض موظفو البلدية على موسى
ٕللخيل في أرضه بنفسه، حتى يوم األحد المقبل، واال 

 .سيتعرض لمخالفة ودفع تكاليف هدم جرافاتها

وأوضح موسى بأن بركس الخيل مبني من 
 عاما، وتبلغ مساحته ٢٠الزينكو منذ الطوب ومسقوف ب

ً مترا مربعا، ويضم غرفة للعلف٧٠نحو  ً. 

وكانت طواقم بلدية االحتالل اقتحمت أرض 
موسى عيسى قبل أسبوع، وعلقت إخطار هدم على 

  .بركس األغنام في أرضه

  ١/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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  االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة

 

 شن جيش االحتالل اإلسرائيلي –ة الضفة المحتل
فجر اليوم الثالثاء، العديد من الفلسطينيين طالت نشطاء 
من حركة حماس خالل حملة دهم وتفتيش لمناطق 
مختلفة بالضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات بين شبان 

 .وجنود االحتالل في بعض المناطق

وأصيب عدد من الشبان بالرصاص الحي خالل 
دلعت مع قوات االحتالل، فجر اليوم الثالثاء، مواجهات ان

 .في حي المطار مقابل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

وبحسب شهود عيان، فقد أطلق جنود االحتالل 
النار على شاب وهو داخل مركبته، واعتقلوه دون معرفة 

 .مصيره

وذكرت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت 
. ات االحتالل في الحيخالل حملة مداهمات شنتها قو

وأضافت أن قوات االحتالل اعتقلت أحد الشبان المصابين 
 .وهو بحالة خطيرة، ونقلته إلى جهة مجهولة

كما اعتقلت قوات االحتالل ثالثة أشقاء بعد 
إبراهيم رجب، : مداهمة منزلهم في قرية كفر عقب وهم

  ....ويوسف رجب، ونعمان رجب

  ٢/٤/٢٠١٩ اآلن فلسطين

* * * * *  

االحتالل يقتحم مصلى القبلي بالقوة ويعتقل 
  حارسين بعد فتحهما مصلى باب الرحمة

  

 قال مسؤول العالقات العامة واإلعالم -القدس 
بدائرة األوقاف اإلسالمية في القدس فراس الدبس، إن 
عناصر من شرطة االحتالل اقتحمت، اليوم الثالثاء، 

قوة رغم مصلى القبلي بالمسجد األقصى المبارك بال
  .تصدي حراس المسجد لهم

كما اعتقلت قوات االحتالل صباح اليوم حارسي 
المسجد األقصى بشار وتوفيق نجيب بعد فتحهما لمصلى 

  .باب الرحمة في األقصى المبارك

  ٢/٤/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

االحتالل يلزم صاحب البناية التي : القدس
  لهدمهدمها بدفع فاتورة ا

  

سلمت بلدية االحتالل في القدس، اليوم الثالثاء، 
والتي " بنايتها السكنية هدم لدفع أجرة"ًقرارا لعائلة حوشية 

 .وسط القدس المحتلة شعفاط هدمتها صباح اليوم بمخيم

وتتكون البناية التي هدمتها البلدية العبرية من 
 – ١٥٠ُطابقين، في حين تقدر فاتورة أجرة الهدم بين 

  . ألف شيكل٢٠٠

 ٢/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 فلسطينيين بمواجهات مع االحتالل ٧إصابة 
 شمالي القدس

  

 فلــــــسطينيين بجــــــروح ٧ أصــــــيب – األناضــــــول
وحاالت اختناق، اليـوم ثالثـاء، إثـر مواجهـات مـع الجـيش 

  .اإلسرائيلي، شمالي مدينة القدس المحتلة

ــة الهــ ــي بيــان صــادر عــن جمعي ــك ف الل جــاء ذل
األحمـــر الفلـــسطيني، وقالـــت الجمعيـــة إن طواقمهـــا نقلـــت 
إصــــابتين بالرصــــاص المطــــاطي، خــــالل مواجهــــات بــــين 
ــــى حــــاجز قلنــــديا  ــــشبان وقــــوة إســــرائيلية عل عــــشرات ال

  .العسكري، إحداهما لطفل أصيب في الرأس

مجمع "وأضافت أنه تم نقل اإلصابتين للعالج في 
  .برام اهللا" فلسطين الطبي
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ى أن طواقمها تعاملت، ميدانيا، مع كما أشارت إل
 إصابات باالختناق، إثر استنشاق الغاز المسيل للـدموع ٥

  .خالل تلك المواجهات

وفــي تــصريحات متفرقــة، أفــاد شــهود عيــان بــأن 
ــوة إســرائيلية،  ــين عــشرات الــشبان وق مواجهــات انــدلعت ب
علــى حــاجز قلنــديا الفاصــل بــين مــدينتي رام اهللا والقــدس، 

ان الـشاب الفلـسطيني حمـد علـي عـدوان عقب تشييع جثم
الذي استـشهد برصـاص الجـيش اإلسـرائيلي بمخـيم قلنـديا 

  .لالجئين فجر اليوم

واســــتخدم الجــــيش الرصــــاص المطــــاطي وقنابــــل 
الغــــاز المــــسيل للــــدموع، لتفريــــق شــــبان رشــــقوا القــــوات 
ــــــشاب  ــــــل ال ــــــى قت اإلســــــرائيلية بالحجــــــارة احتجاجــــــا عل

  .الفلسطيني، وفق المصادر نفسها

  ٣/٤/٢٠١٩لسبيل ا

* * * * *  

  

  

ً دونما ٥٥٠االستيطانية تستولي على ) العاد (
  في القدس

 

 كشفت صحيفة - وكاالت -فلسطين المحتلة 
 "العاد" اإلسرائيلية، النقاب عن سيطرة منظمة "هآرتس"

االستيطانية الناشطة في مجال تهويد القدس المحتلة 
نة القدس  في مدي"غابة السالم"وشراء العقارات، على 

 .المحتلة بدعم من الحكومة االسرائيلية

 تعمل على "العاد"إن منظمة : وقالت الصحيفة
 من أجل الترويج لمشاريع مختلفة "الغابة"إلغاء وضع 

وأشارت إلى أنها تخفي العديد من . لصالح االستيطان
أمن "االتفاقيات التي توقعها على أساس أنها تعرض 

فة، تقع غابة السالم على وحسب الصحي.  للخطر"الدولة

) جنوبي القدس(ً دونما بين حي أبو طور ٥٥٠مساحة 
  ).شرقي المدينة ("أرمون هانتسيف"ومحيط مستوطنة 

ونقلت الصحيفة عن الخبير الفلسطيني بأراضي 
القدس، سامي ارشيد، أن االحتالل حول من البداية تلك 
المساحات إلى منطقة عامة مفتوحة، ثم إلى غابة، 

تالي فإن االستخدام الفلسطيني لهذه األراضي كان وبال
ً يدا حرة للسيطرة "إلعاد"ًمحدودا، واآلن يمنحون منظمة 

  .على األماكن العامة

وكشف ارشيد في حديثه للصحيفة العبرية، أن 
ُبعض أراضي غابة السالم لم تصادر وال تزال مملوكة 

خر مثال آ"ًملكية خاصة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذا 
على قيام الدولة العبرية بنقل األصول والممتلكات العامة 

وتنشط . "الفلسطينية لالستخدام من قبل منظمة إلعاد
 االستيطانية اإلسرائيلية، في استيطان "العاد"منظمة 

منازل فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في 
 .البلدة القديمة ومحيطها

  ٢٠ ص٣/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

في " التلفريك" تقديم اعتراضات على مشروع 
  محيط القدس القديمة

 

المحامي سامي ارشيد  قدم – معا – بيت لحم
، والمزمع "التلفريك "اعتراضا على مشروع القطار الهوائي

 . في محيط القدس القديمةلتنفيذهالمصادقة على مخططاته 

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن المحامي 
 القطار "يد قدم االعتراضات على مشروع سامي ارش

باسم عشرات السكان من بلدة سلوان " التلفريك/ الهوائي
وخاصة من سكان المنازل التي يمر المشروع من فوقها، 
ومن أصحاب األراضي والمنازل والتي تنوي سلطات 

 . أراضيهم لتنفيذ المشروعأو/ االحتالل مصادرة منازلهم



  
  ١٧٠ 

 ارشيد قدم كذلك وأضاف المركز أن المحامي
االعتراضات باسم عشرات التجار من البلدة القديمة، حيث 

 .يمس مشروع القطار الهوائي بالحركة التجارية

وأضاف المحامي سامي ارشيد انه قام بمتابعة 
مشروع القطار الهوائي منذ سنوات، والذي اشتق من 

،والذي "المشروع الهيكلي الخاص المحيط بالقدس القديمة"
 بالعمل عليه قبل حوالي عشر اإلسرائيليةلسلطات بدأت ا

" سلطة تطوير القدس"سنوات، وفي العام الماضي قامت 
ٕبإطالق واعالن مشروع القطار الهوائي في محيط البلدة 
القديمة بالشراكة مع بلدية القدس ووزارتي المواصالت 

 بأن هذا اإلسرائيليةوالسياحة، حيث تعتبر السلطات 
المشاريع القومية الوطنية للمواصالت المشروع هو ضمن 

 . البلدة القديمةإلىونقل السياح 

وأضاف ارشيد انه تم نشر المخططات العامة 
لمشروع القطار الهوائي، وبعد ذلك قامت اللجنة القومية 

 في القدس إسرائيليللتنظيم والبناء بعقد مؤتمر شعبي 
لسماع رأي الجماهير  ١٣/١٢/٢٠١٧ الغربية بيوم

 صادقت اللجنة ٢٨/١٠/٢٠١٨روع، وفي يوم بالمش
القومية للبنى التحتية على هذا المشروع وعرضته على 

 .اللجنة اللوائية لسماع تحفظات الجمهور

 وافق ١٤/١٠/٢٠١٨وأضاف ارشيد بتاريخ 
على المشروع، وبتاريخ " مجلس الحدائق الوطنية"

 المشروع لدى اللجان اللوائية إيداع تم ٢٨/١/٢٠١٩
 .ية لمعاينة الجمهور واالعتراضاتوالمحل

 األساسيوأكد المحامي سامي ارشيد ان الهدف 
 السيطرة على البلدة القديمة ومعالمها إحكامللمشروع هو 

ومحيطها، ومن مخاطر المشروع انه ينوي المس ببعض 
البيوت في منطقة وادي حلوه، وكذلك يمس بالملكيات 

لكيات لمؤسسات  مإلىالخاصة للمواطنين في سلوان إضافة 
 ". ومسيحيةإسالميةدينية 

 ان النظر في هذه االعتراضات سيتم خالل وأضاف
 . القادميناألسبوعين

 المركز أن عمل المحامي سامي ارشيد وأوضح
 سلوان والبلدة أهاليًبتمثيل المعترضين جاء تطوعا لمساندة 

 .القديمة الذين لم يلقوا لهم سند

إن المشاريع  ":ةبدورها قالت لجنة حي وادي حلو
تتوالى على بلدة سلوان عموما ووادي حلوة األقرب لسور 

 من الجهة الجنوبية خصوصا، وتسخر األقصىالمسجد 
حكومات ومؤسسات االحتالل اإلمكانيات والميزانيات الهائلة 
الهادفة لترسيخ االستيطان، والتحضير لمدخل الهيكل 

مة بمسمى المزعوم جنوبا، وفرض حزام حول البلدة القدي
، في محاولة إللغاء وشطب اإلرث العربي "الحوض المقدس"

 .اإلسالمي والحقبات التاريخية في المنطقة

وأضافت اللجنة ان الجمعيات االستيطانية حولت 
 منقاضة اإلسرائيليةبلدية االحتالل والمؤسسات الرسمية 

ألي مشروع استيطاني وهذه المشاريع بالكاد ستترك 
  .ن للعيش فيه مكانللفلسطينيي

  ٣/٤/٢٠١٩ًمعا 

* * * * *  

  

  

استشهاد شاب .. تركه جنود االحتالل ينزف
  برصاص مستوطن جنوب نابلس

 

استشهد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص 
مستوطن إسرائيلي عند مفرق بيتا جنوب نابلس، وأصيب 

، أن "شهاب"وأفاد شهود عيان لـ .فلسطيني بجراح
نار تجاه المواطنين أدى مستوطنا إسرائيليا أطلق ال

إلصابة أحدهم بجراح خطيرة وتركه جنود االحتالل على 
األرض دون تقديم اإلسعاف له، ووصفت المصادر 

حينها وتم نقله لمشفى " الخطيرة"العبرية حالته بـ 
 أن أعلن عن استشهاده بعد أقل من إلىإسرائيلي، 

وأفادت مصادر محلية عن نقل الهالل األحمر .ساعة
ب الثاني الذي أصيب برصاص المستوطن للشا
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وأغلقت قوات االحتالل حاجز حوارة جنوب .اإلسرائيلي
نابلس بكال االتجاهين، كما أطلقت قنابل الغاز تجاه 

  .المواطنين عند مفرق بيتا

  ٣/٤/٢٠١٩وكالة شهاب لألنباء 

* * * * *  

 االحتالل يعتقل المقدسي أحمد - فلسطين
  ةنجيب بذريعة فتح مصلى الرحم

 

اعتقلت شرطة  –PNN –القدس المحتلة 
ًمقدسيا  االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم األربعاء،

بالمسجد األقصى " باب الرحمة"بذريعة فتح لمصلي 
 .المبارك

ّوأفادت مصادر محلية، أن شرطة االحتالل، 
قيامه بفتح مصلى  اعتقلت المقدسي أحمد نجيب بذريعة

  .ز التحقيق الخاصة بهاباب الرحمة، واقتادته إلى مراك

 ٣/٤/٢٠١٩شبكة فلسطين اإلخبارية 

* * * * *  

ً طفال فلسطينيا قاصرا في سجون ٢٥٠ ً ً
 االحتالل

 

قالت هيئة شؤون األسرى  – بترا –رام اهللا 
 طفال فلسطينيا دون ٢٥٠والمحررين الفلسطينيين إن 

 عاما يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ١٨سن 
ل أشكال القمع، والتنكيل، والمعاملة وتمارس بحقهم ك

  .المهينة

وأشارت الهيئة في بيان اليوم الخميس، بمناسبة 
يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من نيسان 
من كل عام، إلى إن قوات االحتالل اعتقلت منذ اندالع 

 االف ١٠، قرابة ٢٠٠٠انتفاضة األقصى في أيلول عام 
نهم اجتازوا سن الثامنة عشرة طفل فلسطيني، والعديد م

وما زالوا في األسر، مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي 
وجميع المنظمات التي تدعو لحماية الطفولة في العالم، 

بضرورة التدخل العاجل إلنهاء معاناة القاصرين في 
، وبعض مراكز "الدامون"، و"مجيدو"، و"عوفر"سجون 

  .ي تمارس بحقهمالتوقيف، بسبب الممارسات القمعية الت

  ٨ ص٥/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

يقود اقتحامات " غليك"الحاخام المتطرف 
عائالت مقدسية تتناوب على فتح .. "االقصى"

 متحدية قرار االحتالل» باب الرحمة«
 

 تقدم عضو - كامل إبراهيم - القدس المحتلة 
عن حزب الليكود اليميني ) الكنيست(البرلمان االسرائيلي 

امس، اقتحام عشرات المستوطنين ) يهودا غليك( المتطرف
وعناصر من شرطة االحتالل للمسجد األقصى المبارك 
بحراسة مشددة لعناصر الوحدات االسرائيلية الخاصة الذين 

  .فرضوا إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد

واستنفرت الوحدات الخاصة قواتها ونشرت 
د االقصى، لتوفير عناصرها في ساحات واروقة المسج

الحماية للمقتحمين، الذين قاموا بتنظيم جوالت استفزازية 
المزعوم، ومنهم من قام » الهيكل«وتلقوا شروحات عن 

باب «بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى 
  .«الرحمة

 ٦٨وقالت األوقاف اإلسالمية في تقريرها أمس ان 
مية إسرائيلية مستوطنا ومئة من موظفين وشخصيات حكو

اقتحموا المسجد األقصى في الفترة الصباحية من 
ً سائحا أجنبيا٣٦٦٠االقتحامات الى جانب اكثر من  ً.  

ان الفترة الثانية من ) األوقاف(وأضافت 
ً مستوطنا من ٣٢االقتحامات بعد صالة الظهر شملت 

يهودا كليك مشيرة الى ان عدد ) الكنيست(ضمنهم عضو 
  .ً سائحا في الفترة الثانية١٦٣٠غ السياح األجانب بل

وفي سياق التضييق على المقدسيين، أبعدت 
شرطة االحتالل المقدسي أحمد نجيب، عن المسجد 
األقصى، فيما استدعت شابين آخرين للتحقيق، وبحسب 
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مركز معلومات وادي حلوة، فإن شرطة االحتالل أفرجت عن 
صى الشاب المقدسي أحمد نجيب بشرط اإلبعاد عن األق

لمدة أسبوعين، الفتا إلى أنه اعتقل األربعاء بعد فتحه 
  .«باب الرحمة«مصلى 

ومنذ فتح باب مبنى الرحمة بتاريخ السادس عشر 
من شباط الماضي، تحاول شرطة االحتالل فرض سياسة 
اعتقال كل من يفتح باب الرحمة من الموظفين والحراس 

لمئتي واصبح العدد من المعتقلين والمبعدين يزيد عن ا
  .مواطن

األوقاف اإلسالمية والمقدسيون قرروا إبقاء باب 
ًالرحمة مفتوحا من خالل التناوب في فتح الباب يوميا بين 

  .«عائالت مقدسية

الناشط المقدسي ابو عصب رئيس لجنة اسرى 
خطة جديدة في التعامل مع االحتالل، «: القدس يقول

عرف من الذي فاألجهزة االمنية االسرائيلية اصبح همها ان ت
سيفتح االبواب غدا ومن اي عائلة مقدسية، وهذا يؤكد ان 

ة البيضاء في قضية باب الرحمة الرأيالمقدسيين لن يرفعوا 
وغيرها من القضايا التي تتعلق بالمسجد األقصى ومدينة 
القدس المحتلة، فاألقصى في الوجدان وال يمكن السماح 

 ألي مرفق من بتهويده وتدنيسه وممارسة سياسة االغالق
  .«مرافقه

ناجح بكيرات نائب المدير العام للمسجد . د
هذا الدور العائلي «: األقصى علق على هذه الظاهرة قائال

في القدس هو استكمال للحماية المقدسية للمسجد 
األقصى، فالعائالت المقدسية صمام امان للمسجد األقصى، 

لمقدسية وهم يعرفون فاتورة الحساب الباهظة، فالعائالت ا
هبت لحماية انجاز فتح باب مبنى الرحمة، بعد تعمد 
االحتالل اعتقال الموظفين والحراس بهدف افراغ المسجد 
األقصى، فانتدبت العائالت المقدسية األبناء لفتح باب 
الرحمة مع العلم المسبق ان االعتقال واالبعاد سيكون 

  .«مصير من يقوم بهذه المهمة

 وقفوا عدة وقفات اهلنا في القدس«: واضاف
مشرفة وقدموا الشهداء واألسرى في سبيل حماية األقصى، 
فمعركة البوابات االلكترونية دفع المقدسيون على مدار عدة 
اسابيع كل ما يلزم واستعدوا لدفع ضريبة باهظة، حتى 

  .«تحقق االنتصار

العائالت المقدسية لها دور فاعل «: واشار بكيرات
الحتالل يقوم بمالحقة العائالت في حماية األقصى، لذا ا

المقدسية من خالل عقوبات جماعية تشمل فرض الضرائب 
وهدم المنازل والحرمان من الحقوق، والتضييق على 
االحياء المقدسية، ووضع قوائم للمالحقة من قبل المؤسسة 
األمنية، وبالرغم من هذه الحرب إال أن الوظيفة اليومية 

في االلولويات هو الدفاع عن للعائالت المقدسية تتقدمها 
  .>>...«األقصى بكامل مساحته

  ٨ ص٥/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

االحتالل يعتقل مقدسيا للضغط على نجله 
  لتسليم نفسه

 

قوات االحتالل  اعتقلت – القدس المحتلة
اإلسرائيلي، اليوم األحد، المواطن عمر داوود غريب من 

 .بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

شهود عيان أن قوات االحتالل اعتقلت   ذكرو
غريب للضغط على نجله محمود لتسليم نفسه لالحتالل، 

  .علما أن زفافه يوم غد االثنين

  ٧/٤/٢٠١٩سما 

* * * * *  

مواجهات مع االحتالل بمخيم شعفاط والعيزرية 
  بالقدس
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 اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان –وكاالت 
ألحد، عند الحاجز العسكري وقوات االحتالل، مساء اليوم ا

 .بمخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة

شهود عيان بأن الشبان ألقوا زجاجات  وأفاد
الحاجز العسكري،  حارقة وحجارة نحو برج المراقبة داخل

فيما ردت قوات االحتالل بإطالق قنابل الغاز المسيل 
  .واألعيرة المطاطية تجاههم للدموع

 ة العشرات من السكانوأشاروا إلى إصاب

باالختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، بعد 
قنابل الغاز نحو البيوت والمحالت  إطالق قوات االحتالل

  .التجارية بشكل عشوائي

اندلعت مواجهات في بلدة العيزرية  في السياق،
الشبان  شرقي مدينة القدس المحتلة مساء اليوم بين

الحتالل خاللها قنابل الغاز نحو وقوات االحتالل، وأطلق ا
  .لتفريقهم الشبان

 ٧/٤/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

االحتالل يصادق على بناء مئات الوحدات 
  االستيطانية جنوب القدس المحتلة

 

صادق ما يسمى المجلس األعلى للمستوطنات 
، مساء أمس، على بناء المئات من "بيتار عيليت"وبلدية 

" بيتار عيليت ج"ة في مستوطنة الوحدات االستيطاني
الجاثمة على أراضي مواطني قرى حوسان ونحالين وواد 

  .فوكين غرب بيت لحم جنوب القدس المحتلة

وأشار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إلى أن المصادقة 

وحدة استيطانية، الفتا إلى أنه تم ) ٧٧٠(تمت على بناء 
وحدة في ) ٧٠(ثالثة أيام المصادقة على بناء قبل 

  .جنوب شرق بيت لحم" مكساد"مستوطنة 

 ٧/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  واالحتالل يمنع اآلذان" األقصى"ًانتهاكا لـ ٥٦

  

رصد تقرير صدر عن وزارة  - وكاالت –رام اهللا 
 ١٠٠األوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، أكثر من 

لمسجد األقصى المبارك والحرم االبراهيمي انتهاك ل
الشريف خالل شهر آذار المنصرم، في إشارة واضحة إلى 

 ٥٦ازياد حاالت االقتحامات والتدنيس للمسجدين، بواقع 
  .  لإلبراهيمي٥٣انتهاكا لألقصى، و

وتناول التقرير إبعاد شخصيات دينية ووطنية 
د ، واشار إلى الدعوات العنصرية لطر"األقصى"عن 

القانون "ٕاألوقاف اإلسالمية من المسجد واخراجها عن 
التامة على " السيادة اإلسرائيلية"ٕ، واعالن "اإلسرائيلي

اتحاد "األقصى، باإلضافة إلى الشرط الذي وضعه 
بدخول أي عضو أو تكتل من أبناء هذه " منظمات الهيكل

الجماعات في أي تحالف حكومي قادم بعد انتخابات 
صالة اليهود (زام الحكومة القادمة بفرض الكنيست هو الت

  . داخل األقصى) العلنية

كما تناول االقتحامات المتتالية لشرطة االحتالل 
لمصلى باب الرحمة، وأخذ قياساته، واغالق أبواب 
األقصى، واقتحامه من جهة باب المغاربة، باإلضافة إلى 
اقتحام مسجد قبة الصخرة واالعتداء على رئيس حراس 

، وعدد من العاملين، وتدنيس ما يسمى القائم األقصى
  . بأعمال مفوض عام الشرطة اإلسرائيلية باحاته

وبين التقرير ان قوات االحتالل اصابت واعتقلت 
" باب األسباط"المواطنين الذين اعتصموا قرب  العديد من

احتجاجا على إغالق االقصى، وحولت المنطقة الى ثكنة 
 بذلك بل منع رفع أذان عسكرية، ولم يكتف االحتالل

  . صالتي المغرب والعشاء

سلطة اآلثار "إلعاد و"وكشف التقرير قيام جمعية 
بأعمال فتح ثغرة تحت أسوار البلدة القديمة، " اإلسرائيلية



  
  ١٧٤ 

مدينة "تهدف لتمكين السائحين من الدخول في ما يسمى 
قرب حائط " الحديقة األثرية"في سلوان إلى منطقة " داوود

فتح هذا المدخل يلزم بتفكيك جزء من مبنى البراق، و
  . إسالمي يعود تاريخه إلى العصر األموي

وفي الحرم االبراهيمي، منع االحتالل رفع األذان 
 وقتا، ومواصلة الحصار والحواجز والتفتيش، وتحويل ٥٣

الى ثكنة وسط " بعيد المساخر"فيما يسمى  المنطقة
ادى  وفي حلحولاحتفاالت المستوطنين داخل االبراهيمي، 

  .مستوطنون طقوسا دينية تلمودية في مقام النبي يونس

  ٩ص ٩/٤/٢٠١٩األنباط 

* * * * *  

  مستوطن اقتحموا األقصى منذ الصباح ١٤٠

 

 اقـــتحم – اآلن فلـــسطين – القـــدس المحتلـــة

 مـــستوطن منـــذ صـــباح اليـــوم باحـــات المـــسجد ١٤٠

 تطبيقـــا لـــدعوات مـــن منظمـــات ومجموعـــات األقـــصى

 .يهودية

حــسب المــصادر المحليــة فقــد مهــدت قــوات وب

االحـــتالل لعمليـــة االقتحـــام بعـــد قيـــام شـــرطة وجـــيش 

االحتالل ومخابراته بفـتح بـاب المغاربـة وسـط انتـشار 

مكثــف للقــوات الخاصــة فــي ســاحات المــسجد تمهيــدا 

  .القتحامات المتطرفين اليهود

  ٩/٤/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  

 عسكرية ّاالحتالل يحول القدس إلى ثكنة
  اإلسرائيليةعشية االنتخابات 

 

 دفعت سلطات االحتالل، اليوم – وفا –القدس 
الثالثاء، بالمزيد من عناصر وحداتها العسكرية وما 
يسمى بقوات حرس الحدود إلى مدينة القدس المحتلة، 

 .ومحيط البلدة القديمة، والبؤر االستيطانية في المدينة

سكرية وشملت التعزيزات تسيير دوريات ع
وشرطية راجلة ومحمولة وخيالة، ونصب المتاريس 
والحواجز العسكرية في العديد من شوارع وطرقات المدينة 
وعلى بوابات البلدة القديمة والمناطق القريبة من خط 

ًوتأتي هذه االستعدادات تزامنا مع .التماس غربي القدس
التي بدأت " الكنيست"بدء االنتخابات لبرلمان االحتالل 

ًاح اليوم، علما أن أجهزة االحتالل أعلنت الليلة صب
الماضية، انتهاء استعداداتها لهذه االنتخابات بنشر 
قواتها بشكل معزز وبفرض طوق أمني شامل على دخول 
الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية للقدس وأراضي 

  .ٕ، واغالق المعابر مع قطاع غزة٤٨عام 

  ١٠/٤/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  

قوات االحتالل تعتدي على طفل : القدس
  وتعتقله في باب العامود

  

 اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي، -القـــدس 
ــضرب، فــي  ــه بال ــداء علي ــد االعت ــال بع ــاء، طف ــوم األربع الي

 .محيط باب العامود بمدينة القدس المحتلة

وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل حولته إلى أحـد 
  .يف والتحقيق في المدينة المقدسةمراكز التوق

  ١٠/٤/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

االحتالل يعتقل شابين من القدس ويفرض 
   أطفال٤الحبس المنزلي على 

 

 اعتقلت قوات االحتالل، ظهر اليوم – القدس
األربعاء، الشاب رامي نجيب من شارع الواد بعد مشادة 

د الحواجز داخل البلدة القديمة كالمية مع مجندة على أح
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بالقدس المحتلة، والشاب يوسف الحواش بعد دهم منزله 
 .في القدس القديمة

من جهة ثانية، أفاد المحامي المقدسي محمد 
محمود أن سلطات االحتالل قررت اإلفراج عن أربعة 
أطفال من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، 

ا اشترطت عليهم الحبس ًكانت اعتقلتهم فجرا، لكنه
  .المنزلي لمدة خمسة أيام وكفالة طرف ثالث

خضر محمد : وشمل القرار األطفال المقدسيين
، )ً عاما١٥(، وجهاد جواد أبو رموز )ً عاما١٣(عودة 

، ومحمد جواد أبو رموز )ً عاما١٤(وسلطان سرحان 
  ). عاما١٤(

  ١٠/٤/٢٠١٩الرسالة نت 

* * * * *  

  

ُ ويلصق "العيسوية"تحم االحتالل يق: القدس
  إخطارات هدم لمنازل

 

طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس،  اقتحمت
بلدة العيسوية تحرسها قوة عسكرية، اليوم األربعاء، 

 .وسط القدس المحتلة

إدارية لعدد من   هدم  إخطاراتوشرعت بإلصاق 
  .منازل المواطنين بحجة البناء دون ترخيص

بعة في البلدة رائد أبو ونقل عن عضو لجنة المتا
ريالة أن قوات االحتالل اقتحمت البلدة فيما علقت طواقم 

ًفضال عن توزيع استدعاءات   هدم،إخطاراتالبلدية 
ألصحاب منازل أخرى لمراجعة بلدية القدس االحتاللية 

  .بخصوص منازلها

  ١٠/٤/٢٠١٩ الطليعة نيوز

* * * * *  

ًرا بهدم محكمة االحتالل العليا تؤيد قرا: القدس
  "ارفاعية"منزل األسير 

 

االحتالل العليا في القدس  محكمة سمحت
المحتلة أمس الخميس، بهدم شقتين سكنيتين لعائلة 

والمتهم بقتل مستوطنة  الخليل األسير عرفات ارفاعية من
  .في القدس منذ نحو شهرين" إسرائيلية"

العبرية؛ فإن " معاريف"ووفق موقع صحيفة 
االحتالل بهدم الشقق  قرار قيادة جيشالتماسا قدم بعد 

  .السكنية، إال أن المحكمة رفضته وأيدت عملية الهدم

  ١٢/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

وزير إسرائيلي يقتحم األقصى برفقة عشرات 
  المستوطنين

 اقتحم وزير الزراعة -القدس المحتلة 
اإلسرائيلي أوري أرئيل صباح امس، المسجد األقصى 

لمبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة ا
  .االحتالل الخاصة

وفتحت قوات االحتالل الساعة السابعة والنصف 
ًصباحا باب المغاربة، ونشرت عناصرها ووحداتها 
الخاصة في باحات األقصى وعند أبوابه، لتأمين 

  .اقتحامات المتطرفين اليهود

 في وقال مسؤول العالقات العامة واإلعالم
األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة فراس الدبس لوكالة 

برفقة مجموعة من " أرئيل"إن وزير الزراعة " صفا"
المتطرفين اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جوالت 
استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية أمنية 

  .مشددة



  
  ١٧٦ 

حاول أداء صلوات " أرئيل"وأوضح أن المتطرف 
ًرب من منطقة باب الرحمة، كما قدم شرحا تلمودية بالق

  .المزعوم" الهيكل"عن 

وأضاف الدبس أن عشرات المستوطنين اقتحموا 
المسجد، وتجولوا فيه، وحاولوا أداء طقوس تلمودية في 

  .باحاته

ورغم قيود االحتالل المفروضة على دخول 
المصلين الفلسطينيين لألقصى، إال أن العشرات منهم 

ذ ساعات الصباح الباكر، وانتشروا في أموا المسجد من
  .مصلياته وأروقته

وقبيل دخول المصلين للمسجد، دققت شرطة 
االحتالل في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند 

  .>>...بواباته الخارجية

  ١٩ ص١٢/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ً مواطنا خالل ١٣اعتقال  بينهم محافظ القدس
  سحملة مداهمات في الضفة والقد

 

 ١٣ اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، – اهللا رام
ًمواطنا، بينهم محافظ القدس عدنان غيث، خالل حملة 
مداهمات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، 

 .إلى جانب اقتحام عددا من سكنات طلبة جامعة بير زيت

واعتقل االحتالل عدة مواطنين من القدس، عرف 
س عدنان غيث، محمد سمير عبيد، محافظ القد: منهم

بشار محيسن، تاج الدين ماهر محيسن، محمد عمران 
  .عبيد

  ١٤/٤/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

بلدية االحتالل تجبر عائلة مقدسية . .القدس
  "ذاتيا"على هدم منزلها 

 

أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم 
 في مدينة السبت، عائلة فلسطينية من البلدة القديمة

، بحجة البناء "ًذاتيا"القدس المحتلة، على هدم منزلها 
 .دون ترخيص

وذكرت مصادر محلية، أن موظفي بلدية 
في حارة " العجلوني"االحتالل اقتحموا مؤخرا، منزل عائلة 

 ".ذاتيا"، وسلمتهم قرارا يقضي بهدم المنزل "السعدية"

 وأمهلت البلدية اإلسرائيلية العائلة حتى نهاية
ٕاليوم السبت، لتقوم بهدم المنزل، واال فإن البلدية 
ّستتولى العملية مع إجبار صاحب المنزل على تحمل 

  .تكاليف ذلك

، "العجلوني"وأوضحت المصادر، أن أفراد عائلة 
قاموا بهدم منزلهم المطل على المسجد األقصى، 

 ويقطن المنزل اثنين من أبناء صاحب المنزل، .بأنفسهم
يذكر أن بلدية . فردا١٣هما، حيث يضم برفقة عائلتي

ًاالحتالل تقوم بمالحقة كل مقدسي يبني منزال أو مبنى أو 
ًمحال أو عمل توسعة لمنشأته في مدينة القدس 

، بحجة عدم )المناطق التابعة لبلدية االحتالل(وضواحيها 
ومن المتعارف عليه أن .حصولهم على تراخيص لذلك
سيين تصاريح للبناء في بلدية االحتالل ال تمنح المقد

الوقت الذي تقوم فيه بالتوسع االستيطاني وبناء 
 .المستوطنات بالقدس

  ١٤/٤/٢٠١٩قدس برس 

* * * * *  

ّاالحتالل يسحب هوية أسيرين مقدسيين 
  ًيقضيان أحكاما عالية

 

سحبت سلطات االحتالل، اليوم األحد، الهوية 
ينة من أسيرين من سكان مد) الزرقاء" (اإلسرائيلية"

 .القدس المحتلة
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وأفادت مصادر محلية اليوم أن وزير داخلية 
ّاالحتالل قرر سحب هويتي األسيرين المقدسيين اسحق 

 .ً عاما٤٧ً عاما، ومنير الرجبي ٣١عرفة 

وأفاد أمجد عرفة، شقيق األسير اسحق، ان 
شقيقه تسلم اليوم قرارا يقضي بسحب هويته، الفتا أنه 

ً عاما، ٦٠ وسجن المؤبد وحكم بال٢٠١١اعتقل عام 
 .ويقبع حاليا في سجن جلبوع

في الوقت نفسه، أوضحت سمر الرجبي، شقيقة 
، ٢٠٠٣األسير منير، أن شقيقها اعتقل في شهر آذار 

ً عاما، ولفتت إلى أن قرار ٢٠ومحكوم بالسجن لمدة 
سحب الهوية من شقيقها منير هو صدمة كبيرة للعائلة 

 . االنتهاء قاربت علىمحكومتيهخاصة وأن 

من جانبه، قال أمجد أبو عصب رئيس لجنة 
 المقدسيين أن قرار سحب هوية الرجبي األسرىأهالي 

وعرفة، يفتح الباب على مصراعيه لسحب المزيد من 
هويات األسرى المقدسيين خاصة القدامى وأصحاب 

قانون سحب " المحكوميات العالية، حيث ما يسمى
 صالحية كاملة عطىأ" اإلقامة الدائمة لسكان القدس

لوزير الداخلية لسحب الهوية ألبسط األسباب وهو قانون 
 المس بأمن" فضفاض يهدد المقدسيين تحت ذريعة

، كما يمنح الصالحيات للداخلية "أو خيانتها" إسرائيل"
والسلطات المحتلة بإمكانية طرد كل من يتم سحب 

 .اإلقامة منه إلى خارج هذه المناطق

سحب الهويات من وأضاف أبو عصب أن 
 متجدد بحق أهالي المدينة، فقامت إجراءالمقدسيين هو 

سلطات االحتالل بسحب هوية نواب المجلس التشريعي 
ووزير " محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح"

 خالد أبو عرفة، ومن خلية أسرى سلوان، األسبقالقدس 
  .ومن خلية أسرى صور باهر

 ١٤/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يقرر هدم عشرات المنازل في بلدة 
 سلوان بالقدس

 

قررت محكمة االحتالل اإلسرائيلي المركزية في 
مدينة القدس المحتلة هدم العشرات من منازل المقدسيين 

تواجدها بمناطق "ّبحي سلوان في المدينة بادعاء 
  ".طبيعية

العبرية أن القرار يشمل " هآرتس"وذكرت صحيفة 
دم عشرات المنازل المتواجدة في وادي ياصول بين حي ه

سلوان وأبو طور في القدس، والذي يقطنه المئات من 
  .الفلسطينيين

وقالت الصحيفة إن المحكمة وافقت على التماس 
ّقدمته بلدية االحتالل بالقدس بهدم منازل الفلسطينيين 

  .ّفي الوادي بادعاء أنها موجودة في حرش السالم

لوقت، حاولت بلدية االحتالل استثناء وفي نفس ا
هدم منازل المستوطنين في نفس المنطقة، والتي كانت 

  .االستيطانية" العاد"بنتها جمعية 

وتتعرض بلدة سلوان لهجمة استيطانية غير 
" عطيرت كوهنيم"و" العاد"مسبوقة من جمعيتي 

اإلسرائيليتين، بهدف االستيالء على أكبر نسبة من 
  .تها بطرق ملتويةأراضيها وعقارا

 ١٥/٤/٢٠١٩المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

محكمة صهيونية تقرر هدم عشرات المنازل 
  بحي سلوان

قررت محكمة االحتالل اإلسرائيلي المركزية في 
مدينة القدس المحتلة هدم العشرات من منازل المقدسيين 

تواجدها بمناطق "ّبحي سلوان في المدينة بادعاء 
  ."طبيعية

العبرية أن القرار يشمل " هآرتس"وذكرت صحيفة 
هدم عشرات المنازل المتواجدة في وادي ياصول بين حي 



  
  ١٧٨ 

سلوان وأبو طور في القدس، والذي يقطنه المئات من 
  .الفلسطينيين

وقالت الصحيفة إن المحكمة وافقت على التماس 
ّقدمته بلدية االحتالل بالقدس بهدم منازل الفلسطينيين 

  .ّ بادعاء أنها موجودة في حرش السالمفي الوادي

وفي نفس الوقت، حاولت بلدية االحتالل استثناء 
هدم منازل المستوطنين في نفس المنطقة، والتي كانت 

  .االستيطانية" العاد"بنتها جمعية 

وتتعرض بلدة سلوان لهجمة استيطانية غير 
" عطيرت كوهنيم"و" العاد"مسبوقة من جمعيتي 

هدف االستيالء على أكبر نسبة من اإلسرائيليتين، ب
  .أراضيها وعقاراتها بطرق ملتوية

 ١٥/٤/٢٠١٩جراسا 

* * * * *  

 بضغط من ًامقدسي يشرع بهدم منزله ذاتي
  االحتالل

 

شرع المواطن المقدسي عوض محمد العباسي، 
بيده في حي " اإلنشاءقيد "مساء االثنين، بهدم منزله 

 .صى المباركسويح ببلدة سلوان جنوب المسجد األق

ولفت مركز معلومات وادي حلوة أن عملية الهدم 
ًجاءت بعد تلقي المواطن العباسي إخطارا من بلدية 
االحتالل في القدس بهدم المنزل بحجة البناء دون 
ترخيص، وتجنبا لدفع تكاليف الهدم للبلدية العبرية التي 

  .ًعادة ما تكون فاتورتها عالية جدا

 ١٥/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يشن حملة تنكيل واسعة في : القدس
  "حزما"

 

شنت سلطات االحتالل، اليوم الثالثاء، حملة 
شمال شرق القدس المحتلة وسط  حزما واسعة في بلدة

 .حصار عسكري وحالة من التوتر الشديد تسود البلدة

ًوقال مراسلنا في القدس أن االحتالل شن حملة  ّ
االحتالل وطواقم من  قوات وشرطةواسعة بمشاركة 

ٍشملت سحب ومصادرة مركبات " الطبيعة"الضريبة و
ٕوازالة وهدم مشاتل زراعية، وتحرير مخالفات  لمواطنين،

 .مالية لمحطات وقود

يذكر أن االحتالل كان صادر عبر السنوات 
عليها آالف الوحدات  الماضية معظم أراضي البلدة وأنشأ

 يق الخناق على السكان ومنعهماالستيطانية، وما زال يض

ٍمن االستفادة مما تبقى لهم من قطع أراض صغيرة في 
  .البلدة

  ١٦/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  واعتقاالت واسعة.. هدم منازل بالضفة

 

 صعدت قوات - كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
االحتالل اإلسرائيلي، امس، من هجمتها على منازل 

سطينيين، وهدمت عددا من المنازل في رام وممتلكات الفل
 ٢٠واهللا والقدس وطولكرم، كما اعتقلت أكثر من 

  .فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة

ففي رام اهللا، هدمت جرافات االحتالل منزل 
الشهيد صالح البرغوثي في قرية كوبر، وقال شهود عيان 

ة، إن قوة كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت القري
وحاصرت منزل الشهيد البرغوثي، فيما اعتلى الجنود 
أسطح المنازل المجاورة، وشرعت جرافة عسكرية بهدم 

 .وتدمير المنزل

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، امس، أنه .. >>
بينما وافقت المحكمة العليا اإلسرائيلية على هدم منازل 
الفلسطينيين في شرقي القدس، تجاهلت المحكمة مناقشة 



  
  ١٧٩ 

لواقع الذي لم يترك ألولئك السكان خيرا سوى البناء دون ا
  .تصاريح

وتشير الصحيفة، إلى أن أنه في العالم .. >>
الموازي الذي يخص اليهود، فإنه يتم التعامل مع البناء 
غير القانوني بشكل مختلف عن ذلك الذي يخص 

  .الفلسطينيين

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة ... >>
ء منازل الفلسطينيين في وادي ياصول، رفضت خطة لبنا

وفق األصول من خالل استصدار التصاريح الالزمة، 
واكتفت برفض التماسهم وأمرت بهدم المنازل، دون 
مراعاة أو تناول القضية بشكل موضوعي يوضح رفض 
السلطات المختصة في الموافقة على خطة بناء جديدة 

يبدو أن «وقالت . للحي، تاركين السكان بدون أي بديل
القضاة انتهت لديهم روح استعدادهم للتصرف وفقا 

  .«للقانون

كما هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، منزال قيد 
اإلنشاء على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم، وهو واحد 

  .ضمن عدد من المنازل المهددة بالهدم في المنطقة

  ١٠ ص١٨/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 ة القدسحديقة جديدة في منطق
  

 ١٧/٤/٢٠١٩ هآرتس – نير حسون: بقلم

اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء القدس 
الحديقة . ستعلن عن حديقة قومية جديدة في غور يهودا

، وستمتد على مساحة ”قمة جبلية للبناء“القومية ستسمى 
ألف دونم في منطقة المجلس االقليمي متيه يهودا بين 

  .توطنة يحوشامستوطنة تسفرريم ومس

خطة الحديقة القومية صودق عليها في االسبوع 
الماضي، وهي ستغير اهداف استخدام االراضي من ارض 

الذي كان تال . زراعية الى حديقة قومية ومحمية طبيعية
أثريا من العهد البرونزي االخير حتى العهد الحديدي، ومن 

دفن ويشمل مغائر لل. الهيكل الثاني وحتى العهد البيزنطي
المنطقة غنية بالطيور مثل طيور . واماكن لالختباء وغيرها

. الحجل والبالبل وطائر الهدهد وأيضا االرانب والجرذ
  .حيوانات نادرة اكثر مثل اليسروع والزرافات

الحديقة الوطنية سيتم شملها في الممر البيئي 
الذي يربط من الشمال الى الجنوب جبال يهودا مرورا بغور 

ومن الشرق الى الغرب . هاء بحدود الصحراءيهودا وانت
المناطق تم تخصيصها “. غور يهودا مع شاطئ البحر

الستجمام سكان دولة اسرائيل بشكل عام وسكان القدس 
، قال ”بشكل خاص، وكذلك هي ذات قيمة تاريخية وأثرية

  .رئيس اللجنة اللوائية عمير شكيد

اللجنة اللوائية قررت المصادقة ايضا على خطة 
 ٣٨العادة تأهيل كسارة بيت مئير، الموجودة على شارع 

الذي يربط بين بوابة الحديقة وبيت شيمش، والتي ال تعمل 
حسب الخطة فان الكسارة سيتم دفنها . منذ الثمانينيات

جزئيا ببقايا التراب وبعد ذلك سيتم في المكان اعادة تأهيل 
  .للمنظر الطبيعي بهدف فتحه امام المتنزهين

الى ذلك، بلدية القدس بدأت في المصادقة اضافة 
يوجد ” وادي زمري“متنزه . على متنزه طبيعي بلدي جديد

 ظبي، ٢٠٠في حي بسغات زئيف ويعيش فيه قطيع من 
اضافة الى االرانب الجبلية والثعالب والخنازير البرية وطيور 

، وهو ”غور الظباء“هذه الخطة تتلقى االلهام من . الحجل
 جنوب القدس حافظ على الطبيعة وعلى متنزه مفتوح في

الظباء التي تعيش في المكان من خالل تدخل بالحد االدنى 
الخطة يتم دفعها قدما من قبل البلدية وسلطة . في المنطقة

والمتنزه يمتد . البحر الميت وادارة بسغات زئيف المحلية
 . دونم٧٠٠على مساحة 

  ٣٠ ص١٨/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 فرض اإلغالق الشامل على االحتالل يقرر
  الضفة وقطاع غزة عدة أيام
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قرر جيش االحتالل  -القدس المحتلة  
اإلسرائيلي، فرض اإلغالق الشامل على األراضي 
الفلسطينية بما يشمل المعابر مع قطاع غزة، عدة أيام 

 .ًمتفرقة، بدءا من منتصف يوم الجمعة

وبحسب الجيش، فإنه سيتم عند منتصف يوم 
وحتى قبيل منتصف يوم السبت الذي ) ًغدا(الجمعة 

 من نيسان الجاري، فرض اإلغالق على كافة ٢٧يوافق 
 ."عيد الفصح"المناطق، بمناسبة 

ًكما ستفرض سلطات االحتالل إغالقا آخر بدءا  ً
مايو المقبل، / من منتصف ليلة السابع من شهر ايار

وحتى قبيل منتصف التاسع من ذات الشهر بسبب إحياء 
  ."ى إقامة إسرائيلذكر"

 ١٩/٤/٢٠١٩سما االخبارية 

* * * * *  

الفصح "مستوطنون يدنسون األقصى بـ 
   والقدس ثكنة عسكرية"العبري

 

 اقتحم مستوطنون -وكاالت  - فلسطين المحتلة
أمس األحد، ساحات المسجد األقصى بالتزامن مع 

، فيما حولت سلطات االحتالل القدس "الفصح العبري"
ة عسكرية ونصبت الحواجز العسكرية القديمة لثكن

بأسواق البلدة القديمة والطرقات المؤدية لساحات الحرم، 
وفرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين 

 .للمسجد

 ١٧١وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية، بأن 
مستوطنا يتقدمهم قائد شرطة االحتالل بالقدس اقتحموا 

ووجهت . ربةساحات المسجد األقصى من باب المغا
المزعوم دعوات للمستوطنين وأنصارها » الهيكل«منظمات 

في » الفصح العبري»القتحام ساحت األقصى واالحتفال بـ
القدس القديمة، خالل أيام العيد من يوم أمس األحد حتى 

الخميس المقبل، على أن تكون االقتحامات منذ ساعات 
 .الصباح حتى ساعات ما بعد الظهر من كل يوم

من خالل » الهيكل«طالبت منظمات كما 
منشوراتها، الشرطة بإخالء المسجد األقصى من 
الفلسطينيين والمساح لها بتقديم قرابين الفصح بداخله، 
فيما أكدت شرطة االحتالل للمستوطنين بتوفير الحماية 

 .الالزمة لهم خالل ساعات االقتحام

وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية، فإن قوات 
وفرت الحماية لعشرات المستوطنين خالل االحتالل 

اقتحامهم لساحات الحرم من جهة باب المغاربة، حيث 
نفذوا جوالت استفزازية في ساحات األقصى وبعضهم ما 

قبالة قبة الصخرة ومصلى » تلمودية«قام بتأدية صلوات 
، المزعوم »الهيكل«، وتلقوا شروحات عن »باب الرحمة«

  . من باب السلسلةقبل أن يغادروا ساحات الحرم

في المقابل، تواصل شرطة االحتالل فرض 
قيودها على دخول الفلسطينيين الذين يتوافدون من 
القدس والداخل للصالة باألقصى، وتدقق في هوياتهم 

  .الشخصية وتحتجز بعضها عن بواباته الخارجية

إلى ذلك، شن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر 
ي الضفة الغربية أمس األحد، حملة دهم وتفتيش ف

المحتلة تخللها اعتقال العديد من الشبان، فيما نصب 
جنود االحتالل الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسية 
بين المدن والقرى الفلسطينية، وأعاقوا حركة وتنقل 

  .المركبات والمواطنين

 ٥ووفقا لجيش االحتالل، فإن جنوده اعتقلوا 
 لمناطق مختلفة بالضفة فلسطينيين خالل اقتحامات ليلية

الغربية، جرحى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية 
بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، كما تم نصب 

 .حواجز عسكرية على المحاور والطرقات الرئيسية

في موضوع آخر، أكد مركز أسرى فلسطين 
للدراسات بأن محاكم االحتالل تواصل استنزاف أهالي 
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رهاق كاهلهم في ظل الظروف االقتصادية ٕاألسرى وا
الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات 

 ألف شيكل خالل ١٧٠المالية بحق األطفال والتي بلغت 
 .الربع األول من العام

الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض األشقر 
قال بأن غالبية األطفال الذين يعتقلون ويعرضون على 

تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام المحاكم 
بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا 
ًكبيرا على أهالي األطفال، وعقابا تعسفيا تمارسه محاكم  ً
االحتالل بحقهم، بهدف إرهابهم ومنعهم عن المشاركة 

 .في مقاومة االحتالل

وأشار األشقر إلى أن مجموع الغرامات التي 
بلغت خالل » عوفر« ت بحق األشبال في محكمةفرض

ألف ) ١٧٠(الثالثة أشهر األولى من العام الحالي، 
وتوزعت على شهر )  ألف دوالر٤٨(شيكل، بما يوازى 
) ٦٧(ألف شيكل، وفى شباط ) ٦٢(كانون ثاني بواقع 

ألف شيكل، بينما في آذار بلغت الغرامات المالية بحق 
ة إلى األحكام بالسجن ألف شيكل، إضاف) ٤١(األطفال 

 .لمدد مختلفة

وعد األشقر فرض المحاكم اإلسرائيلية الغرامات 
المالية الباهظة على األسرى األطفال في السجون، هي 
عملية سرقة واضحة، وسياسة تهدف لنهب وجباية أموال 
أهالي األسرى بهدف الضغط على األسير وذويه 

ترتبة على اعتقال ٕوابتزازهم، واثقال كاهلهم بالفاتورة الم
 .أبنائهم في سجون االحتالل

وبين األشقر أن محاكم االحتالل التعسفية 
تفرض الغرامات المالية ألتفه األسباب، وذلك لمعاقبة 
األسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت 
القضية التي يحاكم عليها األسير بسيطة جدا كإلقاء 

العسكرية، أو قرب الحجارة أو التواجد قرب الحواجز 

المستوطنات، فإنها ال تشفع لألسير بفرض غرامة كبيرة 
  . عليه إلطالق سراحه

وأضاف إلى أن هذه الغرامات لم تستثن أيا من 
شرائح األسرى بما فيها األسيرات، حيث يستخدمها 

في محاولة  االحتالل استنزافا ضد األسرى وذويهم
 مما يؤرق للتضييق على معيشتهم، وسرقة أموالهم،

ًأهالي األسرى في سجون االحتالل، ويشكل لهم كابوسا  ّ
ًجديدا، ومصدر ضغط، في ظل الظروف االقتصادية 

  .لتي يعانى منها الشعب الفلسطينيالصعبة ا

  ١٦ ص٢٢/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

استنكار واسع لحملة بلدية االحتالل : القدس
  في مخيم قلنديا وكفر عقب

 

مخيم قلنديا شمال القدس استنكر سكان 
المحتلة، وحي كفر عقب المجاور بشدة الحملة الواسعة 
التي شنتها طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، 
تحرسها قوة عسكرية معززة وكبيرة للمنطقة وتحريرها 
مخالفات لسائقي مركبات وتفتيش عدد من المحالت 

  .التجارية

االحتالل وقالت مصادر محلية إن طواقم بلدية 
وبحماية من قوات االحتالل داهمت شارع رام اهللا القدس 

  .قرب المخيم، وحررت مخالفات مالية عالية

واعترفت شرطة االحتالل بأن الحملة أسفرت عن 
 ١.٣ما يعادل ( مليون شيكل ٥جمع مبلغ مالي بقيمة 

  ).مليون دوالر

وأعرب تجار المنطقة والسكان عن خشيتهم من 
دمة لحمالت واسعة مشابهة تشمل كل أن تكون هذه مق
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مناحي الحياة لفرض مزيد من التضييق على المواطنين 
  .وهم يستقبلون شهر رمضان الفضيل

 ٢١/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يكثف هدمه لمنازل المواطنين : صيام
  في القدس

 

قال نائب محافظ القدس عبد اهللا صيام أن 
هدف كل ما هو مقدسي في المدينة سلطات االحتالل تست

المحتلة، ويتركز استهدافها هذه األيام في تكثيف عمليات 
الهدم، الفتا إلى المنازل التي سلمها االحتالل إخطارات 

 .األقصىبالهدم، في بلدة سلوان جنوب المسجد 

، األحدوأشار صيام، في تصريح صحفي، اليوم 
 منزال، ٦٠هدم إلى أن االحتالل سلم قبل أيام إخطارات ل

والتي تم بناؤها في الستينات من القرن الماضي وال يزال 
أصحابها يواجهون معركة مع االحتالل بهدف اقتالع 
ٕالمواطنين من أراضيهم إلفراغ المدينة والغاء الوجود 

  .الفلسطيني فيها

 ٢١/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

وادي «االحتالل يشرع بعمليات هدم حي 
 بسلوان» ياصول

هدمت جرافات بلدية االحتالل في القدس مؤخرا 
منازل ومنشآت سكنية في حي وادي ياصول ببلدة 
سلوان، وحاصرت مداخله بأعداد كبيرة من قوات وعناصر 
شرطة االحتالل التي رافقت الجرافات وطواقم البلدية التي 

 .باشرت بهدم مخازن تعود للمواطن عز برقان

ي بين األهالي وعناصر وجرت اشتباكات باأليد
شرطة االحتالل الذين قاموا باالعتداء على األهالي، وبعد 
االنتهاء من هدم المخازن التي تعود لعائلة برقان، هدمت 
مزرعة للخيول تعود للمواطن محمد القاق، حيث تبلغ 

 متر مربع وقائمة منذ ما يزيد عن ٢٠٠مساحة المزرعة 
 . سنوات، ومبينة من الحجر٤

به، قال عضو لجنة حي وادي ياصول، من جان
 منزال تحت ٨٤الهدم يتهدد الحي بأكمله «: خالد شويكي

خطر الهدم وعشرات العائالت تحت خطر التشريد بعد 
رفض المحكمة العليا االستئناف، والهدم اليوم سيكون 

 .المقدمة لذلك

كافة العائالت في الحي تملك الخرائط «: وأضاف
ضيهم، وقامت بالبناء والتوسع على والوثائق الثبوتية ألرا

أراضيها وفي منازلها، وترفض البلدية ترخيصها والسماح 
 قدم األهالي ٢٠٠٢لألهالي بالتوسع، ومنذ عام 

 .«مخططات تنظيم وخرائط تفصيلية تم رفضها

وأخطرت بلدية االحتالل في وقت سابق بهدم 
عدد كبير من منازل المواطنين في هذه المنطقة بحجة 

اء غير المرخص، في المنطقة التي أعلن عنها البن
 .مناطق خضراء طبيعية

 ٣١ ص٢٢/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

المقدسيون يتصدون النتهاكات المستوطنين 
 "األقصى"في 

  

 سادت أجواء التوتر – عمان –نادية سعد الدين 
واالحتقان الشديدين، أمس، في المسجد األقصى المبارك 

واسعة للمستوطنين المتطرفين التي نتيجة االقتحامات ال
قادها الوزير في الحكومة اإلسرائيلية، اليميني أوري 
أرئيل، ما أدى إلى اشتباكات مع المصلين وحراس 

  .المسجد الذين تصدوا لعدوانهم

ونفذت مجموعات كبيرة من المستوطنين 
المتطرفين اقتحامات واسعة للمسجد األقصى، من جهة 

حماية قوات االحتالل، استجابة ، تحت "باب المغاربة"
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، المزعوم، "منظمات الهيكل"لدعوات ما يسمى اتحاد 
  .طيلة األسبوع الجاري" الفصح"لالحتفاء بعيد 

وقام المستوطنون، وفي مقدمتهم الوزير 
اإلسرائيلي، بجوالت استفزازية داخل باحات المسجد، 
وسط محاولة بعضهم أداء الطقوس والصلوات التلمودية، 

، المزعوم، "الهيكل" عن االستماع لشروحات حول ًفضال
  ".باب السلسلة"وذلك قبيل اندحارهم من 

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
ً متطرفا اقتحموا باحات المسجد ٢٦٦"المحتلة بأن زهاء 

باب "األقصى في الفترة الصباحية فقط، من جهة 
اد وزير الزراعة ، فيما ق"، بحماية قوات االحتالل"المغاربة

ً، اقتحاما مماثال لألقصى على "أوري ارئيل"اإلسرائيلي،  ً
  ".رأس مجموعة من المتطرفين

وأشارت إلى وجود العديد من محاوالت أداء 
من قبل المستوطنين المتطرفين في " الطقوس التلمودية"

  .باحات األقصى

من جانبها؛ قالت األنباء الفلسطينية إن 
الخاضع " باب المغاربة"جهة االقتحامات بدأت من 

، ١٩٦٧لسيطرة االحتالل منذ احتالل القدس العام 
" استفزازات"الذي شهد " باب السلسلة"ًوصوال عند 

  .للمسلمين من قبل المستوطنين المتطرفين

تصدى حراس المسجد األقصى لمحاوالت "فيما 
المستوطنين المتطرفين أداء طقوس وصلوات تلمودية، 

 االحتالل بتضييق الخناق على الحراس مقابل قيام قوات
ُالتي تستخدم لمغادرة " باب السلسلة"في منطقة 

المستوطنين للمسجد، حيث تمنعهم من التواجد على 
المصطبة المقابلة له، كما تحاول إبعادهم عن محيط 

  ".ُالمستوطنين المقتحمين لألقصى

وفي سياق متصل، قالت المواقع اإلسرائيلية إن 
س بلدية االحتالل في القدس، موشيه ليون، ما يسمى رئي

قاد المستوطنون المتطرفون في الصالة التي أقيمت عند 
  ".عيد الفصح"الجدار الجنوبي للمسجد األقصى بمناسبة 

وأدى المئات من المستوطنين المتطرفين، 
صلوات جماعية خاصة بعيد الفصح في ساحة حائط 

وفي منطقة ، "الجدار الغربي للمسجد األقصى"البراق 
  .القصور األموية؛ عند السور الجنوبي للمسجد

وتزامن ذلك مع قيام قوات االحتالل بتشديد 
اجراءاتها األمنية والعسكرية في القدس المحتلة، سيما 
بمحيط المسجد األقصى، ونشر العديد من عناصرها، 
ٕواحكام الطوق العسكري حول المدينة، لتأمين االقتحامات 

، "منظمات الهيكل"التي دعت إليها الواسعة للمسجد و
  .المزعوم

، المزعوم، قد وجهت "الهيكل"وكانت منظمات 
دعوات ألنصارها من المستوطنين المتطرفين القتحام 

في القدس القديمة، " الفصح"ساحات األقصى واالحتفال بـ 
خالل أيام العيد، والذي بدأ يوم األحد الماضي ويستمر 

من خالل "  الهيكلمنظمات"وطالبت .حتى بعد غد
منشوراتها، الشرطة بإخالء المسجد األقصى من 

قرابين "المواطنين الفلسطينيين والسماح لها بتقديم 
على صعيد متصل؛ واصلت قوات .بداخله" الفصح

االحتالل عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، عبر شن حملة 
واسعة من االقتحامات والمداهمات في أنحاء مختلفة من 

لمحتلة، مما أسفر عن وقوع اإلصابات األراضي ا
واالعتقاالت بين صفوف المواطنين عقب دهم منازلهم 

  .وتخريب محتوياتها

ًوطالت اعتقاالت االحتالل عددا من الشبان 
الفلسطينيين، من بينهم أطفال، من قرية شوفة جنوب 
شرقي طولكرم، وبيت جاال غربي بيت لحم، وبلدة بتير 

لقيلة؛ وقرية تقوع جنوب شرقي غربي المدينة، ومدينة ق
مدينة بيت لحم، ومخيم شعفاط لالجئين الفلسطينيين 

  ....شرقي المدينة المحتلة



  
  ١٨٤ 

  ٣٠ ص٢٣/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  عشرات آالف اليهود أمام حائط البراق

  

 تجمع عشرات اآلالف -) ب.ف.أ( -القدس 
عند حائط المبكى في القدس الشرقية المحتلة االثنين 

 .مباركة يهودية تقليدية بمناسبة عيد الفصحلتلقي 

 . ألفا٣٠وقدرت الشرطة الحشد بأكثر من 

وافاد مصور وكالة فرانس برس أن السفير 
األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وهو يهودي متدين 

 .كان بين الحاضرين

مرتين في " النعمة الكهنوتية"يحصل التجمع لنيل 
اليهودية خالل العطلة التي السنة في أحد أقدس المواقع 

تستمر أسبوعا بمناسبة الفصح، وعيد السوكوت 
 .خالل الخريف) المظالت(

ومع شاالت الصالة البيضاء التي تغطي 
 - رؤوسهم، يرفع الرجال اليهود من طائفة الكهنة

 أيديهم هاتفين بكلمات التبرك في - يدعون كوهانيم
 .الحفل

من بقايا ويعتقد اليهود أن حائط المبكى هو 
الجدار الداعم لمجمع الهيكل الثاني الذي دمره الرومان 

ويعتبره اليهود من أقدس مواقعهم . عام سبعين ميالدية
 ."جبل الهيكل"الدينية ويشيرون إليه باسم 

  ٢٣/٤/٢٠١٩ France24موقع 

* * * * *  

االحتالل يعتقل مدير المتحف اإلسالمي في 
  المسجد األقصى

 

الل، اليـــوم الثالثـــاء، مـــدير اعتقلـــت قـــوات االحـــت
 المبارك المهنـدس األقصى في المسجد اإلسالميالمتحف 

مـن بـاب النـاظر  األقـصى عرفات العمرو أثناء خروجه من
 ).لمجلسا(

 إلـىواقتادت عناصـر االحـتالل المهنـدس عرفـات 
  .ٍمركز تابع لها في المدينة المقدسة للتحقيق معه

 ٢٣/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * **   

قائد شرطة االحتالل يقتحم االقصى وصلوات 
 وشعائر تلمودية في محيطه

 

 اقتحم قائد شرطة -وكاالت  - فلسطين المحتلة
االحتالل بالقدس وعشرات المستوطنين، أمس الثالثاء، 

عيد الفصح «المسجد األقصى المبارك، في رابع ايام 
  .«اليهودي

وأوضح فراس الدبس مسؤول العالقات العامة 
 مستوطنا ٢٣٧إلعالم في االوقاف اإلسالمية أن وا

اقتحموا األقصى، خالل فترة االقتحامات الصباحية عبر 
باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة 

  .وافراد الشرطة

واضاف الدبس ان قائد شرطة االحتالل في 
القدس وكبار الضباط في األقصى والقدس القديمة 

وافاد شهود . قاموا بجولة في ساحاتهاقتحموا االقصى و
عيان أن عددا من المستوطنين حاولوا اداء طقوسهم 
وصلواتهم داخل المسجد االقصى، فيما قام العشرات منهم 
بأداء الصلوات فور خروجهم من باب السلسلة احد ابواب 

وتواصلت دعوات . االقصى بتشكيل حلقات الرقص والغناء
 واسعة خالل اليومين المستوطنين لتنفيذ اقتحامات

  .القادمين

وفرضت شرطة االحتالل قيودا على دخول 
الفلسطينيين إلى األقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية 
واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، كما منعت حراس 
المسجد من التواجد على المصطبة المقابلة لباب 

  .السلسلة



  
  ١٨٥ 

وتشهد ساحات المسجد األقصى، منذ مطلع 
سبوع الجاري، اقتحامات واسعة لمجموعات األ

، على أن »الفصح العبري«المستوطنين ولك بمناسبة 
. تتواصل االقتحامات لألقصى حتى ظهر يوم الخميس

» الهيكل«ويأتي ذلك في الوقت الذي دعت منظمات 
المزعوم أنصارها لتكثيف االقتحامات لساحات الحرم، 

ئات المستوطنين حيث تقدم وزير الزراعة، أوري أرئيل، م
  .خالل اقتحامهم للمسجد، اإلثنين

وأدت أعداد كبيرة من المستوطنين صلوات 
وشعائر تلمودية في محيط المسجد األقصى، تركزت في 

وساحة » الجدار الغربي لألقصى«ساحة حائط البراق 
  .القصور األموية جنوب المسجد

وقال شهود عيان، إن عناصر من شرطة 
ق الخناق على حراس المسجد في االحتالل الخاصة تضي

منطقة باب السلسلة، التي تستخدم لمغادرة المستوطنين 
األقصى، وتمنعهم من التواجد على المصطبة المقابلة 
لباب السلسلة، كما تحاول إبعاد الحراس عن محيط 

  .المستوطنين المقتحمين لألقصى

  ١٦ ص٢٤/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

المسجد األقصى مئات المستوطنين يقتحمون 
  "الفصح"برابع أيام 

  

مئات  اقتحم –) فلسطين(القدس المحتلة 
المستوطنين، اليوم األربعاء، باحات المسجد األقصى 
المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من 

 .شرطة االحتالل اإلسرائيلي

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية، في بيان لها، 
 ٢٧٦اقتحم "نسخة عنه، أنه " قدس برس"وصل وكالة 

مستوطنا، المسجد األقصى ونفذوا جوالت استفزازية 
 ".بساحاته

عيد "ويأتي االقتحام تزامنا مع اليوم الرابع بـ
العبري، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضها " الفصح

االحتالل على مدينة القدس بعامة، وبلدتها القديمة 
 .ومحيطها بشكل خاص

المزعوم، وجهت دعوات " هيكلال"وكانت منظمات 
الفصح "للمستوطنين القتحام باحات األقصى واالحتفال بـ

في القدس القديمة، خالل أيام العيد، والتي بدأت " العبري
 .منذ األحد الماضي وتستمر حتى غد الخميس

وتواصل شرطة االحتالل فرض قيودها على 
دخول الفلسطينيين الذين يتوافدون من القدس والداخل 

لمحتل للصالة بالمسجد األقصى، وتدقق في هوياتهم ا
 .الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية

ويقتحم المستوطنون بشكل يومي، ما عدا 
، المسجد "باب المغاربة"الجمعة والسبت من جهة 

األقصى، في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا، على غرار 
  .الحاصل بالمسجد اإلبراهيمي

 ٢٤/٤/٢٠١٩قدس برس 

* * * * *  

االحتالل يبعد سيدة مقدسية عن المسجد 
   يوما١٣األقصى 

 

أبعدت سلطات االحتالل، السيدة المقدسية عايدة 
  .يوما ١٣الصيداوي عن المسجد األقصى لمدة 

وكانت الصيداوي قد تسلمت أول من أمس أمر 
بالقدس " القشلة"استدعاء للتحقيق معها يوم في مركز 

 اإلخالل"ت لها شرطة االحتالل تهمة القديمة، ووجه
ً، وسلمتها قرارا يقضي "ٕبالنظام العام وازعاج الجمهور

  ..باإلبعاد عن المسجد األقصى

يذكر أن السيدة الصيداوي ضمن النساء 
المبعدات عن األقصى لفترات متفاوتة بلغت أكثر من 

 مرات واالعتقال عشرات ٣عامين، وتعرضت للسجن 



  
  ١٨٦ 

عليها قوات االحتالل عدة مرات المرات، كما اعتدت 
ومزق جنود االحتالل ثيابها وجلبابها في إحدى المرات، 
وأصيب رأسها برضوض بعد دفعها وطرحها أرضا من قبل 

  .أحد الجنود خارج المسجد األقصى من جهة باب حطة

 ٢٤/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 "أبو ليلى"االحتالل ينتقم من الشهيد 
  

مت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس، هد -بترا 
منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى، في بلدة الزاوية غرب 

الغربية، الذي تتهمه اسرائيل  مدينة سلفيت شمال الضفة
ٕبتنفيذ عملية طعن واطالق نار قتل فيها مستوطن وجندي 
وأصيب آخرون على مفترق مستوطنة أرئيل الشهر 

  .الماضي

في بيان، إن عملية الهدم وقالت بلدية الزاوية 
نفذت على مرحلتين متتاليتين، والحقت أضرارا بعدد من 

ويتألف المنزل المستهدف من طابقين . المنازل المجاورة
 شقق سكنية، حيث تم تدمير الطابق الثاني، ٤بواقع 

 ٨واندلعت خالل عملية الهدم التي استمرت ألكثر من 
بان وقوات ساعات متواصلة، مواجهات بين عشرات الش

االحتالل التي اطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت 
  .صوبهم

ووصف رئيس بلدية الزاوية نعيم شقير، عملية 
اقتحام البلدة من قبل قوات االحتالل وهدم المنزل 
بالهمجية، مشيرا الى ترويع الجنود للمواطنين اآلمنين 
والعزل، الفتا الى أن المجتمع المحلي سيباشر بإعادة 

  .ء منزل عائلة ابو ليلىبنا

وكانت قوات االحتالل قد أعدمت عمر أبو ليلى 
في التاسع عشر من آذار الماضي في منزل )  عاما١٩(

قديم ببلدة عبوين شمال رام اهللا، بعد مطاردته لثالثة أيام، 
واحتجزت جثمانه، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن أسفرت 

روح قرب ٕعن مقتل مستوطنين اثنين واصابة آخرين بج
  .قرب سلفيت» أرئيل«مستوطنة 

  ١٤ص/٢٥/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

مستوطنا يقتحمون موقعا أثريا في قرية   ٢٥٠
  الجيب بالقدس

 

 مستوطنا، اليوم الخميس، ٢٥٠ اقتحم – رام اهللا
موقعا أثريا في قرية الجيب شمال غرب مدينة القدس 

 .المحتلة

حت وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين وت
حماية جنود االحتالل اقتحموا منطقة الجيب األثرية، 

وأضافت، ان قوات االحتالل  .وأدوا طقوسا في المكان
 أمام القرية إلىأغلقت الطريق الرئيسية المؤدية 

المواطنين لمدة ساعتين، وذلك لتأمين الحماية 
  .طقوسهم للمستوطنين، أثناء تأدية

 ٢٥/٤/٢٠١٩وطن 

* * * * *  

طنين المتطرفين يقتحمون مئات المستو
  األقصى

 

مئــــــات المــــــستوطنين  اقــــــتحم –  بتــــــرا–رام اهللا 
المتطــرفين اليهــود صــباح اليــوم الخمــيس باحــات المــسجد 
األقــصى المبــارك الحــرم القدســي الــشريف بمدينــة القــدس 

 اإلسـالمية األوقـافالمحتلة على ما أفـاد مـدير عـام دائـرة 
  .العامة بالقدس الشيخ عزام الخطيب

بتـرا ( ل الخطيب لمراسل وكالة األنباء األردنيةوقا
 مستوطنا متطرفـا اقتحمـوا ٣٢٠ من أكثرفي رام اهللا ان ) 

 عبــر بــاب األولــىالمــسجد األقــصى منــذ ســاعات الــصباح 
المغاربة، علـى شـكل مجموعـات متتاليـة، بحراسـة مـشددة 

  .اإلسرائيليمن قوات االحتالل 

 ٢٥/٤/٢٠١٩بترا 



  
  ١٨٧ 

* * * * *  

ًغم فلسطينيا في القدس على هدم االحتالل ير
  منزله بيديه

  

رغمت بلدية  أ–وكاالت  –القدس المحتلة 
االحتالل اإلسرائيلي في القدس، اليوم السبت، المواطن 
المقدسي محمد الساليمة، من بلدة سلوان جنوب المسجد 
األقصى، على هدم منزله بيديه، بذريعة البناء غير 

 أصدرته محكمة بلدية يأتي ذلك تنفيذا لقرار .المرخص
االحتالل تحت طائلة الغرامة المالية العالية وتكبيده 

 ألف شيقل ٧٠تكاليف ورسوم الهدم البالغة نحو 
  ). دوالرا أميركيا١٩.٣٣٤حوالي (إسرائيلي 

، بأن "العربي الجديد"وأفاد المواطن الساليمة، لـ
ًالمنزل الذي شرع في هدمه ذاتيا كان من المقرر أن 

 أفراد، أكثر من نصفهم من ٨أسرته المكونة من يؤويه و
  . األطفال

وأشار الساليمة إلى أنه اضطر للبناء منتصف 
العام المنصرم، نظرا ألزمة السكن الخانقة التي تعانيها 
أسرته وعدم مقدرته على دفع إيجار سكن، حيث تسجل 

  .إيجارات السكن ارتفاعا كبيرا في القدس

ي الحي الذي يقطنه، ولفت الساليمة إلى أن أهال
والمعروف باسم وادي قدوم، يعانون من قرارات الهدم، 

إذ   فيما ترفض بلدية االحتالل منحهم تراخيص للبناء،
في وقت تحظى .  ألف دوالر٤٠تزيد رسوم الرخصة عن 

بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس بغطاء قانوني من 
لمحكمة محاكم االحتالل، كما حدث معه، إذ رفض قضاة ا

  .التماسا كان قدمه ضد عملية الهدم

 ٦ ص٢٦/٤/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

الكشف عن مستند يظهر السماح للمستوطنين 
  بالصالة العلنية في األقصى

  

كشف نشطاء عن مستند تم نشره على مواقع 
التواصل االجتماعي، كتبه مستوطنون وسلموه لشرطة 

د األقصى، المسج االحتالل المتمركزة والمتواجدة في
 بالسماح لهم بأداء صلوات – من خالله –ُيطالبونها 

 .تلمودية علنية في المسجد األقصى

وفي تصريح له، أفاد المحامي المتخصص 
خالد زبارقة، أن الذي  األقصى بشؤون القدس والمسجد

عبارة عن "ُنشر عبر مواقع التواصل االجتماعي هو 
االحتالل  ةمحكم ّتجميع لعدة قرارات سابقة صدرت عن

العليا خالل الشهور والسنوات السابقة، والتي كانت 
للمستوطنين بالصالة في المسجد األقصى، على  سمحت

حق تنفيذ القرار، " اإلسرائيلية"ُأن تعطي األجهزة األمنية 
 ."ًبناء على تقديراتها األمنية

" العليا"ولفت المحامي زبارقة إلى أن المحكمة 
في الصالة داخل  اليهود حقًكانت تؤكد دائما على 

َالمسجد األقصى، كلما توجهت لها جماعات  " الهيكل"ّ
 .المزعوم

ًيشار أن عددا من المستوطنين أبرزوا في اآلونة  ُ
لعناصر شرطة االحتالل التي تتجول  األخيرة ذلك المستند

علني،  معهم في األقصى، للسماح لهم بالصالة بشكل
 .ودون منع أو طرد منه

ّقاطع الفيديو المصورة سواء عبر توثيق ًووفقا لم
ُالصحفيين أو من خالل ما ينشر  النشطاء المقدسيين أو

 ، فإن"الهيكل"عبر صفحات المستوطنين وجماعات 

شرطة االحتالل بدأت بالتساهل في صالة اليهود في 
 .األقصى بشكل تدريجي

الثالثاء  مستوطن ّوفي حادثة موثقة، أدى
 قبة الصخرة في األقصى، ولم الفائت طقوسه أمام مصلى

بل تركته يكمل، وبعد ذلك اكتفت بإخراجه  تمنعه الشرطة،
تقوم به خالل  من المسجد األقصى، على عكس ما كانت

المرات السابقة، حيث كانت تقتاده لمركزها في البلدة 
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ٍإبعاد عن المسجد األقصى لفترة  ثم تتبعه بقرار القديمة
  .محددة

 ٢٦/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يشدد إجراءاته ويغلق القدس القديمة 
  بحجة األعياد

 

 فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، –القدس 
ًمنذ ساعات صباح يوم الجمعة، إغالقا محكما على  ً

األعياد "مداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة، بحجة 
 ".المسيحية

ّدد إجراءاته وأفادت مصادر محلية أن االحتالل ش
وسط المدينة وبلدتها القديمة ومحيط بواباتها الرئيسية، 
وأغلق العديد من الشوارع والطرق الرئيسية بسواتر 

عسكرية وشرطية، خاصة " دوريات"حديدية، مع تواجد 
ُفي شارع الواد الممتد من داخل باب العامود والمفضي 
إلى أبواب المسجد األقصى وأسواق وحارات القدس 

 وأضاف أن إجراءات االحتالل تسببت في إرباك .ديمةالق
حركة تدفق المصلين على المسجد األقصى المبارك ألداء 

   .صالة الجمعة برحابه الطاهرة

وكانت سلطات االحتالل فرضت إجراءات مشددة 
على المدينة وبلدتها القديمة خالل األسبوع الماضي 

رة ، حيث شهد خالل الفت"عيد الفصح العبري"بسبب 
اقتحامات واسعة من عصابات المستوطنين للمسجد 

  .األقصى وتدنيس لحرمته بأداء صلوات وشعائر تلمودية

 ٢٦/٤/٢٠١٩أمد لإلعالم 

* * * * *  

ً مستوطنا اقتحموا باحات األقصى خالل ٢٢٣٠
  العبري" الفصح"

  

أفاد  -  خدمة قدس برس-القدس المحتلة 
لسبت، بأن  اأمس سلوان، - مركز معلومات وادي حلوة

ً مستوطنا اقتحموا باحات المسجد األقصى ٢٢٣٠
 .العبري" الفصح"المبارك، خالل أيام عيد 

وأوضح المركز في بيان له، أن اقتحامات 
بدأت من " الفصح"المستوطنين لألقصى خالل فترة عيد 
ونوه إلى أن أول  .األحد واستمرت حتى الخميس الماضي

امات، حيث اقتحم شهد أوسع االقتح) الخميس(من أمس 
  .ً مستوطنا٧٢٤األقصى 

وأشار إلى أنه كان من بين المقتحمين خالل 
وزير الزراعة في حكومة االحتالل أوري " عيد الفصح"

أعضاء مجلس إدارة ما يسمى اتحاد "ًأرئيل، وعددا من 
  .المزعوم" الهيكل

ولفت النظر إلى أن قائد شرطة االحتالل وكبار 
تحموا األقصى األربعاء الماضي، الضباط اإلسرائيليين اق

  .ًتزامنا مع اقتحامات المستوطنين

ُوذكر المركز المقدسي؛ والذي يعنى برصد 
وتوثيق اعتداءات االحتالل، أن العشرات من المستوطنين 
أدوا صلواتهم داخل المسجد األقصى، خاصة في منطقة 

  .باب الرحمة

وأبعدت شرطة االحتالل خالل اليومين الماضين 
 ٦ -   أيام٤دسيين عن األقصى لفترات متفاوتة بين  مق٥

  .أشهر؛ بينهم سيدة ومدير المتحف في المسجد األقصى

 ٦ ص٢٦/٤/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

 ١٩٦٧إسرائيل تعتقل مليون فلسطيني منذ 
  !وحتى اآلن

  

  عودة عودة

بان » يوم األسرى«تشير االحصاءات وبمناسبة 
يون فلسطيني منذ جيش االحتالل االسرائيلي اعتقل مل

 وحتى االن من بينهم مئات من ١٩٦٧حرب حزيران 



  
  ١٨٩ 

االسرى العرب اردنيين ومصريين وجنسيات عربية 
  ...أخرى

وقد تم اطالق سراح الكثير من هؤالء االسرى 
في صفقات تبادل مع العدو االسرائيلي وقد استشهد كثير 
منهم اثناء تعذيبهم من قبل جالديهم في السجون 

 ولسنوات طويلة وقاسية اضافة الى عدد كبير االسرائيلة
  ..من المفقودين

 ٥٧٠٠ويقبع االن في السجون االسرائيلية 
 سجينا اردنيا ٣١ مريض و٧٠٠اسير فلسطيني بينهم 

والعديد من االسرى ومن جنسيات عربية وتحديدا من 
  ..مصر واقطار اخرى عربية

كما ان عدد الذين اعتقلوا منذ شهر اذار 
 معتقل معظمهم من محافظة ١٦٠٠ل الىالماضي وص

وكل هذا الكفاح .. سيدة٤٥ طفال و ٢٣٠القدس بينهم 
ُالطويل للفلسطينيين يؤكد ان هذا الشعب لن يقهر 
وقضيته لم ولن تموت ما دام الفعل المقاوم قائما داخل 

  ..المعتقالت االسرائيلية وخارجها

والمراقب للحالة النضالية في سجون االحتالل 
فقد خاض .. ائيلي وعلى مدى اكثر من سبعين عامااالسر

هؤالء الشبان االسرى وهم خلف القضبان معارك شرسة 
مع جالديهم واجبروهم وهم مكبلون باالغالل واالصفاد 
على التفاوض معهم والرضوخ لمطالبهم االنسانية 

كما اوجدوا صالت بين مختلف مراكز االعتقاالت .. العادلة
  !..المحتلةالمنتشرة في فلسطين 

لقد شكل االسرى الفلسطينيون والعرب في 
سجون االحتالل للعدو االسرائيلي وهم في اسوأ حاالتهم 
الرديف الحقيقي لالرادة الشعبية الفلسطينية والنبض 
الدافق للنضال الوطني والقومي الفلسطيني والعربي 

  !..فلهم كل التحية واالكبار.. الحر

 ٧ ص٢٧/٤/٢٠١٩الرأي 

 * * * **  

األعياد اليهودية تحولت لالعتداء على 
 الفلسطينيين وممتلكاتهم

 

 أشار التقرير -وكاالت  -  فلسطين المحتلة
األسبوعي لمكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة 
االستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس 
السبت، إلى أن االنحياز األميركي األعمى للسياسة 

تيطانية التوسعية إلسرائيل بات يترك آثاره العدوانية االس
في كل مكان وعلى أكثر من صعيد وفي مختلف 

  .المناسبات في إسرائيل

وأضاف المكتب في تقريره انه كان الفتا لالنتباه 
في الفترة األخيرة أن األعياد اليهودية قد تحولت إلى 
مناسبة إضافية لالعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم 

فما أن حل . م وتراثهم الحضاري وزيادة معاناتهموأراضيه
عيد الفصح حسب التقويم العبري حتى وجد االحتالل 
وقطعان مستوطنيه فرصة ينتهزونها لفرض أمر واقع 
جديد، عبر السيطرة على المزيد من األرض الفلسطينية 
ومحاولة تهويد عديد األماكن األثرية والدينية التي تقع 

  .ى الفلسطينيةفي قلب المدن والقر

ولفت التقرير إلى أن العديد من المدن والبلدات 
والقرى الفلسطينية شهدت اقتحامات من قبل قطعان 
المستوطنين بحجة زيارة أماكن دينية حسب روايتهم 
المزعومة، وقد شارك في هذه االقتحامات أعضاء من 
الكنيست اإلسرائيلية المنتخبة مؤخرا، في عملية اقتحام 

 ١٤٠٠في نابلس، بمشاركة نحو » فقبر يوس«
مستوطن وسط حماية مشددة من قوات االحتالل، ومن 
بينهم نشطاء من حزب الليكود واتحاد األحزاب اليمينية 
وعدد من قادة المستوطنين في الضفة، حيث أدوا صلوات 

قبر «تلمودية ودعوا إلى فرض السيادة اإلسرائيلية على 
 باالستمرار في  دواوعلى الضفة الغربية، وتعه» يوسف

  .بناء المستوطنات وتوسيعها
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وفي الخليل كذلك استغل جنود االحتالل 
المناسبات الدينية إلغالق الطرق لتأمين الحماية لعشرات 
المستوطنين من المستوطنات الجاثمة على أراضي 

، »كرمئيل»، و»ماعون«المواطنين شرق يطا، وهي 
وحفات » «متسبي يائير»و» سوسيا»، و»حفات يئير»و

وغيرها من » بيت يتير»و» افيجال»و» ماعون
  .المستوطنات والبؤر االستيطانية

وفي السياق ذاته اقتحم عشرات المستوطنين 
بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي بلدة السموع، جنوب 
الخليل، إلقامة صلوات تلمودية حيث قاموا باقتحام إحدى 

بعد أن ) يس قديمكن(المواقع األثرية القديمة بحجة أنه 
أغلقت قوات االحتالل محيط المكان في البلدة، وذلك 
لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين أثناء تأدية صلواتهم 

وتسابق أعضاء الكنيست الجديدة . التلمودية في المكان
في استغالل هذه األعياد لتأكيد رؤيتهم لدور الكنيست في 

فة الغربية تشجيع االستيطان وفرض السيادة على الض
  .ٕاستنادا لنبش القبور واضفاء هالة من األساطير عليها

وقالت عضو كنيست إسرائيلية عن البيت 
نحن نصلي «اليهودي، عديت سلمون، في هذا السياق 

من أجل أن نستطيع الوصول إلى هنا في وضح النهار، 
، أما عضو »ًومن أجل فرض السيادة اإلسرائيلية أيضا

كود، إيتي عتر، فأكدت بدورها الكنيست من حزب اللي
سنستمر في تعزيز االستيطان، وسنبذل قصارى جهدنا «

لتطبيق السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية، ومع 
   بداية عمل الكنيست اإلسرائيلية القادمة سنعمل على

بينما قال عضو كنيست آخر من . »فرض السيادة
يق قبل وصلت لقبر يوسف الصد«الليكود، أرئيل كلنر، 

أداء اليمين الدستورية في الكنيست ألستمد القوة 
والعظمة من هذا المكان المقدس، واجبي تجاه أرض 
إسرائيل، وتجاه فرض السيادة اإلسرائيلية على كل أنحائها 
على رأس أولوياتي في فترة الوالية القادمة في الكنيست 

فيما ادعى يوسي دجان رئيس ما يسمى . »اإلسرائيلية
بأنها لحظة مثيرة أن نرى »  مستوطنات السامرةمجلس«

 أعضاء من الكنيست ٥على مدخل قبر يوسف 
اإلسرائيلية الشباب، عندما يختارون المجيء لقبر يوسف 
في الضفة الغربية قبل الذهاب للكنيست، هذا يعني دعم 

  .«دون تحفظ لالستيطان

على صعيد آخر طالب اتحاد أحزاب اليمين، 
سة بنيامين نتنياهو، بعدم إخالء أي حزب الليكود برئا

وركزت مصادر . مستوطن وعدم االعتراف بدولة فلسطينية
هذا االتحاد على تأكيد هذه األحزاب اليمينية والتي تعتبر 
صناعة ليكودية على هذين الطلبين، للموافقة على 
تشكيل االئتالف الحكومي بزعامة نتنياهو، كما أن اتحاد 

تراط انضمامه إلى الحكومة المقبلة أحزاب اليمين يعتزم اش
بتعديل قانون الحصانة، بحيث ال يكون باإلمكان محاكمة 

  .عضو كنيست

وفقا للمصادر، فإن اتحاد أحزاب اليمين سيشترط 
انضمامه إلى الحكومة المقبلة بتعديل قانون الحصانة 

، والذي ينص على ٢٠٠٥والعودة إلى صيغته قبل العام 
نيست فقط في حال صوتت رفع الحصانة عن عضو ك

ويتوقع أن يرحب . أغلبية أعضاء الكنيست على رفعها
حزب الليكود بذلك، ألنه يعني تمتع زعيمه ورئيس 

 .الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحصانة مطلقة

 ١٩ ص٢٨/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

مستوطنون يقتحمون األقصى واالحتالل 
 يواصل مالحقة المقدسيين

.  

 اقتحم عشرات -وكاالت  - فلسطين المحتلة
المستوطنين، ساحات المسجد األقصى من جهة باب 
المغاربة بحراسة مشددة لشرطة االحتالل التي واصلت 
فرض التقيدات على دخول الفلسطينيين للمسجد، فيما 



  
  ١٩١ 

اعتقلت خمسة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم بالعيساوية 
 .وسلوان

 ٣١ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية، فإن 
مستوطنا اقتحموا ساحات الحرم القدسي الشريف وقاموا 
بجوالت استفزازية في ساحات المسجد، وبعضهم قام 

باب «بتأدية صلوات تلموديه قبالة قبة الصخرة ومصلى 
المزعوم، قبل » الهيكل«، وتلقوا شروحات عن »الرحمة

 .أن يغادروا من جهة باب السلسلة

تحموا  مستوطنا قد اق٢٢٣٠وكان أكثر من 
  .ساحات المسجد األقصى خالل أيام عيد الفصح العبري

وفي سياق التضييق على المقدسيين، اعتقلت 
شرطة االحتالل خمسة شبان بعد اقتحام منازلهم في بلدة 
العيساوية وسلوان، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي 

ووفقا لمحامي المركز محمد محمود، فإن شرطة . حلوة
منير معمر عليان، ومحمود : كل مناالحتالل اعتقلت 

ناصر مصطفى، وأيوب أبو الحمص، ويونس عليان، 
إلى ذلك، . »المسكوبية«وحولتهم للتحقيق في مركز 

أفرجت شرطة االحتالل عن الطفل معتز عبد اهللا زيتون 
 أيام، علما أنها اعتقلته في ٥بشرط الحبس المنزلي لمدة 

ن الحارة ساعة متأخرة من مساء أمس األربعاء، م
  .الوسطى ببلدة سلوان

واعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
 فلسطينيا خالل حملة دهم وتفتيش في مناطق ١٤األحد، 

  .مختلفة بالضفة الغربية المحتلة

وبحسب بيان جيش االحتالل، فإن جنوده 
 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة ١٤اعتقلوا 

 في أعمال مقاومة شعبية ضد األمنية بحجة المشاركة
  .المستوطنين وجنود االحتالل

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس 
األول السبت، استشهاد الشاب عمر عوني عبد الكريم 
يونس في مستشفى بيلنسون اإلسرائيلي، متأثرا بجروح 

أصيب بها قبل نحو أسبوع عند حاجز زعترة جنوب 
تباط المدني أبلغها استشهاد وقالت الوزارة إن االر. نابلس

  .، في مستشفى بيلنسون) عاما٢٠(الشاب يونس 

وكان الشاب يونس وهو من بلدة سنيريا جنوب 
شرق قلقيلية، أصيب برصاص االحتالل اإلسرائيلي عند 
حاجز زعترة، السبت الماضي، بزعم محاولته تنفيذ عملية 

  .طعن، وتم نقله إلى مستشفى بيلنسون

عالم العبرية صباح أمس وأعلنت وسائل اإل
األحد، عن اعتقال فلسطيني كان يجهز نفسه لتنفيذ 
عملية استشهادية بسيارة مفخخة يوم االنتخابات 

  .اإلسرائيلية التي أجريت في نيسان الجاري

وأفادت معاريف العبرية عبر موقعها اإللكتروني 
ّتحت بند سمح بالنشر، أنه تم اعتقال شاب فلسطيني 

 من سكان قرية الزعيم قرب القدس ٢٩/٣/٢٠١٩بتاريخ 
كان يجهز نفسه لتنفيذ عملية استشهادية بسيارة مفخخة 

  .بيوم االنتخابات االسرائيلية بمنطقة معاليه اودميم

ً عاما ٢٣ّوقالت، إن الشاب يدعى يحيى أبو دية 
من سكان الزعيم في القدس، ومن خالل التحقيق اتضح 

ء حماس في قطاع أنه كان على اتصال مع كبار نشطا
ّوأضافت، أنه تم تجنيد أبو دية، للقيام . غزة عبر اإلنترنت

بنشاط عسكري ووافق على القيام بمهام واستعد لتنفيذ 
تفجير استشهادي بواسطة سيارة مفخخة، وطلب منه 
مراقبة أفضل نقطة هجوم في منطقة معاليه أدوميم حيث 

 واتهم .يوجد تركيز كبير لحافالت المستوطنين والجنود
هيز الجيش اإلسرائيلي، حركة حماس بالوقوف وراء تج

  .الشاب

 ٢٠ ص٢٩/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ًاالحتالل يفرض حكما بالسجن على مسعف 
  ٢٠١٤مقدسي بتهمة االعتداء على جندي عام 
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الشاب  اضطر – جويحان دياال – القدس المحتلة
من سكان كفر عقب ) ً عاما٢٥(تحدي نضال الطوخلي 

، لتسليم نفسه لسلطات األحدمال القدس المحتلة، اليوم ش
 شهور بزعم ٦االحتالل بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 

 .٢٠١٤االعتداء على أحد جنود االحتالل عام 

 تم اعتقالي ٢٠١٤عام : "وقال الشاب الطوخلي
 ١٨من داخل البلدة القديمة، وكنت أبلغ من العمر حينها 

ة لي تهمة باالعتداء على ًعاما، حيث أصدرت المحكم
 األدلة إثبات من عدم أيامجندي من جيش االحتالل، وبعد 

 ". عني بشروط، دون انتهاء المحاكمةاإلفراجتم 

قبيل " الحياة الجديدة"وأضاف الطوخلي في حديث لـ
تسليم نفسه، أنه وبعد مماطله محاكم االحتالل، وبعد أن 

ًهر قرارا ، صدر قبل نحو ش)ً عاما٢٥(بلغ من العمر 
 شهور، بعد توجيه تهمة االعتداء على أحد ٦بسجنه مدة 

 .جنود االحتالل

خالل السنوات الماضية تعرضت لعدة  وتابع،
اعتقاالت وتوقيف من قبل جنود االحتالل، كما أصبت 

 .ًبرصاص االحتالل خالل عملي مسعفا في المسجد األقصى

وعبر الشاب الطوخلي عن حزنه ألنه لن يشارك 
في " اتحاد المسعفين العرب"ؤه من مسعفي جمعية زمال

استقبال شهر رمضان هذا العام في المدينة المقدسة بسبب 
 جانب إلىسأفتقد العمل "ًحكم االحتالل الجائر بحقه، قائال 

 المسعفين لخدمة المصلين الوافدين لباحات أصدقائي
  ". المبارك باألخص أيام الجمعة وليلة القدراألقصىالمسجد 

 ٢٩/٤/٢٠١٩حياة الجديدة ال

* * * * *  

 ألف طفل فلسطيني منذ ٥٠االحتالل يعتقل 
  ٦٧ العام

رئيس وحدة الدراسات  قال – وكاالت -  بروكسل
الناصر  والتوثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين عبد

فروانة، إن أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال سجلت في 
، ١٩٦٧ذ العام صفوف األطفال الفلسطينيين القاصرين من

 حالة منذ اندالع انتفاضة األقصى عام ١٦٦٥٥من بينها 
٢٠٠٠.  

اعتقال “: وأضاف فروانة في ورقة عمل بعنوان
ٕحقائق واحصائيات وتأثيراتها على واقع ومستقبل .. األطفال

الطفولة الفلسطينية، قدمها خالل المؤتمر الخامس للتحالف 
العتقاالت في األوروبي لنصرة األسرى في بروكسل، أن ا

صفوف األطفال تتم في إطار سياسة ممنهجة تستهدف 
  .تشويه وتدمير واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية

ولفت إلى أن معدل االعتقاالت السنوية بلغ من 
 حالة سنويا، فيما ارتفع ٧٠٠ نحو ٢٠١٠ – ٢٠٠٠عام 

بشكل الفت بعد ذلك ليصل معدل االعتقاالت السنوية خالل 
  .ً حالة سنويا١٢٥٠ إلى) ٢٠١٨- ٢٠١١(األعوام 

وطالب فروانة، كافة المشاركين إلى توحيد الجهود 
 القانونية األسرىوتكامل األدوار والمهام، بما يعزز مكانة 

ومشروعية كفاحهم بشكل عام، وبما يفضح االنتهاكات 
  ...والجرائم التي تقترف بحق األطفال الفلسطينيين

  ٣٤ ص٢٩/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االحتالل يهدم منشآت سكنية وزراعية في 
  "عدم الترخيص"القدس بحجة 

هدمت آليات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، 
 جبل المكبر اليوم االثنين منشآت سكنية وزراعية في بلدتي

 جنوب سلوان وصور باهر جنوب شرق القدس، وبلدة

 ."عدم الترخيص"بحجة  المسجد األقصى

سلوان أن طواقم / وادي حلوةوأفاد مركز معلومات 
معززة اقتحمت عدة أحياء في جبل  بلدية االحتالل برفقة قوة

وتجريف  هدم المكبر وصور باهر وسلوان، ونفذت حملة
بحجة " بركسات وغرف زراعية"لمنشآت سكنية وزراعية 

 .البناء غير القانوني

وأضاف المركز أن جرافات البلدية العبرية هدمت 
في المكبر تعود للمواطن أحمد " الصفيح"منشأة سكنية من 

 . أفراد٥خلف جعابيص، يعيش فيه 



  
  ١٩٣ 

وأوضح المواطن عماد أبو شريفة من قرية جبل 
 غرف مساحتها ٣هدمت له  المكبر أن آليات االحتالل

 ١٤٠ مترا مربعا، وبركسا للسكن مساحته ١٥٠اإلجمالية 

 . مترا مربعا٤٠مترا مربعا، ومخزنا مساحته 

 االحتالل للمواطن بركسين لألغنام وهدمت آليات
ًوبركسا يستخدم كمخزن مساحته  للمواطن جمال شقيرات،

مربعا للمواطن   مترا٥٠مساحته " كونتينر" مترا مربعا، و٤٠
محمد عادل شقيرات، وبركسين لألغنام والدواجن للمواطن 

مسودة، وبركسين للزراعة للمواطن يعقوب أبو  فوزي
 .اسنينة

ن آليات االحتالل جرفت وهدمت وأوضح المركز أ
أسوارا من الطوب والحديد للمواطن صالح شقيرات، وخليل 

 .شقيرات

للمواطن "  كرفانات٥"كما هدمت جرافات االحتالل 
  .عوني عثمان، وبركسا زراعيا للمواطن إسماعيل عبيدية

هدم المواطن محمود عبد ربه  صور باهر وفي
خيص، كما هدمت شرفة منزله بيده، بحجة البناء دون تر

 . يعود لعائلة أبو كفلألغنامالبلدية بركسا 

كما هدمت الجرافات موقفا للمركبات في حي 
الثوري ببلدة سلوان يعود للمواطن كمال الشويكي لنفس 

  .الحجة والذريعة

  ٢٩/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 واالحتالل "األقصى"مستوطنون يقتحمون 
  الضفةً فلسطينيا في ٢٠يعتقل 

...  <<– ابراهيم وكاالت  كامل–القدس المحتلة 
 العشرات من أمساقتحم المسجد األقصى المبارك، 

المستوطنين وطالب المعاهد التلمودية والضباط وأفراد 
  .الشرطة

 األوقافوقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام 
 من القوات ٢٠ مستوطنا و٣١ ان األقصىوالمسجد 

 من ٧ طالبا يهوديا و١٢ ركانأالخاصة برفقة الضابط 

 اإلسرائيليةضيوف الشرطة وعنصرين من المخابرات 
  .اقتحموا المسجد على شكل مجموعات في الفترة الصباحية

 ان الفترة الصباحية شملت اقتحام إلىوأشار 
 من جنسيات مختلفة ثم تم إغالق ًأجنبيا سائحا ٢٨٣٠

  .باب المغاربة

 أعادتر  بعد صالة الظهأماوأضاف الخطيب 
سلطات االحتالل فتح باب المغاربة لالقتحام الثاني الذي 

 من السياح ٨٠٥ من المستوطنين ونحو ١٠شارك فيه 
األجانب الذين تدخلهم سلطات االحتالل عنوة دون موافقة 

 ودون ضوابط شرعية ودون مراعاة لحرمة وقدسية األوقاف
 بلباس غير محتشم وبمرافقة مرشدين األقصىالمسجد 

ورانية عن الهيكل ت يقدمون لهم الرواية الرائيليينإس
  .المزعوم

كما قالت مصادر فلسطينية والمتحدث باسم 
 أنه تم خالل الليلة قبل الماضية أمسالجيش اإلسرائيلي 

 فلسطينيا من مناطق مختلفة من الضفة ٢٠اعتقال 
  .الغربية

وأوضحت المصادر الفلسطينية أن االعتقاالت 
قرى والمخيمات والمدن في الضفة جرت في عدد من ال
  .الغربية بما فيها القدس

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش 
اعتقلت قوات األمن في "اإلسرائيلي في تغريدة على توتير 

 مطلوبا فلسطينيا ٢٠) الضفة الغربية(يهودا والسامرة 
يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وأعمال شغب عنيفة 

  ".قوات األمنضد المدنيين و

  ٢٢ ص٣٠/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

ًاالحتالل يهدم منزال .. بحجة عدم الترخيص
  بالقدس

قـــــــوات االحـــــــتالل  هـــــــدمت – القـــــــدس المحتلـــــــة
اإلســرائيلي، صــباح اليــوم الثالثــاء، منــزال لمــواطن فلــسطيني 

  .في بلدة سلوان في القدس المحتلة



  
  ١٩٤ 

وأفـــادت مـــصادر محليــــة، بـــأن جرافـــات االحــــتالل 
ــدة هــدمت  منــزل المــواطن أنــس برقــان فــي واد ياصــول، ببل

ــــارك، بحجــــة عــــدم  ــــوب المــــسجد األقــــصى المب ســــلوان جن
  .الترخيص

ـــزل، فيمـــا  ـــوات االحـــتالل صـــاحب المن ـــت ق واعتقل
اعتدت على المواطنين أثناء تصديهم لهدم المنـزل، مـا أدى 

  .إلصابة عدد منهم بجروح

٣٠/٤/٢٠١٩ اآلن فلسطين

* * * * *  

������	ون�א �

األسرى يبدؤون معركة .. بعد مماطلة االحتالل
 ٢الكرامة 

  

يرة ومئات األسرى، بدأت قيادات الحركة األس
، اإلضراب المفتوح عن الطعام، مطلقة بذلك نمساء االثني

، بعد تعنت إدارة السجون وعدم ٢معركة الكرامة 
 .استجابتها لمطالبهم

وأكد مكتب إعالم األسرى دخول قيادات الحركة 
يرة باإلضافة إلى مئات األسرى اإلضراب المفتوح عن األس

بعد تعنت إدارة السجون وعدم ) ٢معركة الكرامة (الطعام 
 .استجابتها لمطالب الحركة األسيرة

وقبيل ذلك أكد رئيس هيئة شؤون األسرى 
والمحررين، قدري أبو بكر، أن األسرى في سجون 

م المفتوح بصدد اإلعالن عن إضرابه" اإلسرائيلي"االحتالل 
عن الطعام خالل الساعات القليلة القادمة، في حال لم 
يتراجع االحتالل عن محاولته التهرب من استحقاقات 

 .التفاوض التي جرت في األيام الماضية

إن : وقال أبو بكر، في تصريحات صحفية
األسرى أمهلوا االحتالل ساعة أو ساعتين قد يعلنون 

  .بعدها اإلضراب

" اإلسرائيلية"ير أمن السجون وأشار إلى أن مد
غادر اليوم المعتقل الذي يجري " المعروف باسم بيتون

فيه التفاوض بذريعة وجود اجتماع لديه، وأبلغ األسرى 
أنه مشغول، وأغلق هاتفه الحقا، في محاولة للتهرب من 

  .االلتزامات على ما يبدو

 أسير داخل سجون ١٠٠وأكد أن أكثر من 
 اإلضراب في بدايته بعد أن كان االحتالل سيخوضون هذا
  .ً أسيرا من جميع المعتقالت١٥العدد سابقا يقتصر على 

 إبريل الجاري سينضم ١٨وأشار إلى أنه في 
وفي األول من مايو القادم .. الكثير من األسرى لإلضراب

سيكون اإلضراب مفتوحا عن الطعام ألي أسير يريد 
 .المشاركة الطوعية فيه

  ١ ص٩/٤/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

ً أسيرا وأسيرة من مخيم ٢٠أكثر من : معطيات
 ٢٠ إلى ١٠قلنديا بالقدس محكومين بين 

  سنة

 

أفاد مركز قلنديا اإلعالمي في القدس المحتلة 
اليوم انه وصل عدد أسرى مخيم قلنديا، شمال القدس 

 .ً أسيرا٢٠ سنوات إلى ١٠المحتلة، المحكومين أكثر من 

 نورهان ابراهيم عواد، ومن بين أولئك األسيرة
 أسرى محكومين بالسجن المؤبد مكرر أعالهم ٧ومنهم 

األسير فراس الحتاوي الصامد في سجن ريمون والمحكوم 
 ٦ مؤبدات، يليه األسير حسام عقل شحادة المحكوم ٩

مؤبدات، ثم مراد نظمي العجلوني الصامد في سجن 
 مؤبدات، ثم مؤبدين لكل من ٣هداريم والمحكوم 

ائيين الصامدين محمد أبو شاهين، وعمار صدقي أبو الفد
غلوس، وساجد أحمد أبو غلوس إضافة لسنوات أخرى 



  
  ١٩٥ 

ًأضيفت لبعضهم خالل السجن، وأخيرا الحكم المؤبد على 
 .األسير الفدائي نضال سعيد زايد

ووثق مركز قلنديا اإلعالمي أربعة أسرى آخرين 
 ٥حكمت عليهم محاكم االحتالل بالسجن أكثر من 

ٕسنوات هم أسامة علي أسعد الملقب بالحوت، وايهاب 
إسماعيل مناصرة، ومحمد نعيم حمد ويوسف عودة 

 .يعقوب

باإلضافة إلى أعداد أخرى من األسرى 
المحكومين باإلداري أو بسنوات متفرقة منهم أربعة أسرى 

 وهم رجب ٢مضربين عن الطعام في معركة الكرامة 
د علي مطير، عاطف مطير، عمار ياسر مطير، محم

  .وأحمد محمد حسني مطير

  ١٥/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 في ذكرى يوم األسير الفلسطيني
  

يوافق  -  حبلة المحامي علي أبو - طولكرم
من كل عام الذكرى  األربعاء السابع عشر من نيسان

ليوم األسير الفلسطيني الذي أقره  الخامسة واألربعون
 وفاء للحركة ١٩٧٤ني عام المجلس الوطني الفلسطي

الوطنية األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وقد وثق 
مليون حالة اعتقال نفذها  نادي األسير نحو أكثر

  .االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين

وقد بدأت ذكرى إحياء األسرى في السابع عشر 
 وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول ١٩٧٤من ابريل 

ني محمود بكر حجازي في أول عمليه لتبادل أسير فلسطي
 تعتبر ،األسرى بين الفلسطينيين واالحتالل اإلسرائيلي

قضية األسرى الفلسطينيين من القضايا األكثر حساسية 
وأهمية عند الشعب الفلسطيني في طريق نضاله من اجل 
ٕإنهاء االحتالل وتحقيق الحرية ألسرانا البواسل واقامة 

  . المستقلة وعاصمتها القدسالدولة الفلسطينية

معاناة األسرى ال تقف عند حدود معينة، وهي 
 تغول ٢٠١٨مستمرة باستمرار االحتالل، وقد شهد عام 

إسرائيلي أكبر في االنقضاض على حقوق األسرى 
ًالفلسطينيين، وشهدت أروقة الكنيست اإلسرائيلي سباقا 

رية ٕبين أعضائه المتطرفين على تقديم واقرار قوانين عنص
: وتعسفية بحق األسرى الفلسطينيين، تمثل أبرزها في

ٕحسم رواتب الشهداء واألسرى، واعدام األسرى، ووقف 
تمويل العالج لألسرى والمصابين، وطرد عائالت األسرى 
ٕوابعادهم عن منطقة سكناهم، باإلضافة إلى تشريع قانون 

  .منع اإلفراج المبكر عن األسرى

صعدت : ٢٠١٨م عدد حاالت االعتقال خالل عا
 من نطاق ٢٠١٨سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل العام 

اعتقاالتها ألبناء الشعب الفلسطيني، حيث وصل مجموع 
ًفلسطينيا ) ٦٤٨٩( الى ٢٠١٨اعتقاالتها في العام 

ًشملت كافة فئات وقطاعات الشعب، ذكورا واناثا، صغارا  ً ً
ة، فتاة وامرأ) ١٤٠(طفال، و) ١٠٦٣(ًوكبارا، بينهم 

ًصحفيا، كما أصدرت محاكم ) ٣٨(نواب، و) ٦(و
أمر اعتقال إداري، ) ٩٨٨(االحتالل اإلسرائيلية 

) ٥٩٩(أمر اعتقال إداري جديد، فيما اصدرت) ٣٨٩(منها
تجديدا ألوامر اعتقال سابقة، وكانت أعلى نسبة 

 فقد سجلت خالل شهر ٢٠١٨اعتقاالت خالل العام 
  .فلسطينيا) ٦٧٥(كانون ثاني والتي وصلت الى نحو 

التوزيع الجغرافي لالعتقاالت خالل العام 
 كافة محافظات ٢٠١٨طالت اعتقاالت عام : ٢٠١٨

الوطن، وكانت النسبة الكبرى منها في محافظات الضفة 
حالة اعتقال وتشكل ما نسبته ) ٤٤٩٥(الغربية وبلغت 

من إجمالي االعتقاالت خالل العام، وتالها %) ٦٩.٣(
) ١٨٠٣(محتلة والتي سجل منها محافظة القدس ال

، كما وشملت %)٢٧.٨(حاالت اعتقال وتشكل ما نسبته 
فلسطينيا من المحافظات الجنوبية ) ١٩١( االعتقاالت

وكانت في عرض البحر من خالل استهداف ) قطاع غزة(
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إيرز،  /الصيادين وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون
 أن جميع والجدير بالذكر%). ٢.٩(ويشكلون ما نسبته 

كانوا قد %) ١٠٠(ّمن مروا بتجربة االعتقال وبنسبة 
تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو 
النفسي، أو اإليذاء المعنوي واالهانة أمام الجمهور وأفراد 

  .العائلة

بلغ عدد االسرى : عدد األسرى رهن االعتقال
 ٢٠١٨داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي مع نهاية عام 

ً سجنا ٢٢أسير موزعين على قرابة ) ٦٠٠٠(نحو 
نفحة، ريمون، جلبوع، : ًومعتقال ومركز توقيف أبرزها

شطة، النقب، عوفر، مجدو، هداريم، الرملة، عسقالن، 
بينهم فتاة «طفال ) ٢٥٠(بئر السبع، وغيرها، من بينهم 

نواب في المجلس ) ٨(فتاة وامرأة، و) ٥٤(و: قاصر
معتقال ) ٤٥٠(ًصحافيا، ) ٢٧(و» المنحل«التشريعي 

  .إداريا

  األسرى المرضى

أسير ) ٧٥٠(بلغ عدد األسرى المرضى نحو 
) ٢٠٠(يعانون من أمراض مختلفة، فيما بينهم نحو 

أسير بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية الالزمة لهم، 
يعانون من مرض السرطان، وآخرين ) ٣٤(بينهم 

  .مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة

) ٤٨(بلغ عدد األسرى القدامى : رى القدامىاألس
أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل 

أسيرا منهم ) ٢٧(متواصل، ومن بين هؤالء األسرى يوجد 
  .معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو

 ٥، حيث أستشهد ٢١٧: شهداء الحركة األسيرة
سر أسرى خالل العام الحالي منهم من كان يقبع في األ

لسنوات ومنهم من استشهد بعيد اعتقاله بساعات أو أيام 
بسبب اطالق النار عليه بهدف القتل، وهم كل من ياسين 
السراديح وعزيز عويسات ومحمد عنبر ومحمد مرشود 
ومحمد الخطيب، فيما احتجز االحتالل جثامين عدة 

شهداء بعد قتلهم مباشرة في الميدان دون ان يشكلوا أي 
  .يدعي المحتل اإلسرائيليخطر عكس ما 

  األسرى العرب

أسيرا يقبعون في ) ٢٣(بلغ عدد األسرى العرب 
  .سجون االحتالل ويحملون الجنسيتين األردنية والسورية

  األسيرات

وبحسب وكالة وفا الفلسطينية تعرضت أكثر من 
لالعتقال في ) بين مسنة وقاصر( فلسطينية ١٥.٠٠٠

ار سنوات الصراع سجون االحتالل اإلسرائيلي على مد
وقد شهدت فترة االنتفاضة الفلسطينية األولى . الطويلة

م، أكبر ١٩٨٧التي انطلقت عام ) انتفاضة الحجارة(
عمليات اعتقال بحق النساء الفلسطينيات؛ إذ وصل عدد 

 ٣٠٠٠حاالت االعتقال في صفوف النساء إلى نحو 
فلسطينية؛ أما خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية 

م، فقد وصل ٢٠٠٠التي اندلعت عام ) تفاضة األقصىان(
عدد حاالت االعتقال بحق النساء الفلسطينيات إلى نحو 

  .>>... فلسطينية٩٠٠

  األسرى األطفال أحكام وغرامات

نقال عن هيئة شؤون األسرى والمحررين فان و
سلطات االحتالل تتصرف ضد قوانين الطفولة الدولية 

طينيين واعتقالهم خيارهم وجعلت من قتل األطفال الفلس
 طفال فلسطينيا ٢٥٠األول حيث ما زالت تعتقل السلطات 

 عاما يقبعون في سجون االحتالل ١٨دون سن 
اإلسرائيلي، وتمارس بحقهم كل أشكال القمع، والتنكيل، 

  .«والمعاملة المهينة

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى إن قوات 
 األقصى في أيلول االحتالل اعتقلت منذ اندالع انتفاضة

 طفل فلسطيني، والعديد ١٠.٠٠٠، قرابة ٢٠٠٠عام 
منهم اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في 

  .>>...األسر
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  اإلعتقال اإلداري

خاض األسرى اإلداريون في سجون اإلحتالل 
ّإضرابا تمثل بمقاطعة محاكم اإلحتالل بكل مستوياتها منذ  ً

ويل اإلعتقال ، وذلك نتيجة تح١٥/٢/٢٠١٨تاريخ 
اإلداري إلى عقاب جماعي لألسرى وعائالتهم، والمبالغة 
في إعطاء قرارات اإلداري وتجديدها لألسرى كنهج 

  .>>...عنصري إنتقامي وتعسفي

يقبع في سجون : اإلهمال الطبي الممنهج... <<
 أسير مريض يشتكون ٧٥٠االحتالل اإلسرائيلي قرابة 

يرا يعانون من  أس٢٠٠من أمراض مختلفة من بينهم 
أمراض حرجة وبحاجة إلى عمليات جراحية إلنقاذ 

 ٧٠يعانون من مرض السرطان، و منهم ٣٤حياتهم، 
اسيرا يعانون من إعاقات جسدية ونفسية وحسية، 
باإلضافة إلى وجود عشرات الجرحى والمصابين نصفهم 
تمت إصابتهم بعد إطالق الرصاص الحي عليهم خالل 

فقد بعضهم القدرة على الحركة في عملية االعتقال، فيما 
  .>>...ظل استمرار سياسة اإلهمال الطبي المتعمد

إن ممارسة سياسة االعتقال لعشرات ... <<
اآلالف من الفلسطينيين مستمرة منذ احتالل إسرائيل 
لألراضي الفلسطينية ولغاية اآلن وان االعتقال السياسي 

ية جنيف  من اتفاق٩٦ – ٨٣يشكل مخالفه ألحكام المواد 
 والمادة التاسعة من العهد الدولي ١٩٤٩الرابعة لسنة 

 والتي ١٩٦٦الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 
وتعد سياسة  تؤكد على الحق في عدم التعرض للمدنيين

االعتقال من ابرز نقاطها، وان إسرائيل تخرق اتفاقية 
، حيث يعاني المعتقلون ١٩٨٤مناهضة التعذيب لسنة 

ينيون ظروفا معيشية قاسيه في ظل اإلجراءات الفلسط
الال انسانيه التي تتخذها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق 
أسرانا وهي تتنكر لحقوقهم المنصوص عليها باتفاقات 

  .جنيف والئحة الهاي

ان قوانين إسرائيل العنصرية شهدت في عام 
 تطرفا كبيرا من قبل الكنيست االسرائيلي في تقديم ٢٠١٨

ريع قوانين وتشريعات عنصرية تفوح برائحة الكراهية مشا
بحق ابناء الشعب الفلسطيني عموما والحركة األسيرة 

  :على وجه الخصوص، وكان أبرز هذه التشريعات

 ،مشروع قانون طرد عائالت منفذي العمليات
وقانون خصم األموال التي تدفعها السلطة الوطنية 

مبكر، مشروع قانون الفلسطينية، قانون إلغاء االفراج ال
إعدام األسرى، قانون عدم تمويل العالج للجرحى 
واالسرى، قانون التفتيش الجسدي والعاري للمعتقلين 
ودون وجود شبهات، قانون منع الزيارات العائلية ألسرى 
تنظيمات تحتجز اسرائيليين، قانون احتجاز جثامين 

  .الشهداء

إن حكومة االحتالل اإلسرائيلي عبر هذه  
تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وهي تحتجز  قوانينال

الفلسطينيين بغير مبرر في سجون ومعتقالت خارج 
األراضي الفلسطينية المحتلة وتحاكمهم في محاكم 
عسكريه وفقا لقوانين وأوامر يشرعها االحتالل اإلسرائيلي 

  .وتفتقد ألبسط قواعد تحقيق العدالة

في يوم األسير الفلسطيني حيث يحيي  
لفلسطينيين ذكرى أسراهم ليذكروا المجتمع الدولي ا

بجريمة إسرائيل وخرقها لالتفاقات الدولية ويطالبون 
المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته والمطالبة من مجلس 
حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع الدولي للضغط على 
إسرائيل لوقف انتهاكاتها التي تمارسها بحق األسرى 

  .لين الفلسطينيينالفلسطينيين والمعتق

إن يوم األسير الفلسطيني يجب أن يكون  
منطلقا حقيقيا لمالحقة إسرائيل عن جرائمها بحق 
المخطوفين الفلسطينيين حيث تختطف إسرائيل أسرانا 
بوجه غير محق وترتكب بحقهم اكبر الجرائم المحرمة 

 لم تعد الخطابات واالحتفاالت والمهرجانات لتحقق ،دوليا
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ٕاية وانما أصبح لزاما على المجتمع الدولي الهدف والغ
التحرك لوضع حد للمعاناة المستمرة ألسرانا البواسل 
ومسائلة ومحاكمة قادة إسرائيل عن أعمال االختطاف 
واالحتفاظ باألسرى كورقة مساومه خاصة وان إسرائيل 
ناكثة للعهود والمواثيق وهي ترتكب الجريمة تلو الجريمة 

لة والمحاسبة وأصبح لزاما على ظنا أنها فوق المسائ
المجتمع الدولي من مساءلتها ومحاسبتها عن كل 
جرائمها بحق األسرى الفلسطينيين وضد ما تمارسه من 

سياسات ضد الشعب الفلسطيني واألرض الفلسطينية 
  .بمخالفه وانتهاك صارخ لكل االتفاقات والمواثيق الدولية

طالق ليكن يوم األسير الفلسطيني هو يوم االن 
لحملة دوليه تقود لمساءلة ومحاكمة المسئولين 
االسرائليين عن جرائمهم ووضع حد لمواصلة سياسة 
االعتقال السياسي بال مبرر والعمل ضمن المجهود 
الدولي لتامين اإلفراج عن كافة األسرى والمعتقلين في 
السجون االسرائيليه بال مبرر وسند في القانون الدولي 

 .اإلنساني

٢١ ص١٧/٤/٢٠١٩ر الدستو

* * * * *  

  #"�!�د�������

وبشاعات إسرائيل ال .. ذكرى مجزرة دير ياسين
  تتوقف

 

نيسان هو  / التاسع من إبريل- القدس المحتلة
يوم ذكرى مجزرة دير ياسين، إحدى أبرز الفظائع التي 
ارتكبتها جماعات يهودية متطرفة في تلك القرية 

 ٣٦٠ط جراءها نحو ، والتي سق١٩٤٨الفلسطينية عام 
 ً.شهيدا

ارتكبت المجزرة منظمتان عسكريتان صهيونيتان 
) كان يتزعمها مناحيم بيغين آنذاك" (آرجون"هما 

، باتفاق )كان يترأسها إسحق شامير" (شتيرن ليحي"و
وبدم بارد . الصهيونية" الهاجاناه"مسبق مع عصابات 

أجهزوا على مئات األهالي في دير ياسين الفلسطينية، 
 نسمة، بهدف تهجير من بقي ٧٥٠والتي كانت تعد نحو 

ًحيا منهم لالستيالء على األرض، وهي السياسة التي 
تقوم عليها سياسة االغتصاب المتواصلة منذ قيام دولة 

 .إسرائيل حتى اليوم

لم يستسلم أهالي دير ياسين كما توقع 
المعتدون، والذين بدأوا هجومهم على القرية قرابة 

ًالثة فجرا، وتفاجأوا بنيران األهالي التي أوقعت الساعة الث
ً جريحا في صفوف اليهود ٣٢ قتلى وما ال يقل عن ٤

 .المتطرفين

فاستقدم المعتدون إثر ذلك دعم عصابات 
ّ، وتمكنوا من استعادة جرحاهم، وفتحوا نيران "الهاجاناه"

أسلحتهم على األهالي دون تمييز بين رجل أو طفل أو 
 .امرأة

ًل الظهيرة، أصبحت القرية خالية تماما ومع حلو
من أي مقاومة، بعد أن عمدت قوات المنظمتين 
اليهوديتين إلى تفجير بيوت القرية بالديناميت أو 

 .االستيالء عليها بالكامل

وتشير المعطيات التاريخية عن المجزرة بأن 
العصابات الغادرة هاجمت قرية دير ياسين الواقعة غربي 

حتلة من محاور عدة، مستغلين غياب مدينة القدس الم
، "معركة القسطل"رجال القرية الذين خرجوا للمشاركة في 
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وآخرين ذهبوا للقدس للمشاركة في تشييع القائد عبد 
 .القادر الحسيني

وتذكر التسجيالت التي كتبت عن تلك المجزرة، 
ًوتحديدا عن مندوب الصليب األحمر الدكتور جاك دو 

 العصابات في تلك الليلة تجمعت رينيه، في حينه، بأن
وبكامل عتادها العسكري وباشرت بنسف بيوت القرية 
ٕواحدا تلو اآلخر، واحراق بيوت أخرى بمن فيها، فحاولت  ً
ًالنساء واألطفال الخروج من القرية طلبا للنجاة، فما كان 
من العصابات الصهيونية إال أن سارعت بحصد من وقع 

 القرية وتجميع من بقي في مرمى أسلحتهم، وتم تمشيط
على قيد الحياة وأطلقوا عليهم الرصاص، لتخلف المجزرة 

 .ً شهيدا كما ورد بشهادته٣٦٠

وبحسب روايات بعض ممن نجوا، فإن العصابات 
الصهيونية قامت بالتمثيل بالجثث، وبقر بطون النساء 
الحوامل والمراهنة على نوع األجنة، وقتل األوالد والتمثيل 

عين أمهاتهم، وتقطيع األيدي واألوصال بهم أمام أ
ًواألعضاء التناسلية، وقتل األحياء حرقا، 

بالعراء، إضافة إلى ممارسات مشينة ارتكبت  الجثث  وترك
ات، ومن ثم قاموا بحق الفتيات الفلسطينيات الصغير

  .بذبحهن

 من األطفال األحياء وراء سور ٥٣كما ُألقي 
 من الرجال األحياء في ٢٥المدينة القديمة، واقتيد 

حافالت ليطوفوا بهم داخل القدس طواف النصر على 
ًغرار الجيوش الرومانية القديمة، ثم أعدموا رميا 

وألقيت الجثث في بئر القرية وُأغلق بابه . بالرصاص
بينما قام أفراد الهاجاناه . حكام إلخفاء معالم الجريمةبإ

الذين احتلوا القرية بجمع جثث أخرى في عناية وفجروها 
لتضليل مندوبي الهيئات الدولية ولإليحاء بأن الضحايا 

وكانت هذه المذبحة، .لقوا حتفهم خالل صدامات مسلحة
وغيرها من أعمال اإلرهاب والتنكيل، إحدى الوسائل التي 

نتهجتها المنظمات الصهيونية المسلحة من تفريغ ا
  .فلسطين من سكانها عن طريق اإلبادة والطرد

وقد عبرت الدولة العبرية عن فخرها بمذبحة دير 
ً عاما من وقوعها، حيث قررت إطالق ٣٢ياسين، بعد 

ٕاإلرجون، واتسل، : أسماء المنظمات الصهيونية
وطنة التي ُأقيمت والبالماخ، والهاجاناه على شوارع المست

مجازر أخرى ومتتابعة .على أطالل القرية الفلسطينية
ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، كما ال تزال 
تقتل بدم بارد شباب وشابات فلسطين في الشوارع وعلى 

 .الحواجز، وتمعن في تمديد مستوطناتها دون رادع

ذكرى راسخة في تاريخ الشعوب الحية الرافضة 
كال االحتالل واغتصاب الحقوق وهدر دم شعب لكل أش

  .ّهمه العيش بأرضه كأبسط حق من حقوق اإلنسان

  ٩/٤/٢٠١٩العربي الجديد 

* * * * *  

  

 عاما على مجزرة دير ياسين ٧١
  

 يصادف اليوم الثالثاء، الذكرى -  وفا–رام اهللا 
 لمجزرة دير ياسين، التي نفذتها الجماعتان ٧١الـ 

، وأسفرت ١٩٤٨عام " شتيرن"و" نأرجو"الصهيونيتان 
  . فلسطينيا٣٦٠ إلى ٢٥٠عن استشهاد 

في ذلك الوقت، ووفق شهادات الناجين، فإن 
الهجوم االرهابي على قرية دير ياسين، الواقعة غرب 
مدينة القدس المحتلة، بدأ قرابة الساعة الثالثة فجرا، لكن 
 الصهاينة في حينه تفاجأوا بنيران األهالي التي لم تكن

 قتلى، وما ال يقل عن ٤في الحسبان، وسقط من اليهود 
  . جريحا٣٢

بعد ذلك طلبت العصابات المساعدة من قيادة 
ّفي القدس وجاءت التعزيزات، وتمكنوا من " الهاجاناه"
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استعادة جرحاهم وفتح األعيرة النارية على األهالي دون 
  .تمييز بين رجل أو طفل أو امرأة

" البالماخ"دعم من قوات وقد استعان اإلرهابيون ب
في أحد المعسكرات بالقرب من القدس، حيث قامت من 
جانبها بقصف دير ياسين بمدافع الهاون لتسهيل مهمة 

  .العصابات المهاجمة

وقد استمرت المجزرة الوحشية الصهيونية حتى 
ساعات الظهر، وقبل االنسحاب من القرية جمع 

واطنين العرب اإلرهابيون اليهود كل من بقي حيا من الم
داخل القرية وأطلقت عليهم النيران إلعدامهم أمام 

  .الجدران

ومنعت الجماعات اليهودية، في ذلك الوقت، 
المؤسسات الدولية، بما فيها الصليب األحمر، من 
الوصول إلى موقع الجريمة للوقوف على ما حدث على 

  .أرض الواقع

، "الهاجاناه"مناحيم بيغن، كان رئيسا لعصابة 
عد تأسيس دولة االحتالل أصبح رئيسا للوزراء، وقد وب

كان لهذه : "تفاخر بهذه المذبحة في كتاب له فقال
العملية نتائج كبيرة غير متوقعة، فقد أصيب العرب بعد 

.. أخبار دير ياسين بهلع قوي فأخذوا يفرون مذعورين
 ألف عربي كانوا يعيشون على أرض ٨٠٠فمن أصل 

 لم ١٩٤٨سطين المحتلة عام  فل–الحالية ” إسرائيل“
  ". ألفا١٦٥يتبق سوى 

لقد خلقنا الرعب بين العرب وجميع : "وتابع قائال
وبضربة واحدة، غيرنا الوضع . القرى في الجوار

  ".االستراتيجي

ًوكانت مجزرة دير ياسين عامال مؤثرا في الهجرة  ً
الفلسطينية إلى مناطق ُأخرى من فلسطين أو البلدان 

رة، لما سببته من حالة رعب عند العربية المجاو
المدنيين، ولعلها الشعرة التي قصمت ظهر البعير في  ّ

  .١٩٤٨إشعال الحرب العربية اإلسرائيلية في عام 

، استوطنت مئات ١٩٤٩وفي صيف عام 
العائالت من المهاجرين اليهود قرب قرية دير ياسين، 

" جفعات شاؤول بت"وأطلق على المستعمرة الجديدة اسم 
القديمة التي أنشئت عام " جفعات شاؤول"يمنا بمستعمرة ت

، وال تزال القرية إلى يومنا هذا قائمة في ١٩٠٦
ُمعظمها، وضمت إلى مستشفى األمراض العقلية الذي 
أنشئ في موقع القرية، وتستعمل بعض المنازل التي تقع 
خارج حدود أراضي المستشفى، ألغراض سكنية أو 

اج أشجار الخروب واللوز، أما تجارية، وثمة خارج السي
مقبرة القرية القديمة، الواقعة شرق الموقع، فقد 
ّاكتسحتها أنقاض الطريق الدائرية التي شقت حول  ُ
القرية، وما زالت شجرة سرو باسقة وحيدة قائمة وسط 

  .المقبرة حتى اليوم

 ٩/٤/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

   �	ون�$�����

راضي كيف اغتصب االحتالل اإلسرائيلي أ
  القدس؟

 

سن االحتالل منذ ما قبل النكبة مجموعة قوانين 
وتشريعات للسيطرة على أراضي الفلسطينيين بشكل عام 

بشكل خاص، واستغلها بهدف إقامة  وفي القدس
 .المستوطنات وتسكين المستوطنين

وقال خبير األراضي واالستيطان بجمعية 
وانين الدراسات العربية خليل تفكجي أن من بين هذه الق

 أي ١٩٤٣ما يسمى قانون المصلحة العامة ويعود لعام 



  
  ٢٠١ 

عهد االنتداب البريطاني، والذي صودر بموجبه نحو 
 ٢٤من مساحة القدس للصالح العام أي حوالي % ٣٥

 . مستوطنة١١٥كيلومترا مربعا، لكن فعليا بني عليها 

وذكر تفكجي، في تصريح صحفي، أن من 
والتخطيط الذي طال القوانين األخرى قانون التنظيم 

من أراضي القدس وجعلها أراضي خضراء يمنع % ٥٢
الفلسطينيون من االستفادة منها لتبقى رصيدا إستراتيجيا 
للمستوطنات، مستشهدا بجبل أبو غنيم الذي حولته 

 .إسرائيل من غابة إلى مستوطنة

 فيخص ما – وفق تفكجي –أما القانون الثالث 
سان يملك أرضا داخل يسمى أمالك الغائبين، فأي إن

القدس لكنه ال يوجد في حدود البلدية التي وضعها 
 .االحتالل فتتم مصادرتها

وأوضح الخبير الفلسطيني أن مجموع القوانين 
% ٨٧التي استخدمها االحتالل أدت إلى مصادرة حوالي 

  . كيلومترا مربعا٧٢من أراضي القدس البالغة حوالي 

  ١/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مخططات االستيطان المعلن عنها ": أريج"
  ستتركز في ما يسمى القدس الكبرى

قال مدير وحدة مراقبة االستيطان في معهد 
سهيل خليلية ان المخططات " أريج"األبحاث التطبيقية 

االستيطانية التي أعلنت سلطات االحتالل المصادقة عليها 
ة في القدس مؤخرا والتي تقدر بخمسة آالف وحدة استيطاني

ٕوالضفة ال تأتي ضمن الحمالت االنتخابية وانما هي 
مخططات يجري العمل على انجازها حيث سيتم طرح 

 .العطاءات الخاصة بها قريبا للبدء في إقامتها

وأوضح خليلية، في تصريح صحفي، اليوم 
االثنين، ان الوحدات االستيطانية ستتركز في ما يسمى 

معاليه ادوميم وجفعات القدس الكبرى ضمن مستوطنات 

زئيف ومجمع غوش عتصيون جنوب القدس، مشيرا إلى ان 
 .عطاءات البناء لهذه الوحدات ستطرح في غضون أسبوع

وأشار خليلية إلى ان المخططات لتجمع أرئيل 
االستيطاني تتضمن إقامة مناطق صناعية سيتم المصادقة 
 عليها في وقت قريب، الفتا إلى البدء في إنشاء البنى
التحتية للمشاريع االستيطانية قبل المصادقة عليها أو 

  .إقرارها رسميا من حكومة االحتالل

 ١/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

سنصلي في األقصى رغم أنف : الشيخ صبري
 االحتالل

 مع "٤٨ عرب"خاصة اجراها موقع  في مقابلة
عكرمة صبري،  .مفتي وخطيب الديار المقدسة الشيخ د

 ليوم األرض مع فترة األعياد ٤٢ تتزامن الذكرى الـحيث 
، وتوالي دعوات الجماعات "الفصح العبري"اليهودية وأبرزها 

 المزعوم، لتكثيف اقتحام "الهيكل"اليهودية ومنظمات 
ساحات المسجد األقصى، مع تقديم القرابين عند ساحة 
البراق وفي القصور األموية المتاخمة ألسوار األقصى، 

سلطات االحتالل بتشديد اإلجراءات وفرض القيود وقيام 
وتحويل القدس القديمة الى ثكنة عسكرية وحجب األقصى 
عن الفلسطينيين، دعا صبري للتواجد في األقصى خالل 

ندعو جميع الفلسطينيين ممن » :ًاأليام القريبة قائال
يستطيعون الوصول إلى مدينة القدس، إلى شد الرحال 

الجمعة القادمة فيه، رغم كل للمسجد وأداء صالة 
التضييقات التي اعتادت الشرطة اإلسرائيلية تطبيقها، 

  ."بذريعة األعياد اليهودية

وأشار الشيخ صبري، وهو يشغل أيضا منصب 
رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، إلى ملصقات وضعها 
متطرفون إسرائيليون مؤخرا على أحد أبواب المسجد 

ٕ المسلمين والقتحامه واقامة األقصى تدعوا إلفراغه من
إن من "شعائر دينية يهودية فيه يوم الجمعة القادم، وقال 

واجب المسلمين اغتنام أيام الجمع، وجميع أيام السنة 



  
  ٢٠٢ 

بإعمار المسجد األقصى المبارك، والمرابطة فيه، حتى يبقى 
  ".األقصى عامرا بأهله ورواده

 ١٦ ص٢/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  في األقصى" المقلوبة"ع االحتالل يمن

 أكدت المرابطة المقدسية تنادي –هديل الدسوقي 
اصدر قرارا بمنع المقدسين من إدخال  حلواني ان االحتالل

، وهي أكلة فلسطينية مشهورة، إلى المسجد "المقلوبة"
  .منذ حوالي عام األقصى

 جاء ذلك خالل مداخلة للحلواني في حملة 
طلقتها لجنة مهندسون من التي أ فلنشعل قناديل صمودها

أجل فلسطين والقدس في نقابة المهندسين األردنيين، أمس 
  .الثالثاء، وبالتعاون مع إذاعة حياة أف أم أمس الثالثاء

وبلغت حصيلة التبرعات التي جمعت للحملة، 
 ألف دينار تقريبا، رصدت لصالح ترميم بيوت ٩٤١

  .المقدسيين في البلدة القديمة في القدس

 تخيف االحتالل باتت المقلوبة"حلواني ان وقالت 
فهي ليست وجبة عادية إنما تحمل روح التحدي والصمود 
في المسجد األقصى، التي يحملها المقدسيين أثناء 
اصطحابها إلى باحات المسجد، وتقديمها للمرابطين 

  ".والمرابطات تحفيزا على ثباتهم

ًوكان االحتالل قد اعتقل مؤخرا المرابطتين 
 من ٢٠ّواني وخويص، إذ مد اعتقال األخيرة بعد الحل

الشهر الجاري، في حين تم تمديد اعتقال الحلواني حتى 
 من الشهر الجاري، ويروي محاميهما خالد زبارقة، بأن ٢٤

، وألن "فعالية المقلوبة"جزءا من التحقيق معهما تركز حول 
المرابطتين باتتا من أبرز الرموز، فإن مشاركتهما في هذه 

  .لفعالية تزعج االحتالل وتقلقها

فعالية " المقلوبة في ساحات األقصى"وأصبحت 
كغيرها من الفعاليات يدعمها ويؤيدها نشطاء ودعاة من 
أبرزهم الشيخ نور الدين الرجبي، الذي اعتقل مؤخرا وحقق 

في جانب من التحقيقات معه حول هذه الفعاليات 
  .را عليهوالتجمعات التي بات االحتالل يرى فيها خط

وكان القائد المسلم صالح الدين األيوبي هو من 
، وفق ما تشير إليه "المقلوبة"أطلق على هذه األكلة اسم 

المصادر التاريخية، التي تفيد بأن هذه األكلة معروفة في 
األردن وفلسطين ولبنان منذ زمن بعيد، حيث كانت تسمى 

ألساسي نسبة إلى الباذنجان، وهو المكون ا) الباذنجانية(
فيها، إلى أن جاء يوم فتح مدينة القدس على يد القائد 
صالح الدين األيوبي ودخوله وجنوده المدينة المقدسة، 
ًواحتفاال بهذا النصر والفتح قام أهل مدينة القدس بتقديم 
الطعام إلى صالح الدين وجنوده كعادة المسلمين في هذه 

) الباذنجانية(المناسبات، وعندما أكل صالح الدين من أكلة 
ًأعجبته كثيرا فسأل عن اسم هذه األكلة واصفا إياها  ً

، حيث كان من العادة أن تقلب في أواني )األكلة المقلوبة(بـ
أمام الضيف، فقيل له إنها تسمى ) الصواني(التقديم 

كما أطلقه ) المقلوبة(الباذنجانية، ومن هنا جاء تسميتها 
  .عليها األيوبي

  ٣/٤/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

رئيس مجلس األوقاف يعود إلى األقصى بعد 
  َ يوما٤٠إبعاده عنه ألكثر من 

 

دخل رئيس مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، اليوم  اإلسالمية

بعد إبعاده عنه ألكثر  األحد، إلى المسجد األقصى المبارك
 .من أربعين يوما

قلت الشيخ سلهب وكانت سلطات االحتالل اعت
قبل أكثر  األقصى على خلفية قيادته فتح باب الرحمة في

المسجد  ّمن شهر ونصف، وسلمته قرارا بإبعاده عن
  . يوما٤٠المبارك لمدة  األقصى



  
  ٢٠٣ 

حراس المسجد  إبعاد وواصلت سلطات االحتالل
ّاألقصى ورواده عنه بسبب فتحهم مصلى باب الرحمة، 

  .قدسي م٢٠٠وطالت االبعادات أكثر من 

 ٧/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

األردن يستضيف مؤتمر لجنة البرامج التعليمية 
  للطلبة العرب في األراضي المحتلة

  

استضافت دائرة الشؤون  – بترا –عمان 
الفلسطينية اليوم االحد، اجتماعات لجنة البرامج التعليمية 
، الموجهة للطلبة العرب في االراضي العربية المحتلة

وجاءت ". دورة القدس"بدورتها التاسعة والتسعين بعنوان 
االجتماعات برعاية جامعة الدول العربية، ومشاركة 
االردن، ومصر، وفلسطين، وكالة الغوث الدولية 

، والمنظمة العربية للثقافة والعلوم، والمنظمة "االونروا"
االسالمية للتربية والعلوم والثقافة واتحاد االذاعات 

وقال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية .ةالعربي
رئيس الوفد االردني المهندس رفيق خرفان في كلمته 

إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية : االفتتاحية
وقضية العرب واألردن االولى، مشيرا الى مواصلة األردن 
بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني جهوده الدؤوبة 

واصلة لدعم الحقوق المشروعة للشعب ومساعيه المت
الفلسطيني الشقيق التي اقرتها األعراف اإلنسانية 
والمواثيق الدولية وبشكل خاص حقه في تقرير مصيره 
ٕعلى ترابه الوطني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

  .وعاصمتها القدس الشرقية

واشار خرفان الى تأكيد االردن بأن تحقيق 
الشامل يقضي انهاء االحتالل اإلسرائيلي السالم العادل و

لألراضي العربية والفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، 
وان أي طروحات ال تتضمن وضع نهاية لهذا االحتالل 
لن يجلب االمن واالستقرار لشعوبنا، مبينا ان غياب الحل 

العادل والشامل للقضية الفلسطينية سيدفع المنطقة الى 
  .التطرفمزيد من العنف و

ولفت الى ان دور اللجنة يتعاظم في ظل 
االنتهاكات االسرائيلية المتواصلة، وبشكل خاص تجاه 
قطاع التعليم في االراضي العربية المحتلة، ما يضع 
الجميع امام مسؤولياته في التطوير المستمر للبرامج 
التعليمية الموجهة من القطاعات العاملة في هذا المجال 

حتياجات الطالب في األراضي العربية وبما يتناسب وا
المحتلة، والعمل على ضمان وصولها اليهم بالطريقة 

  .الفنية التي تمكنهم من االستفادة منها

وتناقش اللجنة على مدى اربعة ايام، التحديات 
والمعيقات التي تواجه الطالب والعملية التعليمية في 
ا االراضي المحتلة في ظل االنتهاكات التي تمارسه

سلطات االحتالل واستهدافها للطالب والمعلمين والمناهج 
التعليمية ومحاوالت تشويه هذه المناهج واستبدالها 

  .بمناهج اسرائيلية، خاصة في مدينة القدس المحتلة

كما ستبحث اللجنة التهديدات االسرائيلية 
في القدس وبشكل خاص " االونروا"باغالق مؤسسات 

ة تشويه اسرائيل للمنهاج المدارس، اضافة الى مناقش
العربي الفلسطيني وتشويه صورة العرب في المناهج 
االسرائيلية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة تحافظ 
على الهوية الوطنية والقومية وانتمائهم الحضاري 
والتاريخي، وتحقق افضل النتائج على الصعيد العلمي 

  .والمعرفي والتقني

 ٥ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الرجوب يقدم ملف ترشيح القدس عاصمة 
 ٢٠٢٠الرياضة االسالمية لعام 

  

رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية،   قدم-جدة 
اللواء جبريل الرجوب، اليوم االثنين، مشروع اعتماد 



  
  ٢٠٤ 

، خالل ٢٠٢٠القدس عاصمة الرياضة االسالمية "
االجتماع الطارئ للجمعية العمومية لالتحاد الرياضي 
للتضامن االسالمي الذي عقدته في مدينة جدة بالمملكة 
العربية السعودية، النتخاب رئيس لالتحاد الرياضي 

  .للتضامن اإلسالمي

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

  .ض لها القدس هوية وتاريخاتتعر

والقى المشروع ترحيب الجميع واحيل للمصادقة 
من قبل المكتب التنفيذي، الذي انعقد بعد اجتماع 

  .الجمعية العمومية مباشرة

كما أقر الحضور باإلجماع انتخاب األمير عبد 
العزيز بن تركي الفيصل رئيسا التحاد التضامن اإلسالمي 

كد الرجوب أن ، وأ٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة من 
الفيصل لهذا المنصب سينعكس على الرياضة  انتخاب

  .اإلسالمية بمزيد من التطور واإلنجازات

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

  .٢٠٢٠االسالمية 

اتفق األعضاء على تكليف األمانة العامة و
للتنسيق مع مسؤولي ملف مدينة القدس ليتم عرضه 
بشكل نهائي للمصادقة خالل االجتماع الحادي عشر 
للجمعية العمومية القادم، مع التأكيد أن فلسطين هي 
الوحيدة، التي تقدمت بالطلب وفق المعايير المطلوبة من 

  .المياالتحاد الرياضي للتضامن االس

  ٨/٤/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

لجنة مختصة تبحث التهديدات اإلسرائيلية 
  في القدس" األونروا"بإغالق مؤسسات 

  

 استضافت دائرة الشؤون - بترا - عمان
الفلسطينية، اجتماعات لجنة البرامج التعليمية الموجهة 
للطلبة العرب في االراضي العربية المحتلة، بدورتها 

  ". دورة القدس"عنوان التاسعة والتسعين ب

وجاءت االجتماعات برعاية جامعة الدول 
العربية، ومشاركة االردن، ومصر، وفلسطين، وكالة 

، والمنظمة العربية للثقافة "االونروا"الغوث الدولية 
والعلوم، والمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

 الشؤون وقال المدير العام لدائرة. واتحاد االذاعات العربية
الفلسطينية رئيس الوفد االردني المهندس رفيق خرفان 

إن القضية الفلسطينية هي القضية : في كلمته االفتتاحية
المركزية وقضية العرب واألردن االولى، مشيرا الى 
مواصلة األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني جهوده 
 الدؤوبة ومساعيه المتواصلة لدعم الحقوق المشروعة
للشعب الفلسطيني الشقيق التي اقرتها األعراف اإلنسانية 
والمواثيق الدولية وبشكل خاص حقه في تقرير مصيره 
ٕعلى ترابه الوطني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

  . وعاصمتها القدس الشرقية

واشار خرفان الى تأكيد االردن بأن تحقيق 
ل اإلسرائيلي السالم العادل والشامل يقضي انهاء االحتال

لألراضي العربية والفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، 
وان أي طروحات ال تتضمن وضع نهاية لهذا االحتالل 
لن يجلب االمن واالستقرار لشعوبنا، مبينا ان غياب الحل 
العادل والشامل للقضية الفلسطينية سيدفع المنطقة الى 

  . مزيد من العنف والتطرف

اللجنة يتعاظم في ظل ولفت الى ان دور 
االنتهاكات االسرائيلية المتواصلة، وبشكل خاص تجاه 
قطاع التعليم في االراضي العربية المحتلة، ما يضع 
الجميع امام مسؤولياته في التطوير المستمر للبرامج 
التعليمية الموجهة من القطاعات العاملة في هذا المجال 

ي العربية وبما يتناسب واحتياجات الطالب في األراض
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المحتلة، والعمل على ضمان وصولها اليهم بالطريقة 
  . الفنية التي تمكنهم من االستفادة منها

وتناقش اللجنة على مدى اربعة ايام، التحديات 
والمعيقات التي تواجه الطالب والعملية التعليمية في 
االراضي المحتلة في ظل االنتهاكات التي تمارسها 

افها للطالب والمعلمين والمناهج سلطات االحتالل واستهد
التعليمية ومحاوالت تشويه هذه المناهج واستبدالها 

  . بمناهج اسرائيلية، خاصة في مدينة القدس المحتلة

كما ستبحث اللجنة التهديدات االسرائيلية 
في القدس وبشكل خاص " االونروا"باغالق مؤسسات 

ج المدارس، اضافة الى مناقشة تشويه اسرائيل للمنها
العربي الفلسطيني وتشويه صورة العرب في المناهج 
االسرائيلية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة تحافظ 
على الهوية الوطنية والقومية وانتمائهم الحضاري 
والتاريخي، وتحقق افضل النتائج على الصعيد العلمي 

  .والمعرفي والتقني

 ٨ ص٩/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

 عاما من العطاء في ٩٧ "..مدرسة األيتام"
 القدس

  

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

اآلمن لحين التعليم الصناعي للطلبة، حيث تعتبر مالذهم 
  .تخرجهم

 ١٩٢٢تواجه المدرسة التي تأسست من عام "
الكثير من االعتداءات والمضايقات شبة اليومية، بسبب 
موقعها داخل البلدة القديمة، حيث يتعرض طلبتها 

وهيئتها التدريسية لمحاوالت استفزازية من قبل االحتالل 
ومستوطنيه، الذين استولوا عنوة على عشرات المنازل 

، قال رئيس قسم التصميم الجرافيكي في "تلك المنطقةفي 
  .المدرسة أسامة سلهب

تخدم المدرسة الطلبة األيتام والحاالت : وتابع
الخاصة في المرحلة االعدادية والثانوية، باإلضافة إلى 
المنتظمين ممن أنهوا الصف العاشر لدمجه في نظام 

 من التعليم المهني، كما يوجد فيها فرقة موسيقية تعد
أعرق فرق الموسيقى العربية، وفيها مطبعة تعد من 
أولى المطابع في فلسطين كانت تطبع صحف الجهاد 

  .والدفاع الفلسطينية

عاصرت فترة االنتداب البريطاني لفلسطين، "
وتوافد عليها الطلبة من كل حدب وصوب، وتخرج فيها 
مئات الطلبة الذين شغلوا مناصب مرموقة، وهي ثاني 

ية بالبلدة القديمة في مدينة القدس، وتضم مبنى أكبر بنا
، ومسجد الرصاصية، وهو مكون "خاصكي سلطان"تكية 
 طوابق، وتتواجد في الحي االسالمي على بعد ٣من 
 متر من المسجد األقصى المبارك، ويتوفر بها ٢٠٠

ساحات واسعة داخلية مسقوفة وساحات خارجية 
  ."مكشوفة

 حقبتين، األولى شيدت مبانيها خالل: "واستطرد
 عام خالل الحقبة المملوكية، إذ ٧٠٠كانت قبل قرابة الـ 

 غرفة وقاعة ٢٤كان عبارة عن قصر يتكون من 
استقبال، وفي الحقبة العثمانية تم توسيع المبنى، إلى أن 
تم اعادة ترميمه من جديد وتحويله لمدرسة تشكل أولى 

بة في المدارس الرائدة في تقديم التعليم المهني للطل
  ".القدس

وأشار إلى أن المدرسة كانت تقدم مواد مهنية 
 ،مهن تصنيع األحذية: في تخصصات اندثرت اليوم، مثل

ومهن النسيج، ومهن فنية يدوية أخرى، إلى أن تطورت 
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واصبحت تقدم تخصصات في مجال الجرافيكس والطباعة 
  .والنجارة بكافة مراحلها

القديمة بدوره، قال مدير المدرسة في البلدة 
جاءت فكرة تأسيس المدرسة نتيجة ": وفـــــا"عمر غرابلي لـ

الكوارث التي حلت بفلسطين قبل عشرينات القرن 
الماضي، ما أدى إلى زيادة عدد الطلبة من االيتام 

 متر ٤٦٠٠والفقراء، وبالتالي تم استخدام مبنى مساحته 
  .إليوائهم

وأضاف غرابلي، ان الطلبة الذين يأتون عبر 
  نقاط تفتيش، ويتعرضون٤ب العامود يتعرضون لـ با

  .زازات متكررة من قبل المستوطنينالستف

واشار إلى أن للمدرسة فرع آخر في العيزرية تم 
، ويعمل منذ ذلك الوقت بشكل ١٩٨٤استحداثه عام 

بسيط، حيث يعد مأوى للطلبة االيتام ممن يحملون 
  .مجاني بشكل كامل و٢٠٠٣الهوية الفلسطينية بعد عام 

 كان يرتاد المدرسة ١٩٦٧وبين، انه في عام 
 طالب، ولكن العدد تراجع تدريجيا مع ٥٠٠نحو 

  .المضايقات المتكررة من قبل ما سلطات االحتالل

وعن أبرز العقبات التي تواجه المدرسة، قال 
ان المدرسة بشكل دوري تحتاج الى مستلزمات "غرابلي 

ات التعليم المهني، الكتب، واالوراق، وادو: مدرسية مثل
واالحتالل يعرقل دخولها من خالل فرض رقابة شديدة 

  ".عليها

وعن آلية عمل المدرسة في ظل العقبات التي 
نحن نعمل وفق خطط من : يفرضها االحتالل، أوضح

خالل تشجيع الشبان المقدسين على االنخراط بالتعليم 
المهني، لضمان مستقبلهم في العيش الكريم، والصمود 

  ".ى األرضعل

  ٩/٤/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

االحتالل يعقد جلسة للنظر باعتراضات على 
  مشروع القطار الهوائي بالقدس

 

" اللجنـة القطريـة للتنظـيم والبنـاء"تعقد ما تسمى بـ 
اســتماع العتراضــات "فــي القــدس يــوم غــد األربعــاء، جلــسة 

علــى " أهــالي بلــدة ســلوان وتجــار البلــدة القديمــة فــي القــدس
 .، في محيط البلدة القديمة"التلفريك" القطار الهوائي مشروع

وستــــستمع اللجنــــة المــــذكورة لكافــــة االعتراضــــات 
خالل أربعة " التلفريك/ القطار الهوائي"المقدمة على مشروع 

 .أيام حددت باألسبوعين القادمين

سلوان اليـوم عـن / ونقل مركز معلومات وادي حلوة
 ان تعيـــين –اضـــات  مقـــدم االعتر–المحـــامي ســـامي ارشـــيد 

ــن  ــى التــسريع م ــسماع االعتراضــات هــو دليــل عل ــسات ل جل
ــــــسلطات  ــــــة " اإلســــــرائيلية"ال ــــــاء اإلجــــــراءات التنظيمي إلنه

ًللمـصادقة علــى المــشروع، علمـا أن المحــامي ســامي ارشــيد 
كان قدم مطلع الشهر الجاري اعتراضـا علـى مـشروع القطـار 

 في محيط الهوائي والمزمع المصادقة على مخططاته لتنفيذه
القـــدس القديمـــة، باســـم عـــشرات الـــسكان مـــن بلـــدة ســـلوان 
جنوب المسجد األقصى وخاصة من سكان المنازل التي يمر 
المشروع من فوقها، ومن أصـحاب األراضـي والمنـازل والتـي 
تنوي سـلطات االحـتالل مـصادرة منـازلهم أو أراضـيهم لتنفيـذ 

 .المشروع

ـــذلك االعتراضـــات با ـــامي ارشـــيد ك ـــدم المح ســـم وق
عـــشرات التجـــار مـــن البلـــدة القديمـــة، حيـــث يمـــس مـــشروع 

 .القطار الهوائي بالحركة التجارية

القطـار "وأضاف المحامي سامي ارشيد أن مـشروع 
ـــي الخـــاص المحـــيط "اشـــتق مـــن " الهـــوائي المـــشروع الهيكل

 بالعمـل "اإلسرائيلية"، والذي بدأت السلطات "بالقدس القديمة
ي العـام الماضـي أطلقـت عليه قبل حوالي عـشر سـنوات، وفـ

مـشروع القطـار الهـوائي فـي " سـلطة تطـوير القـدس"وأعلنت 
ــدة القديمــة بالــشراكة مــع بلديــة القــدس ووزارتــي  محــيط البل

، حيث يعتبر االحتالل بأن "اإلسرائيلية"المواصالت والسياحة 
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ـــدخل  ـــشروع ي ـــة "هـــذا الم ـــة الوطني ـــشاريع القومي ضـــمن الم
 ".لدة القديمةللمواصالت ونقل السياح إلى الب

وأكــد المحــامي ســامي ارشــيد ان الهــدف األساســي 
 للمـشروع هـو أحكـام الـسيطرة علـى البلـدة القديمـة ومعالمهــا
ومحيطهــا، ومــن مخــاطر المــشروع انــه ينــوي المــس بــبعض 
ـــات  ـــوة، وكـــذلك يمـــس بالملكي البيـــوت فـــي منطقـــة وادي حل
الخاصة للمواطنين في سلوان إضافة إلى ملكيات لمؤسسات 

  ".ة إسالمية ومسيحيةديني

  ٩/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

عائالت مقدسية تعيش هواجس إخالئها من 
  منازلها منتصف الشهر الجاري

 

تعيش أربع عائالت من حي واد ياصول ببلدة 
سلوان جنوب المسجد األقصى، هواجس ومخاوف وحالة 
من القلق وعدم االستقرار، بعد قرار محكمة احتالل 

زية وسط القدس القاضي بهدم منازل هذه العائالت، المرك
 .والذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري

سلوان أن / وأوضح مركز معلومات وادي حلوة
أهالي حي واد ياصول بالبلدة يحاولون منذ سنوات 
ترخيص منشآتهم السكنية، وقدموا مخططات للبناء 

 في للجهات المختصة على ضوء الضائقة السكنية
المنطقة، إال أن ذلك طلباتهم قوبلت بالرفض من البلدية، 

 ٤ومؤخرا أصدرت المحكمة المركزية قرارا يقضي بهدم 
 .منازل في الحي

ونقل المركز عن عضو لجنة الدفاع عن أراضي 
وعضو في لجنة حي واد ياصول خالد / وعقارات سلوان

ت الشويكي قوله أن المنازل المهددة بالهدم تعود لعائال
، ٢٠٠٠، وهي قائمة منذ عام "برقان، والقاق، وكاشور"

البناء دون "وفرضت على كل عائلة مخالفات وغرامات 
 . ألف شيكل عن كل منزل١٠٠، حيث تجاوزت "ترخيص

أن العائالت المذكورة حاولت "ولفت الشويكي إلى 
على مدار السنوات الماضية ترخيص المنازل من الجهات 

 هو الرد في كل مرة، حتى المختصة ولألسف الرفض
أصدرت المحكمة المركزية مؤخرا قرارا بهدم المنازل 

 ."وسيدخل حيز التنفيذ في الرابع عشر من الشهر الجاري

ّوأوضح الشويكي أن بلدية االحتالل تدعي أن 
يمنع فيها " أرض خضراء"المنطقة تصنف على انها 

 تم البناء، وبعد توجهنا للبلدية خالل السنوات الماضية
 شهرا لترخيص ١٢- أشهر٥إمهال العائالت ما بين 

منشآتهم، علما أن إجراءات الترخيص وتحويل األرض 
 ٤بحاجة ألكثر من " منطقة يسمح بها البناء"الى 

 .سنوات

وأضاف الشويكي ان أهالي حي واد ياصول 
، ومنذ ٢٠٠٢قدموا مخططات تنظيم للمنطقة منذ عام 
بلدية والمحاكم ذلك الوقت يخوضون صراعا في ال

  .المختلفة للموافقة على المخططات المقدمة

 ٩/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

اختيار مدينة القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية 
٢٠١٩  

السيد إيهاب بسيسو،  أعلن – قنا – رام اهللا
وزير الثقافة الفلسطيني، اليوم، عن اختيار مدينة القدس 

  .٢٠١٩ة للعام عاصمة للثقافة اإلسالمي

وأوضح بسيسو، خالل مؤتمر صحفي، أن مدينة 
للثقافة اإلسالمية للعام  القدس استلهمت دورها كعاصمة

 ، بناء على قرار وزراء الثقافة العرب عبر٢٠١٩

  .٢٠١٨مؤتمرهم الذي عقد في عام 

وضعنا هذا اإلعالن أمام تحديات : "وأضاف
جابهتها، وبما على م أهمها سياسية، لكننا ما زلنا قادرين

أن القدس تحت االحتالل اإلسرائيلي، فإن التخطيط 
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من حيث اإلمكانات وحرية العمل، كما أن هناك  سيختلف
  ".بسياسات االحتالل تحديات ذات طابع تمويلي مرتبط

وأكد أن البرنامج الثقافي سيكون على كامل 
جزء من الفعاليات  الجغرافيا الفلسطينية، كما سيكون

  .أسابيع الثقافة في الدول العربيةموجودا في 

  ٨/٤/٢٠١٩العرب القطرية 

* * * * *  

االحتالل يدفع بالشباب المقدسي : مؤتمرون
  نحو االنحراف

دعا المشاركون في اجتماعات الدورة  -عمان 
الثالثة والسبعين للجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة 

لتربوية العرب في األراضي العربية المحتلة األجهزة ا
واالعالمية العربية لتكثيف جهودها المشتركة لكشف 
االثار المدمرة لجدار الفصل العنصري على العملية 

  .التربوية بكل مستوياتها المدرسية والجامعية

كما دعوا في ختام مداوالتهم في دائرة الشؤون 
الفلسطينية الى تسليط األضواء على االنتهاكات 

 األراضي المحتلة عبر تكثيف االسرائيلية المتواصلة في
النشاطات المدرسية الثقافية بما في ذلك المسابقات 
والندوات والمؤتمرات وتخصيص يوم دراسي للتضامن مع 
الطالب الفلسطيني وابراز دور المقاومة الوطنية 
الفلسطينية والعربية في مناهضة االحتالل االسرائيلي 

  .ومخططاته االجرامية

ة الشؤون الفلسطينية رئيس وقال مدير عام دائر
الدورة المهندس وجيه عزايزة ان المشاركين أكدوا حق 
الالجئين والنازحين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم وفقا 
لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتعزيز وتطوير 
البرامج والدراسات التي تدعم هذا الحق المشروع كما 

وضوع االسرى الفلسطينيين طالبوا الدول العربية بابراز م
والعرب في سجون االحتالل في وسائل االعالم العربية 

  . وبخاصة االعالم التربوي

وأضاف لوكالة األنباء األردنيــة أن المشاركين 
الذين مثلوا األردن وسورية ومصر وفلسطين والجامعة 
العربية اضافة الى اتحادات االذاعات العربية والمنظمة 

ية والثقافة والعلوم طالبوا المنظمات الدولية العربية للترب
المعنية وبخاصة اليونيسيف االستمرار في فضح 
االنتهاكات االسرائيلية لحقوق الطفل العربي في فلسطين 
والجوالن استنادا الى الوثائق واالتفاقيات الدولية ودعم 
مستلزمات التعليم للطلبة الذين اليستطيعون الوصول الى 

  .مدارسهم

شدوا المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية ونا
للطلبة العرب في االراضي العربية المحتلة وضمان سير 
العملية التربوية والتأكيد على استمرار وكالة الغوث 
الدولية األونروا في تقديم خدماتها التعليمية للطلبة 

  .الفلسطينيين في مناطق عملياتها

ية والتلفزيونية وفيما يتعلق بسير البرامج االذاع
على ضرورة إلى أن المشاركين أكدوا  الموجهة أشار

 وانتاج البرامج الموجهة الخاصة باظهار األهمية اعداد
الدينية والتاريخية للقدس البطال االدعاءات واالجراءات 
االسرائيلية التي ترمي لتهويد المدينة المقدسة وعزلها 

 . العنصريعن باقي المناطق الفلسطينية بجدار الفصل

  ١١/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

اختتام مؤتمر لجنة البرامج التعليمية للطلبة 
 العرب في األراضي المحتلة

  

 اختتمت لجنة البرامج التعليمية -  عمان
الموجهة للطلبة العرب في األراضي العربية المحتلة، 
اليوم األربعاء دورة اعمالها التاسعة والتسعين التي 

 دائرة الشؤون الفلسطينية، بمشاركة كل عقدتها في مقر
، "االونروا"من مصر، وفلسطين، ووكالة الغوث الدولية 

، والمنظمة )األلكسو(والمنظمة العربية للثقافة والعلوم 
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والتي ) االيسيسكو(االسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
  ."دورة القدس"حملت عنوان 

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية 
المهندس رفيق خرفان أن القضية الفلسطينية هي قضية 
األردن األولى، ويواصل بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني 
جهوده الدؤوبة ومساعيه المتواصلة لتلبية كافة الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني التي أقرتها األعراف 
اإلنسانية والمواثيق الدولية وبشكل خاص حقه في تقرير 

ٕ على تراب وطنه واقامة الدولة الفلسطينية مصيره
  .المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وأعرب مسؤول ملف التنمية والشؤون 
االجتماعية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية بجامعة 
الدول العربية الدكتور محمد شقورة في كلمة نيابة عن 
األمين العام، رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية 

ة الدكتور سعيد أبو علي، عن شكره للمملكة ممثلة المحتل
الشؤون الفلسطينية على الحرص   دائرة–بوزارة الخارجية 

الدائم على إنجاح فعاليات مؤتمر لجنة البرامج التعليمية 
وشدد .الموجهة للطلبة العرب في األراضي العربية المحتلة

على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لألمة جمعاء، 
على الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة، وبطالن و

وعدم شرعية القرار األميركي بشأن االعتراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل، متطرقا الى الصعوبات التي تواجهها 
العملية التعليمية في األراضي الفلسطينية المحتلة بسبب 
ممارسات االحتالل ضد الطالب والمعلم الفلسطيني اللذين 

بصالبة في وجه كافة محاوالت االحتالل إلعاقة يقفان 
من جهته، أشار ممثل وفد دولة فلسطين، .عملية التعليم

مدير عام المتابعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم 
أيوب عليان، الى أن االعتداءات اإلسرائيلية ضد قطاع 
التعليم باتت أكثر فظاعة بعد إعالن الرئيس األميركي نقل 

رة، في محاولة بائسة من االحتالل لكسر إرادة السفا
الجيل عبر استهداف التعليم في القدس بانتهاكات يومية 

وممنهجة لعرقلة وصول للطلبة والمعلمين إلى مدارسهم 
من خالل إذاللهم وتفتيشهم جسديا وبشكل مهين، 
وتوقيفهم واحتجازهم على مدخل بوابات البلدية القديمة 

رسهم، عالوة على االعتداء بهدف تأخيرهم عن مدا
اللفظي والجسدي والتهديد والترهيب برفع السالح عليهم، 

  .ٕوكذلك االعتداءات على المدارس واغالقها

وأشادت اللجنة في ختام أعمالها بجهود جاللة 
الملك عبداهللا الثاني صاحب الوصاية على األماكن 
المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، 

 عن المقدسات وحمايتها، وجددت رفضها لكل والدفاع
محاوالت إسرائيل المساس بالرعاية والوصاية الهاشمية، 
مثمنة الدور األردني في رعاية وحماية وصيانة 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس وجهود 
الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة 

مقدسات اإلسالمية المشرفة، وجهود وزارة األوقاف وال
األردنية في دعم المسيرة التعليمية في مدارس مدينة 

  .القدس

" مدرستي فلسطين"كما اشادت اللجنة بمبادرة 
التي أطلقتها جاللة الملكة رانيا العبداهللا، والتي تساعد 
على التخفيف من معاناة الطلبة وتأمين متطلبات 

 من قبل المدارس في القدس والدعوة إلى مبادرات مماثلة
  .الدول العربية

) القوة القائمة باالحتالل(وحملت اللجنة إسرائيل 
كامل المسؤولية عن األضرار التي لحقت بالمؤسسات 
التربوية في األراضي العربية المحتلة بما فيها المؤسسات 

واالستمرار في مطالبة المجتمع ) األونروا(التابعة لوكالة 
لحماية الدولية للطلبة توفير ا" اليونسكو"الدولي وخاصة 

العرب في االراضي العربية المحتلة لضمان سير العملية 
  . التربوية

ودعت اللجنة جميع الدول والمنظمات الدولية 
المختصة بإلزام إسرائيل بعدم إعاقة أو منع بناء مدارس 
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جديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدينة 
، كما دعت )ج(القدس ومناطق ما تسمى بمنطقة 

المنظمات الدولية واإلقليمية المختصة الى اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لوضع حد لمعاناة الطلبة الفلسطينيين 
بالقدس بسبب سياسات االحتالل اإلسرائيلي الرامية إلى 
دفع الطلبة للتسرب من المدارس واستغاللهم كأيد عاملة 

رة، رخيصة، أو الدفع بهم إلى انحرافات اجتماعية خطي
خاصة ما تقوم به من تسهيل ترويج المخدرات بين 
الطلبة والشباب في مدينة القدس، كما دعت الى تقديم 
الدعم الالزم للمؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس 

  .للتصدي لهذه السياسات

وأوصت بتكثيف وتقوية بث البرامج التعليمية 
اصل وسائل التو(واستخدام البدائل التقنية المتاحة 

لتعويض الطلبة عما يفوتهم من تحصيل ) االجتماعي
ًعلمي في مدارسهم نظرا الستمرار إسرائيل في سرقة 
ٕالفضاء الفلسطيني واحكام السيطرة عليه لصالح 
المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة واستمرار عمليات 
الحصار واإلغالق التي تفرضها قوات االحتالل اإلسرائيلي 

  .العربية المحتلةعلى األراضي 

  ١٢/٤/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

استراحة روحية في .. الزاوية األفغانية بالقدس
  الطريق إلى مكة

 

من باب الغوانمة  قريبا – لقدسا – جندي أسيل
المسجد األقصى، تتربع الزاوية األفغانية على أحد أبواب 

مساحة دونم ونصف، لتشكل مساحة للخلوة أسوة بتكايا 
  .َوزوايا أخر أنشئت في العهد العثماني

أنشأ الزاوية األفغانية وأوقفها والي القدس 
ُهـ، وخصصت ١٠٤٣العثماني محمد باشا وذلك عام 

ٕالستقبال وايواء الحجاج األفغانيين الذين كانوا يتوافدون 

باآلالف سنويا لإلقامة بالقدس في طريق ذهابهم أو 
  .عودتهم من فريضة الحج

  حضور تاريخي

جعل األفغانيون مدينة القدس محطة لهم في 
رحلة العبادة، كما خصصت عدد من الزوايا للشعوب 

الزاوية :  الدولة العثمانية بينهااإلسالمية األخرى في زمن
ُالبخارية والزاوية الهندية والزاوية األفريقية والزاوية 
المغربية وغيرها من زوايا البلدان والشعوب التي تنافست 

  .قديما على وضع موطئ قدم لها في مدينة القدس

تابعة   نشأت الزاوية عندما كانت أفغانستان
يزورون فلسطين بحرية للخالفة العثمانية، فكان األفغان 

 ١٩٤٨تامة دون إذن، وتركز وجودهم قبل النكبة عام 
في مدينة يافا، لكنهم انتشروا الحقا في عدة 

كنابلس وقلقيلية والقدس التي استمر وجودهم فيها  مدن
  .حتى يومنا هذا

افظت الزاوية األفغانية على نسيجها المعماري ح
، ويعتبر العثماني القديم مع إجراء بعض الترميمات

مدخلها متواضعا مقارنة مع غيرها من أبنية القدس 
ُالتاريخية، ويعلوه نقش ذكر فيه اسم الزاوية ومؤسسها 

 .وتاريخ بنائها

يؤدي المدخل عبر ممر قصير إلى ساحة 
ُمستطيلة زرعت فيها أشجار ونباتات متنوعة، وتحيط 
بهذه الساحة من الجنوب والغرب اثنتا عشرة غرفة 

واء الحجاج قديما وللخلوة الصوفية، ُخصصت إلي
باإلضافة إلى مطبخ كبير تعلوه مدخنتان حجريتان 

  .ضخمتان، وقد تحول إلى ديوان يجتمع فيه المتصوفون

تحتوي الزاوية على مسجد معلق يقع شرق 
ُالمدخل يصعد إليه بواسطة درج، وتعلوه مئذنة وقبتان  َ ُ

المسجد تظهر خلفهما مئذنة باب الغوانمة إحدى مآذن 
  .األقصى
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سكنت أسر من عائلة األفغاني الموجودة حاليا 
في القدس مدة طويلة داخل الزاوية، لكنها قررت تفريغها 
حاليا للتصوف فسكنت في منازل البلدة القديمة القريبة 

  .منها

وتقيم الزاوية األفغانية ثالثة احتفاالت دينية 
ي سنويا بمناسبة رأس السنة الهجرية والمولد النبو

الشريف وذكرى اإلسراء والمعراج، وتفتح أبوابها طيلة 
شهر رمضان المبارك للمصلين والمعتكفين للتخفيف من 
الضغط على مصليات المسجد األقصى ودورات المياه 

  .فيه

ويطلق على الزاوية أيضا اسم الزاوية القادرية 
نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيالني مؤسس الطريقة 

ية في العالم اإلسالمي، وكان من بين الصوفية القادر
المشايخ القدامى الذين مروا على الزاوية الحاج عبد اهللا 
بن رحمدل شاه األفغاني وهو من أصل تركي ولد في 

، وتولى ١٨٩٠مدينة قرباغ غزني في أفغانستان عام 
 ١٩٣٨مشيخة الزاوية األفغانية بمدينة القدس عام 

  .١٩٧٩ُوترأسها حتى توفي عام 

  تفاالت ومدائحاح

ويحافظ المتصوفون على إقامة نشاطين دينيين 
أسبوعيا، إذ يلتقون مع شيخ الزاوية الحالي عبد الكريم 
ّاألفغاني، وينظمون حلقات للذكر واألناشيد الدينية  ُ
والمدائح النبوية والدروس العلمية، ويحرص المشاركون 
ُفيها على خصوصية هذه الحلقات إذ يمنع خاللها 

ير واستقبال وسائل اإلعالم بشكل نهائي، كما التصو
يرفض أعضاء هذه الزاوية تصويرهم في أي لقاء 

 .صحفي

 ٢٠٠يتراوح عدد المتصوفين في الزاوية بين 
، ويصل عدد المشاركين في االحتفاالت السنوية ٣٠٠و

ُداخل الزاوية إلى آالف ويسمح للسياح األجانب 
ؤولة الوحيدة عن بحضورها، وتعتبر عائلة األفغاني المس

هذه الزاوية الوقفية، واستمر مشايخ العائلة على رعاية 
ٕالمكان واعماره واشغاله جيال بعد جيل ٕ.  

 ١٢/٤/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

أطماع اليهود مستمرة : الرأيالشيخ صبري لـ 
 "األقصى"في 

 

أكد رئيس  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
ان : عكرمه صبري.  دالهيئة االسالمية العليا الشيخ

المقدسيين ال يعولون على نتائج االنتخابات االسرائيلية، 
فاليسار واليمين على حد سواء يمارسون ذات الدور في 

  .المسجد األقصى والقدس وباقي االراضي الفلسطينية

 :الرأيوحذر الشيخ صبري في لقاء خاص بـ
 من أطماع اليهود المستمرة في المسجد األقصى المبارك«

بغض النظر عن الفائز في االنتخابات وبالتالي فان 
األخطار ستبقى قائمة، وعلينا االعتماد على انفسنا في 
الحفاظ على المسجد األقصى وما يلوح في األفق من 
مخططات مرعبة تنال من مكانة المسجد األقصى، 
واعتمدت األحزاب السياسية في دعايتها االنتخابية إقحام 

الدعاء زورا وبهتانا انه جبل الهيكل، المسجد األقصى وا
وان بناء الهيكل المزعوم من اولوياتها بعد الفوز، وهذا 
األمر يؤكد للقاصي والداني ان التنافس بين هذه األحزاب 
يكون على مقدساتنا واراضينا، وفي كيفية تشديد القبضة 
علينا كمقدسيين وكفلسطينيين، ومن يظن ان نتائج 

ير ايجابي علينا فهو واهم، فهم في االنتخابات لها تأث
حالة سباق حول تحقيق األهداف الصهيونية على ارض 

  . «فلسطين

جميع الحكومات االسرائيلية منذ « :واشار صبري
نشأتها أوغلت في قدسنا ومقدساتنا وفي دمائنا، ولم 
يسلم الشعب الفلسطيني من بطشهم وارهابهم، والشواهد 

ن نفذ مجزرة صبرا على االرض ال تعد والتحصى فم
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وشاتيال ال يختلف عن منفذ مجزرة قانا في جنوب لبنان، 
 مع ٧١ـ وكذلك مجزرة دير ياسين التي تزامنت ذكراها ال

  .«اجراء يوم االنتخابات في التاسع من نيسان الحالي

على الكل الفلسطيني ان « :ولفت صبري قائال
 يكون على مستوى المسؤولية تجاه القدس التي هي االن
في مقدمة اولويات الحكومة االسرائيلية القادمة وتنفيذ 
الوعود االنتخابية لكسب اصوات الناخبين، فقد تعودنا 
هجوما شرسا على المسجد األقصى بعد كل انتخابات 

  .«تجري في دولة االحتالل

ولفت صبري الى مخططات االحتالل لتهويد 
 ١٩٦٧منذ احتالل المدينة عام « :المسجد األقصى قائال

ومخططات االحتالل لم تتوقف تجاه المسجد األقصى 
والتي بدأت بهدم حارة المغاربة والسيطرة على حائط 
البراق ثم الحفريات التي وصلت إلى أركان المسجد 
األقصى واألنفاق واقامة مدينة توراتية اسفل المسجد 
األقصى وتزوير الحقائق وعلى األرض فالتهويد مستمر 

 بشكل كبير جدا يصل إلى اكثر من واالقتحامات أصبحت
عشرين الف مستوطن في العام واألعداد تزداد يوما بعد 
يوم بدعم مخابراتي أمني اضافة إلى تشجيع المستوى 
السياسي، ولوال يقظة المقدسيين والحاضنة الشعبية، 
لنجح االحتالل في تمرير بعض المخططات 

 .>>...»المرعبة

  ٦ ص١٣/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  "األقصى"ً ألفا يؤدون صالة الجمعة في ٦٠
  

 ٦٠أدى نحو  - كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
الف مصل صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك في 
ظل انتشار عسكري إسرائيلي على أبواب المدينة 
والمسجد األقصى، وذلك بعد خفض حالة التأهب عقب 

العتيقة ازدحامات وشهدت المدينة . االنتخابات اإلسرائيلية
  .وحركة تجارية نشطة قبل وبعد الصالة

ودعا خطيب المسجد األقصى الدكتور الشيخ 
إسماعيل نواهضة الى وقف التناحر ونزيف الدم في 
الدول العربية المحيطة ورص الصف الفلسطيني والعربي 
وانهاء االنقسام وجمع الكلمة لمواجهة التحديات الداخلية 

الرامية لتصفية " صفقة العصر"ح واإلقليمية عشية طر
ًالقضية الفلسطينية، داعيا الى التصدي للهجمة الشرسة 
التي تستهدف االمتين العربية واإلسالمية فالقادم مجهول 

  .وقد تشتد االزمة

نواهضة انه البد من وقف الحرب التي . وقال د
تنهش باألمة وتضيع طاقاتها وتهدم اقتصادها وتقضي 

رق األخضر واليابس في عملية تدمير على مقدراتها وتح
ًذاتي مشددا على أهمية وقف هذه الحروب والنزاعات 
العربية واإلسالمية والتفرغ للقضية المركزية، قضية 
القدس وفلسطين والمسجد األقصى المبارك أولى 

  .القبلتين

وأضاف ان القدس وأرض االسري والمعراج 
ة بعيدة تتعرض لهجمة خطيرة وشرسة تتطلب وقفة صادق
ًمؤكدا . عن الشعارات والبيانات لذود عنها وعن مقدساتها

ان الحقوق ال تضيع بالتصريحات والوعود من أعداء هذه 
  .االمة وهذه المقدسات

وأوضح ان القدس تاج فلسطين واالقصى درة 
هذا التاج ومصلياته جزء من عقيدة المسلمين حقيقة 

. غير ذلكراسخة الى يوم الدين، لن تستطيع قوة ان ت
ومهما غيروا بالخرائط وغيروا في المواقف والشعارات 
فالقدس عربية إسالمية واالقصى للمسلمين وحدهم 

ٰسبحان الذي َأسرى  ((مسجد، بقرار من رب العالمين، َ ْ ِ َ َْ ُ
ِبعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد اَألقصى الذي  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َْ ْ َْ َِ ِ َ َ َ ْ ْ ً ِ

َباركنا ح ََ ْ َوله لنريه من آياتنا َ ُِ ِ َِ َْ ُ ُِ َ ُ إنه هو السميع البصيرۚ◌ْ ِ َِ ْ ُ  َ ُ ُ ِ(( ،
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ً دونما ال تخضع للنقاش وال ١٤٤بكافة مصلياته مسجد، 
  .للمفاوضات وال تخضع لقوانين االحتالل

 ٦ ص١٣/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ما زال عدد كبير من النقوش التاريخية : شيك
  وبة القدسغير المكتشفة التي تؤكد عر

قدم العالم والباحث  -   حسام عطية- عمان
. واألكاديمي األميركي المتخصص في التاريخ واآلثار د
 روبرت شيك، محاضرة موثقة ألقاها باللغة العربية تناولت

 النقوش العربية التاريخية في المتحف اإلسالمي بالصور
في المسجد األقصى، تخللها شرح تفصيلي ألهمية هذه 

في كتابة تاريخ القدس، واستعرض كذلك مجموعة النقوش 
غير منشورة من النقوش التاريخية العربية والتي ما زالت 
غير مكتشفة ترجع إلى الفترات األموية والعباسية والفاطمية 

  . واأليوبية والمملوكية والعثمانية

وذكر الدكتور شيك أن عدد النقوش الحجرية 
ٍاإلسالمي في المسجد التاريخية التي يحتفظ بها المتحف 

ً نقشا تاريخيا ما زال عدد كبير منها غير ١٢٢األقصى هو  ً
  .معروف

ويعد الدكتور شيك الذي استضافه منتدى الفكر 
العربي، أحد أبرز الباحثين واألكاديميين العالميين عن 
تاريخ القدس، حيث عمل على دراسة القدس منذ سنة 

ً ونشر عددا كبيرا من الدراسات ا١٩٩٤ لتوثيقية العالمية ً
  .عن القدس في الفترات اإلسالمية والفترة البيزنطية

محمد هاشم . ّوعقب على المحاضرة المؤرخ د
. غوشه، وأدار اللقاء األمين العام لمنتدى الفكر العربي د
. محمد أبو حمور، الذي أشار في كلمته التقديمية إلى أن د

 إبراز جانب شيك يعتبر من كبار العلماء الذين ساهموا في
مهم من الحقائق الموضوعية واالستنتاجات العلمية 
المتعلقة بالحقوق العربية التاريخية في القدس منذ عهد 

  .م. ق٣٠٠٠ُاليبوسيين بناتها األوائل 

إن النقوش األثرية من أهم : أبوحمور. وقال د
المصادر التاريخية، وتؤكد النقوش العربية المحفوظة في 

في بيت المقدس عروبة المدينة وهويتها المتحف اإلسالمي 
وحقوق العرب والمسلمين فيها إزاء المحاوالت اإلسرائيلية 
المستمرة في تشويه التاريخ والتراث والحضارة، وتغيير 
معالمها، وتهويد المدينة وشرعنة االستيطان وطمس حقوق 

  .أهلها العرب المسلمين والمسيحيين على السواء

 القدس من أغنى مدن إن: أبوحمور. وأضاف د
العالم بالتراث الحضاري بما في ذلك اآلثار البيزنطية إلى 
ًجانب اآلثار العربية واإلسالمية من مختلف العصور؛ مشيرا 
ًإلى قيم اإلنسانية والتنوع الثقافي لهذا التراث تاريخيا وفنيا  ً ّ

كما أشار إلى دور منتدى الفكر العربي من خالل . ًوروحيا
وأنشطته العديدة، والذي » دس في الضميرالق«برنامج 

أسسه سمو األمير الحسن بن طالل ويرعاه منذ عقود، في 
تناول مختلف جوانب تاريخ القدس وحاضرها بأوضاعه 
اإلنسانية السكانية والسياسية واالقتصادية والقانونية 

  .والوقفية

كما رحب المؤرخ الدكتور محمد هاشم غوشه 
كاديميين، منوها أن هذه بالحضور من المهتمين واأل

المحاضرة هي األولى التي يعقدها مركز الحسن بن طالل 
  . لدراسات القدس بالتعاون مع منتدى الفكر العربي

وفي تعقيبه على المحاضرة تحدث الدكتور غوشه 
عن أهمية النقوش الحجرية والخشبية التاريخية في دراسة 

شكل خاص في تاريخ القدس ودور األكاديميين الغربيين ب
االهتمام بهذا النمط من الدراسات التوثيقية المعتمدة على 

  .النقوش كأساس لمعرفة تاريخ المدينة المقدسة

يذكر أن مركز الحسن بن طالل لدراسات القدس 
قد تأسس منذ حوالي شهرين بمبادرة كريمة من صاحب 
السمو الملكي األمير الحسن بن طالل من أجل توثيق 

ري والتاريخي والحضاري لمدينة القدس التراث المعما
وتشجيع الباحثين المتخصصين في العالم لدراسة تاريخ 

 .القدس وتراثها الحضاري
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 ١١ ص١٣/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

بدء تركيب مظالت في باحات األقصى 
  ًاستعدادا الستقبال رمضان المبارك

  

بدأت الطواقم العاملة في األوقاف  - القدس
ي القدس بتركيب مظالت ضخمة في باحات االسالمية ف

ًالمسجد األقصى المبارك تحضيرا الستقبال شهر رمضان 
 .الفضيل

  ٥ ص١٣/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مؤتمرون يجمعون على ضرورة إيجاد آليات 
  عملية لتعزيز الصمود الفلسطيني في القدس

 

 أجمع مشاركون في المؤتمر الوطني –رام اهللا 
 الخاص الفلسطيني في القدس، اليوم حول دور القطاع

االثنين، على ضرورة إيجاد آليات عملية لتعزيز الصمود 
الفلسطيني في القدس، وتحسين الظروف الحياتية 

 .للمقدسيين، وحماية حقوقهم وتعزيز هويتهم

ودعوا في المؤتمر الذي عقد في قاعة أحمد 
الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا إلى إنعاش 

قتصاد القدس وتطويره، وحماية مختلف المؤسسات ا
الوطنية العاملة في القدس وتقوية دورها وتوسيع 
مشاركتها في المجتمع، وتقوية الرابط ما بين القدس 

 .ومحيطها الفلسطيني

وأكد نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو في 
كلمة الرئيس محمود عباس، في الجلسة االفتتاحية 

دس هي قلب القضية الفلسطينية وقلب للمؤتمر، بأن الق
الوجود الفلسطيني وبدونها يفقد الشعب الفلسطيني هويته 

 .ومبرر وجوده

ال دولة : كما يردد الرئيس أبو مازن: "وأضاف
فلسطينية بدون القدس وال سالم بدون القدس وال أمن 

وال استقرار ألحد بدونها، القدس رمز وجودنا وهي أهم ما 
تين العربية واإلسالمية، لذلك رفضنا كل ّيوحدنا مع األم

المقترحات والحلول السياسية التي ال تعيد لنا القدس 
 ".عاصمة لدولتنا

ولفت إلى أن ديوان الرئاسة ومن خالل .. .<<
وحدة القدس، أصدر الخطة اإلستراتيجية للتنمية 

 والتي ٢٠٢٢-٢٠١٨القطاعية في مدينة القدس 
عد دراسة األوضاع وضعت من قبل خبراء ومختصين ب

على األرض والتعرف على االحتياجات الفعلية في مختلف 
 .القطاعات الحيوية

وخاطب الحضور من ممثلين عن القطاع ... >>
القدس : "ًالخاص وأعضاء في السلك الدبلوماسي، قائال

اليوم تناديكم، ونحن ندعوكم لمد يد العون لها باالستثمار 
دس تفتح أبوابها فيها فهذه مسؤولية وطنية، الق

لمشاريعكم التي تتماهى مع أهداف الخطة اإلستراتيجية 
الرسمية، ونحن في الرئاسة والحكومة الفلسطينية، 
وبتعليمات وتوجيهات الرئيس سوف نذلل لكم كل العقبات 

 ".ّونسهل العمل قدر المستطاع

ندعوكم إلى المبادرة والعمل لعقد : "وأضاف
يع الشرفاء الغيورين مؤتمر استثماري أوسع يضم جم

على عروبة مدينة القدس وصمود أهلها، إلطالق 
المشاريع التنموية على أرض الواقع، فال شيء أهم 
وأجدى من االستثمار في تعزيز صمود أهلنا في القدس 

 ".عاصمة فلسطين األبدية

إن "من جهته، قال وزير االقتصاد خالد العسيلي 
نتهاكات المستمرة افتتاح أعمال هذا المؤتمر في ظل اال

لجميع قرارات الشرعية الدولية من قبل االحتالل 
ًاإلسرائيلي وبدعم من اإلدارة األمريكية، يعد تجسيدا لرؤية 

ً، مشيرا "القيادة والحكومة الفلسطينية لدعم مدينة القدس
إلى مدى الوعي وااللتزام الوطني للقطاع الخاص بدعم 

 . القدساقتصادنا الفلسطيني وخاصة في مدينة
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ولفت إلى أن اإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة إلى 
تهويد المدينة المقدسة وفرض سياسة األمر الواقع لتغيير 
معالم المدينة، قد فاقمت من األزمة االقتصادية 
ًواالجتماعية، الفتا إلى أنه على الرغم من جهود الحكومة 
من خالل وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس، بتقديم 

انيات سنوية والدعم المباشر للقطاع الخدمي الصحي ميز
ًوالتعليمي والرياضي والثقافي، عالوة على الدعم العربي 
واإلسالمي، إال أن االحتياجات ال تتوافق وحجم التحديات 

 .التي نواجهها

ودعا القطاع الخاص إلى تحمل .. <<
المسؤولية الوطنية والمساهمة في دعم مدينة القدس عن 

تنمية واالستثمار وخلق الشراكات مع الدول طريق ال
العربية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات القدس ونظيراتها 

  .في باقي أنحاء الوطن

وأكد أن تنسيق الجهود لتحقيق األهداف ... <<
المرجوة في تعزيز صمود شعبنا في القدس وتمكينهم 
ًيعتبر متطلبا أساسيا ينبثق من إيماننا بالمسؤولية  ً

ًة تجاه مدينة القدس، مشيرا إلى استعداد وزارة الوطني
االقتصاد الوطني لتقديم كافة الدعم والتسهيالت الالزمة 

 .أمام القطاع الخاص للعمل في مدينة القدس

من جهته، أشار أمين سر المجلس التنسيقي 
لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، ورئيس االتحاد 

يل، إلى أن المؤتمر العام للصناعات الفلسطينية بسام ولو
يعد إحدى الخطوات العملية الالزمة في تنفيذ الخطة 
الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في القدس 
ًالمحتلة، الفتا إلى أن الطواقم والفرق الفلسطينية الممثلة 
لكافة مكونات مجتمعنا الوطني في القدس ومن خارجها، 

لقدس للسنوات أعدت خطة وطنية متكاملة للتنمية في ا
المقبلة، ضمن محور خطة التنمية الوطنية، والتي شملت 
مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والصحية 
والتعليمية والثقافية وغيرها، كما أبرزت واقترحت المجاالت 

والمشاريع المجدي االستثمار بها من النواحي االقتصادية 
 .واالجتماعية والسياسية

 أكد سفير منظمة التعاون من جانبه،... <<
ًاإلسالمي أحمد الرويضي، في كلمة ألقاها ممثال عن 
األمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، أن التحديات 
ّالخطيرة التي تشهدها مدينة القدس قد شكلت محور 
انشغاالت المنظمة وتحركاتها السياسية في اآلونة 

على األخيرة، حيث بادرت لعقد اجتماعين استثنائيين 
مستوى القمة اإلسالمية في اسطنبول خالل أقل من 
ٕسنة، أسفرت عن اتخاذ قرارات تضمنت مواقف واجراءات 
سياسية وقانونية واقتصادية ضد الدول التي تحاول تغيير 
الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وجددت 
االلتزام الثابت بالعمل على دعم الوجود والنضال والهوية 

الفلسطيني الخالد في مدينة القدس، وتعزيز والتراث 
صمود أهلها المقدسيين المرابطين، مسلمين ومسيحيين 
على حد سواء، وثبيتهم على أرضهم والدفاع عن 

 .حقوقهم

وشدد الرويضي على أن أفضل رصيد لمدينة 
القدس هو صمود أبنائها وتمكين مؤسساتهم الوطنية من 

سية ألهلها، الذين االستمرار في تقديم الخدمات األسا
يحملون لواء الدفاع عن مدينتهم وهويتها وتاريخها 
ًوأماكنها المقدسة نيابة عنا جميعا، مؤكدا حرص منظمة  ً ّ
التعاون اإلسالمي على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء 
ًلتقاسم المسؤولية والعمل سويا ضمن روح الفريق الواحد 

ذ الخطة من أجل إيجاد اآلليات المناسبة لتنفي
اإلستراتيجية، مستفيدين في ذلك من إمكانات وطاقات 
وموارد يمكن تسخيرها في الدول اإلسالمية لدعم صمود 
المقدسيين وتمكينهم من الحفاظ على مدينة القدس، 

 .العاصمة األبدية لدولة فلسطين

ّوأوضح أن هذا المؤتمر يشكل فرصة ... <<
في دعم إلبراز مساهمة القطاع الخاص الفلسطيني 
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مشاريع القدس من خالل مسؤوليته المجتمعية، للبناء 
عليه واالستفادة منه كنموذج لعقد مؤتمر مانحين، 
بمشاركة الدول األعضاء، ومنظمات المجتمع المدني، 
والصناديق ووكاالت التنمية واألجهزة المتفرعة 
ًوالمتخصصة، لحشد الدعم لمدينة القدس وفقا للخطة 

 .اإلستراتيجية

جهته، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق من 
ووقفية القدس منيب المصري، ضرورة تبني التوصيات 
واالقتراحات التي قدمها المتحدثون في المؤتمر، وتشكيل 
لجنة متابعة لتطبيقها على أرض الواقع وتوزيع األدوار 
حول كيفية االستثمار ودعم أهلنا في القدس، لمواجهة 

 .مخططات االحتالل لتهجيرهم

ّوثمن مواقف الرئيس محمود عباس الثابتة تجاه 
ًقضية القدس، مؤكدا أن القطاع الخاص الفلسطيني 
والمجتمع المدني يلتف حول القيادة الفلسطينية الشرعية 

 .ويدعمها بكل ما يمتلك من قدرات

وأشار إلى أن صندوق ووقفية القدس بدأ العمل 
القدس، على الخطة اإلستراتيجية للتنمية القطاعية في 

ًمشددا على قدرة القطاع الخاص موحدا على حماية  ًّ
 .ٕالقدس واعمارها وخلق استثمارات فيها

بدوره، قال مدير عام وحدة القدس في ديوان 
الرئاسة معتصم تيم إن مسؤولية الدفاع عن القدس 

ّسنمضي موحدين "وحمايتها هي مسؤولية جماعية و
يامة وكافة لحماية القدس والمسجد األقصى وكنيسة الق

 ".مقدساتنا

والجدير ذكره أن الخطة اإلستراتيجية ... <<
للتنمية القطاعية في القدس تسعى إلى تقوية صمود 
ًشعبنا في مدينة القدس خاصة، وذلك بتأسيس قاعدة 
ًصلبة ومتكاملة وتشكل ضمانا لتسوية سياسية عادلة ّ .

ولتحقيق هذا الهدف، تحدد الخطة األولويات التنموية 
طاعات المختلفة، وتعالجها عبر تطوير المشاريع للق

وينص الهدف األعلى للخطة . ألبناء شعبنا في المدينة
القدس الشرقية العاصمة األبدية لدولة فلسطين، "على أن 

وهي تمتلك المقومات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
  ".كاملة، وهي بذلك جاذبة للحياة والعمل

  ١٥/٤/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  

وزير شؤون القدس يحذر من تصاعد وتيرة 
  الهجمة اإلسرائيلية في المدينة

  

وزير شؤون القدس، فادي  حذر –وكاالت 
الهدمي، من تسارع وتيرة الهجمة اإلسرائيلية التهويدية 
ٕفي المدينة، وتهجير المواطنين المقدسيين واحالل 

  .محتلةالمستوطنين بهدف إحكام الضم للمدينة ال

، اليوم »صوت فلسطين«وقال الهدمي إلذاعة 
الثالثاء، إن إسرائيل تهدف إلى ضم القدس من خالل 
عدة إجراءات تتخذها في المدينة من هدم ومصادرة 
ًومضايقات واستيطان، مؤكدا تصدي المقدسيين ألي 

 .محاوالت تهويدية للنيل من المدينة المقدسة

ز صمود ودعا الهدمي إلى تدخل عاجل لتعزي
المقدسيين والعمل على إيجاد خطط تطويرية لتغيير 
األوضاع اإلسكانية والسياحية واالقتصادية في المدينة، 
إضافة إلى وجود تدخالت لعالج األزمات التي يعاني منها 
المقدسيون، إضافة إلى توفير الدعم القانوني للمقدسيين 

في لمحاربة استيالء االحتالل على ممتلكات المقدسيين 
  .المدينة

  ١٦/٤/٢٠١٩المصري اليوم 

* * * * *  

منحة مغربية لترميم .. بالتنسيق مع األردن
 األقصى
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قرر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، 
بصفته رئيس لجنة القدس، تخصيص منحة مالية، 
كمساهمة من المملكة المغربية في ترميم وتهيئة بعض 

، وفي محيطه، الفضاءات داخل المسجد األقصى المبارك
  .بالتنسيق مع األردن

وأفاد بالغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
الدولي المغربية بأن هذه المنحة تندرج في إطار الجهود 
الدؤوبة والمتواصلة التي ما يبذلها الملك محمد السادس 

وذلك بحسب . على كافة األصعدة لمدينة القدس الشريف
 ."وكالة المغرب العربي لألنباء"

تأتي المنحة المالية "وبحسب البيان المغربي 
دعما لصمود المقدسيين، ودفاعا عن الوضع التاريخي 
لهذه المدينة، وتأكيدا على هويتها الحضارية، ورمزيتها 
الدينية كفضاء مفتوح للتعايش والتسامح بين مختلف 

 ."األديان السماوية

وأوضح البيان أنه سيتم، في هذا اإلطار، إرسال 
ماريين وصناع تقليديين مغاربة لصيانة األصالة مع

 .المعمارية العريقة للمسجد األقصى

الملك محمد "وخلص البيان المغربي إلى أن 
السادس، قد أمر أن تتم هذه العملية بتنسيق مع دائرة 
األوقاف اإلسالمية في القدس، التي تتبع لوزارة األوقاف 

 ."األردنية

  ١٨/٤/٢٠١٩خبرني 

* * * * *  

االحتالل يحاول استغالل األعياد : المفتي
  اليهودية لفرض واقع جديد في األقصى

 

والديار  القدس مفتي أكد – سوا – القدس
 المقدسة الشيخ محمد حسين، اليوم االثنين، ان االحتالل

 اليهودية القتحام األعياديحاول استغالل حجة  اإلسرائيلي
 .واقع جديد  وفرضاألقصىالمسجد 

الرسمية " صوت فلسطين" إلذاعة وقال حسين
ان إسرائيل تستغل األعياد ألغراض  االثنين، اليوم

وتغيير الواقع الديني  سياسية بهدف تهويد المدينة فيها
  .والتاريخي للمدينة المقدسة

 االحتالل في المدينة إجراءات ان إلىوأشار 
المقدسة لن تثني المقدسيين عن الدفاع عن مدينتهم 

 .ومقدساتها

السياق اعتبر حسين اقتحامات المسجد  فيو
 في مدينة اإلبراهيمي  في القدس المحتلة والحرماألقصى

 ً واعتداء على حرمة المساجدإسرائيليةالخليل غطرسة 

  .ةوالعباد

  ٢٢/٤/٢٠١٩وكالة سوا اإلخبارية 

* * * * *  

  

  

  آالف يشاركون درب اآلالم.. القدس
  

وذكس شارك آالف المسيحيين األرث -وكاالت 
في شوارع " الجمعة العظيمة"من أنحاء العالم في طقوس 

" القيامة"القدس القديمة، وسط قرع أجراس كنيسة 
 .بحزن، وتواجد أمني إسرائيلي كثيف

وصدحت، منذ الصباح الباكر، في محيط كنيسة 
، بصوت المطربة "رتبة جنازة المسيح"القيامة تراتيل 
اليوم علق "، و"ظمكيا يسوع الحياة نع"اللبنانية فيروز 

 ."على خشبة

وانطلق موكب المصلين من محكمة بيالطس 
البنطي، حيث حكم على المسيح بالصلب، سيرا على 

 على درب اآلالم قبل ١٤ خطاه مع توقف عند المراحل الـ
الوصول إلى مكان صلبه في الجلجلة، وثم المغسل داخل 

   .كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة
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، من أقدس األماكن لدى "القيامة" كنيسة وتعتبر
المسيحيين، الذين يؤمنون بأنها شيدت في موقع دفن 

 .المسيح ثم قيامته

من جهتها، عززت الشرطة اإلسرائيلية من 
تواجدها في المدينة القدس القديمة، وأغلقت الطرق 

 .المؤدية إلى الكنيسة بالحواجز الحديدية

الة الجمعة ، مع ص"الجمعة الحزينة"وتزامنت 
لدى المسلمين وازدحمت البلدة القديمة بالحجاج 
والمصلين والسياح والسكان في ظل الحواجز واإلغالقات 

 .داخل البلدة

وقال رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس 
رسالتنا اليوم "المطران عطا اهللا حنا، لإلعالميين، إن 

ة عشية االحتفاالت بعيد القيامة المجيد ستبقى رسال
الثبات والصمود والبقاء في هذه األرض المقدسة فنحن 
متشبثون بفلسطين والقدس عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة 

 ."أهم مقدساتنا

من أجل مدينة القدس "ودعا حنا إلى الصالة 
ومن أجل شعبنا الفلسطيني لكي يعيش بحرية وسالم، 
ومن أجل المشرق العربي لكي تسود ثقافة المحبة 

 ."مواإلخوة والسال

٢٧/٤/٢٠١٩ اإلخباري RTموقع 

* * * * *  

��ذא	��������  

ِعاما من الوصاية الهاشمية على  ٩٥ ِّ َ ً
ِالمقدسات اإلسالمية في القدس ُ ِ ِّ ّ وتستمر.. ُ َ 

  

َمصطفى الرياالت َ ُ 

ِالتحركات األردنية تجاه القضية الفلسطينية  ِّ ّ ُّ ُ ُ 
ُوالقدس، ليست مجرد كالم ال يتطابق مع أ ٍ  ْ ِ ّفعال أو أنه ُ ٍ

يدخل تحت باب المناورات السياسية، فالموقف القومي  ُ ِ ِّ ُ ِ َ ُ
ًالشجاع والفعال لألردن قيادة وحكومة وشعبا، ليس جديدا  ًُ ً ً  ُ ّ
َبل هو امتداد لتلك المواقف القومية المبدئية، التي التزم  َ ِ ِ ِّ ّ َ ٌ
ِبها األردن دوما، انطالقا من استشعاره لمسؤوليته  ِ ً ً

ّة في مناصرة قضايا الحق العربي، وفي مقدمتها ّالقومي ُ  َ ِ ِ
ِقضية الشعب الفلسطيني والتزامه بحماية المقدسات ِ ِّ ُ  ِ ُ.  

َبلغة صريحة وواضحة، يجدد الملك الموقف  ُ ُ ّ ُ ٍ ٍ ٍَ
ُالقدس خط أحمر، ومن غير المسموح المساس : األردني َُ َِ ِ ُ ٌ

ُبالمسجد األقصى الشريف، وهذا الموقف ينطلق ُ ّ  من ِ
الواجب الديني واإلنساني والتاريخي المجيد لألردن تجاه  ِ    ِ
ِالمقدسات، كونها قضية مقدسة وغير قابلة للتفريط  ٍ ً ًّ ُّ

والمساومة، وهي بوابة كل الحلول للصراع العربي ِ ّ ِ ُ  ُ ِ ُ- 
  .اإلسرائيلي

ًوجهود القيادة الهاشمية، ليست خافية على  ْ ِ ِّ ُ
ِأحد، في الذود عن  ّ ِالقدس وعروبتها، وعن مقدساتها ٍ ِّ ُ ُ ِ ُ

ِوأهلها المرابطين، والسعي الحثيث للمحافظة على  ِ ُِ َُ ِ ّ َ
ِالمقدسات فيها، واعمارها وادامتها وحماية طابعها  ِ ِ ِٕ ِٕ ّ ُ
َوهويتها العربية، ومنع محاوالت تهويدها، ولتبقى  ِ ِ ِ ُِ ِ ّ

ًالمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها خطا أحمر أردني َ ً ُ ُّ َّ ُُ ا، ّ
ُتجسيدا للموقف األردني الثابت والراسخ، الذي يقوم على  ِ ّ ِ  ً
ِأساس قيام الهاشميين بمسؤولياتهم التاريخية والشرعية  ِ ِّ ّ َ ِ ِ
ِوالدينية والقومية واإلنسانية، تجاه المدينة المقدسة،  ِ ِ ِ ِّ ُ ّ ّ ّ

َواألماكن اإلسالمية والمسيحية فيها، على حد سواء ِ ِّ ّ ِ.  

ُظل الصوت األر  دني- وال يزال وسيبقى َ َ- 
َمرفوعا بقوة وشجاعة في المجاهرة بكلمة الحق دون  ِ ٍِ ٍُ ّ ً
ِخوف أو تردد في الدعوة الصادقة إلى التضامن والوحدة  ِ ٍ ٍِ ّ ّ ِ ّ 
ِبين أبناء األمة العربية واإلسالمية في مواجهة التحديات  ِ ِ ِ ِ ِّ ُ ّ ّ ّ َ

َوالمخاطر التي تحدق بهم على أكثر من صعي ِ ِ ِِ ُ ٍد ومكان، ُ ٍ
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َوصوال إلى ما يحقق مصلحة األمة واالنتصار لقضاياها،  َ ِ َ َ ُ ّ ُ ً
وبخاصة القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني ِ ّ َ َ َّ ّ ٍ.  

ِالوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة في  ّ ُ ِ ُ ُّ ِ
ِالقدس الشريف تجسد أهمية القدس بالنسبة لجاللة  ِ ِِ ُِ َُ ّ ُ  ُ ّ

الملك واألردن، وه ِ ِي استمرار للدور الهاشمي في رعايتها َ  ِ ّ ٌ
وحمايتها، ولتعزز التعاون األردني الفلسطيني التاريخي    َ ّ َ ّ ُ ِ
ِفي حماية األماكن المقدسة من انتهاكات االحتالل  ِ ِ ِّ ُ ِ
ِالتعسفية والدفاع عن المقدسات، خصوصا في المحافل  َ ًُ ِ ِّ ِّ ّ ّ

ًالدولية، وهي بالقطع ليست منازعة لأل ْ ِ ِ ردن على ّ
ِفلسطين، بل لنصرة الفلسطينيين في المطالبة بحقوقهم  ِِ ُ َ َُ
ٌالعادلة والمشروعة، ذلك أن الوصاية هي دينية وقانونية  ٌّ ّ َ ِ ّ َ ِ َِ َ
ِوادارية، َأملتها المسؤولية التاريخية والدينية للهاشميين  ُ ُ ُّ ّ ّ َّ ْ َ ْ ٌ ٕ
ُعلى هذه المقدسات التي تتهددها األخطار التهويدية  ُ ُ  ِ ّ ُ

ِلمتعددة، وهي تهدف للحفاظ على الوالية العربية ا ِ ِ ِّ ُ ُ ّ ُ
ِواإلسالمية على المدينة المقدسة ِ ِّ ُ ّ.  

َما يقارب قرنا من الزمان، والهاشميون يقومون  ََ ُ َُ ِ ّ ًِ
ِبمسؤولياتهم التاريخية والشرعية والدينية والقومية  ِ ِ ِ ِّ ّ ّ ّ

ِواإلنسانية، تجاه المدينة المقدسة، واألماكن اإل ِ ِ ِّ ُ ِسالمية ّ ّ
َوالمسيحية فيها، على حد سواء ِ ّ َإذ قبل ... َ ً عاما ٩٥ْ

َوتحديدا في الحادي عشر من شهر آذار سنة  ِ ِ َ َ م، ١٩٢٤ً
َبايع مسؤولون فلسطينيون وأهل القدس وفلسطين،  َ َِ ُ ُ َ َ َ
ِالشريف حسين بن علي الهاشمي بالوصاية على  ّ َ َُ َ ّ

ِالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في ال ِ ِّ َّ   .ُقدسُّ

ُوبالتحديد في العام ذاته طلب رئيس المجلس  ُ ََ َ ِ ِ ِِ ّ
ِاإلسالمي األعلى في فلسطين، أمين الحسيني من األمير  ِ ّ ُ ُ َ 
ِعبداهللا ابن الحسين، أن يكون وصيا ومشرفا على عمارة  َ ُِ ً ِ  َ ْ ُ َ
ِالمقدسات اإلسالمية في القدس وصيانتها من األخطار  ِ ِ َِ ُ ّ ّ ُ

ّالمتراكمة، حيث تبر ُ ِ َ َع األمير عبداهللا بـ ُ ُ ٍ ألف ليرة ٣٨َ َ
ِذهبية من ماله الخاص، إضافة إلى تبرعات قدمت من  ٍ ِ ِ ٍْ ُ ًَ  َ ّ

ِالعراق والهند وعدد من الدول اإلسالمية ٍ ِ ِّ ِ ّ ِ.  

ُوبدَأ إعمار المسجد اَألقصى وقبة الصخرة منذ  ُُ َِ ّ ِ ِ ُ
َعهد الشريف حسين بن علي، الذي تبرع عام  ّ َ ُ َِ ِّ١٩٢٤ 

ِبمبلغ  ْ ألف ليرة ذهبية، وأوصى الشريف حسين أن ٢٤ِ ُ ُ َّ َ ٍ ّ َ ٍ
َيدفن في حرم المسجد اَألقصى وتحقق له ذلك ُ َ ّ َ ِ َ ِ َ َُ.  

َوفي عهد الملك عبداهللا بن الحسين، خاض  ُ َ َِ َِ ِ
َالجيش العربي األردني الحرب العربية اإلسرائيلية عام  ََ َّ ّ   ُ

ِ،الذي دافع واحتفظ بالسيطرة على القدس ا١٩٤٨ ُ ِ َ ِلقديمة َ َ
َواللطرون وباب الواد ورام اهللا ِ ِ.  

ُوتعززت الوصاية عام  ِ باتفاقية الوحدة ١٩٥٠ ِ ِ ّ
ِبين الضفتين الغربية والشرقية  ِّ ّ ِ ّ ، )فلسطين واألردن(َ

ِواستشهد الملك عبداهللا بن الحسين بعد الوحدة بـ  َ ََ ُ ُ١٥ 
ِ على عتبة المسجد اَألقصى ومسجد ١٩٥١ًشهرا عام  ِ َِ َ َ

  .ةُّالقب

َأما في عهد الملك الحسين بن طالل، فقد أمر  ْ ٍ ِ ُ َِ ِ ِ 
ْبتشكيل لجنة إلعمار األماكن المقدسة في القدس، عرفت  ُّ ِ ُ ِ ِ ٍُ ِ ِ ِ َ

ِإعمار المسجد اَألقصى المبارك وقبة الصخرة (ِبقانون  ِ ِ ُِ ُ َ ِ
ِالمشرفة لسنة  َِ ّ ، حيث بدَأ تنفيذ اإلعمار الهاشمي )١٩٥٤ُ ِ ُ ُ

ِمنذ سنة  َ ُ١٩٥٨.  

ِم يتأثر اتفاق الوحدة بحرب َول َ ِ ُ ّْ َ، وذلك ١٩٦٧ْ
ُبسبب أن معظم المقدسات والمسجد األقصى، تقع في  َ ُ ُِ ّ َ ِ

الجزء الشرقي من القدس المحتل حسب القانون الدولي ِ َ ُِ ُ ِ ُ ِ ّ ِ.  

َوتعرض المسجد اَألقصى عام  ُ َ ّ ِ للحريق ١٩٦٩َ
ِمن قبل الصهاينة، وتمكنت لجنة اإلعمار ُ ْ  َ َ ِ ِ َِ ّ ِ  الهاشمي من َ

ِإعادة المسجد اَألقصى كما كان عليه قبل الحريق َ ََ ِ ِ َِ َ َ.  

ُوشهد عام  َ ِ  فك االرتباط بين األردن ١٩٨٨َ َ ِ 
ّوالضفة الغربية، مع اإلبقاء على الوصاية الهاشمية،  ِّ ِ ِ َِ ِ َ ّ

ِبطلب من منظمة التحرير الفلسطينية ِ ِّ ِ ّ ّ ُ ٍ.  

وفي اتفاقية السالم بين األردن َ ِ ّ ِ ّ َ واسرائيل ِ وادي (ٕ
َعربة ، نصت بشأن احترام الدور األردني ١٩٩٤َعام ) َ ِ ِّ ِْ 

ِوالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية في  ِ ِ ِ ِّ ّّ ُ َ
  .ُالقدس
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ِواستمرارا للنهج الهاشمي في رعاية المقدسات  ِ ِّ ُ ِ  ِ ً
ِبالقدس، تم إنشاء الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد  َ ِ  ِ ُ  ِ ُ

َوقبة الصخرة المشرفة، بموجب قانون صدر عام اَألقصى  َ َ َ ٍ ِ ِِ ِّ ُ ّ ُّ
ِ بعد تعديل قانون إعمار المسجد اَألقصى لسنة ٢٠٠٧ َِ َ ِ ِ ِ َ
ِ، حيث تم إعادة بناء منبر المسجد اَألقصى ١٩٥٤ ِ ِِ َ ُ  ُ

ِالمبارك  ِمنبر صالح الدين(ُ ُ ِوتركيبه) ِ ِفي مكانه َ الطبيعي  َ
ِبالمسجد، وترميم الحائط ال ِِ ِجنوبي والشرقي للمسجد َ َ  

  .اَألقصى

ُووقع جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس  َّ ّ ُ َ ِ َ ُ َّ
َالفلسطيني محمود عباس عام  اتفاقية الوصاية ٢٠١٣ ِ َ َ ّ

َوالرعاية، ثبت من خاللها األردنيون والفلسطينيون  َ ِ ِ َِ َ ّ
ُالوصاية الهاشمية على األوقاف المقدسة بالقدس ِ ِّ ُ َ َّ َ .

ِصلت الرعاية الهاشمية للقدس في عهد جاللة الملك َوتوا ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ُ ُ ُّ
ِعبداهللا الثاني ابن الحسين، الذي ستذكره اَألجيال في  ُ ُ ُ ُ َ ُ َّ
ِوصف المسجد اَألقصى، ورعاية المقدسات اإلسالمية  ِ ِ ِ ِّ ّ ُ ََ ِ َ

ِوالمسيحية، وتتوقف عند أعماله وبصماته ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ُ ّ ّ. 

 ٥ ص١/٤/٢٠١٩الدستور 
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 عبد القادر القائدًعاما على استشهاد  ٧١
  الحسيني

 

 الستشهاد الشيخ ٧١ الذكرى الـ صادف يومي
عبد القادر الحسيني في قرية القسطل القريبة من القدس 

 لمدة ثمانية اإلسرائيليةبعد أن قاد معركة ضد العصابات 
دينة ولد عبد القادر بن موسى بن كاظم الحسيني بم.أيام

 بمدرسة روضة االبتدائي وأتم تعليمه ١٩٠٨القدس عام 
المعارف االبتدائية في القدس ثم انتقل إلى مدرسة 

اإلنجليزية وهي المدرسة العصرية الوحيدة " صهيون"
آنذاك حيث أتم تعليمة الثانوي ثم التحق بعدها بكلية 
اآلداب والعلوم في الجامعة األمريكية في بيروت ثم ما 

ًطرد منها نظرا لنشاطه الوطني فما كان منه إال لبث أن 
االلتحاق بجامعة أخرى تسمح له بقدر من الحرية فتوجه 
إلى الجامعة األمريكية بالقاهرة ودرس في قسم الكيمياء 

  .بها

 بكلية العلوم في الجامعة "الحسيني"حين التحق 
األمريكية في القاهرة قام بفضح الدور المشبوه للجامعة 

دان سياستها، فأمرت حكومة إسماعيل صدقي آنذاك وأ
 ليعاد عبد القادر إلى ١٩٣٢باشا بطرده من مصر عام 

الجامعة "ًبالده فلسطين ويعمل محررا في جريدة 
ًثم مأمورا في دائرة تسوية األراضي في " اإلسالمية
  .فلسطين

 بدأ الحسيني رحلة المقاومة ١٩٣٥ومنذ العام 
 حيث ١٩٤٨عام  حتىدفاعا عن فلسطين، استمرت 
 ومن محطات مقاومة استشهد في معركة القسطل

للبريطانيين معركة الخضر الشهيرة التي أصيب بها 
  .إصابة بالغه

 إلى مصر ١٩٤٦في يناير عام " الحسيني"عاد 
الدولة التي سبق وأن طرد منها بأمر إسماعيل صدقي 
باشا رئيس الحكومة ولكنه هذه المرة عاد للعرض على 

  .مداواة جروحهاألطباء و

وخالل فترة مكوثه في مصر عمل على إعداد 
  .وتنظيم المقاومة ضد االحتالل في فلسطين

 تولى قيادة قطاع القدس وعمل ١٩٤٧وفي عام 
على وقف زحف القوى اليهودية، ومن ثم قام بعمليات 
هجومية على المستوطنين المتواجدين في محيط المدينة 

المنظم على عدة مراكز  باإلضافة إلى الهجوم .المقدسة
، "ميقور حاييم"يهودية كانت تعم باألحياء العربية كـمقر 
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في السادس عشر من يناير " صوريف"ًوصوال إلى معركة 
  . مستوطنا٥٠ والتي قتل فيها ١٩٤٨عام 

" عبد القادر الحسيني"، خاض ١٩٤٨وفي عام 
معركة القسطل الشرسة ضد االحتالل، فقام باقتحام قرية 

مع عدد من المجاهدين ما لبث أن وقع القسطل 
ومجاهديه في طوق القوات الصهيونية وتحت وطأة 

 يننيرانهم لكن بعد ثالث ساعات تمكنوا من طرد المحتل
  .منها

عبد القادر "في عمر األربعين، استشهد و
في مثل هذا اليوم صبيحة الثامن من إبريل " الحسيني

 القرية  حيث وجدت جثته قرب بيت من بيوت١٩٤٨عام 
فنقل في اليوم التالي إلى القدس، ودفن بجانب ضريح 

 .والده في باب الحديد

 ٨/٤/٢٠١٩ة اإلعالمية الرأيشبكة 

* * * * *  

  

  

�������������� �

صوت األردن سيبقى : فعاليات مخيم سوف
  ًمدافعا عن القدس والمقدسات

 

دت فعاليات اهلية في  -  حسني العتوم –جرش 
الردن سيبقى مجلجال دفاعا عن مخيم سوف ان صوت ا

القدس والمقدسات بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني 
الذي يجوب العالم حامال هذا الملف التاريخي لالمة 
ومدافعا عن الحقوق العربية واالسالمية في فلسطين 

  .العروبة

وقال رئيس لجنة خدمات مخيم سوف 
خيم عبدالمحسن بنات في كلمة القاها باسم ابناء الم

ورواق جرش للثقافة والتراث في قاعة لجنة المخيم، 
على هذه االرض االردنية المباركة اخوة نعيش هما  اننا

واحدا تجاه المقدسات ومؤكدا ان الوصاية الهاشمية على 
القدس والمقدسات فيها هي حق تاريخي منذ ان وشح 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب عهدته العمرية التي 

واضاف . في المدينة المقدسة ومقدساتهاحددت الحقوق
خالل الحفل الذي رعاه المحافظ مامون اللوزي اننا نعيش 

مناسبات الكرامة واالم واالرض وكلها مناسبات نحييها 
تقف خلفة قيادة  ايمانا منا بان الحق ال يضيع ما دامت

تستند الى شرعية الحكم واالنجاز ويدعمه جيش  هاشمية
الشهداء دفاعا عن االرض عروبي مصطفوي يقدم 
ة ومسنود بارادة الشعب بكل والعرض والحقوق المغتصب

  .هاطياف

واشار رئيس رواق جرش للثقافة والتراث احمد 
الصمادي إلى ان الحادي والعشرين من شهر آذار من 

يستذكر االردنيون مناسبة وطنية غالية على  كل عام
لعربية ذكرى معركة الكرامة وهي رمز للكرامة ا قلوبنا

الوطنية ففي هذا اليوم سطر جيشنا العربي األردني اروع 
  .مالحم البطوالت التاريخية في وجه جيش العدو

وأضاف ان عيد االم هو تقدير لالمهات اللواتي 
انجبن النشامى الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن تراب 
الوطن فهذه االم االردنية التي ربت اوالدها بان الوطن 

وقال عضو مجلس المحافظة محمود .كاغلى ما نمل
ضراغمة ان الوطن يحتفل كل عام بمناسبة ذكرى معركة 
ّالكرامة الخالدة التي سطر خاللها نشامى الجيش العربي 
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أروع البطوالت وأجمل االنتصارات على ثرى األردن 
الطهور، وفي ذكرى معركة الكرامة يحلو الفرح وتسمو 

بهذه المناسبة الخالدة معاني النصر ومهما كان احتفالنا 
فإننا لن نعطيها حقها ألنها أكبر من كل الكلمات 

  .واالحتفاالت

الشاعر ياسر ابو طعمة ان  وقال مدير الحفل
االردنيين من شتى اصولهم ومنابتهم يحيون مواقف 
جاللة الملك عبداهللا الثاني الراسخة تجاه القدس 

لمشرفة والمقدسات فيها فنحن جميعا في خندقه ومواقفة ا
الوصاية الهاشمية على المقدسات  لالمة، مؤكدا ان

ستبقى ما بقي الدهر فعترة رسول اهللا هم اصحاب الوالية 
على معراج نبينا العربي الهاشمي عليه السالم ومقدسات 

  .القدس

واشتمل الحفل الذي اداره الشاعر ياسر ابو 
طعمه على فقرة شعرية لسارة بني مصطفى واخرى وطنية 

 فتيان نادي االقصى اضافة الى عرض محوسب قدمها
 .معركة الكرامة وعن بطوالت الجيش

وفي نهاية االحتفال الذي حضره وجهاء المخيم 
كرم المحافظ والحضور ذوي الشهداء من  والمحافظة

 .ابناء المحافظة

  ٦ ص١/٤/٢٠١٩الدستور 
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يؤكدون أحقية الوصاية » الملكاوي«آل 
 دسات في القدسالهاشمية على المق

  

أصدر مجلس عشائر آل الملكاوي في اربد  - إربد
ًبيانا إلى الشعب األردني حول األحداث الراهنة التي يتعرض 
لها الشرق األوسط وأبرزها قضية القدس وتهديدات العالم 

  .إلتمام صفقة القرن

ّورفض الملكاويون في بيانهم الخطة األمريكية 
رن التي يواجهها األردن ّللسالم أو ما يسمى بصفقة الق

ويرفضها الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين ومؤكدين في 
الوقت ذاته على أحقية القيادة الهاشمية والملك عبد اهللا 

  .بالوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

وجاء في البيان انه في ظل المخاطر والتحديات 
وطن األردني الشامخ الداخلية والخارجية التي تواجه ال

والقيادة الهاشمية الجليلة على المستويين المحلي واإلقليمي 
تداعى عدد من أبناء عشيرة الملكاوية إلى اجتماع عاجل 

امس االول السبت تداولوا فيه أبرز هذه  )ملكا(في بلدة 
ُالمخاطر والتحديات التي قد تؤثر على حاضر ومستقبل 

 .المملكة األردنية الهاشمية

قد خلص اجتماع أبناء عشيرة الملكاوية إلى و
رفض خطة السالم األمريكية المعروفة بـ : ُالمرتكزات التالية

التي بدأت مالمحها تظهر منذ اعتراف ) صفقة القرن(
عاصمة لدولة ) القدس(اإلدارة األمريكية الحالية بمدينة 

االحتالل اإلسرائيلي، ونقل السفارة األمريكية إليها، ألن ذلك 
يعني شرعنة االحتالل اإلسرائيلي، وتصفية القضية 

  .الفلسطينية لصالح سلطات االحتالل

ًكذلك رفض أن يكون األردن وطنا بديال  ً
ُ، ومساندة جهود )صفقة القرن(للفلسطينيين كما توحي 

ُجاللة الملك عبداهللا الثاني المعظم لألشقاء الفلسطينيين في 
ّإقامة دولتهم الفلسطينية المستقل ة وعاصمتها القدس ُ

الشرقية على األرض الفلسطينية التي احتلتها سلطات 
 .١٩٦٧االحتالل اإلسرائيلي عام 

ّواكد البيان على أن الرعاية الهاشمية التي يتوالها 
جاللة الملك عبداهللا الثاني للمقدسات اإلسالمية في مدينة 
ّالقدس المحتلة هي حق مقدس لجاللته وللهاشميين، وال  ّ ُ

ُلسلطات االحتالل اإلسرائيلي أن تلغي ذلك، أو أن يحق 
تقوم بابتزاز األردن بشكل رخيص في هذه الرعاية بين الفترة 
واألخرى لتحقيق مكاسب سياسية إسرائيلية قميئة ومكشوفة 

ِعلى حساب الرعاية الهاشمية وعلى حساب األردن ِ. 

وقال يجب أن تعلم سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
أولي القبلتين وثالث الحرمين (ُألقصى المبارك بأن المسجد ا
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ُهو جزء من إرث وتاريخ المسلمين الديني ) الشريفين
ُاإلسالمي والتاريخي العربي وأننا كملكاوية مستعدين للدفاع 
عنه بأرواحنا واالستشهاد على ثراه الطاهر حتى يعود من 

َجديد إلى أيدي المسلمين عزيزا ومكرما وطاهرا من دن ً ً ًّ ُ س ُ
 .اليهود

واضاف يجب أن يعلم األردنيون أن هذه المرحلة 
هي مرحلة خطيرة وعصيبة في تاريخ المملكة األردنية 
الهاشمية، لذا عليهم أن يقفوا إلى جانب وطنهم وقيادتهم 

جاللة الملك عبداهللا الثاني (ّالهاشمية وعميدها فارس األمة 
ينتظرون ، خاصة وأن األعداء والخصوم والطامعين )ُالمعظم

الفرصة لتفكيك األردن واالنقضاض عليه، كما حصل في 
بعض الدول العربية بكل أسف، بعد أن فقدت هذه الدول 
بوصلتها الوطنية والقيادية والسياسية واإلنسانية، وأصبحت 

 .ًمرتعا لإلرهاب والموت والدمار

وقال البيان نود أن نؤكد كملكاوية اعتزازنا بقواتنا 
ّالمسلحة األرد ُنية وأجهزتنا األمنية المختلفة على دورهم ُ

الوطني في حماية األردن وجبهتنا الداخلية من األعداء 
 .واإلرهابيين والطامعين

 ٦ ص١/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

 

متقاعدو القوات المسلحة يثمنون مواقف الملك 
 بالدفاع عن القدس

التقى المدير العام لقوات الدرك اللواء  -  عمان
 حسين محمد الحواتمة، اليوم االثنين، في مبنى الركن

ًوفدا من متقاعدي القوات المسلحة من  المديرية العامة،
  .٢٤دورة الضباط 

وثمن المتقاعدون خالل اللقاء، الوقفات المشرفة 
لجاللة القائد األعلى للقوات المسلحة في دفاعه عن 
القدس، وتصديه للمخططات التي تستهدف النيل من 

ًالفلسطينية، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلف القضية  ً

جاللة الملك عبداهللا الثاني، في الدفاع عن الوطن وقيمه، 
  .وثوابته الراسخة

من جهته، قال الحواتمة، إن قوات الدرك ماضية 
في بناء قدراتها، واالرتقاء بخدماتها المقدمة للمواطنين 

ًتنفيذا للتوجيهات الملكية الحكيمة، مؤكدا أن ق وات الدرك ً
تنفذ واجباتها ضمن عملية أمنية قائمة على التنسيق مع 

ًاألجهزة األمنية األخرى، ويعد المواطن شريكا فاعال فيها ً.  

 ٢٤وعبر رئيس اللجنة اإلدارية لدورة الضباط 
العميد الركن المتقاعد عدنان العمايرة، عن اعتزازه باألدوار 

 والمواطنين، المقدمة من قوات الدرك لحفظ األمن الوطن
أن من خدم في المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية، "ًقائال 

يعلم حجم الجهد المبذول الذي تقدمة هذه األجهزة للحفاظ 
  ."على األمن واالستقرار في المجتمع

  ٨ ص٢/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * * 

 الوصاية الهاشمية :جامعة الشرق األوسط
  حق للملك ال ينازعه فيها أحد

كدت جامعة الشرق األوسط، أن أ - عمان
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
حق ال ينازع جاللة الملك عبداهللا الثاني فيها أحد، مهما 
بلغت قوته وجبروته، وأن تلك الوصاية الشريفة محل تأييد 
ٕواقرار بمعانيها وأبعادها الدينية والتاريخية والقانونية، وأن 

ٕلفلسطينين يقفون مع جاللته، والى جانبهم األردنيين وا
الشرفاء في عالمنا العربي واإلسالمي، وفي المجتمع الدولي 
كله، سواء بحكم مناصرته للحق والسالم، أو بحكم قرارات 
الشرعية الدولية، التي ال تعترف باإلجراءت إحادية الجانب 

  .من قبل االحتالل، أو من قبل داعميه

ها إلى جاللة الملك رئيس جاء ذلك في برقية رفع
مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين باسمه 

، وأعضاء الهيئتين ، ورئيسهاواسم مجلس أمناء الجامعة
التدريسية واإلدارية، وطلبة الجامعة، وجاء فيها إننا نتوجه 
بأصدق مشاعر الفخر واالعتزاز، وعظيم المحبة والوالء 



  
  ٢٢٤ 

 اهللا العلي القدير، ورسوله نحو قائدنا المفدى معاهدين
النبي العربي الهاشمي األمين، وسبطه الكريم على الوقوف 
صفا واحدا رصينا خلف قيادتكم الحكيمة، ومواقفكم المشرفة 
تجاه قدس األقداس ومسجدها األقصى وحرمها القدسي 
ٕوكنائسها المحفوظة في القلوب منذ الفتح العمري والى يوم 

  .الدين

جاللة الملك على المضي قدما عاهدت الجامعة و
في رسالتها المستمدة من رؤيته السامية للنهوض بالتعليم 
ٕالعالي، والعناية بطلبتها تعليما وتدريبا وتأهيال واخالصا 
لوطنهم الغالي، ومواكبة لمسيرته اإلصالحية والتنموية، 

  .وتحصينا ألمنه واستقراره وعناصر قوته اإلستراتيجية

  ٢ ص٢/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

نقف خلف الملك في مواقفه الوطنية : "اإلسراء"
  والقومية واإلنسانية

  

ثمن رئيس جامعة اإلسراء وأعضاء  - عمان
ّالهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة المواقف المشرفة 
لجاللة الملك عبد اهللا الثاني في الدفاع عن القدس 

 وفي دعم الشريف والمقدسات والوصاية الهاشمية عليها،
ٕنضال الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة 

  . وعاصمتها القدس

ًواضافوا في بيان اننا إذ نثمن ونقدر عاليا  ّ
مواقف جاللة الملك الداعمة لجيل الشباب وتطلعاته 

أن نقف خلف  وآماله ودعم حقوق اإلنسان لنعاهد جاللته
ًقيادته الحكيمة المظفرة صفا واحدا في كل مواقف ً ه الوطنية ّ

والقومية واإلنسانية التي تبعث على الفخر واالعتزاز، 
ًأن نظل دوما األوفياء المخلصين لعرشه  ونعاهد جاللته ّ

ّالمفدى ولثرى األردن الطيب الغالي في ظل القيادة  ّ
  . الهاشمية

وباركوا لجاللة الملك جائزة مصباح السالم وذلك 
ان والتآخي ًتقديرا لجهوده وسعيه لتعزيز حقوق اإلنس

  .وحوار األديان والسالم في الشرق األوسط والعالم

 ٢ ص٢/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

ًالملك يرسم نهجا هاشميا : "العربية المفتوحة" ً
ًعريقا وتاريخيا في حماية القدس ً 

  

ثمنت أسرة الجامعة العربية المفتوحة  - مانع
حمد فرع االردن ممثلة برئيس الجامعة األستاذ الدكتور م

ابو قديس وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية والطلبة 
مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني النبيلة تجاه مختلف 
القضايا وعلى رأسها دور جاللته في الدفاع عن القدس 
ٍوالمقدسات اإلسالمية والمسيحية على حد سواء، حيث 

ًأكدت إدارة الجامعة وأسرتها أنها تقف صفا واحدا خ لف ً
الجهود الحثيثة والمواقف الوطنية والعربية النبيلة التي 
يسجلها جاللة الملك عبداهللا الثاني وخاصة جهوده 
الدؤوبة في الذود عن الحق الفلسطيني والعربي في 
القدس والجوالن، فكالهما حق عربي على امتداد التاريخ 

  .والتفريط فيهما تفريط بتاريخ األمة وحاضرها ومستقبلها

د رئيس الجامعة الدكتور محمد ابو قديس ان واك
ًالجامعة تقف إجالال واحتراما لهذا اإلخالص العميق  ً
والتفاني في خدمة قضايا األمة والوطن، مشيرا الى ان 
ًجاللة الملك يرسم نهجا هاشميا عريقا وتاريخيا في  ً ًً
حماية القدس، كما هو ديدن الهاشميين على مر التاريخ 

 يتوان عن طرح قضية القدس في أي فجاللة الملك لم
محفل دولي أو مؤتمر عالمي أو قمة عربية، ال سيما أن 

  .القدس قضيته األولى وأولويته الهاشمية األردنية

كما اكد ابو قديس أن الوصاية الهاشمية تجسد 
العالقة التاريخية لدور الهاشميين في حماية القدس 

ى عاتق جاللته القومية والوطنية الملقاة عل والمسؤولية



  
  ٢٢٥ 

فهو صاحب الوصاية على األماكن المقدسة في القدس، 
وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها 

  .والتي طالما اكد ان القدس خط احمر بالنسبة له

  ٢ ص٢/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

مواقف الملك تجاه القدس : جامعة إربد األهلية
 مشرفة

ألستاذ الدكتور زياد  بعث ا-:المدينة نيوز
الكردي رئيس جامعة إربد األهلية، باسمه وباسم 
أسرة الجامعة ببرقية تأييد ووالء لحضرة صاحب 

الجاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين المعظم، 
: لمواقف جاللته المشرفة تجاه القدس، جاء فيها

موالي صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهللا الثاني 
ين حفظه اهللا، بمزيد من الفخر واالعتزاز أبن الحس

بمواقف جاللتكم لتعزيز السالم والتآلف اإلنساني، 

ٕولتفعيل العمل العربي المشترك، واحياء التضامن 
ًالعربي دفاعا عن قضايا األمة العربية، واالنتصار 
للقيم اإلسالمية واإلنسانية، فإن جامعة إربد األهلية، 

رية وطلبة، ترفع إلى مقام ٕرئاسة وهيئة أكاديمية وادا
الحضرة الهاشمية أسمى آيات التحية واإلجالل، 
وتعرب عن إيمانها بدور جاللتكم في رعاية 
المقدسات الدينية، اإلسالمية والمسيحية في القدس 
ًالشريف والتمسك بهذا الدور التاريخي، وقوفا ودعما  ً
للمسيرة األردنية الرائدة، والتي عبر عنها العالم 

حفظ اهللا .ئز السالم واإلخاء اإلنسانيين لجاللتكمبجوا
ًجاللتكم، قائدا لألردن، ورائدا للنهضة العربية لتحقيق  ً

  .أمانيها الكبرى

 ٢/٤/٢٠١٩المدينة نيوز 

* * * * * 

القدس ستحافظ على هويتها العربية : منتدون
 في ظل الوصاية الهاشمية

 

نظمت كلية اآلداب في جامعة الزيتونة  - عمان
ألردنية ندوة للحديث حول التحديات والصعوبات التي ا

تواجهها مدينة القدس أمام االحتالل االسرائيلي ودور 
وأكد . االردن في حماية المقدسات االسالمية والمسيحية

رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات أن التاريخ وقرارات 
الشرعية الدولية تؤكد أن القدس عربية، وستحافظ على 

 العربية في ظل الوصاية الهاشمية، يمارس فيها هويتها
  .الناس شعائرهم الدينية االسالمية والمسيحية بكل حرية

وأضاف خالل لقائه وزير األوقاف األسبق 
الدكتور هايل داود والدكتور جورج طريف والشاعرة نبيلة 
الخطيب أن األردن رقم جيوسياسي صعب في المعادالت 

وصريح تجاه القضية   واضحالدولية، وأن موقف األردن
  .الفلسطينية

وشدد داود خالل الندوة على أهمية ابقاء قضية 
القدس حاضرة مستمرة في نفوس أبنائنا بسبب التهديدات 

خاصة المقدسات االسالمية  والتحديات التي تتعرض لها
  .والمسيحية

وبين أن األردن هو الدولة العربية الوحيدة التي 
ى أولوياتها، حيث تكون تضع قضية القدس في أول

حاضرة في خطابات وزيارات ولقاءات جاللة الملك عبداهللا 
الثاني في جميع المحافل العربية والدولية، حيث أكد 
جاللته في القمة العربية أن القدس والمقدسات االسالمية 

وأوضح طريف التحديات واألخطار .والمسيحية خط أحمر
قدس الناجمة عن التي تهدد المقدسات المسيحية في ال

من استيالء واعتداءات مستمرة على ،وجود االحتالل
المقدسات واألمالك المسيحية، واالرهاب الممارس على 

 مضيفا أن الوجود المسيحي في ،رجال الدين والراهبات
القدس موجود منذ القدم، وعند دخول المسلمين للقدس 



  
  ٢٢٦ 

جاءت العهدة العمرية ونظمت الحياة بين المسيحيين 
  .لمسلمين في هذه البقعة المقدسةوا

» هي القدس«والقت الشاعرة الخطيب قصيدة 
، والقى الشاعر ليث العويمر »قدس المدائن«وقصيدة 

  .«الرجوج»و» القدس العروبية»قصيدتين نبطيتين بعنوان

وحضر الندوة التي ادارها الدكتور خلدون 
الحباشنة عميد كلية اآلداب الدكتورة منال حسن وأعضاء 

  .يئة التدريس والطالبه

  ٢ ص٢/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

مسيرة كبيرة دعما لمواقف الملك .. "كلنا معك"
 في الزرقاء غدا

  

 عقد مجلس محافظة الزرقاء -الزرقاء
ًاجتماعا في مركز الملك عبد اهللا الثاني » الالمركزية«

الثقافي في الزرقاء امس، للتحضير للمسيرة التي 
شارع «عاء في شارع الملك حسين ستنطلق غدا األرب

الداعمة لمواقف جاللة » كلنا معك«بعنوان » السعادة
  .الملك عبداهللا الثاني من القدس والمقدسات

وبين رئيس مجلس المحافظة الدكتور أحمد 
عليمات أن المسيرة التي ستشارك فيها الفاعليات 
الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني 

مية والجمعيات واألندية والهيئات والمؤسسات التعلي
الثقافية والمراكز الشبابية واألحزاب والنقابات، ستنطلق 

شارع الملك حسين في  /من أمام شركة الكهرباء األردنية
ًالساعة العاشرة صباحا وستنتهي في ميدان الجيش 

 الفتة كتب عليها ٣٠٠وأشار إلى تجهيز . العربي
نعم »، و»مرالقدس خط أح«: شعارات محددة وهي

للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
ال »، و»ال للوطن البديل»، و»في فلسطين المحتلة

لكل من يشكك بالمواقف المشرفة ...كال»، و»للتوطين

، فيما سيرافق »لألردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني
دة المسيرة أهازيج وأغان وطنية تؤكد االلتفاف حول قيا

  )بترا.(جاللة الملك عبد اهللا الثاني

 ٢ ص٢/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

نقتدي بمواقف الـملك الـداعمــة : عمان االهلية
  للـشـبــاب والمدافعة عن حقوق االنسان

 

رفع رئيس جامعة عمان االهلية  - عمان
باسمه وباسم رئيس « االستاذ الدكتور ساري حمدان 

س واعضاء هيئة المديرين واعضاء مجلس االمناء ورئي
« واعضاء الهيئتين التدرسية واالدارية وطلبة الجامعة 

 برقية تأييد ووالء لجاللة الملك عبداهللا الثاني ثمنوا فيها
المواقف المشرفة لجاللته في الدفاع عن القدس الشريف 
والمقدسات والوصاية الهاشمية عليها، وفي دعم نضال 

لة الفلسطينية وعاصمتها الشعب الفلسطيني واقامة الدو
   القدس

وأعلنت االقتداء بمواقف جاللته الداعمة لجيل 
الشباب وتطلعاته واماله وبمواقفه في الدفاع عن حقوق 

   االنسان وفي ارساء قواعد المحبة والسالم

كما شددت البرقية على الوقوف خلف جاللته 
صفا واحدا في مواقفه الوطنية والقومية واالنسانية التي 

  .بعث على الفخر واالعتزازت

 ٢ ص٢/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * * 

جامعة جرش تؤكد دعمها لديمومة الوصاية 
 الهاشمية على المقدسات

  

ادارة جامعة جرش  اكدت –  حسني العتوم–جرش 
ومجلس امنائها ورئيس واعضاء هيئة المديرين والهيئتين 

لة التدريسية واالدارية وطلبتها على المواقف المشرفة لجال
الملك عبداهللا الثاني الذي يحمل ملف قضية االمة المركزية 



  
  ٢٢٧ 

فلسطين المحتلة والقدس الشريف والمقدسات االسالمية 
والمسيحية فيها مدافعا ومنافحا عنها في كافة المحافل 
الدولية والقمة العربية في تونس، مؤكدين التفافهم ووقوفهم 

ية االولى الى جانب الملك ودفاعه عن قضية االمة المركز
فلسطين وصوال الى الحل العادل والشامل وديمومة الوصاية 

  .الهاشمية على مقدسات االمة فيها

   محمد الربيع. د

وقال رئيس هيئة امناء الجامعة الدكتور محمد 
الربيع ان مواقف الهاشميين عبر التاريخ واضح وجلي تجاه 

يرة قضايا االمة وان جاللة الملك عبداهللا الثاني يكمل مس
ابائه ملوك بني هاشم في وصايته على المقدسات 
االسالمية في القدس الشريف ويمضي بكل حزم وحنكة 
وبصيرة للدفاع عن المدينة المقدسة وحمل ملف القضية 
الفلسطينية لتكون المحور االول على طاولة البحث في 
المحافل الدولية، مؤكدا ان جامعة جرش وكل الشرفاء من 

رجه يلتفون حول قيادة جاللة الملك وبدعم داخل الوطن وخا
مطلق له؛ النه على حق ويدافع عن الحق فكلمته هي 
كلمتنا وموقفه هو موقفنا ما كتب اهللا لنا الحياة على ارض 

  .االردن المباركة

   يوسف ابو العدوس. د

وقال رئيس الجامعة الدكتور يوسف ابو العدوس، 
 الثاني المشرفة في اننا نتابع مواقف جاللة الملك عبداهللا

كافة المحافل الدولية وفي القمة العربية بتونس والتي كان 
ابرز عناوينها القدس والمقدسات والوصاية الهاشمية التي 
اكدها العرب والتي تشكل في مضامينها وجوهرها مواقف 
جاللة الملك عبداهللا الثاني الراسخة والثابتة من القضية 

 خارج اطار المساومات مهما الفلسطينية والقدس والتي هي
كلفت التضحيات او الضغوطات؛ النها ارث تاريخي ال افراط 

  .وال تفريط فيه

وشدد رئيس الجامعة ان االردن رغم ضيق ذات 
اليد وما يعانيه من ازمة اقتصادية اال ان ذلك لم ولن يكن 
مدعاة للتفريط بقضايانا المصيرية التي تشكل جوهر وجودنا 

 التي تعتبر رئة تتنفس منها فلسطين على هذه االرض
ومثلما هي متنفس البناء االمة الباحثين عن االمن واالمان 

  .على ارض االردن ارض الرباط

   محمد الحوامدة. د

وعبر رئيس هيئة المديرين الدكتور محمد 
الحوامدة عن اعتزازه واسرة الجامعة بمواقف جاللة الملك 

س والمقدسات فيها، مؤكدا عبداهللا الثاني الثابتة تجاه القد
ان الوصاية الهاشمية على المقدسات تشكل ارثا من 
التضحيات التي قدمها االردن عبر مسيرته النضالية لتحرير 
االرض واالنسان؛ فمنذ الشهيد الملك المؤسس الذي قضى 
على عتبات المسجد االقصى شهيدا ومرورا بكل الجند 

مالحم الكرامة والضباط وحتى المواطنين الذين سطروا 
والبطولة على ارض فلسطين تجسد معنى من معاني مكانة 
القدس واقصاها والوصاية الهاشمية على المقدسات فيها 
وعلى ارض فلسطين الحبيبة، فنحن مع الملك وفي خندقه 
وكلنا نشد من عضد جاللته ونقول له امض باسم اهللا 

هذا وعلى بركة اهللا فلن تجد منا فردا واحدا يتخلى عن 
  .الركب المبارك

   عبد المهدي الضمور. د

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور عبد المهدي 
الضمور ان مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه مدينة 
القدس والمقدسات االسالمية فيها ووصاية الهاشميين 
عليها، هي كلمتنا جميعا وان كلمة جاللته هي كلمة كل 

قف هذا البلد الذي يجب ان تسانده االردنيين وموقفه هو مو
  .كل القوى الفاعلة في عالمينا العربي واالسالمي

وشدد الضمور على ان المواقف الهاشمية ثابتة 
وراسخة عبر الزمن منذ ان شهد هذا العالم توقيع اول 
وثيقة في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وحدد فيها 

منهم على دور خارطة الطريق لجميع ابناء المدينة وا
عباداتهم، مشيرا الى ان االردن بقيادته الهاشمية قدم وما 
زال يقدم التضحيات ويثبت للعالم بمواقفه المشرفة ان 



  
  ٢٢٨ 

المبادئ ال مساومة عليها مهما كانت التحديات او 
  .التضحيات

  وليد حلوش

وعبر مدير العالقات العامة واالعالم في الجامعة 
از جامعة جرش بالمواقف وليد حلوش عن اعتزازه واعتز

الشجاعة والجريئة لجاللة الملك عبداهللا الثاني الذي 
يستنهض فيها همم وطاقات االمة وهو يحدث القادة عن 
فلسطين والقدس والمقدسات فيها فجهود جاللته ليست 
خافية على احد وهذا هو ديدن الهاشميين قادة فكر وانتزاع 

ا منذ ان ابصرنا للحقوق وثبات على المبادئ، مضيفا انن
الدنيا وقرانا وشهدنا مواقف كبيرة وكثيرة كلها تجمع وتؤكد 
اننا في ركب الهاشميين الذي جادوا العمار االقصى 
والمقدسات فيها وعملوا ما وسعهم العمل كي تبقى هذه 
االمانة مصانة بسالم كما مسجدها معراج نبينا محمد رمز 

  .المحبة والسالم

جامعة اكدوا على ان الثقة وفي مداخالت لطلبة ال
بالقيادة الهاشمية راسخة رسوخ الجبال وان مواقف جاللة 
الملك من قضايا االمة المصيرية هي صوت يجب ان ال 
يعلو عليه اال صوت االذان والعمل المخلص من اجل عزة 
االمة من خالل الثبات على مواقفها تجاه حقوقها 

  .المغتصبة

 ٣ ص٢/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

فعاليات عجلون تثمن الخطاب التاريخي للملك 
 في القمة العربية

  

ثمنت الفعاليات الرسمية والشعبية  - عجلون
والنقابية والحزبية ما جاء في الخطاب التاريخي لجاللة 
الملك عبد اهللا الثاني امام القمة العربية في تونس وتاكيد 
 ًجاللتة على عروبة القدس وان االردن سيبقى معنيا

   .ًبالقدس والمقدسات تنفيذا للوصاية الهاشمية

   علي المجالي 

وقال محافظ عجلون علي المجالي ان صوت 
االردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني، سيبقى باذن 
اهللا مدويا دفاعا عن القدس والمقدسات الذي يجوب 
العالم حامال هذا الملف التاريخي لالمة ومدافعا عن 

ية واالسالمية في فلسطين التاريخ الحقوق العرب
والعروبة، الفتا الى ان االردن ما تخلى يوما عن دوره 
التاريخي في الدفاع عن فلسطين والمقدسات، حيث يؤكد 
جاللته ذلك في خطاباته ولقاءاته مع زعماء العالم لعدالة 
القضية والتي هي جوهر الصراع العربي االسرائيلي، 

حدا خلف القيادة الهاشمية داعيا الى الوقوف صفا وا
   .وتعزيز اللحمة الوطنية

   محمد الصمادي. د

واكد رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور 
الصمادي على ان جاللة الملك يؤكد دوما على الثوابت 
الوطنية االردنية تجاه االشقاء في فلسطين والمقدسات 

ى االسالمية والمسيحية، الفتا الى الوصاية الهاشمية عل
المقدسات التي هي حق تاريخي منذ العهدة العمرية التي 
حددت الحقوق المدنية في القدس والمقدسات، الفتا الى 
ان االردنيين من شتى االصول والمنابت يحيون مواقف 
جاللة الملك عبداهللا الثاني الراسخة تجاه القدس 
والمقدسات والذي اعاد التاكيد في خطابه في القمة 

ونس على الموقف االردني الراسخ اننا في العربية في ت
خندق العروبة ومواقفة المشرفة لالمة والدفاع عن 

  .قضاياها

   حامد الدعوم. د

وقال عميد كلية عجلون الجامعية الدكتور حامد 
الدعوم ان مواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني تبعث على 

اننا االعتزاز واالفتخار به كقائد ملهم بهر العالم، مؤكدا 
نقف صفا واحدا خلف قيادة الملك ومعه كصاحب 
الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية في فلسطين 
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العربية االسالمية التي تعتبر بالنسبة لجاللته وكما تحدث 
   .في مؤتمر القمة، خطا احمر وفي كافة المحافل الدولية

وقال الوجيه العشائري عبد اهللا العسولي ابو 
ة ابناء الوطن ومعهم كل شرفاء االمة عاطف أن كاف

سيبقون يسيرون خلف القيادة الهاشمية التي نذرت 
نفسها كما االباء واالجداد دفاعا عن االمة والمقدسات 
االسالمية، مؤكدا ان الوصاية الهاشمية على القدس 
والمقدسات هي مشعل الخالص والخير لهذه االمة، وان 

ا لجاللته في حله حل القضية الفلسطينية يمثل هاجس
  .وترحاله

   ناجح المومني

وأكد رجل االعمال النائب االسبق ناجح المومني، 
اننا سنبقى الجند االوفياء لجاللة الملك عبد اهللا الثاني 
وآل البيت االوفيا الذين حملوا مشعل الخير والصالح 
لالمة والدفاع عن قضاياها، الفتا للقيادة الحكيمة التي 

المة واالردنيين المدافعة عن القدس حبى بها اهللا ا
والمقدسات، داعين اهللا أن يديم عليها الصحة والعافية 

  .ٕوان يبقى االردن واحة أمن بقيادة جاللته

   مصطفى الغزو

واشار رئيس بلدية الوهادنه السابق مصطفى 
الغزو ان جاللة الملك عبد اهللا الثاني كان خطابه في 

دسات وان جاللته ال القمة حاسما تجاه فلسطين والمق
يألوا جهدا في سبيل الدفاع عن فلسطين، وما الوصاية 
الهاشمية على المقدسات اال ديدن هاشمي منذ امد طويل 

  .التنقطع معه كل معاني الرجولة والفداء

   صالح العمري

واكد مدير التربية والتعليم الدكتور صالح العمري 
لقيادة التفاف االسرة التربوية في المحافظة حول ا

الهاشمية وتاييدها لكل خطواته المشرفة تجاه االمة 
وفلسطين والمقدسات االسالمية والمسيحية، واننا نسير 

خلف القيادة الهاشمية بكل العزم واالصرار ايمانا لها 
  .كقيادة هاشمية وال اغلى

   عامر مزاهرة

واعرب مدير شباب عجلون عامر مزاهره واالسرة 
 المحافظة عن اعتزازهم بالقيادة الشبابية والرياضية في

الهاشمية وما حققته من انجازات على مختلف الصعد، 
الفتا الى ان حرص جاللته على القضية الفلسطينية 
والمقدسات االسالمية والمسيحية اليدانيه احد في ذلك؛ 
فهو هاشمي من بيت النبوة مجددا التفاف االسرة 

ك عبد اهللا الشبابية ووقوفها خلف قيادة جاللة المل
  .الثاني

   عدنان فريحات

واشار منسق هيئة شباب كلنا االردن عدنان 
فريحات الى المواقف المشرفة لجاللة الملك عبد اهللا 

والتقدير من قادة وزعماء . الثاني التي يشار لها بالبنان
العالم لوضوح جاللته وحرصة الدائم على قضايا االمة 

راع في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية جوهر الص
الفتا الهتمام جاللتة بالقدس والمقدسات االسالمية 
والمسيحية انطالقا من الوصاية الهاسمية، مؤكدا التفاف 
ِالقطاع الشبابي حول جاللة الملك واالسرة الهاشمية 
والوقوف صفا واحد خلفها تاييدا لكل القرارات التي يتخذها 

  .جاللته

 ٣ ص٢/٤/٢٠١٩الدستور 
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تثمن مواقف الملك " االعالم والقدس"ندوة 
  هوتدعو لمواجهة االحتالل والتصدي لمخططات

  

أوصى المشاركون في ندوة بعنوان  - بترا- عمان
الى مواجهة سلطات االحتالل والتصدي " اإلعالم والقدس"

لمخططاتهم الرامية للنيل من القدس والمقدسات 
 الملك يثمنون اإلسالمية والمسيحية، ورفع برقية لجاللة



  
  ٢٣٠ 

من خاللها مواقف جاللته تجاه القدس ودعمه والوقوف 
وطالبوا بتخصيص يوم مدرسي لتعريف الطلبة . خلفه

ٕبالقدس، واعادة تدريس مادة القضية الفلسطينية 
ًوتضمين المناهج دورسا حول القدس الشريف 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وتوجيه الدعوة لوسائل 

 بث متواصل ليوم واحد للحديث عن اإلعالم بتخصيص
  .القدس والتركيز عليها

التي نظمتها " اإلعالم والقدس"جاء ذلك في ندوة 
لجنة فلسطين النيابية برعاية النائب األول لرئيس مجلس 
النواب الدكتور نصار القيسي وبمشاركة رئيس لجنة 
فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى السعود، ووزيري 

الشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور األوقاف و
عبدالناصر ابوالبصل والدولة لشؤون اإلعالم الناطق 
الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ورئيس مجلس 

  .أوقاف القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب

وقال النائب القيسي خالل الندوة التي حضرها 
نواب ورؤساء نقابات مهنية وعمالية وممثلون عن 

السياسية، وشخصيات إعالمية وكتاب األحزاب 
وصحفيون ورؤساء لجان تحسين المخيمات، إنه وفي 
ظل ما تقوم به سلطات االحتالل في القدس الشريف من 
تغول وانتهاكات مستمرة للمقدسات اإلسالمية والمسيحية 
ًوعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، فإن لإلعالم دورا 

كات من خالل تكوين رأي ًأساسيا في مواجهة تلك االنتها
عام يواجه كل سياسات سلطات االحتالل ضد مقدساتنا 

  .وقدسنا

وأضاف أن عقد هذه الندوة، هو لدعم الوصاية 
الهاشمية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني والجهود التي 
تقوم بها وزارة األوقاف ودائرة أوقاف القدس للتصدي لكل 

ات االحتالل في المدينة محاوالت العبث التي تنفذها سلط
ًالمقدسة، مؤكدا أن ليس هناك ملف بالنسبة لألردن 

يتقدم على ملف القدس وهذا ما يؤكد عليه جاللة الملك 
  .في كافة المناسبات والمحافل العربية والدولية

وأكد وقوف الشعب األردني ومجلس النواب خلف 
جاللة الملك في دعم جهوده ورفض محاوالت ثني األردن 

  .ن دوره التاريخي في المحافظة على القدس ومقدساتهاع

وقال إن توحيد المصطلحات اإلعالمية في 
مواجهة المحتل تسهم في تعرية االحتالل والتصدي لكل 
ما يسعون لتحقيقه، إضافة إلى ضرورة التشاركية بين 
اإلعالم ومجلس النواب لالنتصار للقدس التي ستبقى 

  .عربية تحت الوصاية الهاشمية

بدوره، أكد النائب السعود دور الوصاية 
الهاشمية في المحافظة على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، في 
الوقت الذي تمر فيه األمة بحالة من االنقسامات 
والصراعات السياسية التي دفعت بالمحتل إلى السعي 

ى حساب المدينة لتحقيق كل ما يرغب فيه من أهداف عل
  .المقدسة وحقوق الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن الدبلوماسية االردنية نابعة من 
التفاف الشارع األردني خلف قيادة جاللة الملك في ملف 

 أو المزاودة على كًالقدس رافضا أي محاوالت للتشكي
ًموقف األردن، مطالبا بكشف حقيقة سياسات العدو 

عالم المختلفة، خاصة أن ومناهضتها عبر وسائل اإل
إسرائيل تحتمي اليوم بالواليات المتحدة األميركية التي لم 

  .تعد شريكا في السالم

تبعث برسالة " اإلعالم والقدس"وقال إن ندوة 
ًواحدة إننا جميعا خلف جاللة الملك في موقفه تجاه 
القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية النابع من إرثه 

  .يالديني والتاريخ

من جانبه، استعرض الوزير ابوالبصل واجبات 
األوقاف األردنية في القدس الشريف، حيث تتحمل مع 
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أهل القدس تحديات كبيرة ال يواجهها أحد من أبناء األمة 
  .العربية واإلسالمية من خارج المدينة المقدسة

وأكد أن المسجد األقصى المبارك ال يقبل التقسيم 
 وهذه الالءات نابعة من موقف وال التشارك وال التفاوض

األردن الراسخ بقيادة جاللة الملك، إضافة إلى أن 
المسجد المبارك هو حق للمسلمين وحدهم ومن هنا فإن 

  .لكل كلمة نتحدث بها معناها ومكانتها

وبين أن أي حديث عن المسجد األقصى يحتاج 
 مليون مسلم ومسلمة، واقاف ٨٠٠إلى موافقة مليار و

عة لوازرة األوقاف األردنية والمقدسيون القدس التاب
ينوبون اليوم عن هذه األمة في التصدي لسلطات 

  .االحتالل

وأطلع وزير األوقاف الحضور على بعض األرقام 
المتعلقة باقتحامات اإلسرائيليين وزيارات السياح من 
الجانب اإلسرائيلي إلى المسجد األقصى خالل آذار 

 ألف سائح، ١٠٠ح بلغ ًالماضي، موضحا أن عدد السيا
 متطرف، إضافة إلى ١٦٠٠وعدد المتطرفين تجاوز 

 جندي من جنود االحتالل، في حين لم يزر أوقاف ٧٠٠
  .القدس أي ضيف عربي أو مسلم من خارج فلسطين

ًوأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد أنظمة 
وتشريعات متعلقة بالعاملين في أوقاف القدس، رافضا 

 االحتكام أمام محاكم سلطات االحتالل وكل بالوقت ذاته
  .القرارات الصادرة عنها

ودعا وسائل اإلعالم عدم بث الرواية التلمودية 
ًوالمصطلحات اإلسرائيلية وكتابتها ألن هناك سعيا 
ًإسرائيليا لترسيخ ثقافة تزعزع الثقة لدى المقدسيين 

  .وتعزز الرسالة اإلسرائيلية وأهدافها

ندوة "زيرة غنيمات إن انعقاد بدورها، قالت الو
تأتي في الوقت الحساس الذي نحتاج " اإلعالم والقدس

فيه إلى توحيد الصف، مشيدة بموقف جاللة الملك 

وبموقف أهل القدس في الدفاع عن قضية القدس 
  .العادلة

وأشارت إلى أن جاللة الملك أكد في أكثر من 
لنيل من ال للوطن البديل، ال للتوطين، ال ل"مناسبة أنه 

، وأن موقف األردن ثابت وأي حل ال يقوم على "المقدسات
إقامة دولة فلسطينية مستقلة مرفوض بالنسبة لألردن 
ًوهذا موقف راسخ وثابت وال تغيير عليه، ونظرا لهذه 
المواقف جاءت الضغوطات على األردن ما يستوجب 
علينا اليوم تشكيل جبهة داخلية قوية موحدة لمواجهة كل 

  .طات والتحدياتالضغو

وأكدت أن دور اإلعالم يكمن في التأكيد على 
ثوابت األردن والتركيز عليها في ظل ما يحمله الموقف 
من رسالة تؤكد على العدالة والسالم العادل وهذه الرسالة 
طالما دافع عنها األردن في مختلف المحافل العربية 

وقف والدولية مما يستوجب على اإلعالم إظهار الدور والم
  .االردني تجاه القدس

من جهته قال الشيخ عبدالعظيم سلهب إن 
ًسلطات االحتالل تعمل يوميا على إصدار قرارات متعلقة 
بإبعاد الحراس والموظفين عن المسجد األقصى المبارك، 

ً يوما، وهذا فيه انتهاك كبير لكل ٤٠وأنا منهم مبعد لمدة 
  .مسلم

لقدس في وأشار إلى أن إسرائيل تنازع أوقاف ا
ساحات المسجد األقصى، الذي هو للمسلمين وحدهم 
وليس لليهود عالقة به وال يقبل التقسيم أو الشراكة وهو 
ًاليوم يتعرض لخطر كبير، وحكومة االحتالل تصدر يوميا 
قرارات عديدة بهدف تفريغ الوصاية الهاشمية من 

  .مضمونها

 ٤ ص٣/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

رحلة الثامنة من حملة تطلق الم" المهندسين
  "فلنشعل قناديل صمودها"



  
  ٢٣٢ 

 

أطلقت لجنة مهندسون من أجل القدس  –عمان 
وفلسطين في نقابة المهندسين األردنيين، صباح اليوم 
الثالثاء، وبالتعاون مع اذاعة حياة اف ام، المرحلة 

، إلعمار بيوت "فلنشعل قناديل صمودها"الثامنة من حملة 
للسقوط أو المهددة من قبل االحتالل البلدة القديمة اآليلة 

الصهيوني في القدس المحتلة، ودعم صمود المقدسيين 
 .والحفاظ على هويتهم

وقال نقيب المهندسين إلى أن النقابة نفذت  
خالل المراحل السبع السابقة، مشاريع بكلفة تجاوزت 

 ٢٣٧ الف دينار، رممت خاللها ٤٠٠ستة ماليين و
 ١٣٧١يميتين استفاد منها وحدة سكنية ومنشأتين تعل
 في مراحل التعليم المبكر ١٥٠مواطنا مقدسيا، وأكثر من 

والتعليم األساسي، إضافة إلى ترميم البنية التحتية 
والمنشآت العامة في البلدة القديمة والتي استفاد منها 

 . مواطنا مقدسيا٣٢١

ّوأشار إلى أن االردن بحاجة الى هبة شعبية 
بتها وهويتها ولتثبيت المقدسيين دفاعا عن القدس وعرو

على ارضهم، كما سنرسل رسالة للكيان الصهيوني 
فحواها ان الشعب االردني والفلسطيني في ملحمة للدفاع 

من جانبه، قال وزير األوقاف .عن القدس وهويتها
والشؤون والمقدسات االسالمية، الدكتور عبدالناصر ابو 

 مختلفة، وبالتالي البصل، إن األمة الواحدة تواجه تحديات
فعليها أن تكون يدا واحدة لمواجهة كل التحديات، الفتا 
إلى أن حاالت االقتحامات واالعتداءات الكثيرة والتضييق 
على المقدسيين والتشديد عليهم يعتبر سببا واضحا 

وبلغت مجموع .لتوحية األمة وبقائها حية مع الحملة
عاشرة صباحا التبرعات منذ انطالق الحملة حتى الساعة ال

 ألف دينار، كما جمعت النقابة في حفل عشاء خيري ٥١
 الف دينار رصدت إلعمار ٢٠٠اقيم في وقت سابق 

ودعا نقيب المهندسين .بيوت البلدة القديمة في القدس
األردنيين، المهندس احمد سمارة الزعبي كافة ابناء 

 -الشعب االردني الى التبرع في مقر النقابة في عمان
نقابات المهنية، وكافة فروعها في المحافظات مجمع ال

 وعلى ١٠٤.٧وفي مقر اذاعة حياة اف ام وعبر ترددها 
- ٠٦/٥١٦٥٠٢٠- ٠٦/٥١٦٤٠٢٠هواتف البرنامج 

 البنك ٩٤٩١٥، إضافة إلى حساب رقم ٠٦/٥١٦٢٠٦٠
 . فرع الشميساني-  االسالمي

  ٣ ص٣/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

موقف غرفة اتحاد الغرف الفلسطينية يثمن 
 تجارة الزرقاء لنصرة القدس

  

ثمن اتحاد الغرف  -  نبيل محادين- الزرقاء 
التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية الموقف المشرف 
لغرفة تجارة الزرقاء نصرة للقدس عاصمة فلسطين 

  .األبدية

حيث ورد إلى غرفة تجارة الزرقاء كتاب شكر 
ية عمر هاشم وتقدير من رئيس اتحاد الغرف الفلسطين

إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء يقدر 
فيه الموقف الذي اتخذه مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء 
والمتمثل بإلغاء مذكرة التعاون بين غرفة تجارة الزرقاء 
وغرفة تجارة وصناعة براهوفا الرومانية وذلك ردا على 

  .تصريح رئيسة وزراء رومانيا مؤخرا

بر هاشم عن اعتزاز القطاع االقتصادي كما ع
الفلسطيني بالمواقف المشرفة لجاللة الملك عبداهللا الثاني 
ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية والوصي 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

  .الشريف، وسعي جاللته الدائم لحماية القدس ومقدساتها

ارة الزرقاء حسين من جانبه قال رئيس غرفة تج
شريم أن مجلس إدارة الغرفة قرر إلغاء االتفاقية انتصارا 
للقدس الشريف، عاصمة فلسطين، وتعبيرا عن رفض 
القطاع التجاري لتصريحات رئيسة الوزراء الرومانية، 



  
  ٢٣٣ 

مضيفا أننا نستمد عزيمتنا من راعي المسيرة جاللة 
ي قال الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا الذ

أن القدس خط أحمر، وأن جاللته قرر إلغاء زيارة العمل 
، وذلك عقب تصريحات رئيس رومانياالرسمية إلى 

الوزراء الرومانية األخيرة، كما أبدى استعداد غرفة تجارة 
الزرقاء لترتيب لقاء يجمع الغرف التجارية األردنية 

  .والفلسطينية لتنسيق الجهود وتوحيد المواقف المشتركة

  ٤٠ ص٣/٤/٢٠١٩ لرأيا

* * * * * 

العالقة بين الهاشميين والقدس لم : منتدون
  تنفصم عراها عبر التاريخ

 

أكد رئيس جامعة  -  قاسم الخطيب-معان 
الحسين بن طالل الدكتور نجيب أبو كركي على الثوابت 
األردنية الهاشمية اتجاه القدس والمقدسات فيها وأن 

و فخرية، بل هي الوصاية ليست صورية أو نظرية أ
حقيقية، وأن العالقة بين الهاشميين والقدس عالقة ال 
ًتنفصم عراها، مؤكدا على أنه يثبت يوميا ارتباطه  ً
والتصاقه، بهذه المنطقة، والتي تحمل بين جنباتها قبر 
المغفور له الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية 

  . الكبرى

الحسين واستذكر أبو كركي في ندوة بمركز 
القدس عربية والوصاية «الثقافي في معان، بعنوان 

والتي نظمها المجلس األمني المحلي بقصبة » الهاشمية
معان اإلعمار الهاشمي لألقصى، ودعم الهاشميين على 
مدار السنين لصمود األهل في فلسطين، من قوافل الهيئة 
الهاشمية الخيرية، والمستشفيات الميدانية، وتضحيات 

العربي األردني الباسل وبطوالته في القدس، الجيش 
  . لتثبيت عروبة هذه المنطقة والحفاظ عليها

وشدد أبو كركي على أهمية التماسك الداخلي 
وااللتفاف حول القيادة الهاشمية، ودعم التوجه والنهج 

الملكي من الجميع في األردن والوطن العربي، وأنه حبل 
مرات التي تحاك النجاة في مواجهة المخططات والمؤا

حول القدس وعروبة فلسطين من جانبه قال عضو هيئة 
التدريس في كلية اآلداب في جامعة الحسين بن طالل 
الدكتور حسن العايد، أن جاللة الملك بذل جهودا كبيرة 
متميزة في خدمة القضية الفلسطينية من خالل موقفه 
الراسخ الداعم والمتضامن مع كافة الجهود اإلقليمية 

الدولية الرامية إلى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني و
الشقيق في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

، وعاصمتها القدس الشرقية، ١٩٦٧الرابع من يونيو 
وأشار العايد إلى أن األردن  ًوفقا لمقررات الشرعية الدولية

ساهمت في جهود توحيد الصف الفلسطيني الى جانب 
سي واالهتمام الذي توليه المملكة للقضية الدعم السيا

الفلسطينية فإن تقديم العون والمساعدة مستمر للشعب 
الفلسطيني تقديم المساعدات ضمن الجهود اإلنسانية 
التي يوليها جاللة الملك ألبناء الشعب الفلسطيني 

  .الشقيق

القاضي الشرعي عبداهللا الدماني، أن  وبين
ات في القدس تقررت منذ الوصاية الهاشمية على المقدس

سبحان الذي «اللحظة التي نزلت فيها اآلية القرآنية 
أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، 
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 

، وهذه اآلية قررت العالقة الدينية واألبدية »البصير
قصى المبارك، للهاشميين مع القدس ممثلة بالمسجد األ

ومن أولى بهذه العالقة من أحفاد رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم النبي العربي الهاشمي الكريم

إن الدعم الهاشمي للقدس ليس  واشار الدماني
قرارا فرديا بل هو نهج وعقيدة يؤمن بها الهاشميون 
وتتجسد من خالل مقاومة االعتداءات الصهيونية على 

سالمية والمسيحية وان جاللة الملك األماكن المقدسة اال
عبداهللا الثاني له الحق في بذل جميع الجهود القانونية 
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 للحفاظ عليها، رافضا حلوال كالوطن البديل أو التوطين

مدير وحدة التخطيط في جامعة الحسين الدكتور  وبين
محمد النصرات، أن الوصاية الهاشمية على القدس 

و األمس القريب، كما أنها ومقدساتها ليست وليدة اليوم أ
ليست وليدة األحداث التي عصفت باألرض المقدسة في 
فلسطين والقدس وليست نتيجة لألطماع الصهيونية في 
القدس ومقدساتها الموسومة بمخططها في هدم األقصى 
وبناء الهيكل المزعوم فهي ارتباط روحي وتاريخي بين 

ولى القبلتين  أالقيادة الهاشمية والمقدسات اإلسالمية في
  .وثالث الحرمين

إلى أن الدور األردني الهاشمي  ولفت النصرات
للحفاظ على المسجد األقصى وحماية مقدساته واعمارها 
وصيانتها واالهتمام بها مر بمراحل طويلة زادت على 
الثمانية عقود وهذا دليل على أن الوصاية الهاشمية 

  .اية القدس والمقدسات اإلسالميةجاءت لحم

شاد عضو هيئة التدريس في جامعة الحسين وأ
بن طالل الدكتور خميس ال خطاب بدور الهاشميين في 
القدس، مشيرا الى مبايعة مسؤولين فلسطينيين وعرب 

، ١٩٢٤للشريف الحسين بن علي الهاشمي عام 
بالوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

 تحديد القدس، ودور جاللة الملك عبداهللا الثاني في
األولويات وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تتم بالقدس 
الشريف لتمكين سكانها من الحفاظ على عروبة المدينة 

  .وهويتها

وبين ال خطاب أن قضايا األمة العربية تشغل 
، وعلى رأس هذه لويات السياسة الخارجية األردنيةسلم أو

القضايا القضية الفلسطينية فهي حاضرة في وجدان 
  .اللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسينج

  ٤ ص٤/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

 "األردنية"ندوة في .. "القدس بوابة السماء"
 احتفاء بذكرى اإلسراء والمعراج

ثمن مشاركون في الندوة التي عقدتها  - عمان 
القدس بوابة «كلية الشريعة في الجامعة األردنية بعنوان 

الملك عبد اهللا الثاني تجاه القدس مواقف جاللة » السماء
  . ودعمه لها وفي الدفاع عنها وحق المسلمين فيها

وأكدوا في الندوة التي جاءت برعاية عميد الكلية 
الدكتور عدنان العساف، وعقدت احتفاء بذكرى اإلسراء 
والمعراج، الوالء المطلق للقدس والوصاية العربية 

 يفك أسرها ويفرج الهاشمية على مقدساتها داعين اهللا أن
  . كرب أهلها

وركزت الندوة التي شارك فيها الدكتور أمين 
القضاة والدكتور عطا اهللا المعايطة وأدارها الدكتور جهاد 

اإلسراء «نصيرات، في محاورها على الحديث عن 
التي تعيد ذكراها المسلمين كل عام إلى تدبر » والمعراج

لبارئ جلت قدرته، حقيقة اإليمان وأركانه، والعالقة بين ا
وفضل النبوة والرساالت، ولزوم إقامة الصالة والمحافظة 

  . على أركان اإلسالم وتعاليمه المباركة

وأشار المشاركون إلى أن ذكرى اإلسراء والمعراج 
تؤكد في النفوس قدسية بيت المقدس والحرم الشريف؛ 
فالمسجد األقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين 

هو بوابة السماء في رحلة المعراج التي أتت الشريفين، و
  .لألمة بالبشائر والخير والتيسير ورفع الحرج عنهم

وأكدوا أن االحتفال بذكرى اإلسراء والمعراج يدلل 
على االنتماء للدين وللمسجد األقصى، الذي هو جزء من 
العقيدة، فاألقصى والقدس ليست ألبناء القدس فقط بل 

يقنين بأن اهللا سيصونها هي للمسلمين جميعا، مت
وسيحميها من األمم التي تتآمر عليها، ومشددين على 
أن قوة األمة اإلسالمية في وحدة قلوبها وانتمائها 
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للعقيدة، ولن يتسلل اليأس والقنوط إليها لتظل القدس 
  .حية في النفوس

 ٤ ص٤/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

 الهاشميون هم أصحاب الوصاية :مشاركون
 قدس والمقدساتعلى ال

  

اقامت الجامعة األميركية  -احمد الحراوي- أدبا م
في مادبا احتفاال بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج برعاية 
مفتي مادبا يوسف ابو حسين وحضور رئيس الجامعة 
نبيل أيوب وأساتذة وطلبة الجامعة وأبناء المجتمع 

  .المحلي

وقال المفتي أبو حسين أن اإلسراء والمعراج 
يئة بالدروس والعبر وأهمها أنه أسري بالرسول عليه مل

السالم من مكة إلى القدس مما يدل على أن القدس في 
قلب كل عربي ومسلم فهي مهبط الوحي ومبعث 

  .الرساالت

وأضاف أن الهاشميين هم أصحاب الوصاية 
على القدس والمقدسات منذ الشريف حسين حتى الملك 

قدسيتها في نفوس عبداهللا الثاني، وال غرابة في 
المسيحيين والمسلمين وهو ما تؤكده اإلسراء والمعراج 

   حب القدس أرضا وشعبا ومقدسات

فراس عريضة العرب والمسلمين  وهنأ األب
بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج التي أسري فيها بالرسول 
من مكة إلى القدس العزيزة على قلب جاللة الملك 

  .د اآلباء واألجدادعبداهللا الثاني كما كانت عن

وأضاف أن للقدس مكانة عظيمة في قلوب 
المسلمين والمسيحيين ففيها ارتبط المسيحيون منذ ألفي 
عام الرتباطها بالسيد المسيح كما أنها لها مكانة في 
قلوب المسلمين فهي أولى القبلتين وثالث الحرمين 

  .الشريفين

وقدمت فرقة الرضوان لالنشاد الديني مجموعة 
ألناشيد اإلسالمية فيما قدمت الطفلة راما المعايعة من ا

وقدم رئيس الجامعة ومفتي مادبا الدروع . قصيدة شعرية
  .التكريمية للمشاركين في الحفل ولراعي الحفل

  ٤ ص٤/٤/٢٠١٩الدستور 
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الوصاية الهاشمية على : فعاليات نقابية
المقدسات عهدة تاريخية ال تنازل عنها مهما 

  لضغوطبلغت ا
 

أيدت فعاليات نقابية  -ّ ليث العساف–عمان
موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني وتمسكه بالموقف 
األردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وخاصة مدينة 
القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية فيها، ورفضه لكافة الضغوط الخارجية، مؤكدة 

لجاللته ورفضه لكل اشكال الضغوط دعمها المتواصل 
التي يواجهها األردن بسبب موقفه الصلب من القضية 

  . الفلسطينية وعاصمة فلسطين األبدية القدس

وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين 
» الدستور«الزراعيين المهندس عبدالهادي الفالحات لـ 

تعرض ان المقاوم الحقيقي هو جاللة الملك عبداهللا؛ لما ي
له من ضغوط بخصوص الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية، والتي يجب أن تلقى 
الدعم والتعزيز من الجميع، فالدور األردني بهذا 
ّالخصوص جلي للجميع وال يختلف عليه أحد، األمر الذي 
يتطلب وحدة الموقف الرسمي والشعبي لمواجهة التحديات 

  . ته بصراحةالتي تحدث عنها جالل

وأضاف الفالحات أنه يجب أن يكون الشعب 
على دراية تامة بمجريات أحداث ما يسمى بصفقة القرن 
وتفاصيلها؛ إلدراك حجم التحديات والضغوطات التي 
تمارس على االردن وأهمها الضغوط االقتصادية، ومعرفة 
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كافة التفاصيل بشفافية لتحمل المسؤوليات كل في موقعه 
   .ندق الوطن مع جاللة الملكللوقوف في خ

وقال خالد ربابعة نقيب الممرضين والممرضات 
نحن كنقابات مهنية بشكل عام ونقابة الممرضين التي «

امثلها بشكل خاص، خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
فيما اعلنه بخصوص القضية الفلسطينية بشكل عام 

  .وقضية القدس الشريف مسرى الرسول بشكل خاص

نحن كنقابات ال نقبل باي حال بغير «واضاف 
الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية 
في مسرى الرسول الكريم، ونقف مع وخلف جاللة الملك 
فيما صرح به وانه ال تنازل عن الوصاية الهاشمية وال 
تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني مهما زادت الضغوط 

  .على االردن

 نقيب أطباء األسنان الدكتور من جانبه، اعتبر
إبراهيم الطراونة خطاب جاللته بمثابة رسالة لكل من 
ّتسول له نفسه التشكيك في موقف األردن والهاشميين 
. الثابت تجاه القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية

وأضاف أن كل ما يمارس من ضغوطات على األردن لن 
لمه القاصي يغير من موقفه الثابت تاريخيا والذي يع

والداني بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية 
  .لألردن

وتابع أن ما ورد على لسان جاللة الملك هو 
موقف المخلصين والداعمين من أبناء األردن، وجاللته 
تحدث بلسان حال األردنيين الداعمين لموقف الهاشميين 

ردن والمستعدين لبذل األرواح في سبيل التوأم األبدي لأل
  .فلسطين وعاصمتها القدس األبدية لفلسطين

وأكد نقيب األطباء الدكتور علي العبوس أن 
ًخطاب جاللة الملك أتى تثبيتا لما نؤمن به جميعا من أن 
الهاشميين هم حماة األقصى وكافة المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية، وأن القدس ستبقى خطا أحمر كما قال 

  .جاللته

يد لن يكون هناك تنازل وأضاف أنه وبكل تأك
عن أي حجر من حجارة القدس، وأن مسؤولية حمايتها 
تقع على عاتق العرب جميعا وعلى رأسهم الهاشميون، 
مركزا على أن الثوابت والمبادئ اإلسالمية والتاريخية 
تدعو لرفض ما يسمى بصفقة القرن مهما تجاوزت 
الضغوط حدها سعيا لتغيير القناعات في قبول صفقة 

  .قرن وتبنيهاال

  ٤ ص٤/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

مسيرة حاشدة لدعم جهود ".. إبشر سيدنا"
  الملك في القضية الفلسطينية 

  

نظمت فعاليات شعبية وشبابية  -  بترا-عمان 
الجمعة في منطقة دابوق مسيرة حاشدة لدعم جهود 
جاللة الملك والوصاية الهاشمية على القدس ورفض 

  .>>..."أبشر سيدنا" شعارالوطن البديل تحت 

واكد رئيس المبادرة وائل شفيق عجيالت على ان 
جميع األردنيين يقفون صفا واحدا خلف جاللة الملك 
ودعم جهوده في الحفاظ والدفاع عن القدس والمقدسات 
االسالمية والمسيحية والوصاية الهاشمية على المقدسات 

كن التنازل وانها خط احمر بالنسبة لالردن وقيادته وال يم
  .عنه او السماح الي كان بالمساس به

" ابشر سيدنا" ت بدر ان مبادرة عوقال األب رف
 حيث ان القدس ،هي المبادرة التي يقودها جاللة الملك

مدينة السالم وما توافد االردنيين الى هذه المسيرة اال 
للتاكيد بانه ال للمساس بالوطن وال للمساس بالوصايا 

مقدسات والجميع يقف خلف قيادة الهاشمية على ال
  .جاللته في الحفاظ على المقدسات اإلسالمية في القدس

وقال وزير االوقاف والشؤون والمقدسات 
االسالمية االسبق هايل عبد الحفيظ داود ان االردنيين 
جاءوا اليوم ليؤكدوا انحيازهم للوطن ولجاللة الملك 
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اهي بمواقف ولنب" ابشر يا سيدنا"ويقولون بفخر واعتزاز 
جاللة الملك في وقت يعز فيه الرجال، مشيدا باستجابة 

  .االردنيين لهذا النداء وللمبادرة

والقت ختام العبادي، كلمة باسم القطاع 
 قالت فيها ان هذه المبادرة جاءت للتأكيد على ،النسائي

دعم مواقف جاللة الملك في دفاعه عن القدس 
فاظ على المقدسات والمقدسات وما يقدمه جاللته في الح

 مشيرة الى ان ،ْورفض التوطين وجعل االردن وطنا بديال
الشباب هم الذين ينهض بهم المجتمع والمؤسسات 
التنموية وهم الذين يدعون الى التغيير وبث روح 

  .المبادرات والعمل التطوعي

وقال رئيس جمعية وطن لحقوق اإلنسان لورنس 
ع مناسبة االسراء عواد ان هذه المبادرة تاتي تزامنا م

والمعراج والتي تربط بين القدس واألقصى وتؤكد على 
 مشيرا ،مكانة القدس العظيمة عند المسلمين والمسيحيين

الى رفض االردن لكل الضغوطات التي تمارس للمساس 
  .بمكانة القدس وبالوصاية الهاشمية على المقدسات

وقال الناطق اإلعالمي باسم المبادرة مشهور 
مبادرة أردنية وطنية " أبشر سيدنا"أن مبادرة قطيشات 

ٕشعبية عفوية، وانطلقت الفكرة من فريق المبادرة للوقوف 
ًصفا واحدا متماسكا خلف جاللة الملك عبدهللا ودعم  ً ً
جهوده الشجاعة تجاه القضية الفلسطينية والقدس 

  .والوصاية الهاشمية التاريخية والشرعية

 كفرنجه وفي ذات السياق انطلقت في مدينة
بمشاركة فعاليات شعبية " ابشر يا سيدنا"مسيرة بعنوان 
  .وابناء المدينة

ورفع المشاركون في المسيرة يافطات تؤكد 
دعمهم لجهود جاللة الملك تجاه القدس والقضية 
ًالفلسطينية والتأكيد على الوقوف صفا واحدا متماسكا 
خلف القيادة الهاشمية مشيرين ان الوصاية الهاشمية 

  .بقى على المقدسات االسالمية والمسيحيةست

وقال المشاركون اننا سنبقى يدا واحدة مع جاللة 
الملك في الجهود التي يبذلها والرامية الى اعالء مكانة 

 .القدس

  ٢ ص٥/٤/٢٠١٩الغد 
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" أسبوع األقصى"جمعية تركية تطلق حملة 
  للتعريف بالمسجد المبارك

 

" أسبوع األقصى"أطلقت جمعية تركية حملة 
ًوالتي من المقرر أن تقام سنويا عقب اإلسراء والمعراج، 
بهدف التعريف بالمسجد األقصى المبارك، وزيادة وعي 

  .المسلمين به

ًالتركية بيانا " الوعي للقدس"وأصدرت جمعية 
حول إطالق الحملة وقعت عليه عشرات منظمات 
ا ًالمجتمع المدني في عموم تركيا، ويجرى العمل حالي

على توسعة االهتمام العالمي بالفعالية، وتحويلها لفعالية 
  .رسمية معترف بها

ودعت الجمعية في بيانها المسلمين إلى تحمل 
ًمسؤولياتهم تجاه المسجد األقصى، لينعم مجددا بالسالم 

  .واالستقرار، واتخاذ كافة الوسائل لتحقيق ذلك

، وأعلنت تحديد أسبوع بعد ليلة اإلسراء والمعراج
  .بهدف زيادة وعي المجتمع بالمسجد األقصى

غولتكين " الوعي للقدس"وقال رئيس جمعية 
أطلقنا مبادرة سنوية : "شاهين في تصريح صحفي

لالحتفال في كل عام باألسبوع الذي يعقب ليلة اإلسراء 
  ".والمعراج

ولفت شاهين إلى أنه جرى الترحيب بالمبادرة 
مجتمع المدني بشكل فوري من قبل عشرات منظمات ال

ًفي تركيا، مضيفا أنه في كل عام سيتم تنظيم فعاليات 
عديدة تعمل على زيادة الوعي بالقدس، والحديث أكثر 

  .عن تاريخها، وتقديم المعلومات حولها
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إحياء ليلة "وعن األسباب التي دفعتهم لذلك، قال 
اإلسراء والمعراج كل عام يكون في ساعتين على األكثر، 

ول القدس والحرم القدسي، بل يتطلب ذلك ال تكفي لتنا
ًأياما بالحديث عن أهمية الحرم والمسجد األقصى ومكانته 

  ".في العالم اإلسالمي

وأشار شاهين إلى أن سرعة اتخاذ القرار بإطالق 
الحملة، جعلها تقتصر هذا العام على تنظيم فعاليات 
بسيطة، على أن يتم التحضير بشكل أكبر لتنظيم فعاليات 

  .فلة العام المقبل، بالتعاون مع المنظمات األخرىحا

وأوضح أن فعاليات العام اقتصرت على ندوات 
ونشاط تعريفي عبر وسائل التواصل االجتماعي، على أن 

  .تبدأ التحضيرات للعام المقبل

وشدد شاهين على أن المبادرة تحتاج لدعم 
ًإعالمي، والنشاطات حاليا مكثفة عبر وسائل التواصل 

تماعي، بنشر الرسائل عبر لغات متعددة لتصل إلى االج
 ٢٠ًكل العالم، الفتا إلى أنه حاليا جرى نشر تغريدات بـ 

  .لغة، وهذا ما يساهم باالنتشار بقوة أكثر

وكشف شاهين أنه سيتم العمل على التواصل مع 
ًالجهات الرسمية التركية والدولية، ليكون العمل رسميا، 

م المقبل، والتي توقع أن تشهد ًوصوال إلى فعاليات العا
  .مشاركة كبيرة من المنظمات المدنية

ًولفت إلى عرف تاريخي كان سائدا لدى األجداد، 
تمثل في المرور بالقدس في طريق الذهاب إلى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك في طريق العودة، 

  ".ًنحن نحاول إحياء هذا مجددا"ًمضيفا 

 ٦/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 
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حزبيون يؤكدون أهمية تماسك الجبهة 
  الداخلية للذود عن القدس

  

أكد حزبيون ان  -  محمد الخصاونة-عمان 
جاللة الملك عبداهللا الثاني، لم ولن يدخر جهدا اال وبذله، 
وسيستمر ببذله لما فيه مصلحة القضية الفلسطينية 

والدولية والقدس، ويشرح جاللته في المحافل االقليمية 
عن القضية الفلسطينية والقدس، داعين الى التوحد 
كشعب وااللتفاف حول القيادة الهاشمية بعيدين كل البعد 
عن المزايدات، مشيرين الى ان االردن اكثر بلد عربي 
بدعم من جاللة الملك قدم لفلسطين وللقدس الكثير على 

  .المستوى السياسي رغم الظروف التي يمر فيها

ان موقف االردن » الرأي«ي احديثهم لـ وقالوا ف
تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومشرف وسيبقى كذلك، 
مشيرين الى ان جاللته هو الداعم االول والصوت االكثر 
وضوحا في التعبير عن ضرورة ايجاد حل عادل ودائم 

  .للقضية

ولفت الحزبيون الى انه ال يوجد اي بلد عربي 
 دبلوماسية وسياسية قدم دورا او موقفا او جهودا

لالشقاء الفلسطينيين مثلما قدم األردن، مؤكدين ان 
التالوم في هذا الوقت العصيب يعد خطأ جسيما ال يخدم 
االشقاء في فلسطين، اذ يجب ان تبقى االضواء مسلطة 
على ما ترتكبه القوات االسرائيلية من عدوان وجرائم في 

  .فلسطين

ور عيد وقال أمين عام حزب اإلصالح الدكت
نعرف جميعا ان األردن وقائده جاللة الملك : الدحيات

عبداهللا الثاني يتعرضان لضغوط كبيرة من اجل الموافقة 
على ما يسمى صفقة القرن والتي تضمن التخلي عن 

  .الحقوق العربية القومية والدينية في فلسطين

وأشار إلى أن جاللة الملك وقف موقفا تاريخيا 
عرب وغير العرب ان الهاشميين عندما اعلن لجميع ال

كانوا واليزالون وسيبقون المدافعين عن القضايا والحقوق 
العربية ودفعوا الكثير من الشهداء األبرار من اجل ذلك 
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ايمانا بدورهم في الحفاظ على ارثهم منذ الرسول األعظم 
  .إلى يومنا هذا

ولفت الدحيات إلى ان الوصاية الهاشمية التي 
 -  عدو أو صديق - يستطيع اي شخص اكدها جاللته ال

ان ينكرها وهي حق للهاشميين والعرب والمسلمين، 
منحها التاريخ لساللة سيدنا محمد من االبرار الهاشميين 
الذين حافظوا عليها على مر العصور والزمان، خالل ايام 
صعبة كهذه االيام وموقف جاللة الملك الرافض لما 

 والوصاية الهاشمية يسمى بالوطن البديل وان القدس
عليه هي خطوط حمراء ال يمكن تحت اي ظرف التفريط 
فيها، وان الحل في منطقتنا ال يمكن ان يتم اال بوجود 

  .دولتين

وأكد الدحيات أن حزب اإلصالح، يعلن وبكل قوة 
دعمه الكامل للمواقف المشرفة لجاللة الملك، ويثمن 

اهد اهللا ان عاليا الموقف التاريخي الشجاع لجاللته، ويع
يكون سندا ال يلين من خلف جاللته، وان يكون شعاره 
دائما وابدا نصرة األردن والموت من اجله وتربية االجيال 
على حب الوطن الذي عليه نعيش ونفديه بالمهج 
واالرواح، مبينا انه مر على االردن الكثير من المحن في 
الماضي وخرج فيها منتصرا، ولسوف يخرج في الوضع 

سياسي الحالي وما يخطط له سالما عزيزا بفضل ثبات ال
مواقف القيادة الهاشمية ووقوف الشعب معها صفا واحدا 

  .ال يمكن ان تنفصم عراه

وأكد رئيس تيار األحزاب الوسطية، امين عام 
حزب العدالة واإلصالح نظير عربيات ان ما يقوم به 
جاللة الملك عبداهللا الثاني، من نهج عملي يستهدف 

ستثمار كافة االمكانات بممارسات سياسية إقليمية ا
ودولية عقالنية، تشكل نموذج عمل استراتيجي كقوة 
فاعلة تميزت بالحضور الدائم والتأثير المباشر في 
إجهاض وافشال المحاوالت المتكررة لتصفية القضية 

  .الفلسطينية

وقال عربيات إن المواقف المبدئية الثابتة لجاللة 
احترام وتقدير كافة الشرفاء على مستوى الملك حظيت ب

المنطقة والعالم، وتميزها بكثافة حجم الدفاع عن القدس 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في مرحلة تزايدت فيه 
االتجاهات المضادة للمواقف الداعمة للقضية 

  .الفلسطينية

وأشار الى أن جاللة الملك سخر كافة االمكانات 
 جسم نابض بقوة إرادة وطاقات ال لتحقيق التوازن وبناء

تنضب تشكل قلعة صمود في مواجهة األخطار الخارجية، 
ثمنا للمواقف واألدوار تجاه القضايا العربية وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية، واضحت السياسية األردنية بقيادة 
جاللته تشكل القوة الحقيقية التي تستند إليها كافة 

ة الغطرسة اإلسرائيلية، اتجاه األطراف العربية في مقاوم
المقدسات واألقصى الشريف وااللتزام بالموقف الدفاعي 

  .الثابت

ولفت إلى أن تيار األحزاب يساند قرارات قمة 
تونس، خصوصا فيما يتعلق بالسيادة والرعاية الهاشمية 
على المقدسات، ونتطلع لخلق آليات عربية فاعلة 

لمواجهة التحديات لترجمة القرارات لواقع ملموس وذلك 
ًالتي تشكل أخطارا حقيقية على األمة العربية والقضية 
الفلسطينية والمقدسات باعتبارها القضية المحورية لدى 

  .األمة العربية واإلسالمية

وأوضح عربيات أن األساس الفكري الذي يستند 
عليه جاللة الملك في الوقوف دوما مع عدالة القضية 

عربية عموما، يمثل مبدأ االصالة الفلسطينية والقضايا ال
والشرعية والتوجهات بلغة هاشمية عروبية إسالمية تؤكد 
العالقة الوثيقة بين العروبة واإلسالم، وليس خافيا على 
احد ان المبدأ السامي لجاللة الملك والتطبيق العملي له، 
كان ال بد ان يؤديان لتعزيز الشرعية الدينية والسيادة 

ية في رعاية وحماية المقدسات الحقيقية الهاشم
  .اإلسالمية والمسيحية
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بدوره أعرب أمين عام حزب المحافظين حسن 
راشد عن اعتزاز وتقدير الحزب لمواقف جاللة الملك 
عبداهللا الثاني، الثابتة الشجاعة والجريئة في مواجهة 
قوى الغطرسة التي تسعى إلقحام االردن أرضا وشعبا في 

  .ما يسمى بصفقة القرن

وقال راشد إن جاللة الملك يتعرض لضغوطات 
كثيرة إقليمية وعالمية تمثلت بالضغوطات االقتصادية 
ومحاولة زعزعة االستقرار الوطني وبث كثير من 
االشاعات المغرضة، األمر الذي دفع بجاللة الملك، 
للحديث بشكل حازم وجازم في أكثر من لقاء مع أبنائه 

لتكريس الثوابت الملكية وأخوانه أبناء الشعب األردني، 
التي تلبي طموحات الشارع األردني، والمتمثلة برفض 
جاللته لمشروع الوطن البديل الذي يراد منه الغاء الهوية 

  .الفلسطينية

ولفت إلى أن شرعية الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف 

حق ال يقبل الشعب والتي تبناها الهاشميون عبر التاريخ 
االردني والشرفاء العرب والمسلمون التنازل عنه، موضحا 
أن المسيرات الحاشدة التي خرجت بعفوية مطلقة خالل 
األيام الماضية، جاءت لتؤكد وقوف الشعب االردني بكافة 
أطيافه خلف قيادته الهاشمية الحكيمة رافضة ألي 

  .ضغوطات تمارس على الوطن وقيادته المجلة

ن دور جاللة الملك، الذي يقف وحيدا منفردا وثم
بين زعامات العالم العربي واإلسالمي متوشحا بالهيبة 
والحكمة والحنكة، مؤمنا بوقوف شعبه والخيرين من أبناء 
العالم إلى جانبه في الدفاع عن أقدس المقدسات، وعن 
األرض المباركة وشعبها حامال على أكتافه مصير أمة 

  .عزة أبنائهابأكملها وكرامة و

وأكد راشد أن األحزاب األردنية وكافة القوى 
الشعبية، تقف خلف قيادة جاللة الملك في التصدي لهذه 
المؤامرة البشعة، الفتا إلى أن أحدا في الكون لن يستطيع 

تغيير مسار الحق والحقيقة الساطعة في حق األمة 
العربية واإلسالمية في الحفاظ على موروثها التاريخي 

  .عميقال

وأكد أهمية تماسك الجبهة الداخلية والتصدي 
للمؤمرات العبثية والحرص على االلتفاف الدائم والمطلق 

 .حول قيادتنا الهاشمية الغراء

 ٢ ص٦/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

الهيئات المقدسية تنظم محاضرة عن يوم 
  األرض

 

 ألقى الباحث عبداهللا حمودة -  بترا-عمان  
واقع عرب : ي ذكرى يوم األرضف"محاضرة بعنوان 

نظمتها اللجنة التنسيقية " ١٩٤٨فلسطين المحتلة 
  .الثقافية للهيئات المقدسية

ووفقا لبيان صحفي أصدرته اللجنة، وتلقت 
، اليوم السبت نسخة منه، )بترا(وكالة األنباء األردنية 

لفت الباحث حمودة في المحاضرة، إلى أن الخطاب 
إما أن تهاجر، :  ثالث نقاطالصهيوني كان ينطوي على

ٕواما الصلح والرضا بالواقع، واما القتال، فقرر من تبقى  ٕ
  .من أهل القرى البقاء في األرض

وعرض في المحاضرة لنشاطات العرب 
الفلسطينيين في التصدي لهذا المشروع، مشيرا إلى أن 

 من خالل حركة منظمة ١٩٥٢أول نشاط كان عام 
  .ترفض السكون والهوان

 وما تالها من توسع ١٩٦٧لنتائج حرب وعرض 
 وما ١٩٨٧صهيوني في األرض العربية، وانتفاضة عام 

  .تالها من انتفاضات

  ٧/٤/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * * 
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مؤتمر مقاومة التطبيع يؤكد دعمه للموقف 
  األردني حيال القدس ومقدساتها وفلسطين

  

لمهنية انطلقت في مجمع النقابات ا -  بترا–عمان 
اليوم السبت، أعمال المؤتمر الوطني الرابع لمقاومة 
التطبيع، بمشاركة نقابيين وأمناء عامين لألحزاب وممثلي 

  .فعاليات سياسية

وأكد نقيب المهندسين المهندس أحمد الزعبي دعم 
النقابات واألحزاب للموقف الرسمي األردني الرافض ألي 

 .مساس بالقدس وتصفية القضية الفلسطينية

وشدد على ضرورة تحييد الخالفات السياسية 
والتوحد على برنامج ومشروع وطني تتوافق عليه مختلف 
القوى السياسية لمواجهة التحديات الداخلية الخارجية، الفتا 
إلى مواقف النقابات المنحازة للقضايا الوطنية والقضايا 

 .العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

 مجلس النقباء المهندس من جهته، أكد رئيس
عبدالهادي الفالحات ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ليتمكن 
ًاألردن من مواجهة التهديدات، مطالبا القوى السياسية 
بالتوحد على مشروع وطني وتحييد الخالفات السياسية على 
قاعدة المصلحة الوطنية العليا، مع دعم صمود الشعب 

 .الفلسطيني بمختلف األشكال

د المشاركون في المؤتمر ضرورة بناء مشروع وأك
وطني لمقاومة التطبيع، مطالبين بدعم صمود الشعب 

 .الفلسطيني في مواجهة مشاريع االحتالل

  ١١ ص٧/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

فاعليات شعبية بمعان تؤيد مواقف جاللته 
 تجاه القدس

  

اصدرت الفاعليات الشعبية بمدينة معان بيان 
 ودعم لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني تأييد ووالء

تجاه فلسطين والقدس ودفاعه عن المقدسات اإلسالمية 
  .والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك

واكدت الفاعليات في بيان اليوم السبت، ان 
معان تعلن وقوفها صفا واحدا خلف قيادة جاللة الملك 

ًا في الذود والدفاع الحكيمة والشجاعة، وهو المبادر دوم
عن فلسطين وقضيتها العادلة في كافة المحافل الدولية 
واإلقليمية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على تراب 

  .وطنهم وعاصمتها القدس الشريف

وعاهدت الفاعليات الشعبية في مدينة معان 
جاللة الملك بالبقاء جندا أوفياء ورجاال صادقين ملتفين 

  .لهاشميةة االرأيحول 

 ٧/٤/٢٠١٩ز الكون نيو

* * * * * 

نقف خلف الملك في دعمه ): الملتقى الوطني(
 لفلسطين والقدس

  

 أكد المشاركون في الملتقى الوطني - عمان 
لدعم صمود جاللة الملك عبد اهللا الثاني تجاه القدس 
والقضية الفلسطينية، والذي نظمته جماعة اإلخوان 

هم إلى مواقف جاللة المسلمين مساء يوم أمس، نصرت
  .الملك عبد اهللا الثاني المشرفة

وشددوا على أهمية الملتقى الذي حضره المئات 
من أعضاء الجماعة ومناصريهم، لالعالن والتأكيد على 
الوقوف خلف جاللة الملك في الدفاع عن القضية 
اإلسالمية، مؤكدين في كلماتهم أن فلسطين ارض عربية 

  .واجب الدفاع عنها

كروا دور الهاشميين في الدفاع عن واستذ
القضية الفلسطينية واستشهاد الملك المؤسس على 

  .عتبات المسجد األقصى
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واكدوا أهمية تناغم الموقف الرسمي والشعبي في 
الوقوف تجاه القضية الفلسطينة، والدفاع عن المقدسات 

  .اإلسالمية

واتفق المشاركون في الملتقى على ضرورة 
قف التاريخي المشرف لجاللة الملك االلتفاف حول المو

عبداهللا الثاني الرافض ألية حلول من شأنها التفريط 
بالقدس والقضية الفلسطينية والتأسيس لفكرة الوطن 

  .البديل

وأكدوا أن موقف جاللة الملك يمثل جميع أطياف 
ًالشعب األردني، وأن األردنيين جميعا إذا ما ألم بهم أمر 

هم تجلت وحدتهم وبرز معدنهم يتعلق بكرامتهم وكبريائ
  .األصيل واستعلوا على جراحهم

ًوثمنوا عاليا االنسجام العالي بين الموقف 
الشعبي والموقف الرسمي تجاه أية حلول تنافي عقيدة 
الشعب األردني األصيل ووجدانه، ويدعو المجتمعون 
الحكومة الى استثمار هذه الحالة العالية من االنسجام 

الحات شاملة تعزز قوتنا الداخلية لتكون بوابة إلص
ًوتخرجنا من زمرة الدول التي ترهن قراراتها السيادية تبعا 

  .إلمالءات الدول المانحة والدول المستبدة

وبعثوا من خالل بيانهم رسالة إلى العدو 
ٕالصهيوني والى كل الدول الداعمة له بأن األردنيين 
 أصحاب رسالة خالدة ضاربة في أعماق التاريخ ال
يقبلون المساومة على األردن وال على فلسطين مهما 
اشتدت الضغوط، وأن الحرة تجوع وال تأكل بثدييها، وأن 
ٕعجلة الزمان حتما ستدور، وأن الظلم وان طال فإن  ً

  .عاقبته وخيمة

وقدروا دور مجلس النواب الرافض التفاقية الغاز 
مع العدو اإلسرائيلي، مطالبين المجلس بمزيد من 

ًقف المشرفة، ليكونوا بذلك معبرين تعبيرا صادقا عن الموا ً
  .نبض الشعب األردني األصيل

وأكدوا أهمية الوحدة الوطنية ورفع الروح 
المعنوية لعموم الشعب األردني في هذه المرحلة التاريخية 
الحرجة التي تمر بها المنطقة، وضرورة نبذ كل من 

ن الحشد تسول له نفسه بث روح الفتنة والفرقة في أرد
  .والرباط

وطالبوا جميع القوى الشعبية والحزبية بضرورة 
االستمرار بإقامة الفعاليات التي من شأنها اإلبقاء على 
زخم الرفض الشعبي لجميع الحلول التي تهدد وطننا 

  .األردن وتهدد مستقبل القضية الفلسطينة

من جهته، أكد المراقب العام لجماعة االخوان 
شرف القضاة موقف الجماعة من المسلمين الدكتور 

فلسطين باعتبارها أرض وقف اسالمية، والتفريط بها 
عار، والدفاع عنها واجب اسالمي ووطني، والموت دون 

  .األقصى شهادة

وذكر القضاة أن الجماعة تقف خلف قيادة 
جاللة الملك عبداهللا الثاني رافضين كل الضغوطات التي 

لك، مثمنا بذات ْتمارس على االردن وعلى جاللة الم
الوقت موقفه التاريخي والصلب تجاه القضية الفلسطينية 
وما يحاك لها من محاوالت تصفية وانهاء على حساب 
الشعب الفلسطيني المظلوم، ونؤكد للجميع أن موقف 

  .جاللة الملك موقف يمثل كل األردنيين

ّوبين أن الملتقى يؤكد أن األردنيين إذا ما ألم 
و وحدتهم وتماسكهم خلف القيادة، بهم أمر جلل، أبد

ًمسجلين موقفا مميزا ورسالة معبرة لكل من تسول له  ً
  .نفسه اختراق وحدة شعبنا وتماسكه

وطالب جميع القوى وجميع مكونات الشعب 
األردني األصيل بنبذ الفرقة، وتحذر الجماعة من أصحاب 
الفتن واالشاعات المغرضة الذين يفتون في عضد الدولة، 

 هو احوج ما يكون بهذه المرحلة الى موقف ثابت فوطننا
  .ًوموحد والوقوف معا كالبنيان المرصوص
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وشدد على أن جميع الحلول التي يطرحها أي 
كان وال تضمن حق الشعب الفلسطيني بكامل أرضه هي 
حلول مرفوضة من جميع األردنيين وجميع أحرار هذا 

  .العالم

بجميع وقال إن جماعة االخوان المسلمين تهيب 
القوى الحزبية والنقابية والشعبية في أردن الحشد والرباط 
بإحداث وقفة تاريخية، تنسجم مع أصالة وتراث الشعب 
األردني األصيل وترفض كل أنواع الضغوطات التي 
تمارس على األردن للقبول بأية حلول مشوهة على 
حساب األردن والقضية الفلسطينية العادلة وان خرافة 

يل مخطط صهيوني وهو مخطط مرفوض الوطن البد
  .يهدف الى تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية

وتؤكد الجماعة أن خدمة القضية الفلسطينة 
وثبات شعبها، ال يمكن أن يكون إال بأردن موحد 
ومتماسك وصلب، فاألردن هو البلد الرابض في اكناف 
 بيت المقدس، وهو البلد الذي حمل أمانة المسؤولية تجاه

  .المقدسات االسالمية عامة والمسجد األقصى خاصة

وطالب بموقف موحد من جميع الدول العربية 
واالسالمية، للدفاع عن فلسطين، ولدعم الموقف األردني 
الذي يقف رأس حربة تجاه ما يحاك ويدبر لتصفية أعدل 

  .قضية مرت على وجه التاريخ، وهي القضية الفلسطينة

ها لجميع القوى وتؤكد الجماعة على مد يد
الحية والمخلصة التي تعمل لصالح وطننا األردن ولصالح 

  .خدمة القضية الفلسطينية

وأشار الدكتور القضاة إلى مواصلتهم بإقامة 
الفعاليات واألنشطة المختلفة للتأكيد على أهمية دعم 

  .الصمود تجاه القضية الفلسطينية

العين توفيق كريشان أشاد من جهته بأهمية هذا 
لملتقى، السيما وأن الحديث عن فلسطين مرتبط بالدفاع ا

مشيرا إلى األمل الذي . عن القدس والمقدسات اإلسالمية

يغدو تجاه االنتصار لهذه القضية، رغم المؤامرات التي 
  .تحاك ضد هذه القضية

وانتقد الصمت والتخاذل العربي تجاه المخططات 
دور وتساءل عن . التي تستهدف القضية الفلسطينية

الجامعة العربية في التصدي للمخططات التي تستهدف 
  .فلسطين والمقدسات

ولفت العين الكريشان إلى أن دور الهاشميين 
في الدفاع عن القضية الفلسطينية كان منذ أيام الشريف 
الحسين بن علي، مشيرا إلى أن الوصاية الهاشمية على 

 هذه المقدسات تعود إلى عقود من الزمان، الفتا إلى أن
  .الوصاية ستبقى في يد بني هاشم

وقال الشيخ طالل الماضي إن هذا الملتقى هو 
فرصة للتأكيد على دعم صمود جاللة الملك تجاه القدس 
والقضية الفلسطينية وهو ما يعكس تاريخا مشرفا في 

مؤكدا أن موقف جاللة . الدفاع عن القضية الفلسطينية
 إلى دور الهاشميين الملك ما هو إال تأكيد المؤكد، الفتا

ودعا اعضاء جماعة . في الدفاع عن هذه القضية
اإلخوان المسلمين إلى االستفادة من أخطاء السابقين 

  .واالستمرار باالنحياز تجاه الوطن

وقال نقيب المهندسين الزراعيين رئيس مجلس 
النقباء المهندس عبد الهادي الفالحات إن المنطقة تمر 

ن حاسمة، في الدفاع عن في لحظة تاريخية قد تكو
وأضاف أن استهداف األردن . القضية الفلسطينية

ونوه إلى . وفلسطين في هذه األيام أمر ليس بالمستغرب
أهمية معركة الكرامة وتاريخها المشرف في هزيمة 

وأشار إلى وقوف اهل غزة وصمودهم بوجه . االسرائيليين
  .االحتالل الصهيوني

د جاللة الملك وأشاد المهندس الفالحات بجهو
داعيا إلى إبراز مشروع . والوصاية الهاشمية تجاه القدس

وطالب المهندس .وطني يعمل على تقوية الجبهة الداخلية
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الفالحات الحكومة باعادة النظر بالعالقات الخارجية 
  .للدولة وفقا لمصلحة األردن

ورأى أن مؤسسات المجتمع المدني والنقابات 
حة الوطن على اي مصالح واألحزاب يجب أن تقدم مصل

وهو ما يمكن الجميع من مواجهة التحديات التي . أخرى
الفتا إلى أن الجميع يجب أن . يمكن أن تواجه المملكة

  .يلتف حول األردن والقضية الفلسطينية

الدكتور » زمزم»امين عام حزب المؤتمر الوطني 
رحيل الغرايبة أشار إلى أهمية هذا الملتقى في توحيد 

وأكد الدكتور الغرايبة أن ملف القدس . الوطنيالموقف
والجوالن وملف حق العودة وغيرها من الملفات هي 
موضع اهتمام الرئيس األميركي دونالد ترمب على حساب 
الشعب الفلسطيني صاحب القضية العادلة، الفتا إلى أن 
المواجهة تقتضي توحيد مواقف الوطن واإلنحياز إلى 

  .مواقف جاللة الملك

اد األب نبيل حداد مدير مركز التعايش وأش
الديني بمواقف جاللة الملك وأهمية الوقوف إلى جانب 

الفتا إلى مكانة القدس تجاه المسلمين . جاللته
والمسيحيين على حد سواء، الفتا إلى معاني وقيم الدفاع 

  .عن القدس وما يتعلمها الجميع من جاللة الملك

 إن تأكيد وقال النائب الدكتور حسني الشياب
جاللة الملك على الوصاية عن المقدسات يعكس نهجا 

مؤكدا ان . هاشميا ويشكل رسالة قوية تجاه المشككين
ولفت إلى . موقف األردن تجاه القضية ثابت ولن يتغير

الدور المؤثر الذي يقوم به جاللة الملك على هذا 
  .الصعيد

وأشار الدكتور عبدالقادر الحباشنة الى أن دور 
ميين في الدفاع عن القدس مرتبط بالرسول عليه الهاش

مؤكدا بأن القدس تجمع الجميع في . الصالة والسالم
  .الدفاع عنها

وقال إن الموقف الهاشمي تجاه القدس ليس 
  .بجديد فجاللة الملك ينحاز إلى هذه القضية على الدوام

وأصدر المشاركون بيانا في ختام الملتقى، عبروا 
 جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه فيه عن دعمهم لصمود

  .القدس والقضية الفلسطينية

واستشعر المجتمعون خطورة المرحلة التي تمر 
على األردن وما يهدد القضية الفلسطينية من خطر 

  .التصفية لحساب العدو الصهيوني المحتل

  ٨ ص٧/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

  اطالق يوم لدعم القدس ومواقف الملك
  

رئيس لجنة فلسطين النيابية  قال - عمان 
المحامي يحيى السعود ان اللجنة تعتزم إطالق يوم لدعم 
القدس وموقف جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه 
المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف 

  .ودعم الوصاية الهاشمية عليها

واضاف، خالل ترؤسه اجتماعا للجنة بدار 
ه مناقشة دور الجمعيات في المجلس اليوم االحد تم في

اقامة نشاطات تعنى بالقدس بحضور امين عام وزارة 
التنمية االجتماعية محمد السوالقة ومدير سجالت 
الجمعيات طاهر المغاريز، ان هذا اليوم يأتي تحت عنوان 

لتعزيز دعم صمود " القدس في ضمير الهاشميين واالمة"
  .االهل في القدس

التي يبذلها جاللة ولفت السعود الى الجهود 
الملك في كل المحافل االقليمية والدولية الهادفة الى 

  .اعادة الزخم للقضية الفلسطينية

بدورهما، ثمن السوالقة والمغاريز الدور الذي 
تجاه الحفاظ على المقدسات " فلسطين النيابية"تقوم به 

ودعم الوصاية الهاشمية عليها، الفتين الى ان وزارة 
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ماعية والجمعيات على استعداد تام للتعاون التنمية االجت
  .مع اللجنة النيابية بخصوص أي نشاط يخص القدس

  ٨ ص٨/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

الدستور تستطلع آراء الفعاليات األكاديمية 
والشعبية في الزرقاء حول الرعاية الهاشمية 

 للقدس
 

أشاد شيوخ  -   نضال لطفي اللويسي-الزرقاء 
عيان ورؤساء جامعات في محافظة ووجهاء ونواب وا

الزرقاء بما انجزه جاللة الملك عبداهللا الثاني خالل 
عشرين عاما من جلوسه على العرش ومواقفه المشرفة 
تجاه القضية المركزية فلسطين المحتلة والقدس الشريف 
والمقدسات االسالمية والمسيحية فيها حيث أن جاللة 

حافل الدولية وكان الملك هو المدافع عنها في كافة الم
  .آخرها خطابه في القمة العربية التي عقدت في تونس

وأكدوا وقوفهم خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
 العام العالمي لالعتراف الرأيفي جهوده المبذولة لحشد 

بالقدس عاصمة لدولة فلسطين والتصدي لمحاولة تهويد 
حتالل المدينة العربية االسالمية المسيحية من قبل اال

  .االسرائيلي

استطلعت أراء لعدد من الفعاليات » الدستور»
االكاديمية والشعبية والمخيمات حول اهمية الوصاية 

  ...الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف

  كمال بني هاني

يقول رئيس الجامعة الهاشمية األستاذ الدكتور 
كمال بني هاني ان الوصاية الهاشمية على القدس ترتكز 

لى جوانب دينية وقانونية وتاريخية، فهي مثبتة من ع
ناحية دينية وعقائدية وسياسية؛ فجاللة الملك عبداهللا 
الثاني الهاشمي من حفدة الرسول عليه السالم، والمسجد 
األقصى كان على مر التاريخ الحديث تحت الرعاية 

والوصاية الهاشمية المباشرة منذ العهدة العمرية، وأن 
ًتخل يوما األردن عن رعاية وحماية المقدسات األردن لم ي

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس

وأكد على ان الوصاية الهاشمية تجسد العالقة 
التاريخية لدور الهاشميين في حماية القدس والمسؤولية 
القومية والوطنية الملقاة على عاتق جاللة الملك عبداهللا 

في القدس، فهو صاحب الوصاية على األماكن المقدسة 
وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، 
ولطالما أكد جاللته على أن القدس خط أحمر وأنه ملتزم 
ًبواجبه تجاهها، معلنا بموقف شجاع وقرار حكيم بأنه لن 
ًيكون هنالك تراجع عن حقنا في القدس رافضا حلول 

ًمؤكدا الوطن البديل والتوطين أو التفريط بالمقدسات، و
بكل إصرار وحزم على الموقف األردني الواضح في 
التصدي لمحاوالت تهويد القدس، فالقدس حاضرة في 

  .حله وترحاله

ولفت الى ان الجامعة كانت السباقة في طرح 
مساقات متعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس ومنذ 
سنوات عدة مع التركيز على الوصاية الهاشمية على 

لوعي الوطني للطالب مشيرا أن أبرز القدس مما يعزز ا
هذه المواد هي مساقات القضية الفلسطينية، والقدس 
تاريخ وحضارة، واألدب الحديث في األردن وفلسطين 
وذلك لتعزيز الوعي الطالبي في قضايا األمة وهذا تاكيد 

  .على أن األردن هو األقرب لفلسطين

  

  

  احمد العليمات

لزرقاء دوره يقول رئيس مجلس محافظة اب
الدكتور احمد العليمات، ان الوصاية الهاشمية على 
المقدسات هي تأكيد من الهاشميين على عروبة فلسطين 
وهم بذلك شريك وداعم لألشقاء الفلسطينيين بحقهم 

 ١٩٢٤ٕبأرض فلسطين وان الوصاية الهاشمية منذ عام 
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والتي اكدها الشريف الحسين بن علي بتبرعه لرعاية 
مية والمسيحية وأن الوصاية دينية المقدسات اإلسال
  .ٕوقانونية وادارية

ولفت الى ان هذه الرعاية ساهمت في إعادة 
ٕاإلعمار وادارة األوقاف من الجانب االردني وان الشريف  ٕ
الحسين بن علي أوصى بأن يدفن في القدس واستشهد 
الملك عبداهللا االول على أعتاب المسجد األقصى المبارك 

لرعاية حتى في اتفاقية وادي عربة واستمرت الوصاية وا
والتي نصت على ان هذه الوصاية تاريخية وأكدت 
السلطة الفلسطينية عليها بوثيقة أعلنها الملك عبداهللا 

  .الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس

واشار الى ان مؤتمر القمة العربية الذي عقد 
في تونس أكد على شرعية الوصاية الهاشمية ويجب 

 عربي ومسلم ان يدعم مواقف جاللته تجاه هذه على كل
الوصاية كما ان جاللته تبرع بجائزة تمبلتون العالمية بها 

  .لرعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

  محمد الخصاونة

وبدأ عضو مجلس محافظة الزرقاء محمد فواز  
الخصاونة بكلمات لجاللة الملك عبداهللا الثاني خالل لقائه 

عمري ما رح اغير «اء محافظة الزرقاء مؤخرا بوجه
، مشيرا الى ذلك «موقفي من القدس وكال للوطن البديل

رسالة لكل العالم بان الوصاية على القدس هاشمية وأن 
القائد والشعب بخندق واحد للدفاع عن المقدسات 
االسالمية والمسيحية في القدس فنحن اهل الكرامة ونحن 

الم أجمع فنحن من نقبل اآلخر من بعث رسالة عمان للع
) االردن(ولكن عندما يصبح الحديث يمس ارضنا 

فهنا سنكون جميعا ) القدس(وتاريخنا إرثنا االسالمي 
خلف القائد ليقول كلمته للعالم اجمع بأن األردن 
لألردنيين وأن فلسطين للفلسطينيين وان القدس هاشمية 

يخي ومواقف منذ ما يقارب القرن وليس اليوم فدفاعنا تار
الهاشميين ثابتة وراسخة منذ اإلعمار االول للقدس 

وحتى الثاني والثالث والي يومنا هذا ولقادم االيام لن 
  .نتنازل عن ارضنا المقدسة

  محمد موسى

اما الناشط الشبابي والتربوي في محافظة 
الزرقاء محمد موسى، فيقول ان الوصاية الهاشمية على 

يحية في القدس الشريف المقدسات اإلسالمية والمس
تاريخية وصوال إلى الرغبة التي نقلها أعضاء وفد 
فلسطين الذين التقوا بالشريف الحسين بن علي عندما 
بايعوه ملكا للعرب على أن تكون القدس والمقدسات تحت 
ًالوصاية الهاشمية والتي استجاب لها فورا الشريف 

لهاشمي الحسين وتبرع بمبلغ مالي كبير آنذاك لإلعمار ا
  . لبيت المقدس والذي استمر حتى وقتنا الحالي

باعتبار الملك عبداهللا الثاني حفيد : وتابع
الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم فإن الوصاية 
الهاشمية متحققة تاريخيا ودينيا له دون منازع حيث لم 
يتخل الهاشميون عن دورهم في الدفاع عن المسجد 

أماكنها الدينية اإلسالمية األقصى ومدينة القدس بمختلف 
والمسيحية وبالذات جاللة الملك منذ تسلمه سلطاته 
الدستورية كانت وما زالت القضية الفلسطينية بعامة 
والقدس بخاصة شغله الشاغل وتستحوذ على قدر كبير 
ًمن جدول أعمال جاللته سواء داخليا أو خارجيا وفي 

لك من المحافل الدولية وفي كل مرة يحذر جاللة الم
المس بمشاعر المسلمين من خالل محاوالت االحتالل 
العبث في المدينة والتمسك بعقلية القلعة تجاه 
المفاوضات والسعي الجاد لحل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية التي هي بوابة السالم واالستقرار في المنطقة 

  .واإلقليم

واشار الى ان الهاشميين يحظون بقبول منقطع 
قبل الجميع لما يملكونه من إرث ديني النظير من 

وتاريخي في وجدان العرب والمسلمين األمر الذي يجعل 
الوصاية الهاشمية محل ثقة الجميع نظرا للدور النبيل 
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والهام الذي يقوم به الملك عبداهللا الثاني تجاه المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس وتجاه أهلها المرابطين 

  .بشكل أسطوري

  اهللا الطراونةمد 

من جهته قال امين عام حزب الوسط االسالمي 
نعتقد اعتقادا جازما بان الوصاية «مد اهللا الطراونة 

الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 
القدس منصوص عليها بمعاهدة وادي عربة ما يؤكد 

  .الوصاية الهاشمية على تلك المقدسات

المستمرة حول واضاف ان احاديث جاللة الملك 
القدس داخل االردن وخارجه تعتبر تأكيدا للموقف االردني 
حول الوصاية تجاه تلك المقدسات وتأكيدا على حق 

   الشعب الفلسطيني بالمحافظة عليها

وتابع ان الوصاية الهاشمية جاءت كذلك للحفاظ 
على المقدسات من العبث اليهودي فيها وان االردن يولي 

مام الكبير، مشيرا الى ان رواتب هذه المقدسات االهت
موظفي المسجد االقصى من موازنة وزارة األوقاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية االردنية وهذا ايضا تأكيد 

  .على اهمية الوصاية الهاشمية

  سمير الفاخوري 

/ من جهته قال منسق هيئة شباب كلنا االردن 
حداث فريق عمل الزرقاء سمير الفاخوري، انه في ظل األ

الساخنة التي تعصف بالمنطقة العربية لم يتوانى جاللة 
الملك على التأكيد بتمسكه بالوصاية الهاشمية التاريخية 
على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس وانه ال 
للوطن البديل والتوطين وأن القدس عاصمة فلسطين 
األبدية وأن الهاشميين هم الوصاة الشرعيين للقدس 

  .قصىولأل

ولفت الى انه في القمة العربية كان أيضا محور 
كالم جاللته حول وصاية الهاشميين على المقدسات 

االسالمية والمسيحية في القدس بإشادة الرئيس 
  .الفلسطيني محمود عباس

 لو نظرنا إلى ما حولنا من أحداث -:وتابع
لوجدنا ان جاللة الملك يتحدث دائما عن األقصى 

ا إن دل على شيء فإنما يدل على والمقدسات، وهذ
شجاعته وقوة إيمانه بأن األقصى والقدس للمسلمين 
جميعا فهي حق لألردنيين والفلسطينيين وجميع العرب 

  .ٕحتى وان لم يقف أحد بجانبه

وعبر عن سند الشعب األردني للقيادة الهاشمية 
في الوصاية على المقدسات وحماية المسجد االقصى 

  . معك سيديالمبارك ونحن كلنا

  فايز الكبها

اما الناشط الشبابي فايز الكبها، فقال تعتبر 
الوصاية الهاشمية على المقدسات ازلية فقد جاءت تعبيرا 
عن الموقف الهاشمي للحفاظ على المقدسات االسالمية 

  .والمسيحية في القدس

ان الوصاية الهاشمية لها شرعية منذ : وتابع
 محمد صلى اهللا عليه التاريخ وموروثه من نسل الرسول

وسلم، مشيرا الى انه ال وصاية على المقدسات اال 
للهاشميين وانها باقيه الى يوم الدين ونقول لجالله الملك 

  .«سر يا سيدي فنحن شعبك كلنا معك«

  جمال الشلبي. د 

قال الدكتور جمال الشلبي في الجامعة و
الهاشمية ان الوصاية الهاشمية على المقدسات 

ة والمسيحية في القدس الشريف تاريخيا وقانونيا االسالمي
  .وسياسيا قبل ان تكون هناك دولة إلسرائيل

وتابع المسؤولية القانونية لألردن على 
 ١٩٦٧المقدسات فعندما سقطت الضفة الغربية عام 

كانت تابعة قانونيا لألردن، وسياسيا الهاشميين 
اء ٕمسؤولون عن المقدسات باعتراف دولي واسرائيلي جر

  .١٩٩٤توقيع اتفاقية السالم مع اسرائيل عام 
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ولفت كان الهاشميون لهم الدور في الحفاظ 
على المقدسات االسالمية والمسيحية نظرا لساللتهم من 

واكد ان االردن بقيادة .الرسول محمد صلى اهللا وعليه
جاللة الملك خاصة في زيارته االخيرة للمغرب شكل 

  .محورا عربيا واسالميا

   صبيح الزواهرةمحمد 

ويعتقد الزواهرة بأن موضوع الوصاية الهاشمية 
اصبح حجر أساس في مستقبل القضية العربية 
الفلسطينية، الفتا الى ان الدولة األردنية بكافة مؤسساتها 
بما في ذلك جهود جاللة الملك والديوان الخارجية نجحت 
بكسب تأييد المجتمع الدولي واإلقليمي وهناك دول وازنة 
وكبرى ساندت األردن الرسمي بموضوع الوصاية بما في 
ذلك االتحاد األوروبي وتركيا ومصر والفاتيكان والسلطة 

  .الفلسطينية

موضوع الوصاية يحتاج الى مساندة : وتابع
مجتمعية لموقف الدولة الخارجي وعلى كافة القوى 
السياسية والمجتمعية مساندة مساعي الدولة لتثبيت حقنا 

ة على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في الوصاي
ًوالعربية في القدس الشريف، وعلينا أيضا كشباب 

 العام المحلي والعربي الرأيونشطاء أن نعمل على توعية 
 .بضرورة الوقوف خلف دولتنا وقيادتنا السياسية

  ٧ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

 

 ألف دينار تبرع من جامعة األميرة سمية ٢٧
  يوت بالقدسالعمار ب

  

 تبرعت جامعة األميرة سمية -  بترا- عمان
 ألف دينار لنقابة المهندسين "٢٧" للتكنولوجيا بــ

األردنيين، من اجل ترميم بيوت في البلدة القديمة 
 .بالقدس

 التي "٥احنا للقدس"ويأتي التبرع ضمن حملة 
نظمتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة ومجلس طلبة 

القدس في نادي نون الثقافي بالجامعة، الجامعة ولجنة 
من خالل جمع تبرعات عبر صناديق وزعت في كليات 
ًالجامعة لترميم البيوت في البلدة القديمة في القدس دعما 

  .لصمود أهلها

وأبدى رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 
الدكتور مشهور الرفاعي، خالل حفل تقديم التبرع لنقابة 

ه بهذه األنشطة التي تأخذ صبغة الواجب المهندسين، فخر
اإلنساني والوطني والديني تجاه القدس وأهلها، حيث 
تركز الجامعة على دعم األنشطة الالمنهجية واألكاديمية 
ودعم وتأييد موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الوطني 
المشرف والوصاية الهاشمية تجاه القدس واألماكن 

  .المقدسة في القدس الشريف

وأعرب نقيب المهندسين األردنيين المهندس 
احمد سمارة الزعبي، عن فخره بهذه النخبة التي أثبتت 
دورها في خدمة قضايا األمة من خالل تبرعهم وتقديمهم 
لألموال والتبرعات العينية إلعمار بيوت المقدسيين التي 

  .تعرضت لتجريف وهدم على يد االحتالل االسرائيلي

ملة في الجامعة الطالبة وعبرت مسؤولة الح
رزان الكيالي، عن شكرها للجامعة ودورها في الحملة، اذ 

 ٥ طالب على مدى ٣٠٠تطوع في هذه الحملة أكثر من 
  .سنوات في هذه القضية المجتمعية

وفي نهاية الحفل، كرم الرفاعي، الداعمين لهذه 
الحملة والقائمين على نجاحها من طلبة واساتذة 

  .ومسؤولين

 ٧ ص٨/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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الوصاية الهاشمية على : االتحاد الوطني
  بالقدس حق ال يمكن المساس به المقدسات

 ناقش اجتماع األمانة العامة التحضيري –عمان 
لحزب االتحاد الوطني امس، االستعدادات لعقد المجلس 

، يوم السبت السابع ٢٠١٩المركزي الموسع للحزب لعام 
  .حاليوالعشرين من الشهر ال

وفي الشأن السياسي، ناقشت األمانة العامة 
 القضية الفلسطينية في ظل ما يرشح من ،للحزب

تسريبات حول صفقة القرن، حيث اعاد الحزب تأكيده 
على حق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير مصيره 
ٕواقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 

  .لسطينية المشروعةورفضه التام المساس بالحقوق الف

وفي هذا المجال، عبر الحزب عن تقديره للدور 
الكبير لجاللة الملك عبد اهللا الثاني في الدفاع عن 

مدينة القدس والمقدسات فيها،  والقضية الفلسطينية
معتبرا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس خط احمر وحق ال يجوز المساس 

  .اي شكل من األشكالبه ب

وأشاد الحزب بالمواقف الشعبية الداعمة لجاللة 
الملك في موقفه السياسي، مؤكدا التفاف الشعب االردني 
حول قيادته الهاشمية وتأييده الكامل لمواقف جاللة 
لجاللة الملك عبد اهللا الثاني تجاه القضية الفلسطينية 

بهوية والقدس ورفضهم التام لكل ما من شأنه المساس 
  القدس وعروبتها

وأكدت االمانة العامة للحزب أهمية تطبيق كل 
قرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية وقضايا 
المنطقة ورفض الحلول االحادية على حساب حقوق 
الشعوب العربية، بما فيها قرارات اإلدارة األمريكية األخيرة 

  >>...حول الجوالن العربية السورية

  ٨/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

الوصاية الهاشمية : القطاع التجاري في جرش
  على المقدسات من ثوابتنا األردنية

  

كدت فعاليات القطاع  أ– حسني العتوم –جرش 
التجاري في محافظة جرش، ان الهاشميين كما هو 
عهدهم تجاه شعوبهم واوطانهم عبر التاريخ راسخ رسوخ 

دفاع عنه والمضي الجبال ال يثنيهم عن قول الحق وال
. قدما النتزاعه قوى البغي والشر مهما تطاول العتاة

ان االردنيين بكافة  »الدستور«وشددوا في لقاءاتهم مع 
اطيافهم يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم الهاشمية التي 
تعمل وفي كافة المحافل على طرح القضية الفلسطينية 

ة باالستقرار باعتبارها الهم االول لالمة ولن تنعم المنطق
  .اال بالحل العادل والشامل المستند الى القرارات االممية

   محمد علي العتوم 

وقال رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور محمد  
علي العتوم ان جاللة الملك اتخذ القرار االردني بكل 
شجاعة وجراة فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على 

ة القدس المقدسات االسالمية والمسيحية في مدين
الشريف وهنا نؤكد على اننا مع جاللة الملك قلبا وقالبا 
النفاذ القرار االردني التاريخي المسنود بشرعية الحكم 

  .واالنجاز

الى ان هذا الموقف التاريخي اكده  ولفت العتوم
جاللة الملك عبداهللا الثاني البناء شعبه وللعالم غير مرة 

عبث محاولة في تاكيد واضح وصريح مفاده ان من ال
البعض تمرير تلك المخططات الهادفة الى الوطن البديل 
او المساس بالوصاية الهاشمية على اقدس مقدسات 
االرض بعد الحرمين الشريفين، مشيرا الى ان كلمة الملك 
وموقفه هو كلمة وموقف كل االردنيين وابناء االمة 

  .الشرفاء

   حسين الحوامدة
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حوامدة ابو قال عضو غرفة التجارة حسين ال
نايف ان اعتزازنا بقيادتنا الهاشمية ومواقفها المشرفة 
ورثناه عن االباء واالجداد وشربناه مع لبان امهاتنا وان 
جاللة الملك اذا يقف هذه المواقف المشرفة لنشعر 
بالغبطة واالمل بتحقيق ما تصبو اليه االمة النتزاع 

لك حقوقها مضيفا اننا في االردن كلنا في خندق الم
وموقفه هو موقفنا وكلمته هي كلمتنا ولن نحيد عن 
الحق ما دامت الحياة على هذه االرض الطاهرة ارض 

  .الحشد والرباط

   يحيى زريقات 

وقال التاجر وعضو مجلس ادارة الغرفة  
التجارية يحيى زريقات اننا نتابع باهتمام بالغ وباعتزاز ال 

ي عبداهللا نظير له مواقف جاللة الملك العربي الهاشم
الثاني ونحيي فيه مواقف الرجال حتى غدا هذا الصوت 
العربي منفردا ولكن باذن اهللا فان الخير في هذه االمة 

لتتبنى موقفه العظيم تجاه القدس والمقدسات وان  باق
تبقى الوصاية الهاشمية الممتدة الى عمق التاريخ قائمة 

  .ما دامت الحياة على هذه االرض المباركة

   م الصماديابراهي

وقال التاجر ابراهيم الصمادي ان المتتبع لحديث 
جاللة الملك يرى االصرار الملكي الهاشمي على الثوابت 

ّعمري ما رح أغير موقفي «االردنية فحين يقول جاللته 
« بالنسبة للقدس، فموقف الهاشميين من القدس واضح

وشعبي كله «ويتحزم بابناء شعبه الوفي حين يقول 
ان علينا ان ندرك اننا على طريق الخير ف« ..معي

  .والهدى سائرون النتزاع الحقوق باذن اهللا

  حمد عضيباتأ

وقال التاجر عضو الغرفة التجارية احمد 
عضيبات ان قدر االردنيين ان يكونوا دائما بالمواجهة 
فصنع منهم التاريخ رجاال اوفياء ومنحهم قيادة هاشمية 

لهاشمي الشريف وهذه تؤمن بالحق وتستند الى النسب ا

المرتكزات تمدنا دائما بالعزيمة والهمة العالية لنواصل 
الجهد والعمل من اجل حقوق االمة المغتصبة رغم ما 

  .نواجهه من تحديات كبيرة

   احمد الكايد

وقال عضو المجلس احمد الكايد ان جاللة  
الملك عند حسن ظن شعبه به يلتفون حوله فكلنا حول 

ن، فنحن راحلون واقدس االقداس الملك ومعه ماضو
باقية خالدة ما شاء اهللا ان تكون عربية منها « القدس«

عرج نبينا محمد عليه السالم الى السماوات العلى، 
وفلسطين العظيمة مهبط الرساالت السماوية، ونؤكد ان 
هذا هو عهدنا بالهاشميين دفاع عن الحق وعمل دؤوب 

  .رابه الطهورالنتزاعه وال يفرطون ولو بذرة من ت

قال التاجر مصطفى و مصطفى المارديني 
المارديني اننا نقرأ في الخطاب الملكي لجاللة الملك 
عبداهللا الثاني على المستويين المحلي والدولي بانه 
خطاب تاريخي يزيل كل لبس او غموض بالموقف 
االردني الهاشمي مثلما ينهي اي غموض لدى اي جهة 

راسخ لالردن بشان القضية كانت تجاه هذا الموقف ال
المركزية فلسطين والقدس واالقصى والوصاية الهاشمية 

رائد .فكلنا مع جاللته من اجل اعادة الحقوق الصحابها
وقال التاجر رائد الكنجي ان الخطاب الملكي يؤكد  الكنجي

الموقف االردني والوصاية الهاشمية على المقدسات وان 
ان هذا الموقف ال يتزحزح جاللة الملك يؤكد للعالم باسره 

وسيبقى االردن مستمرا يسمع صوته للقاصي والداني بان 
ال بديل عن الحقوق الثابتة وال وطن بديل الهل االرض 

  .الشرعيين اال ارضهم

قال التاجر عوني دعابس ان و عوني دعابس
موقف جاللة الملك ينهي جدل المشككين والمغرضين 

ان جاللة   الفتا الىبموقف االردن قيادة وجيشا وشعبا
الملك كان واضحا وصريحا وكاشف العالم باسره بان 
موقف االردن ال تغيره االغراءات وال المليارات وهو موقف 
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ثابت على المبادئ الراسخة التي انطلقت مع تكوين هذا 
الوطن، مؤكدا ان الشعب االردني يقف خلف قيادته 

 .الهاشمية باصرار وثبات

 ٧ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

نقف خلف الملك : فعاليات معان الشعبية
  بدفاعه عن القدس

  

أصدرت الفعاليات  - قاسم الخطيب -  معان
الشعبية في مدينة معان بيان تأييد ووالء ودعم لمواقف 
قائد البالد جاللة الملك عبداهللا الثاني الشجاعة تجاه 
فلسطين والقدس ودفاعه عن المقدسات اإلسالمية 

الحرم  /ة وفي مقدمتها المسجد األقصى المباركوالمسيحي
  .القدسي الشريف

معان بوابة نشأة وأكدت الفعاليات الشعبية، ان 
، وحجر األساس في بنية الدولة الحديثة الدولة االردنية

روح الوطن وريحانة الجنوب تعلن وقوفها صفا واحدا خلف 
في ًقيادة جاللة الملك الحكيمة والشجاعة، والمبادر دوما 

الذود والدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة في كافة 
المحافل الدولية واإلقليمية وحق الفلسطينين في أقامة 

  .دولتهم على تراب وطنهم وعاصمتها القدس الشريف

بان األردن  وشددت الفعاليات، في بيان امس،
سيبقى بقيادته وشعبه ومن منطلق الوصاية الهاشمية على 

وره الديني والتاريخي في حمل األمانة المقدسات مستمر بد
وأداء الرسالة في حماية ورعاية المقدسات االسالمية 

  .دة والتي ورثها عن االباء واألجداوالمسيحي

وقالت الفعاليات انه جاللة الملك وبتوجيهاته 
الحكيمة قاد االردن الى اعلى المراتب الدولية وجعله موئال 

دن الغالي والنفيس وقوافل لالمن واالستقرار، حيث قدم االر
الشهداء وتضحيات االبطال ليبقى االردن وطن الحرية 

  .اء رسالة وتسامح وأرض شهادة وكبريوالعروبة ودولة

 وعاهدت الفعاليات الشعبية جاللة الملك بالقول
سنظل نحمل في الوجدان أن مجدكم وفضلكم واعتزازنا بكم »

الجند األوفياء ووفائنا بكم، ولك العهد ياسيدنا ان نبقى 
والرجال الصادقين نلتف حولك ونستظل برايتك وحكمتك 
ونراك دليلنا أن تاهت الدروب ومنارة نهتدي بها في عتم 

 .«هذا الزمان الصعب والليل الطويل

  ٧ ص٨/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

الوصاية الهاشمية : مطران الروم االرثوذكس
على المقدسات في القدس هي الوصاية 

  يةالشرع
  

قال مطران الروم االرثوذكس في االردن 
خريستوفوروس عطااهللا ان الوصاية الهاشمية على 
المقدسات في القدس هي الوصاية الشرعية ببعديها الروحي 
ٕالديني والوطني، وان عميد آل البيت جاللة الملك عبداهللا 

  .الثاني يجمع بين هذين البعدين

ء واضاف المطران في تصريح لوكالة األنبا
، ان مسيحيي البالد المقدسة والمشرق "بترا"األردنية 

يلتفون حول مضمون هذه الوصاية ويعاهدون اهللا والمليك 
على العمل من اجل إبقائها وديمومتها على ارض الواقع 
مشيرا الى دور بطريركية الروم االرثوذكس المقدسية بما 
تحمله ككنيسة وطنية ومحلية، في أصل تكوينها ونشأتها، 
من شرعية روحية وقانونية ودولية فهي المالك التاريخي 
والشرعي ألغلبية االماكن المسيحية المقدسة في األردن 
وفلسطين، كما أنها تمثل مسيحيي بالدنا المقدسة ككنيسة 

  .ّأم راعية لهم

  ٨/٤/٢٠١٩المدينة 

* * * * * 

جامعة القدس تحتضن حفل صندوق ووقفية 
 المقدسيينالقدس السنوي لدعم الطلبة 
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 استضافت جامعة القدس، الحفل -القدس 
السنوي لصندوق اقراض ومنح الطلبة المقدسيين تحت 

، إلطالق منحة جديدة لدعم الطلبة "لنا الغد"شعار 
المقدسيين، ضمن برنامج إقراض ومنح الطلبة المقدسيين، 

  .وبرنامج تطوع وانتماء لخدمة المجتمع المقدسي

الرئيس محمود عباس، واقيم الحفل تحت رعاية 
وبإشراف ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي صبري 
صيدم، وبتمويل مشترك مع الصندوق العربي لإلنماء 

  .االقتصادي واالجتماعي

وخالل كلمته بالمناسبة، أكد الوزير صيدم التزام 
ًالوزارة بدعم وحماية قطاع التعليم في مدينة القدس، خاصة 

ية التعليم في المدينة المقدسة، من خالل برنامج حما
وتوفير المنح الدراسية للطلبة المقدسيين في الجامعات 
الفلسطينية، والدعم المالي للمؤسسات التعليمية بما يضمن 
تعزيز صمودها والوقوف في وجه مخططات االحتالل 

  .>>....ومحاوالت أسرلة التعليم

وبارك الوزير لمؤسسة منيب رشيد المصري  …<<
 –ية بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتنم

االيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم 
اإلسالمي، ولجامعة القدس تنظيمها هذا الحدث النوعي 
ًوتميزها األكاديمي، مشددا على العالقة التكاملية لوزارة 
التربية مع غيرها من المؤسسات ذات العالقة؛ لحماية 

  .اع التعليمي في المدينة المقدسةودعم القط

من جانبه، أكد أبو كشك، أهمية عمل صندوق 
ووقفية القدس الداعم لمدينة القدس، لتعزيز صمودها في 
ظل الوضع االقتصادي الفلسطيني العام للعائالت 
ًالفلسطينية والذي يشكل عائقا كبيرا أمام استكمال التعليم  ً

  .للطلبة في الجامعات الفلسطينية

عتبر هذا الحفل محطة مهمة تعكس إنجازات وا
صندوق ووقفية القدس في خدمة الطلبة المقدسيين 
ًوتمكين المقدسيين، منوها بصفته رئيسا لصندوق إقراض 
ومنح الطلبة المقدسيين وأمين سر صندوق ووقفية القدس، 

أن الصندوق حريص على االهتمام بدعم الطلبة باعتبار 
مستقبل المدينة المقدسة، مؤكدا هذا الدعم هو استثمار في 

يمضي بخطة  أن صندوق إقراض ومنح الطلبة المقدسيين
طموحة لتطوير أدائه لخدمة أكبر شريحة من الطلبة 
ًالمقدسيين، وعلى أن جامعة القدس دائما تستثمر في 
العقول الفلسطينية ألن ذلك هو االستثمار الحقيقي من أجل 

  .الثبات والتمكين

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

  ."فيها

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

 طالب ٥٠٠ر من الثالثة الماضية تقديم المساندة ألكث
مقدسي، وهنا أقول أن الشباب المقدسي هم على رأس 
اهتمامنا وأنا أومن بأن االستثمار في الشباب هو استثمار 

ً مضيفا نعتز بما تم إنجازه ،بمستقبل هذا الوطن ونيل حريته
ونتعهد ببذل كل الجهود الممكنة لتصبح فرصة إكمال 

  .التعليم الجامعي متاحة لكل طالب مقدسي

أعلن المصري عن منحة جديدة للعام الدراسي و
المقبل بالشراكة مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

على  شاكرا الصندوق العربي واالجتماعي ومتبرعين أخرين،
جهوده في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ولنحتفي اليوم 

 جامعات فلسطينية لتعزيز ١٠ اتفاقيات مع ١٠بتوقيع 
  .اون لخدمة أكبر عدد من الطالبالشراكة والتع

بدوره، شكر نائب محافظ محافظة القدس كافة 
ًالجهود المبذولة لخدمة القدس ومقدساتها، مشيرا إلى أن 
ًهذا اليوم يشكل ابداعا وتميزا للمؤسسات الفلسطينية في  ً
تعاضدها مع المجتمع المقدسي والمؤسسات المقدسية، 
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رسة على القدس خاصة في ظل الهجمة االحتاللية الش
والتي تصاعدت عقب اعالن ترمب نقل السفارة االمريكية 
إلى القدس، وبالتالي بدأت الهجمة تزداد ضد وجود 
ًالمقدسيين خاصة ضد قطاع التعليم، ناقال تحيات محافظ 
ًالقدس عدنان غيث، معبرا عن اعتزازه بهذا الحفل الذي 

برا التعليم يجمع الطاقات ويوحدها لخدمة القدس والطلبة معت
  .أهم سالح لحماية القدس

وتضمن الحفل االحتفاء بإنجازات صندوق إقراض 
ومنح الطلبة المقدسيين خالل السنوات الماضية، حيث قدم 

 طالب مقدسي، وتم االعالن عن ٥٠٠مساندته ألكثر من 
برنامج تطوع وانتماء بالشراكة مع عماد شؤون الطلبة في 

 بإطالق مرحلة جديدة من جامعة القدس، وكذلك االحتفال
  .المنح الدراسية للعام الدراسي الحالي والمقبل

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

مل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة في والع
المدينة المقدسة؛ بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود 

  .الفلسطيني في القدس

  ٨/٤/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

  

 

الهاشميون قدموا دماءهم وأرواحهم : متحدثون
  في سبيل المقدسات اإلسالمية

 

أن اهتمام جاللة  - قاسم الخطيب-معان  
عبد اهللا الثاني بن الحسين بالقضية الفلسطينية الملك 

يعود إلى الوصاية الهاشمية الرافضة للمساس بالقدس 
أن «: وتبدو الرؤية واضحة لدى جاللة الملك إذ يقول

القدس الشرقية ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية 

المستقلة إذا أراد العالم أن ينعم باألمن والسالم وهذه هي 
كل زمان ومكان وستبقى الوصاية دعوة األردن في 

الهاشمية على القدس ورد الشر عنها مهما كانت 
   . وستظل دائما هي غاية الهاشميين،التضحيات

نظمه مكتب  جاء ذلك خالل لقاء حواري
 في محافظة معان استضاف فيه عددا من "الدستور"

شيوخ ووجهاء العشائر ورجال األعمال للحديث حول 
ى القدس الشريف والمقدسات الوصاية الهاشمية عل

   .اإلسالمية والمسيحية فيها

ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهد الذي تقوم به 
 في دعم الوصاية الهاشمية على "الدستور"صحيفة 

المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس والقضية 
  .الفلسطينية

وقال احد وجهاء معان رجل األعمال الشيخ  
الملك ال ينفك عن  ة أن جالل،عمر ياسين صالح

استغالل كل المناسبات الدولية من أجل إظهار اهتمامه 
بالقضية الفلسطينية؛ ففي خطابه الذي ألقاه في القمة 
الثالثينية التي استضافتها تونس الشقيقة نجد أن اغلب 
خطاب جاللته كان توضيح الحق الفلسطيني، ويدعو 

م حق الدول العربية والشعوب المحبة للسالم إلى دع
الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها 

 وينحو بالالئمة على الجرائم اليهودية ،القدس الشرقية
  .التي ترتكبها إسرائيل في القدس الشريف

األهمية السياسية والعملية  وبين صالح أن
تتضح بتأكيد جاللة الملك على الوصاية الهاشمية على 

 في القدس الشريف المقدسات اإلسالمية والمسيحية
ورفضه للقرارات األميركية فيما يتعلق بنقل السفارة 
األميركية إلى القدس وتهويد الجوالن األرض العربية 
السورية برهان صدق ودليل تأكيد على دور الهاشميين 
الذين كانوا دائما يضحون بأرواحهم وقدموا دماءهم في 

  .سبيل المقدسات اإلسالمية
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لبادية الجنوبية في محافظة ويقول احد وجهاء ا 
معان الشيخ خالد العطون يمكن تحديد دعم الملك عبد 
اهللا السياسي لقضية فلسطين والوصاية الهاشمية للقدس 
في ثالثة مظاهر، أولها، توظيف المناسبات الدولية 
ٕواإلسالمية والوطنية لشرح القضية، وايضاح حق الشعب 

يهود ومن الفلسطيني المسلوب والمنتهك من قبل ال
وثانيها؛ تأييد التجمع . يدعمهم من القوى العظمى

الفلسطيني حول منظمة التحرير الفلسطينية واعتبارها 
والثالث؛ يتمثل . الممثل الشرعي األمثل للشعب الفلسطيني

  .في تقديم المبادرات لحل القضية

أن الدبلوماسية األردنية بقيادة  مبينا العطون
وي اللهجة لحكومة الواليات جاللة الملك قدمت خطابا ق

المتحدة األمريكية حينما عزمت األخيرة على نقل سفارتها 
ّإلى القدس المحتلة، وبين الخطاب أن » تل أبيب«من 

ذلك يعد خرقا لقرارات األمم المتحدة المتعاقبة التي سبق  َ ُ
أن وافقت عليها الواليات المتحدة األمريكية، وتغييرا 

 ية،من منطلق الوصاية الهاشميةلمعالم القدس اإلسالم
كما يعد تحديا لمشاعر األمة اإلسالمية والعالم العربي بما 
سيضر بمصالح الواليات المتحدة مع الدول العربية 

  .واإلسالمية

وفي ذات السياق بين مدير التربية والتعليم  
السابق احد وجهاء لواء الشوبك طالل البدور، إن 

ًقعا خاصا لدى الهاشميين القضية الفلسطينية احتلت مو ً
منذ انطالقة الثورة العربية الكبرى وحتى تأسيس الدولة 
األردنية بجهد قادة بنو هاشم في الحفاظ على 
الفلسطينيين بأرضهم وبقيت منذ ذلك الحين تأخذ 
مساحات من االهتمام الرسمي والشعبي في المباحثات 

سين الح منذ أن تولى جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن
سلطاته الدستورية واستالمه الوصاية على المقدسات 

أجل إحقاق  اإلسالمية والمسيحية في القدس عمل من

الحق الديني والتاريخي للمسلمين عامة وللفلسطينيين 
  .خاصة على أرضهم ومقدساتهم

وأوضح رئيس بلدية الجفر األسبق واحد وجهاء  
الهاشمية الجفر الشيخ فارس مسند أبو تايه إن القيادة 

ضحت بالغالي والنفيس من اجل المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف أولى القبلتين وثالث 
الحرمين منذ انطالق الثورة العربية الكبرى التي جاءت 

  .لتعيد لألمة كرامتها بعد أن سيطر األجنبي على وطنها

الفتا أبو تايه إلى أن قضية القدس واألماكن 
ٕا مسيحية واسالمية هي تحت الوصاية المقدسة فيه

بها الهاشميون عبر التاريخ ولن  الهاشمية التي تمسك
يتخلوا عنها أبدا كما قال جاللة الملك عبد اهللا الثاني في 
خطابه األخير في تونس قاطعا الطريق على المشككين 
والمصطادين في الماء العكر وكان جاللته واضحا عندما 

مى بصفقة القرن واشتراطاتها يس رفض رفضا قاطعا لما
وأشار أبو .على األردن ليكون وطنا بديال ومكانا للتوطين

تايه إلى أن الشعب العربي الفلسطيني، يتطلع بأمل كبير 
إلى حكمة ومكانة جاللة الملك المنتصر دائما للقضية 

  الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية والعربية في القدس

ظة معان النائب وأكد احد وجهاء أبناء محاف 
السابق الشيخ خالد عليان البزايعة أن القيادة الهاشمية 
تقف دائما مع القضية الفلسطينية والفلسطينيين والقدس 
والمقدسيين من ارثهم التاريخي في قيادة هذه األمة 
ٕوالدفاع عن مقدساتها واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

ني ثابت والذي وعاصمتها القدس الشرقية وهو موقف أرد
ناصر قضية العرب األولى والتاريخ هو المرآة الذي 
يعكس بصورة صادقة ما قدمته المملكة وال تزال من 
مواقف ومبادرات في سبيل نصرة القضية والشعب 
ًالفلسطيني، ولم تدخل يوما من األيام في مزايدات أو 
مهاترات رغم المحاوالت البائسة من بعض األطراف 
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لموقف الهاشمي الثابت حتى يكتب اهللا لنا للتشكيك في ا
   النصر المؤزر إن شاء اهللا

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

   .تعمار أو االستيطاناالس

وأشار النائب السابق احمد حامد كريشان ان  
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
الشريف هو الخيار االستراتيجي األمثل لضمان السالم 
في هذه المنطقة كما أكد جاللة الملك في العديد من 
خطاباته على منصات المحافل الدولية والقمم العالمية 

  .والعربية وكان أخرها في تونس الشقيق

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

ٕتين، واقامة ودائم وعادل، يبنى على أساس حل الدول
الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 

  .  وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

وقال احد شيوخ ووجهاء عشائر بني ليث في  
 إن التطورات واألبعاد ،لواء البتراء الشيخ وجيد الحسنات

الخطيرة التي شهدتها األحداث األخيرة في القدس 
ت الالنسانية التي يرتكبها الشريف إلى جانب الممارسا

الكيان الصهيوني في القدس وفي األراضي المحتلة وال 
سيما مواصلة إقامة المستعمرات ألبلغ دليل على أنه ال 
يمكن إقامة سالم عادل ودائم في المنطقة ما دامت 
إسرائيل تخطط للعدوان والتوسع ومادام المجتمع الدولي ال 

 الرفض واإلدانة يواجه مخططاتها بأكثر من قرارات
  .واالستنكار

وفي ذات المعنى يقول احد وجهاء البادية  
الجنوبية في محافظة معان من قضاء المريغة الشيخ 
حسين خلف أبو نوير لقد آمنت المملكة وقيادتها 

دائما بأنه ال يمكن أن يقوم سالم حقيقي في  الهاشمية
 الشرق األوسط ما لم يتم إيجاد حل عادل ودائم للقضية
الفلسطينية التي هي جوهر الصراع الدائر في 

وأضاف أبو نوير إن الذين يتصورون أن مرور .المنطقة
الزمن كفيل بأن يصبح األمر الواقع أمرا مقبوال يتناسون 
أن حقوق الشعوب في أوطانها ال تسقط بالتقادم وال 

إن الفلسطينيين بعد أن صبروا ستين . يطويها النسيان
بارقة أمل في السالم العادل لم يجدوا عاما أو تزيد دون 

إال حجارة أرضهم يعبرون بها عن حقوقهم وعن رفضهم 
  >>....القهر اإلسرائيلي

  ٤ ص٩/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

األردن مستمر بدوره التاريخي : مخيم السخنة
 لنصرة القضية الفلسطينية

  

قال رئيس  -   نضال لطفي اللويسي-الزرقاء 
ت مخيم السخنة محمود الخولي، إن لجنة تحسين خدما

القضية الفلسطينية تمر هذه األيام بمؤامرات عدة 
لتصفيتها التي مضى عليها اكثر من سبعين عاما رغم 
ان هذه القضية كانت القضية االولى بالنسبة للعرب 

 .والمسلمين

واضاف نرى ان المدافع الرئيس عن هذه 
 الوصي عن القضية جاللة الملك عبداهللا الثاني بصفته

المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، مشيرا الى 
ان االردن مستمر بدوره التاريخي لنصرة القضية 
الفلسطينية وقد تمكن من اعادة الزخم اليها لتبقى 
القضية المركزية االولى إذ انه ال أمن واستقرار في 
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المنطقة من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية 
 .ولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفٕواقامة الد

واكد انهم كأبناء للمخيمات يثمنون ويقدرون 
مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الثابتة والراسخة تجاه 

كلنا معك يا جاللة الملك وال (ونقول  القضية الفلسطينية
نقبل وصيا على المقدسات في القدس الشريف سواك يا 

  ).سيدي

  ٤ ص٩/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

ًمسيرة في العقبة تأييدا لمواقف الملك تجاه 
 القدس

  

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

  .ينيةالفلسط

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

  .الحكيمة والدفاع عن الوطن ومقدراته ومنجزاته

واقف جاللة الملك عبداهللا واشار بخيت الى م 
الثاني الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وتمسكه 
بالوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في الضفة 
الغربية، مؤكدا اعتزاز الشعب االردني بكل مكوناته 
بالسياسة المعتدلة التي ينتهجها جاللة الملك التي جعلت 

موذجا يحتذى على من االردن البلد اآلمن في المنطقة وان
  .المستوى االقليمي والعالمي

وانطلقت المسيرة التي حملت صور جاللة الملك 
وشعارات تجدد البيعة للقائد وتؤيد مواقفه المشرفة في كل 

المحافل الدولية، وتؤكد عروبة واسالمية القدس وانها 
 .العاصمة االبدية للدولة الفلسطينية

  ٥ ص٩/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

ً في جامعة الشرق األوسط تأييدا لمواقف وقفة
  الملك والوصاية الهاشمية على المقدسات

 

 نظمت جامعة الشرق األوسط، وقفة تأييد - عمان
ووالء لجاللة الملك عبد اهللا الثاني بمناسبة ذكرى االسراء 
والمعراج، ودعما لمواقف جاللته تجاه المقدسات اإلسالمية 

  .الوصاية الهاشمية عليهاوالمسيحية في القدس الشريف و

وشارك في الوقفة رئيس الجامعة األستاذ الدكتور 
محمد الحيلة ونائب رئيس الجامعة االستاذ الدكتور محمود 
الوادي وعدد من عمداء الجامعة وأعضاء الهيئتين 

  .التدريسية واإلدارية والطلبة

ًوتضمنت الوقفة عددا من الكلمات والقصائد 
ة تغنوا فيها بحب القدس وفلسطين الوطنية القاها الطلب

ومعبرين عن تاييدهم لمواقف الملك والوصاية الهاشمية 
  .على المقدسات

والقى عميد شؤون الطلبة الدكتور سليم شريف 
كلمة عبر فيها عن سعادته بمواقف جاللة الملك من 
القضايا العربية واإلسالمية بشكل عام والقضية الفلسطينية 

خاص، والتي كان آخرها ما أدلى به والقدس الشريف بشكل 
ُجاللته في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في تونس حينما 
أصر على موقفه بعدم التنازل عن حق الهاشميين والشعب 

  .األردني في الوصاية على المقدسات

وكان المؤتمر الدولي الثاني للوعي اإلستراتيجي 
الوسط، والحوكمة، والذي عقد مؤخرا في جامعة الشرق ا

بعث برسالة تأييد لجاللة الملك عبداهللا الثاني للمواقف التي 
يتخذها بشأن مدينة القدس ومقدساتها اإلسالمية 
والمسيحية، والوصاية الهاشمية عليها، وخاصة الحرم 
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القدسي الشريف والمسجد األقصى المبارك، والدور الذي 
  .يقوم به لتحقيق األمن والسالم اإلقليمي والدولي

شار المؤتمر الذي شارك فيه باحثون من وأ
جامعات أردنية وعربية وأجنبية إلى أن جاللة الملك يمثل 
رمزا للتعايش والسالم والوئام العالمي، ومدافعا قويا عن 
اإلسالم والقضايا العربية العادلة، وعن قرارات الشرعية 
الدولية، ومناديا إلى التضامن العربي في مواجهة 

 .التحديات

  ٧ ص١٠/٤/٢٠١٩تور الدس

* * * * * 

 باليرموك لدعم مواقف الملك "كلنا معك"مسيرة 
  نصرة للقدس والقضيـة الفلسطينيـة

 

قال رئيس جامعة  - حازم الصياحين- إربد 
اليرموك الدكتور زيدان كفافي إن جاللة الملك عبداهللا 
ُالثاني ابن الحسين ال يأل جهدا في خدمة القضايا العربية 

 وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجوهرها واإلسالمية
وأشار في كلمته التي ألقاها خالل المسيرة .عروبة القدس

التي نظمتها الجامعة لدعم وتأييد » كلنا معك«الحاشدة 
مواقف جاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية ونصرة 
للقدس، إلى أن الهاشميين تاريخيا هم أصحاب الرفادة 

 قدرهم التشرف بخدمة العرب والمسلمين، والسدانة والسقاية
الفتا إلى أن ما يقوم به جاللة الملك عبد اهللا الثاني ما هو 
ًإال امتدادا أصيال لرسالة اآلباء واألجداد في الدفاع عن 
قضايا األمة ومسرى جده األعظم محمد سيد الخلق 

  .والمرسلين

وقال كفافي إن جالل الملك يهب لنجدة القدس 
تحت احتالل غاشم وتئن تحت براثنه، فاالحتالل التي ترزح 

يحاول التالعب بهوية القدس ويغير مالمح عروبتها 
ويفرض واقعا استعماريا، يحرف الواقع ويزور الحقائق، 
مشيرا إلى أن صاحب الوصاية الهاشمية وخادم القبلة 
األولى وناصر األقصى والمقدسات ال يترك مناسبة هنا أو 

لحفاظ على عروبة القدس وحماية هناك إال ويتحرك ل
المقدسات من العبث أو التغيير، فقد أعلنها جاللته وبجرأة 
األحرار الشرفاء أن األردن وقيادته وشعبه سيبقى على 
الدوام خط الدفاع األول عن المقدسات، وسيبقى الهاشميون 
ملتزمون بالعهد التاريخي مع القدس وعروبتها، كما وأكد 

وطات المتراكمة لن تثنيه عن دوره جاللته أن كل الضغ
  .ورسالة آبائه وأجداده في رعاية وحماية عروبة القدس

ولفت إلى أن األردنيين وأحرار األمتين العربية 
واإلسالمية، مطالبين بااللتفاف حول القيادة الهاشمية 
ٕونصرة مواقف جاللته واسناد الحراك الملكي الهاشمي شعبيا 

ًواعالميا وقانونيا لتبقى  راية العز، والفخر، والمجد، خفاقة ٕ
عالية تحت ظل القيادة الهاشمية المظفرة، مؤكدا أن هذه 
الحشود الغفيرة التي اجتمعت اليوم خير شاهد على إطالق 
ّصرخة أردنية مدوية من أقصى الشمال ومن رحاب اليرموك 

إبشر : العز والفخر بأننا معك يا سيدي، كلنا معك، وقال
يق بجرأة موقفكم، ورسالتكم التاريخية في بالفزعة التي تل

  .الوصاية على المقدسات

بدورها ألقت عميدة شؤون الطلبة الدكتورة أمل 
نصير كلمة قالت فيها إن جامعة اليرموك لم تغب عن 
ًالمشهد األردني منذ تأسست قبل أكثر من أربعين عاما 
ًلتكون مصنعا للقادة وللرجال والسيدات المنتمين بصادق 

ب والوالء آلل البيت األطهار الذين يقف في طليعتهم الح
اليوم قائدنا المفدى جاللة الملك عبد اهللا الثاني، حيث جاء 
تنظيم هذه المسيرة الحاشدة لنقول لسيد البالد بوركت 
جهودك وبوركت مواقفك النبيلة الصلبة تجاه القدس 
والمقدسات، مشيرة إلى أن هذا الموقف من الهاشميين 

ديد، فهم خيرة الخيرة من أبناء هذه األمة، الذين ليس بج
ّكلما أنت القدس وكلما صرخت غزة، وكلما بكت ثكلى، 
ّيشدون أزرهم ويبثون في نفوسهم الطمأنينة واألمان بأن ال 

  .خوف عليهم وأن قدسهم هي عاصمة فلسطين ال محالة

وأشارت إلى مدى اهتمام ورعاية جاللة الملك 
ّ، الذي تمثل في شقين اثنين، »لسالمرمز ا» لمدينة القدس
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أولهما استغالل المناسبات اإلسالمية والدولية لتأكيد الهوية 
اإلسالمية العربية لهذه المدينة المقدسة، وثانيهما ابتكار 
األسباب العملية أو الممارسة التطبيقية التي تؤكد حق 
األمة العربية بل اإلسالمية قيادات وشعوب في خدمة هذه 

نة وقضيتها، الفتة إلى أن جاللته قد حمل القدس في المدي
ضميره وقلبه وبقيت وما زالت هاجسا يؤرقه وما انفك يدعو 
القيادات العالمية واإلسالمية لحشد التأييد ومقاومة أية 
ُمحاوالت أو ممارسات أو إجراءات تعسفية يراد بها تغيير 

  .معالم هذه المدينة

ن قسوة الهجمات وأضافت نصير إلى أنه وبالرغم م
والممارسات اإلسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى تهويد القدس 
ومقدساتها، إال أن الموقف الهاشمي بقيادة جاللة الملك 
والمتمثل بجهود جاللته في تأكيد الوصاية الهاشمية 
والرعاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في هذه 

حصن منيع حماها المدينة، قد أحاط هذه المقدسات بسور و
من الضياع والطمس والزوال، مؤكدة ان جاللته هو األكثر 
ًوعيا وعلما بتشعبات القضية الفلسطينية وهو يدرك أن  ً
متطلبات السالم الحقيقي الجاد يتطلب صناعة وحرفية 
ودبلوماسية عالية قوامها الرعاية الدولية والعزيمة نحو 

  .افضرورة إيجاد الحل الذي يرضي جميع األطر

وخالل الفعاليات انطلقت مسيرة حاشدة من أمام 
مبنى كليتي اإلعالم واالقتصاد والعلوم اإلدارية وصوال إلى 
مبنى األمير حسين بن عبداهللا الثاني رافقتهم موسيقات 
قوات الدرك، وهتافات المشاركين دعما وتأييدا لمواقف 

  .جاللة الملك تجاه القدس والمقدسات

لمسيرة نواب رئيس الجامعة، وشارك في فعاليات ا
وأعضاء الهيئتين االكاديمية واإلدارية، وعدد من ممثلي 
الفعاليات العسكرية واألمنية والمجتمعية، ومدراء الدوائر 

 .الرسمية في اربد، وحشد كبير من طلبة الجامعة

  ٧ ص١٠/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

ًلو كنت فلسطينيا عرض مسرحي بمناسبة يوم 
  قة أحفاداألرض لفر

بمناسبة ذكرى يوم  -  حسام عطية-  عمان
األرض عرضت فرقة أحفاد المسرحية وعلى مسرح أسامة 

» ًلو كنت فلسطينيا«المشيني في جبل اللويبدة مسرحية 
  .ٕللكاتب ممدوح عدوان واخراج كاشف سميح

ورصدت المسرحية حالة الوضع الفلسطيني القائم  
 المرأة الفلسطينية وما يدور من مؤامرات، وبيان بطوالت

على مر العصور، وتسليط الضوء على الحياة الفلسطينية 
والعادات والتقاليد التي ما زال الشعب الفلسطيني يتمسك 
ٕبها رغم االحتالل، وابعاده عن أرضه، كما يسلط الضوء 
على حياة الفلسطينيين في مخيمات اللجوء بحلوها ومرها، 

ية األولى باحتالل وتسليط الضوء على الجريمة الصهيون
فلسطين وتشريد شعبها، فإن الشعب الفلسطيني الشعب 
الوحيد في العالم المهدد بوجوده الوطني، والذي يعيش 
نصفه داخل الوطن الفلسطيني الخاضع لالحتالل والنصف 
اآلخر يعيش مجبرا خارج الوطن، ليس هذا فحسب، بل إن 

) ياناتك(نصفه الذي يعيش داخل فلسطين موزع بين ثالث 
سياسية، منفصلة عن بعضها ومتعادية أو متخاصمة، 

  .>>...ونصفه اآلخر موزع بين كل دول العالم

  ٣١ ص١٠/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

  رسائل دعم للقدس بأحرف األردنيين
 

فلسطين والقدس  - أمينة عوض- عمان
الطاهرة ان عيوننا لتدمع شوقا لرؤياك، وأفئدتنا تحترق 

ن، فواهللا لو أتيحت لنا الفرصة للشهادة على وضعك الراه
على أراضيك المقدسة لن نتوانى لحظة عن الجهاد ولو 
كلفنا ذاك أهلنا، ومالنا، وأبناءنا، هذه هو لسان حال كل 

فتلك المسافات التي تبعدنا، .اردني بل وعربي شريف
لئيمة؛ ألنها ال تدرك حجم القهر الذي يعتصر قلب كل 
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ه، ومقدساته، ودماء إخوانه عربي حر غيور على أرض
  .التي تراق كل لحظة

ولكننا على ثقة تامة بأن القدس، واألقصى، وكل 
شبر في فلسطين والقدس لن يكون ملكا لمغتصب، فصك 
حق العودة حفر به أن القدس العاصمة األبدية 
لفلسطين، وأنها ملك العرب وكل حر عربي مناضل 

  .سيحتفل بعرس التحرير

ات الشوق، والصمود من شباب تاليا ننسج عبار
اردني احب دعم صمود اهلنا في فلسطين والقدس من 

  .خالل صفحات دروب

بينما .. الى رياحين األقصى»:عالء أبو الرب قال
أن جالس انظر الى عتمة الليل، بينما البدر كان ينير لي 

، انها !رؤياي، رؤياي في األفق، األفق البعيد، وأي أفق؟
، األرض المباركة التي دنسها !أفق فلسطين والقدس

أعداء الدين، الطاهرة التي دخلها شراذم البشر، دخلوا 
الى رحابها المنيرة الساطعة بألوان الزمن الطاهر القديم 
الجميل، الى أيام سيدنا الحبيب المصطفى عليه أفضل 

هل ترى : الصالة والسالم، عندما رأيت البدر فقلت له
ى الشريف، الذين يدفعون إخوانك المناضلين في األقص

الغالي والنفيس لحماية مجمع األنبياء والمرسلين على 
ثرى فلسطين والقدس، والذين ضحوا بفالذات أكبادهم، 
وتجد عزاءهم كأنه عرس كبير، يشيعون به أحباءهم الى 

انهم أبطالنا المخفيون، حماة أقصانا . مثواهم األخير
لهم الحجارة الشريف بأجسادهم المكشوفة، ويمسك أطفا

سالحهم ويقفون أمام دبابتهم النجسة فيقذفونها، 
اعلموا أهلنا في فلسطين والقدس أننا ان . وتنسفهم نسفا

لم نكن معكم بأجسادنا، فنحن معكم بأرواحنا، ودعائنا، 
هذا ما . وكيدنا بالحق لن يموت، ونحن معكم أينها حللتم

ر، قيل عنه أضعف االيمان أن نذكرهم بكل ركعة، وذك
ودعاء ال ينفد، ولقاؤنا حتما سيكون بعد جالء كل 

  .صهيوني مستوطن جبان

األردنـ فلسطين هما » :مصطفى الدعجة قال
وطن واحد منذ آالف السنين، فالوطن ليس سؤاال تجيب 
عنه وتمضي؛ انه حياتك، وقضيتك معا، الشوق الى 
الموت لتعيد الحق واألرض، فالوطن ليس أرضا فحسب 

ا؛ فاألرض اغتصبوها والحق لنا فيها الى بل حقا وأرض
أهلنا في الشتات نحن سندكم لنعيد فلسطين . يوم الدين

ّوالقدس حرة، فيا غزة انتفضي ردي بالسيف البتار 
فالنصر حليف األحرار، ثوري كلهيب النار كالموج اذا 
شئتي، فكما يردد صهيون تمادى في وطني فقتل وتدمير 

عبد اهللا .ّيب فوعد ربي جباروحصار، وارتقبي النصر القر
يا فلسطين أنت التي يهون ألجلك كل » :أبو علي قال

شيء ألفديك يا أم البالد، لطالما وجدنا فيك جماال وطهارة 
وتقديسا يستحق أن يفدى بالدم ال بالكالم، ستظلين 

ال . جرحي األعمق، ووجعي األكبر، فأنت جرح كل األحرار
حررين باذن اهللا؛ فأنت تبكي وال تحزني بدم الشهداء ست

جبل من الصمود ال يهان، سيأتي يوم ينطق به الحق، 
ويقتلع من أرضك كل من تطاول على مقدساتك، فأنت 
كما عهدناك ال تبيعين أرضك ألنك فخر هذه األمة، 

  .فنكباتك حتما ستزول بعرس تحريرك عاجال غير آجل

لحروفها قبل ترابها كل الحب » :قتادة الزغول قال
سرقت مني : المستني، والسين: فتنت بها، والالم: اءفالف

طينها مسك رائحته أغرتني، : روحي وأسرتني، والطاء
نجمة : ّيا لقدر جعلها مقيدة فآلمتني، والنون: والياء

فطلب مني أن أدعمها . بذاتها أفخر أنها أضاءتني
بكالمي لكني بكل قواي لها، ثم اني وبكل أردنيتي أحبها 

ّعائي وأمنياتي بأن تحرر بل تطهر من د. ولها أنتمي
  .دنس األنجاس

 تزين أسوار قلبي ستة حروف :دياال زهدي قالت
ما ان اجتمعت حتى انتصرت على كل ما هو مألوف، 

؟ وهل !أراها فلسطين وهل بها شيء يقارن. وغير مألوف
!. يعلو على قداسة اسمها اسم، أو على غرامها غرام؟
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ّون بارة ألنال شرف رضاها، هي أم أنجبتني فعشقت أن أك
ّوطن أحببته دون سكناه، فكان لزاما علي أن أنسج حبي 
كدعم لكل من نال شرف الشهادة، والنضال بين قداسة 

لكل من رحل . أراضيها، فلها روحي وليس هناك بديل
شهيدا مدافعا عن ثراك الطاهر أرفع له القبعة، ولكل من 

لى يديه زال يقاوم أقدم دعائي ليكون تحريرك ع
الشريفتين، واني ألكره عمري ان لم يختم بشهادة على 
ترابها، واني ألحب عمري ان شاء لي القدر أن أعود 

  .فأقبل قبابها

على هذه األرض ما : شروق الهرش قالت
يستحق الحياة قالها درويش الى شعب أرض الثبات 
ّوالصمود، الى األرض التي ابتل ترابها بدم الشهداء، 

دامعها األمهات تفوح في هواك رائحة ارتوت من م
أغصان الزيتون، ويتدفق في صدور أبنائك صوت الحق 

، على هذه األرض خلقت أجيال من قوة وطين »اهللا أكبر«
فبين التراب ينام شهيد حر هنيئا، وخلف قضبانك أسير 

ترتسم على أرضك . صابر، فاثبتي ان نصرك قادم يا أمي
ومنا الدعاء نحن أبناء خطوات الشهداء فمنكم الثبات، 

الضفتين، وان طال صبرنا على المغتصب فان الحرية 
  .وعد حق

عزيزتي فلسطين لك : هالة درويش قالت
ولشعبك العظيم بعض الكلمات تنسجها األحرف، فهي ما 
نستطيع أن نعبر به عن حرارة غضبنا، ودماء شهدائنا، 

ى نقول لك أرضنا؛ ألن األردن وفلسطين لم ولن تتشعب ال
أوجه . دولتين؛ فكالنا من أصول شامخة بل أخوة لبعضنا

رسالتي الى اليتيم، والى أم الشهيد، والى ذاك البيت 
الحزين منذ عقود، هنيئا لكل شهيد على أرض سميت 
منذ بداية عهدها أرض السالم واألمان والحرية، هنيئا لك 
أم الشهيد؛ فهذا قضاء اهللا لتكوني زهرة في بستان رائحته 

ل المسك والبخور لتشيعي جثمان طفلك، وتخوضي مث
معارك في مقلتيك وتكوني أثر الصمود، ال تبكي يا أمي 

فهذا رضوان من اهللا شهادة أبنائك، فانها أعلى مراتب في 
الجنة، فتحياتنا لصبرك وصمودك، فأنا ابنة األردن ولكني 
أشعر بكل ظروفك، ويداي بدعائي ستكون بجوار روحك، 

 بذات شعورك، فأنت هزمت جيش ودموعي تفيض
  . »صهيون الحقير

ستبقى فلسطين القضية » :معاذ الباشا قال
األولى تجاه أبناء األردن من شتى المنابت واألصول 
مهما أحاطت بنا الظروف القاسية؛ موقفنا حازم وقوي 

  .تجاه القدس، والوصاية الهاشمية

  ٣٠ ص١٠/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

سات االحتالل الظالمة في سيا: المطران حنا
  القدس لن تزيد المقدسيين إلى صمودا

المطران عطا اهللا حنا  قام – الوطن دنيا – رام اهللا
 اليوم يرافقه عدد األرثوذكس سبسطية للروم أساقفةرئيس 

من رجال الدين المسيحي بجولة تضامنية في حي الشيخ 
 الحي ورفضا أهاليجراح في القدس وذلك تضامنا مع 

اسة االحتالل الذي يقوم باالستيالء على عدد من لسي
  .المنازل ويخطط لهدم عدد منها

 أمام في نهاية الجولة وذلك ألقاهافي كلمة  وقال
 إنما بأن زيارتنا اليوم لهذا الحي اإلعالمعدد من وسائل 

 أخوتنا عن التضامن والتعاطف مع اإلعرابتهدف إلى 
 أننات االحتالل كما  شعبنا المستهدفين من قبل سلطاوأبناء

 للشعب الفلسطيني الواحد نحن كأبناءنود التأكيد بأننا 
 تألم األعضاء ما تألم احد ٕواذا واحدة وأسرةعائلة واحدة 

  .الجسد كله

ننقل رسالة التضامن باسم كنائس القدس 
ومسيحييها مؤكدين رفضنا لسياسات االحتالل في مدينة 

 تنتشر فيها البؤر القدس وخاصة في البلدة القديمة التي
االستيطانية هنا وهناك ناهيك عن التعديات التي تطال 

  .واإلسالمية المسيحية وأوقافنامقدساتنا 
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وها هو حي الشيخ جراح يتعرض للسياسات 
االحتاللية الظالمة حيث ان هنالك استهدافا لعدد من 
المنازل حيث تخطط السلطات االحتاللية لهدم عدد منها 

 حيث ستؤدي هذه السياسة إنسانيةكارثة مما سيؤدي إلى 
 األرض في العراء وان تفترش األسرإلى ان تعيش بعض 

  .وتلتحف السماء

 نطالب المؤسسات الحقوقية والهيئات العالمية إننا
 بضرورة ان تلتفت إلى ما اإلنسانالمدافعة عن حقوق 

يحدث في مدينة القدس من انتهاكات خطيرة تطال الحجر 
ها تطال المقدسات والهوية العربية الفلسطينية والبشر كما ان

  .لمدينتنا المقدسة

 سنبقى شعبا واحدا إننانؤكد ومن هذا الحي 
مسيحيين ومسلمين متمسكين بمدينتنا وصامدين وثابتين 
في انتماءنا لكل حبة تراب من ثرى هذه البقعة المقدسة من 
العالم، فهذه القدس هي قدسنا وهذه المقدسات هي 

نا وهذا الوطن هو وطننا وسياسات االحتالل مقدسات
 صمودا وثباتا وانتماءا لوطننا ودفاعنا إالالغاشمة لن تزيدنا 
  .عن عدالة قضيتنا

  ٩/٤/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * * 

ألول مرة رفع العلم الفلسطيني بمجلس مدينة 
 أميركية

طالب الجامعة  نظم – كاليفورنيا – صبري مروة
فعالية  بوالية كاليفورنيا األميركيةفي مدينة سان هوزيه 

لرفع العلم الفلسطيني ألول مرة عند مجلس المدينة، فيما 
 اليوم ٢٠١٩نيسان عام  /أعلن الخامس من أبريل

الثقافي األميركي الفلسطيني، في خطوة تضامنية مع 
  .الشعب الفلسطيني

ّقدم المراسم جوني خميس عضو المجلس الذي 
أن يتحدث عبد الرحمن المعاري أشاد بجهود الطالب قبل 

ّالطالب بكلية الهندسة وعضو مؤسس لطالب من أجل  ّ
  .العدالة في فلسطين

وبدأت المراسم بعزف النشيد الوطني األميركي ثم 
النشيد الوطني الفلسطيني أثناء رفع العلم الفلسطيني 
الذي صنع بيد فلسطينيين من رام اهللا وتم إرساله لهذه 

  . المعاريالمناسبة، كما قال

كنا الجئين : "وخطب خميس في الحضور
فلسطينيين في لبنان وما أتى بنا إلى هذه البالد هو 

ال نريد أن تتحول . الهروب من التفرقة بناء على الدين
فنحن نعرف طريق الفرقة . بلدنا هنا إلى نفس المصير

  ".ّونعرف أن نتيجته الحروب

ولدت في بيروت : " خميس للجزيرةوأوضح
انتقلت إلى الواليات المتحدة . ان ألب وأم فلسطينيينبلبن

في سن صغير، وحينما أردت أن أدخل السباق االنتخابي 
ّللمدينة، خشيت علي والدتي وحاولت إثنائي، لكنها اآلن 
تفتخر بي، وسأكمل المسيرة بدخول سباق مجلس الشيوخ 

  ".كمرشح عن الوالية

وبسؤاله عما إذا واجه صعوبات كأميركي 
ًلقد كان سباقا : "سطيني في سباقه السياسي األول، قالفل

ًصعبا حيث تم اتهامي بمعاداة السامية وبالتعصب وأن 
  ".هدفي تطبيق قانون الشريعة اإلسالمية في المدينة

 ٢٠١٩وأعلن خميس يوم الخامس من إبريل 
اليوم الثقافي األميركي الفلسطيني وسلم الطالب لوحة 

رمزي، كما أثنى على أعضاء ّموقعة بهذا التضامن ال
مجلس المدينة الذين حضروا المناسبة وتعاونوا 

ًوبسؤال عن توقيت الحدث وعما إن كان متصال .معه ّ
رفع العلم اليوم : "ّبالتصعيد األخير في غزة أجاب المعاري

ًخطط له منذ فترة وهو وان كان منفصال إال أن أهل  ٕ
ضب وفي القدس سمعوا به وسيعطيهم دفعة في جمعة الغ

وسط ما يعانونه، أن علم بالدهم يرفع في النصف اآلخر 
ّمن الكرة األرضية وفي العديد من الدول، فنحن ال ننسى 
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هم : "وأضاف الطالب يونس بركات".هويتنا مهما ابتعدنا
ّيريدون محو هوية الجوالن السورية والقدس والضفة 
ّولكن هذا لن يحدث، ففلسطين جزء منا وهي لنا حق 

  ."ٕة عدالة ووطن وانسانيةوقضي

وتقول بوال روشيل، وهي ناشطة أميركية من 
بين غير العرب الذين حضروا الفعالية، إنها بدأت 
االهتمام بالقضية الفلسطينية منذ عشر سنوات، وهي 

االحتالل والقمع ال "ّقضية حقوق إنسان، مضيفة أن 
وبسؤالها عن رأيها في تصريحات إلهان ".يسكت عليه

ّإنها امرأة شجاعة : "ن اللوبي الصهيوني، قالتعمر بشأ
  ".تتحدث بالحقيقة وتتمتع بتأييدي

لم يقتصر عمل طالب من أجل العدالة في 
فلسطين على رفع العلم بل إن الجامعة بسان هوزيه 

" بي دي أس"كانت أول جامعة تنضم لحركة المقاطعة 
التي تعمل على إنهاء الدعم الدولي لقمع إسرائيل للشعب 
الفلسطيني والضغط على إسرائيل لالمتثال للقانون 

وهذه الحركة السلمية التي تأخذ في االنتشار  الدولي،
ّبالجامعات األميركية والتي بدأ أعضاء الكونغرس 
ينقسمون بشأنها، بدأت تزعج الشركات المتربحة من 
االحتالل اإلسرائيلي مثل شركة اللوادر كاتاربيالر التي 

نازل الفلسطينيين وبناء مستوطنات تستخدم في هدم م
. المحتلين، وشركة إتش بي للحاسوب وموتورولال وغيرهم

فالحركة تجعل الجامعة ال تتعاقد أو حتى تفسخ التعاقد 
وعن مدى تأثير مقاطعة .مع المستفيدين من االحتالل

ًالمقاطعة تعطينا شيئا نقوم به : "الجامعات، يقول المعاري
إلى الماضي واستحضار ما فعله ًاليوم بدال من النظر 

ّصالح الدين وقول يا ليت من جهته يعتبر الطالب يونس ."ّ
بركات أن حركة المقاطعة تستحضر ما حدث في جنوب 
أفريقيا والذي انتهى بانتهاء االحتالل، مضيفا أن الحركة 
لم تلفت االنتباه في البداية، لكن انتشارها في جامعات 

  .جعلتهم يتنبهون لها ّمختلفة أدى لخسائر مادية

منظمة طالب من أجل العدالة في فلسطين لها 
فروع في عدة جامعات وقد يتعاونون في تنفيذ فكرة ما 

  .ّلكن عادة كل فرع يعمل باستقاللية

  ١٠/٤/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * * 

مؤسسة القدس الدولية تدعو لدعم المقدسيين 
  ورفض التطبيع مع االحتالل

 

ولية في بيروت إلى دعت مؤسسة القدس الد
دعم المقدسيين في وجه الغطرسة اإلسرائيلية في مدينة 
القدس المحتلة، ورفض التطبيع مع االحتالل 

جاء ذلك في ختام اجتماع لمجلس إدارة .اإلسرائيلي
مؤسسة القدس الدولية في بيروت برئاسة رئيس المجلس 
حميد بن عبد اهللا األحمر، وحضور نائب رئيس مجلس 

بشارة مرهج، ونائب رئيس مجلس اإلدارة حسن األمناء 
أسعد هرموش، األباتي : حدرج، وأعضاء مجلس اإلدارة

أنطوان ضو، علي البشير، محمد أكرم العدلوني، معن 
وأكد .بشور، موسى أبو مرزوق، وياسين حمود

ّالمجتمعون على حق األمة في المسجد األقصى المبارك 
جده، وأن األقصى بجميع أجزائه ومصلياته وساحاته ومسا

، "اإلسرائيلي"ال يقبل الشراكة أو التقاسم مع االحتالل 
ألنه حق حصري لألمة العربية واإلسالمية، بما فيه 
مصلى باب الرحمة الذي هو جزء ال يتجزأ من األقصى، 
ويخضع للسيادة اإلسالمية؛ حيث ال حق لالحتالل في 

م لقرار كما أكد المجتمعون رفضه.إدارته أو السيطرة عليه
ّترمب األخير المتعلق بالجوالن العربية، مشددين على أن 
الجوالن أرض سورية عربية ال يمكن لترمب أو غيره من 
أشخاص أو حكومات أو مؤسسات أن تخلع حق األمة 
في أرضها ومقدساتها، فالجوالن كانت عربية وستبقى 
كذلك، كما هي القدس، كانت وستبقى عربية إسالمية 

ارس المجتمعون برامج المؤسسة وأعمالها وتد.مسيحية
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لدعم القدس وصمود المقدسيين، واعتماد خطة المؤسسة 
، والموافقة على عقد مؤتمر مجلس أمناء ٢٠١٩لعام 

  .٢٠١٩المؤسسة في شهر أيلول سبتمبر 

كما أكد على حق الشعب الفلسطيني في .. .<<
النضال لنيل حقوقه ال سيما مسيرات العودة الكبرى عند 
السياج الحدودي والتي جددت إصرار الشعب الفلسطيني 
على انتزاع حقوقه والحفاظ على قضيته وأرضه 

  .>>...ووطنه

ودعت المملكة األردنية الهاشمية إلى .. .<<
ٕدعم واسناد المقدسيين وتمكين انتصارهم والحفاظ عليه 

ًالذي يحاول جاهدا تفريغ " اإلسرائيلي"من خبث االحتالل 
وحيت المواقف العربية .ر من قوته ومضمونههذا االنتصا

واإلسالمية والعالمية الرافضة للتطبيع مع االحتالل 
فال أمن واستقرار في "اإلسرائيلي الدخيل على المنطقة، 

منطقتنا إال بزوال هذا االحتالل الذي يعبث باألمة 
ومقدراتها وأوطانها، فال يمكن لمن سرق أرض فلسطين 

ًيفا أو حتى طرفا محايدا مع أي ًأن يكون صديقا أو حل ً ً
حر في أمتنا العربية واإلسالمية، سيبقى االحتالل 
اإلسرائيلي العدو الوحيد ألمتنا وشعوبنا، وال يمكن القبول 
بتغيير بوصلة العداء نحو إيران أو غيرها من الدول 

  ".العربية واإلسالمية

 ١٠/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

الهاشميون هم االوصياء : كفعاليات الكر
  الشرعيون والحقيقيون على المقدسات

 

أشاد  - عامر العمرو- صالح الفرايه -الكرك 
ابناء محافظة الكرك وشيوخ ووجهاء ونواب واعيان 
المحافظة بما انجزه جاللة الملك عبداهللا الثاني خالل 
عشرون عاما من جلوسه على العرش ومواقفه المشرفة 

مركزية فلسطين المحتلة والقدس الشريف تجاه القضية ال
والمقدسات االسالمية والمسيحية فيها حيث أن جاللة 
الملك هو المدافع عنها في كافة المحافل الدولية وكان 

 .آخرها خطابه في القمة العربية التي عقدت في تونس

 قفطان المجالي

وقال وزير الداخلية االسبق قفطان المجالي ان 
هللا الثاني حفظه اهللا ومن على كافة جاللة الملك عبدا

المنابر الدولية يدافع عن الحق الفلسطيني حتى اقامة 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لما للقدس 
واالقصى واالماكن الدينية لدى كافة المسلمين 
والمسيحيين من أهمية مصرحا جاللته ان الهاشميين لن 

قدسات االسالمية يتخلوا عن واجبهم تجاه القدس والم
والمسيحية دفاعا ورعاية يزيده في ذلك شعبه األردني 

وأضاف المجالي ان مواقف الهاشميين . الوفي األصيل
عبر التاريخ واضحة تجاه القضية الفلسطينية وجاللة 
الملك مستمر في اكمال المسيرة حيث يتابعه باستمرار 

عربية ومنذ توليه سلطاته الدستورية وكان آخرها القمة ال
في تونس فمواقف جاللة الملك يشهد لها القاصي 
والداني حيث أن فلسطين والمقدسات االسالمية 
والمسيحية دائما في فكر جاللة الملك عبداهللا الثاني 

 .حفظه اهللا

 حماد المعايطة

وأشار العين حماد المعايطة الى أن جاللة الملك 
ي دائما هو الداعم والمساند للقضية الفلسطينية وف

مختلف االوقات وعلى جميع االصعدة وذلك من خالل 
كافة المنابر الدولية وكان اخرها مؤتمر القمة في تونس، 
حيث أطلق جاللة الملك رسالة لكل المشككين في موقف 
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الهاشميين للقضية الفلسطينية والوصاية على المقدسات 
االسالمية والمسيحية، حيث ان مواقف جاللة الملك 

ني دائما هي مثار اعتزاز وفخر لكل األردنيين عبداهللا الثا
ونحن دائما مع جاللة الملك في كافة المواقف تجاه 

  .القضية الفلسطينية والمقدسات في القدس الشريف

 عوض اخليف الطراونة

وبين الشيخ عوض اخليف الطراونة رئيس بلدية 
مؤاب السابق، ان ابناء االردن ومن كافة المحافظات 

لته في الدفاع عن القضية الفلسطينية يقفون خلف جال
وعن المقدسات في القدس الشريف، حيث ان جاللة 
الملك هو الوصي الشرعي على هذه المقدسات االسالمية 
والمسيحية وان قضية فلسطين دائما هي على اولويات 
لقاءات جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين في 

اء الوطن يعتزون الداخل وفي الخارج، الفتا الى ان ابن
بقيادتهم الهاشمية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني بن 
الحسين حفظه حيث خاطب جاللة الملك أمام العالم كله 
ان قضيتنا المركزية هي القضية الفلسطينية وان 
الهاشميين هم االوصياء على المقدسات ولن يتخلوا عن 

ردن، هذه الوصاية رغم الضعوطات التي يتعرض لها األ
حيث أن الوصاية الهاشمية على المقدسات ستبقى 
هاشمية لما لها من أهمية عربية واسالمية وان القيادة 
الهاشمية اخذت على عاتقها ومنذ عهد الشريف الحسين 
بن علي قائد الثورة العربية الكبرى دعم كافة قضايا األمة 
العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونحن كوجهاء 

خ عشائر نلتف حول قيادتنا الهاشمية وفي كافة وشيو
  .الظروف

  

  

 ظافر الصرايره

وقال رئيس جامعة مؤتة الدكتور ظافر الصرايره 
الى ان األردن قام بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في 

مختلف مراحلها وذلك من منطلق ايماننا بقيادتنا 
الهاشمية الصادقة لما تقوم به من جهود كبيرة تجاه 

لقضية المركزية وهي القضية الفلسطينية وان جاللة ا
الملك عبداهللا الثاني يؤكد دوما على الثواتب الوطنية 
األردنية تجاه االشقاء في فلسطين والمقدسات االسالمية 
والمسيحية مبينا ان الوصاية الهاشمية على المقدسات 
هي حق تاريخي منذ فجر التاريخ والتي حددت الحقوق 

 القدس والمقدسات، الفتا الى ان االردنيين من المدنية في
شتى االصول والمنابت يحيون مواقف جاللة الملك 
عبداهللا الثاني الراسخة تجاه القدس والمقدسات والذي 
اعاد التأكيد في خطابه في القمة العربية في تونس على 
الموقف االردني الراسخ اننا في خندق العروبة ومواقفه 

 .لدفاع عن قضاياهالمشرفه لألمة وا

 فواز حامد االصفر

وقال الشيخ فواز حامد االصفر شيخ مشايخ بني 
عطية ان جاللة الملك رغم شغله الشاغل في كافة 
القضايا العربية واالسالمية وعلى رأسها قضية فلسطين 
والقدس حيث يعتبر الهاشميين هم االوصياء على 

س، االماكن المقدسة االسالمية والمسيحية في القد
مشيدا بجهود جاللة الملك في الدفاع عن القدس 
والمقدسات االسالمية حيث يعتبر جاللة الملك عبداهللا 
الثاني هو الوصي الشرعي على هذه المقدسات وورث 
ذلك كابر عن كابر، ونحن كشيوخ عشائر نقف خلف 
جاللته في كافة القضايا المحلية والعربية واالسالمية 

فلسطين والوصاية الشرعية والدولية واهمها قضية 
 .للهاشميين في القدس الشريف

 سالم سلهب التميمي

وثمن أمين سر غرفة تجارة الكرك رجل األعمال 
الحاج سالم سلهب التميمي موقف جاللة الملك ومنذ 
توليه سلطاته الدستور تجاه القضية الفلسطينية 
والمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف 
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الهاشمية على هذه المقدسات حيث اننا كابناء والوصاية 
محافظة الكرك وابناء االردن بشكل عام نعتبر جاللته هو 
الوصي االمين على المقدسات في القدس سواء 
االسالمية او المسيحية ونحن دائما نقول لجاللته سر 
ونحن من ورائك شعبك االوفياء المخلصين للعرش 

وقال سلهب ان مواقف . الهاشمي ولتراب االردن الطهور
جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه القدس والمقدسات 
االسالمية والمسيحية هي العنوان األبرز في كافة لقاءات 

 .جاللة الملك وخطاباته على كافة المنابر

  صخر الحباشنه

وأكد الشيخ صخر الحباشنه على ان القضية 
ا في الفلسطينية والمقدسات االسالمية والمسيحية دائم

فكر جاللة الملك وان الوصاية الهاشمية على المقدسات 
حق ال يساوم فيه أحد مهما بلغت قوته وان تلك الوصاية 
الشريفة محل تأييد من كافة ابناء األردن حيث يلتف 
األردنيون والفلسطينيون خلف جاللة الملك وكافة 

 .الشرفاء في عالمنا العربي واالسالمي والعالم أجمع

  ٥ ص١١/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

مسيرة حاشدة في جرش دعما لمواقف الملك 
 تجاه القدس

 

اكدت فاعليات شعبية وشبابية وحزبية  - بترا
اليوم األربعاء في مسيرة جماهيرية حاشدة التفاف 

ابشر "االردنيين حول القيادة الهاشمية بلسان واحد 
تنا بالفزعة سيدنا فمواقفكم رايات عز للوطن واالمة وقضي

  ."المركزية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف

وجاءت المسيرة تأييدا ودعما لمواقف الملك 
عبداهللا الثاني تجاه القدس واالقصى والمقدسات والوصاية 
الهاشمية عليها، وشارك فيها محافظ جرش مأمون 
اللوزي ووجهاء واعيان المحافظة وفاعليات من مخيمي 

ت المشاركين دعما وعلت هتافا.سوف وجرش والكشافة
  .وتأييدا لمواقف الملك تجاه القدس والمقدسات

كما شارك في المسيرة التي انطلقت من امام 
قوس النصر بمنطقة باب عمان مخترقة شارع وصفي 
التل وصوال الى ميدان دوار القيروان الهيئات الشعبية 
والجمعيات واالتحادات وفاعليات مجتمعية وأكاديمية 

دون عسكريون رفعوا خاللها الفتات تؤكد وطالبية ومتقاع
الموقف الملكي الشجاع والجريء تجاه القدس وعروبتها 

  .وتعزيز الوحدة الوطنية وااللتفاف حول القيادة الهاشمية

 ١١/٤/٢٠١٩السبيل 

* * * * * 

مسيرة حاشدة في البقعة وعين الباشا تؤكد 
 دعمها للمواقف الملكية تجاه القدس وفلسطين

  

هتف اآلالف من  - خالد الخواجا-عين الباشا 
ء مخيم البقعة امس بصوت مواطني لواء عين الباشا وابنا

وذلك امام «نحن معك «و» ابشر يا ابو حسين«واحد 
واعلن المشاركون تأييدهم المطلق .«نادي يرموك البقعة

والوقوف يدا واحدة ضد اي مؤامرة تحاك ضد القضية 
الفلسطينية وضد التوطين وان القدس عاصمة 

وقال رئيس نادي اليرموك خالد جعارة ان الوحدة .فلسطين
وطنية في االردن هي في اعلى تماسكها ووحدتها ضد ال

ما يحاك ضد القضية الفلسطينية وما يتعرض له االردن 
من ضغوط ومؤامرات وصفقات تقودها دول من اجل 

» ابشر ياسيدنا«واضاف جعارة بصوت واحد . اسرائيل
فنحن ابناء المخيم وابناء عين الباشا كلهم تدافعوا 

دتهم الهاشمية في هذه متمسكين بمبادئهم خلف قيا
الظروف الصعبة التي نتعرض لها من اجل القبول 
والموافقة على حلول لن يرضاها الشعبان الفلسطيني 

  .واالردني
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وقال جعارة نزجي سالمنا لشهداء فلسطين 
واالردن وللمساجين وسالم لكل عربي واردني استشهد 
على ارض فلسطين وعلى اسوار القدس واليمكن ان 

اء االردن الذين باعوا محاصيلهم وارضهم من ننسى شهد
  .اجل شراء البندقية لتحرير القدس

واننا نقول لجاللة الملك اننا معكم وكلنا معكم 
  .ونقسم بشجر الزيتون اننا سنبقى معك

ومن جانبه قال رئيس بلدية عين الباشا جمال 
الفاعوري ان ابناء اللواء متماسكون متكاتفون بكلمة 

ولهذا الشعب كل التقدير » ا ابو حسينمعاك ي«واحدة 
واالحترام ونرفع اسمى آيات الوالء والتاييد لجاللة الملك 

  .لنقول له سر يا جاللة الملك فنحن وراءك

وبين الفاعوري اننا من اهل الشام لندافع عن 
الحق والدفاع عن فلسطين وان االردن فيها قبور 

السالمية الشهداء والصحابة وهم يدافعون عن القضايا ا
  .والعربية

وبين الفاعوري اننا نقول لكم اهللا يا اهل القدس 
بالرغم من كل الضغوط والمكائد للنيل من مقدساتنا اال ان 
جاللة الملك قد اعلنها بان الوصاية الهاشمية على 
المقدسات االسالمية والمسيحية هي للهاشميين وال 

  .للتوطين وال للوطن البديل

ش من ابناء مخيم البقعة اما الشيخ عيسى عاي
فقال نحن شعبك يا سيدي نقف خلفك وهذا يوم الوفاء 
ويوم االنتماء ويوم التضامن والتوحد والرجولة للوقوف 

واضاف نحن شعبك على يقين بان . خلف جاللة الملك
ُهذا الوطن يحاصر ويتعرض للضغوط ولكنك ياسيدي لن 

الوالية تقبل هذه المؤامرات والتي ستتكسر، وانت صاحب 
الهاشمية وانت قائدنا ومعك في اي حل للقضية 
الفلسطينية وعلى العالم ان يعرف ان وحدتنا الوطنية لن 
تثنيها اي مشكلة فاننا نعاهدك بأننا خلفك ومعك وسندك 

  .القوي

من جانبها القت عضو لجان محافظة البلقاء 
الدكتورة ابتسام الدسيت كلمة قالت فيها اننا لن نسمح 

ندات تشكك في مواقف االردن وجاللة الملك ونحن الي اج
  .نقولها ان االردن خط احمر والقدس خط احمر

واضافت ان ابناء لواء عين الباشا هم شعب 
واحد واالردن شعب واحد وال نقبل ان يكون هناك شعبان 
بعد ان امتزج دم الشهداء األردنيين والفلسطينيين على 

  .ثرى فلسطين

ة منتدى بلدية عين من جانبها عرضت رئيس
  .الباشا كتابا عن غزة

  ٤ ص١١/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

محاضرة تعاين النقوش التاريخية العربية في 
  المتحف اإلسالمي بالمسجد األقصى

 

 استضاف منتدى الفكر العربي، مساء -ّعمان 
يوم أمس األول، الباحث واألكاديمي األميركي المتخصص 

رت شيك، في محاضرة ألقاها روب. في التاريخ واآلثار د
باللغة العربية تناولت النقوش العربية التاريخية في المتحف 
اإلسالمي في المسجد األقصى، وعقب على المحاضرة 

محمد هاشم غوشه، وأدار اللقاء األمين العام . المؤرخ د
محمد أبو حمور، الذي أشار في . لمنتدى الفكر العربي د

شيك يعتبر من كبار العلماء . كلمته التقديمية إلى أن د
الذين ساهموا في إبراز جانب مهم من الحقائق الموضوعية 
واالستنتاجات العلمية المتعلقة بالحقوق العربية التاريخية 

  .م. ق٣٠٠٠ُفي القدس منذ عهد اليبوسيين بناتها األوائل 

إن النقوش األثرية من أهم : أبوحمور. وقال د
نقوش العربية المحفوظة في المصادر التاريخية، وتؤكد ال

المتحف اإلسالمي في بيت المقدس عروبة المدينة وهويتها 
وحقوق العرب والمسلمين فيها إزاء المحاوالت اإلسرائيلية 
المستمرة في تشويه التاريخ والتراث والحضارة، وتغيير 
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معالمها، وتهويد المدينة وشرعنة االستيطان وطمس حقوق 
  .لمسيحيين على السواءأهلها العرب المسلمين وا

وقدم عالم اآلثار الدكتور روبرت شيك محاضرته 
موثقة بالصور عن النقوش العربية التاريخية في المتحف 
اإلسالمي في المسجد األقصى المبارك، تخللها شرح 
تفصيلي ألهمية هذه النقوش في كتابة تاريخ القدس، 
واستعرض كذلك مجموعة غير منشورة من النقوش 

اريخية العربية والتي ما زالت غير مكتشفة ترجع إلى الت
الفترات األموية والعباسية والفاطمية واأليوبية والمملوكية 

  . والعثمانية

وذكر الدكتور شيك أن عدد النقوش الحجرية 
ٍالتاريخية التي يحتفظ بها المتحف اإلسالمي في المسجد 

ً نقشا تاريخيا ما زال عدد كبير م١٢٢األقصى هو  نها غير ً
  .معروف

ُويعد الدكتور شيك أحد أبرز الباحثين واألكاديميين 
العالميين عن تاريخ القدس، حيث عمل على دراسة القدس 

ً ونشر عددا كبيرا من الدراسات التوثيقية ١٩٩٤منذ سنة  ً
  .العالمية عن القدس في الفترات اإلسالمية والفترة البيزنطية

شم غوشه ّكما رحب المؤرخ الدكتور محمد ها
ًبالحضور من المهتمين واألكاديميين منوها أن هذه 
المحاضرة هي األولى التي يعقدها مركز الحسن بن طالل 

وفي . لدراسات القدس بالتعاون مع منتدى الفكر العربي
تعقيبه على المحاضرة تحدث الدكتور غوشه عن أهمية 
النقوش الحجرية والخشبية التاريخية في دراسة تاريخ 

دس ودور األكاديميين الغربيين بشكل خاص في االهتمام الق
بهذا النمط من الدراسات التوثيقية المعتمدة على النقوش 

 .كأساس لمعرفة تاريخ المدينة المقدسة

  ٣٨ ص١١/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

من الضروري تعريف األطفال : السفير الفاهوم
  بأهمية القدس ومكانتها

 

وم السفير الفلسطيني هائل الفاه قال – تونس
تعريف  إن من الضروري لدى تونس، اليوم الجمعة،

األطفال بأهمية القدس ومكانتها العربية واإلسالمية 
ذلك في الحفاظ على مقدساتنا  والمسيحية، وأهمية

  .ووحدتنا

" أيام شارع اقرأ "جاء ذلك في كلمته بخيمة
 للترغيب بالمطالعة، والتي أقيمت اليوم بشارع الحبيب

 لمعرض ٣٥بورقيبة بالعاصمة تونس، في إطار الدورة 
خذ الكتاب "يقام تحت عنوان  تونس الدولي للكتاب، والذي

 ، لحث الجيل الناشئ على المعرفة عن قضية"بقوة

فلسطين وخاصة القدس وما يتعرض له شعبنا من قبل 
  .االحتالل اإلسرائيلي

مدينة الحامة جنوب تونس، عرض فيلم  وفي
أدارا نقاشا مع  بحضور بطليه، اللذين)  حيفاعائد إلى(

الحضور في المكتبة الوطنية، حيث تمت مناقشة الفيلم 
رواية عائد إلى حيفا، وذلك ضمن نشاط للمكتبة  وشرح

  .ونادي السينما في المدينة

  ١٢/٤/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

* * * * * 

مؤتمرون يطالبون بدعم شعبي لموقف الملك 
 القرنلمواجهة صفقة 

 

الدولة األردنية "طالب المشاركون في مؤتمر 
بتكثيف الجهود لحشد الدعم " على مشارف المئوية الثانية

ي إليجاد قوة الشعبي لموقف جاللة الملك عبد اهللا الثان
  .مجتمعية قادرة على مواجهة ما يعرف بصفقة القرن

واوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر 
اليوم الخميس، الى إرساء قاعدة إسناد عربي للموقف 
األردني للتخفيف من آثار صفقة القرن وتفعيل تحرك 
دبلوماسي أردني لمواجهة تبعات الغطرسة 

وحدة الوطنية وترسيخها وبناء وأكدوا أهمية ال.اإلسرائيلية
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تماسك وطني يقف خلف القيادة الهاشمية لما تتطلبه 
المرحلة الحالية، مشيرين إلى أهمية تحقيق المساواة في 
تطبيق القانون على الجميع األمر الذي من شأنه التغلب 

  . التحديات التي تواجهها المملكةعلى الكثير من

 جديدة كما أكدوا ضرورة وجود ثقافة أردنية
تتعاطى مع الواقع الذي نعيشه، داعين إلى العمل على 
تعزيز الهوية األردنية الوطنية الجامعة وزراعتها في 
قلوب وعقول الشباب األردني، وصياغة منظومة لإلصالح 

  .االجتماعي والثقافي لدى الشباب

وفي الجلسة التي ترأسها الدكتور أمين 
لمفوض العام للمركز المشاقبة، كان أول المتحدثين فيها ا

الوطني لحقوق اإلنسان الدكتور موسى بريزات، الذي 
السياسة الخارجية "أوضح في ورقته التي حملت عنوان 

 أن األردن في فترة قريبة كان "فرص وتحديات: األردنية
يدير سياسته الخارجية في بيئة داخلية وخارجية مقبولة 

ة األخيرة قد حيث التحديات معقولة، لكن األمور في اآلون
انقلبت رأسا على عقب لطبيعة األحداث التي عصفت في 
المنطقة وانعكست على المواقف السياسية لبعض الدول 

  .ومن بينها األردن

وقال إن هناك تحديات أمام صانع السياسة 
الخارجية األردنية، فبعد أن كانت العالقة مع الواليات 

 السياسة المتحدة األمريكية مصدر قوة لألردن، باتت
األمريكية في سبيل دعمها إلسرائيل تشكل عامل ضغط 
على األردن، ما يترتب على صانع القرار أخذ موقف 

  .معين سيعود بنتائجه إما إيجابا أو سلبا

وقال العين االسبق عدنان أبو عودة بدوره إن 
العامل الجغرافي بالعموم يلعب دورا رئيسا في السياسة 

ات الدولية وهو ما يصطلح عليه الخارجية وبخاصة العالق
بالجيوسياسي، وبالنسبة لألردن فالجغرافيا لعبت وما تزال 
دورا مركزيا في صياغة العالقات الفلسطينية األردنية 
سواء كانت االثنتان تحت االنتداب البريطاني أو بعد 

، وقيام دولة اسرائيل عام ١٩٤٦استقالل األردن عام 
  . وحتى يومنا هذا١٩٤٨

 أن الجغرافيا ليست وحدها التي تشكل وأضاف
السياسة الخارجية األردنية نحو فلسطين بل هناك التاريخ 
الذي يلعب دورا جوهريا ليس فقط بسبب التفاعل 
التاريخي بين الشعبين األردني والفلسطيني، بل أيضا 
بسبب األسرة الهاشمية التي تحكم األردن وارتباطها 

م، حيث أن هذين برسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
العاملين في حالة السالم يلعبان دورا مهما في التجارة 

  .واالقتصاد والتنمية

وتناول رئيس جمعية العلوم السياسية الدكتور 
السياسة الخارجية األردنية "محمد المصالحة في ورقته 

والتي تنطلق من اإلمكانيات الداخلية " في البيئة اإلقليمية
  .ة الخارجيةللدولة وتداعيات البيئ

وقال إن األردن بالمجمل ال يميل إلى تبني 
سياسة التدخل في الشؤون الخارجية للدول، ويحترم 
القانون الدولي ويعمل على تنفيذه ويحترم عضويته في 
المنظمات الدولية، واعتماده الدبلوماسية القائمة على 
التفاوض وقد كان له دور بارز في التصدي لحل كثير 

  .العربية في المجتمع العربيمن األزمات 

وأكد أن األردن يسعى ومن خالل سياسته 
الخارجية إلى الحفاظ على وحدته الوطنية وأمنه 
الديمغرافي، ويستقطب الدعم األوروبي لمساندته 
ومساعدته، مشيرا إلى أن األردن على الدوام ما أغلق 

  .حدوده مع أي دولة أبدا

ية األمير وتحدث أستاذ العلوم السياسية في كل
الحسين بن عبد اهللا الثاني للدراسات الدولية الدكتور 

التغيير في "محمد خير عيادات في ورقته الحديث عن 
على السياسة الخارجية النظام الدولي واإلقليمي وأثره 

  ."األردنية
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وقال إن التحول األساسي في النظام الدولي هو 
اب هيمنة اعتبارات المنفعة والمصالح األمنية وغي

التعاطف السياسي، األمر الذي جعل من بعض الدول 
الصغيرة ومنها األردن عرضة لهذا التراجع والشعور بعدم 

  .وجود ارتباطات دولية يمكن االعتماد عليها

  ١٢/٤/٢٠١٩المدينة 

* * * * * 

صرخة الهاشميين لنصرة القدس "ندوة بعنوان 
 وفلسطين

   

يوم نظم حزب الطبيعة الديمقراطي األردني ال
صرخة " الخميس في دائرة المكتبة الوطنية ندوة بعنوان 

تحدث بها رئيس لجنة " الهاشميين لنصرة القدس وفلسطين
فلسطين النيابية النائب يحيى السعود والدكتور غازي فيصل 

  .حسين من جمهورية العراق الشقيق

وقال النائب السعود ان الوصاية الهاشمية على 
ممتدة منذ بايع المقدسيون المقدسات وصاية تاريخية 

، وهي خط احمر وال ١٩٢٤الشريف الحسين بن علي عام 
  .مساس بها وال نتنازل عنها شاء من شاء وأبى من أبى

وقال أن الشعب األردني يدعم مواقف جاللته تجاه 
القدس والقضية الفلسطينية، حيث أن اقامة الدولة 

  . الفلسطينية مصلحة أردنية عليا

غازي بدوره أن جاللة الملك عبداهللا وبين الدكتور 
الثاني عندما أطلق الثالثة الءات كان فعال يطرح موقفا 
شجاعا في مواجهة صفقة القرن ومواجهة الموقف 
االميركي ورفض التطبيع والتوطين، حيث أن القدس خط 
أحمر وتبقى عربية، مشيرا إلى أن موقف جاللة الملك 

موارد التي يعيشها موقف شجاع رغم الظروف ومحدودية ال
األردن حيث قدم االنموذج المتوازن لالستقرار والتنمية 

  .والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية

واستعرض الدكتور غازي الظروف والتحديات التي 
مر بها الشعب الفلسطيني والظروف الصعبة للمخيمات 

وانتهاك ميثاق االمم المتحدة وصفقة القرن والغموض الذي 
حوم حولها، مشيرا إلى أن الواليات المتحدة االميركية ي

اعترفت بأن القدس عاصمة اسرائيل وكذلك موضوع الجوالن 
في ظل الظروف االستثنائية والتحديات التي تعيشها 

  .المنطقة

وقال امين عام حزب الطبيعة األردني المهندس 
علي عصفور إن الحزب كباقي أبناء الشعب األردني يقف 

دا ومتراصا خلف قيادة جاللة الملك الحكيمة في صفا واح
الدفاع عن القدس والمقدسات والقضية الفلسطينية، الفتا 
إلى أن صفقة القرن ليست قدرا والعابرون ال يحققون القدر 
وهم ليسوا أكثر من سحابة سوداء عابرة، مبينا أن القدر 

  .الراسخة جذورها في االرض تحققه الشعوب

حزب بعمان محمد العياصرة، وقال رئيس فرع ال
بدوره، إن االردن بقيادته الحكيمة وشعبه العظيم كان وما 
يزال الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي 
تحاك ضد االردن وكما قالها جاللة الملك عبد اهللا الثاني ال 
للوطن البديل وكال للتوطين والهاشميون فقط من يملكون 

عية على المقدسات االسالمية والمسيحية حق الوصاية الشر
  .في القدس الشريف

  ١٢/٤/٢٠١٩سرايا 

* * * * * 

 "ألقصىا"ـ ً انتصارا ل"جمعة غضب أردنية"
 وضد تصفية القضية الفلسطينية

  

شخصيات وطنية وشعبية   أكدت–  بترا–عمان 
التفافها حول جاللة الملك عبداهللا الثاني ودوره في الدفاع 

س والمقدسات، مشيرين إلى أن الوصاية عن مدينة القد
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

 .القدس خط أحمر وحق ال يجوز المساس به

كما أكدوا خالل حفل التوقيع على وثيقة تأييد 
لمواقف جاللته تجاه القدس والوصاية الهاشمية والقضية 

ميس الفلسطينية والتي اطلقها الشيخ مروان صالح، الخ
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الماضي، ضرورة تماسك الجبهة الداخلية ووقوفها خلف 
جاللة الملك بالرغم من الضغوطات التي تمارس على 
القيادة الهاشمية من أجل ثنيها عن موقفها القومي 

  .والديني المشرف

وقال الوزير السابق توفيق كريشان، خالل 
الحفل الذي ضم جموعا من المواطنين، إن األردنيين 

 واحدة تقف خلف جاللة الملك في دفاعه عن اليوم أسرة
القدس والمسجد االقصى حيال ما يتعرض له من 
اعتداءات وانتهاكات متكررة وحمالت شرسة لتهويده 

  واعتبار القدس عاصمة أبدية إلسرائيل

من جهته أكد الوزير السابق الدكتور محمد 
أن الجميع اليوم في خندق الوطن، حيث  طالب عبيدات

ردن لحمالت التشكيك واالشاعات المغرضة، يتعرض األ
مشيرا في هذا الصدد إلى أن جاللة الملك أعلنها واضحة 

  ".ال للتوطين وال للوطن البديل وال للمساومة على القدس"

إننا ونحن ": وقال الوزير السابق نادر ظهيرات
نقترب من المئوية االولى لتأسيس الدولة االردنية ليتطلب 

 وقفة عز وفخار في الدفاع عن الوطن منا األمر أن نقف
والوقوف خالل القيادة الهاشمية متيقظين ضد كل 
المؤامرات والخطط التي تستهدف الوطن الذي تطور ونما 

  . "خالل تلك السنوات ليصبح واحة للحرية والديمقراطية

وبين رئيس مجلس ادارة صحيفة الدستور محمد 
 ومواقفنا التي نعبر داودية أننا بالتفافنا حول جاللة الملك

عنها اليوم هي بمثابة القوة الناعمة التي تتحول إلى 
صلبة في مواجهة ومجابهة كل ما يحاك ضد الوطن، 
مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية والقدس في وجدان كل 

  .ٍمواطن أردني منتم

وأكد رئيس بلدية معان الكبرى أكرم كريشان أن 
رفض كل المؤامرات األردن كبير بقيادته وبشعبه وسي

والمخططات التي تحاك ضده، مشيرا إلى أن الوضع 
 ًالدقيق الذي نحن فيه يستوجب أن نقف وقفة ثابتة فعال

 بتمتين جبهتنا الداخلية وبرفض ما يطلق عليها بـ ًال قوال
  . ً تاماًرفضا" صفقة القرن"

، حيث القت ًاوالقطاع النسائي، كان حاضرا أيض
والدكتورة علياء   بزادوغ ورانية الكوزكل من الدكتورة منال

المحاميد كلمات أكدن فيها التفاف الجميع حول  ابو ريان
جاللة الملك الذي يخوض معركة ضد المفرطين بثوابت 
القضية الفلسطينية والقدس، حيث جددن في كلماتهن 

   .عهد الوالء واالنتماء لتراب االردن الطاهر

  ٢ ص١٣/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * * 

خلل بفهم العالقة بين األمة :  البصلأبو
 "األقصى"االسالمية و

  

قال وزير األوقاف والشؤون  – بترا – عمان
والمقدسات اإلسالمية األستاذ الدكتور عبدالناصر أبو 
البصل إن عقد دورات شرح مضامين رسالة عمان التي 
تعقد بالعاصمة عمان لها أثرها الكبير في توضيح الصورة 

 .المالحقيقة لالس

وأضاف أبو البصل خالل افتتاحه أعمال الدورة 
الدولية لشرح مضامين رسالة عمان اليوم األحد " ٣٩"ـ ال

وتستمر لمدة أسبوع بمشاركة علماء من مختلف دول 
العالم باإلضافة لألردن إن برنامج رسالة عمان في 
الدورات التي ستعقد بالمستقبل سيتضمن زيارة القدس 

اإلسالمية لالطالع على التحديات الشريف والمقدسات 
التي تشهدها المدينة المقدسة في ظل ممارسات سلطات 

 .االحتالل والمتطرفين

وأشار خالل االحتفال الذي حضره أمين عام 
الوزارة المهندس عبداهللا العبادي وسماحة مفتي القوات 

الجيش العربي العميد الدكتور ماجد  – المسلحة األردنية
 معهد الملك عبداهللا الثاني إلعداد االئمة الدراوشة ومدير

والدعاة وتاهيلهم الدكتور رشاد الكيالني أن األمة تواجه 
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اليوم تحديات كبيرة ومن هنا جاءت رسالة عمان التي 
 وتم ٢٠٠٤اعدتها المؤسسة الدينية في األردن عام 

 .اطالقها برعاية جاللة الملك عبداهللا الثاني

عمان ليست شيئا وأكد أبو البصل أن رسالة 
ٕجديدا وانما هي أحكام شرعية مبنية على أدلة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة وآراء الفقهاء والعلماء، 

  >>...وهي تسعى إلى توحيد األمة

وأوضح أن هناك خلل في فهم العالقة بين ...>>
األمة والمسجد األقصى المبارك، ونحن بحاجة اليوم إلى 

 األمة واحدة في هذا الموطن الن ذلك أن تكون كلمة
يدفع سلطات االحتالل إلى القلق والخوف والتوقف عن 
تهديداتهم وسياساتهم العدائية، مشيرا إلى أن الحديث 

" ١.٨"عن المسجد األقصى المبارك يعني الحديث عن 
 .مليار مسلم بالعالم

بدوره قال العميد الدراوشة إن األردن عرف عبر 
وطن العرب واإلسالم والمسلمين، وأن األردن التاريخ انه م

الذي هو جزء من بالد الشام هو بلد الهاشمين ينتسب 
الى النبي صلى اهللا عليه وسلم وفيه جيش عربي أطلق 
عليه الجيش المصطفوي نظرا لعقيدته الراسخة الواحدة 

 ."اهللا أكبر"القائمة على شعار واحد 

 لم وأضاف ان األردن هو بلد النشامى الذي
يتوانى عن تقاسم لقمة العيش مع األخوة الالجئين منذ 
تاسيسه، وهو يدافع عن األمة وقضاياها ومقدساتها، 

 .بالرغم مما يحيط بها من حروب وصراعات

وأشار إلى أن الحوار هو األساس وانعقاد 
الدورات المتتالية لشرح مضامين رسالة عمان بمشاركة 

لعالم باإلضافة كوكبة من العلماء من مختلف دول ا
لألردن يهدف لتبادل الخبرات والتنور بعلمهم الحقيقي 

 .الخالي من التطرف والتشدد

من جانبه قال الدكتور الكيالني إن رسالة عمان 
جاءت لتقول للعالم ان الدين براء مما يلصق به من 

اتهامات بالتطرف واإلرهاب، وهو دين رحمة ومحبة 
 .وسالم، ودين اليسر والحق

 ءر الكيالني إلى أن مشاركة هذه الفسيفساوأشا
لشرح " ٣٩"من العلماء من مختلف دول العالم في الدورة 

مضامين رسالة عمان يهدف الى التنوع في اآلراء 
والتشاركية بما يوضح الصورة الحقيقية للدين اإلسالمي 
الذي تعرض لهجمات قائمة على اتهامه بتلتطرف واال 

 .هاب والغلو

 ٥ ص١٥/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * * 

يطلق أولى مبادراته بمناسبة يوم " تعزيز"
  الطفل الفلسطيني

 

 أطلق تحالف األردن –ّ ليث العساف –عمان 
أولى فعالياته أول أمس " تعزيز"للحريات وحقوق اإلنسان 

القدس عربية "بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني تحت شعار 
  ".والوصاية هاشمية

دكتور أمجد شموط وأشار منسق عام التحالف ال
 جمعية ومنظمة حقوقية من ٢٥إلى أن إشراك أكثر من 

كافة محافظات المملكة يؤكد الرغبة في توحيد الجهود 
الوطنية المتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات، 
حيث يهدف التحالف إلى تعزيز حقوق اإلنسان وتنسيق 

برات الجهود األهلية بهذا المجال إضافة إلى تبادل الخ
  .وتنفيذ األنشطة المشتركة بين أعضاء التحالف

وأكد المنتدون على الهوية العربية اإلسالمية 
للطفل الفلسطيني بمواجهة محاوالت االحتالل طمس هذه 
الهوية واستبدالها بأكاذيب أرض الميعاد وشعب اهللا 
المختار والترويج اإلسرائيلي لهذه الروايات المزعومة 

 الدولي، مثمنين جهود جاللة الملك على مستوى اإلعالم
وحماية المقدسات  عبداهللا الثاني في الدفاع عن فلسطين

للوصاية  وفقا للشرعية التاريخية والدينية والقانونية
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الهاشمية، مؤكدين على ما قاله جاللة الملك مؤخرا ال 
  .للتوطين ال للوطن البديل وال للتفريط بالقدس

ًيا على االنتهاكات  وطالبوا بتسليط الضوء إعالم
اإلسرائيلية للقانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان بحق 
أبناء الشعب الفلسطيني وتفعيل دور الجامعة العربية من 
خالل عمل حمالت إعالمية لفضح الممارسات اإلسرائيلية 
بحق األطفال في فلسطين، وتزويد المنظمات العالمية 

ذي يمارس على بالمعلومات والصور التي تظهر القمع ال
الشعب الفلسطيني وبخاصة األطفال، والتعاون كمؤسسات 
مجتمع مدني من خالل االتصال والتواصل مع الحركات 

  .العالمية لمقاطعة إسرائيل

 وأكد الدكتور أمجد شموط منسق عام التحالف 
في الوجدان الماضي  أن القدس عربيه وهي هوية مستقرة

يقة التاريخية الدامغة وتلك هي الحق والحاضر والمستقبل،
والثوابت التي ال نقبل غيرها ولن نساوم عليها أبدا، وأن 
واجب الدفاع عن القدس واألماكن الدينية المقدسة 
ًمسؤولية أخالقية أوال وقانونية استنادا للمعايير الدولية 
واإلقليمية لحقوق اإلنسان التي كفلت حق مقاومة 

 أصيلة راسخة المحتل وحق تقرير المصير، فهي حقوق
  .غير قابلة للتنازل أو التساهل أو التفريط

 وشدد شموط على وجوب تنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة األركان 
وعاصمتها القدس وضمان حق العودة والتعويض معا، 
ًداعيا إلى توحيد الكلمة العربية للدفاع عن فلسطين 

 كافة المسارات الدبلوماسية وعاصمتها القدس في
والسياسية والقانونية الحقوقية ولدى كافة المراجع 
القضائية والمحافل الدولية حتى استرجاع كافة األراضي 

  .الفلسطينية المغتصبة

 ٥ ص١٥/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

إطالق إسم القدس على أبرز معالم الطفيلة 
 التقنية

  

ت جامعة أطلق -  سمير المرايات- الطفيلة
على أبرز معلم في الحرم " القدس " الطفيلة التقنية اسم

، ضمن احتفالية اقيمت برعاية "ساحة المهبط"الجامعي 
رئيس الجامعة الدكتور محمد خير الحوراني بمشاركة 

في الجامعة، وجمع غفير  ومدراء الدوائر عمداء الكليات
 .من طلبة الجامعة

عالية جاءت وأكد الدكتور الحوراني ان هذه الف
ضمن مبادرة دائرة العالقات العامة واالعالم في جامعة 
الطفيلة التقنية التي اطلقتها على موقع الفيس البوك 

ًوتأكيدا على عروبة القدس ) احنا معك(الرسمي للجامعة 
  وقدسيتها لدى األمة اإلسالمية والعربية،

اطالق مسمى القدس على ساحة  وأضاف أن
رنامج يضم حزمة متنوعة من ضمن ب المهبط، يأتي

النشاطات والفعاليات التي تعكف الجامعة على تنفيذها 
لتأكيد مكانة القدس وعروبتها لدى طلبة الجامعة جيال 

 .بعد جيل

أن ساحة القدس ستكون القلب  وقال الحوراني،
ٕالنابض في الجامعة وان حضور القدس في وجدان 

ًنيعا خلف ًووقوفنا صفا م الهاشميين يزيد من لحمتنا
قيادتنا الهاشمية المظفرة وأن إدارة الجامعة لن تتوانى 
عن دعم كل ما يصبو اليه الطلبة في التعبير عن الوقفة 

  .الشعبية األردنية الصادقة مع قيادتنا الحكيمة

 ١٥/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

  عشائر مأدبا تؤيد مواقف الملك تجاه فلسطين

جهاء وشيوخ أكد و -   محمد الخصاونة- عمان 
عشائر من محافظة مأدبا تأييدهم لمواقف جاللة الملك 
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عبداهللا الثاني، واسنادهم لمواقفه وتحركاته بخصوص 
  .القضية الفلسطينية

وعرضوا خالل لقائهم وزير الشؤون السياسية 
والبرلمانية المهندس موسى المعايطه أمس ألبرز التحديات 

مشيرين الى أن التي تواجه المحافظة من قضايا خدمية، 
موقفهم من قوانين االصالح السياسي خاصة البلديات 

وطالبوا بضرورة انصافهم وفصل . والالمركزية واالنتخاب
مناطقهم عن بلدية مأدبا الكبرى، أسوة بالبلديات األخرى في 

وطالبوا بزيادة مقعد لهم في مجلس . محافظة مأدبا
ذلك بسبب المحافظة وتحديد ذلك في قانون الالمركزية، و

تخصيص مقعد واحد لقضاء الفيصلية، كما طالبوا بتغليظ 
  .العقوبات على المال السياسي في االنتخابات

وطالبوا بتخصيص قطعة ارض من اراضي خزينة 
الدولة لبناء مقر لجمعية روابي البلقاء خدمة البناء وبنات 

  .المنطقة والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة

ن قوانين االصالح السياسي وقال المعايطة ا
سيجري عليها حوار وطني، وقد بدات الوزارة بذلك بقانون 
الالمركزية وتجري حاليا حوارا حول نظام التمويل المالي 

 .لالحزاب وقانون االحزاب

 ٩ ص١٥/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

عشيرة بني مصطفى في جرش تقيم وقفة تأييد 
  لمواقف الملك تجاه القدس

 

عشيرة بني  أقامت – العتوم يحسن – جرش
 وقفة تأييد لجاللة الملك أمسمصطفى في جرش مساء 

للدفاع عن القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات 
  . والمسيحيةاإلسالمية

تخللها كلمات حيوا فيها مواقف جاللة الملك 
الذي بينها في خطابه بالقمة العربية، وتمسكه بالدفاع 

ما اعتدناه في مواقف جاللة عن المصالح العربية وهو 

 القضية وباألخص األمةالملك في الدفاع عن قضايا 
  . وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسةالفلسطيني

تحدث علي غصاب بني مصطفى بالثناء على 
 القائمة على سالمة األمنية واألجهزةالقوات المسلحة 

 "لملكومن هنا نجدد البيعة لجاللة ا"وامن األردن، وقال 
 إلى ان المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة وأشار

 خط احمر واستمرار واألردنيينهما عند جاللة الملك 
جاللة الملك بالدفاع عن المقدسات اإلسالمية والقدس، 

  . من الهاشميينأجدادهبمسيرة 

 التي األمور أهم بني مصطفى نستذكر وأضاف
 لدعم  الصندوق الهاشميإنشاءقام بها الملك من 

المسجد األقصى وتشكيل مجلس الكنائس األردني الذي 
 مشروع ترميم ٕواطالقيضم كل الكنائس في فلسطين، 

الحرم الشريف كما قام جاللته والرئيس الفلسطيني، 
كد وصاية الهاشميين على ؤبتوقيع اتفاقية دولية ت

  .المقدسات في فلسطين

وقال رئيس مجلس محافظة جرش المحامي 
ف، ان اتفاق كل العرب من مسلمين محمود العفي

 جاللة الملك بخصوص القدس أكدهومسيحيين على ما 
ًوفلسطين، مؤكدا رفض التوطين والوطن البديل وان 
الموقف هو دستور متوارث من السف إلى الخلف لدى 

  .الهاشميين

 العفيف إلى التالحم بين القدس وعمان وأشار
ية الداخلية  قرارات جاللة الملك السياسوتأكيدودعم 

  .، والتفافنا خلف القيادة الهاشميةوالخارجية

 المعلم المتقاعد علي قوقزة ان الهاشميين وأكد
هم سادة للعرب وهم حماة المقدسات منذ بداية عهد 

التحام العرب خلف الحسين بن  إلى ، مشيرااألولاإلسالم 
علي وقيادة الثورة العربية الكبرى، فهم من دافع عن 

  .امتناحقوقنا وكر
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وقال ان تحمل األردن الكثير من اجل القضية 
  .الفلسطينية وبذل الدماء في الدفاع عن فلسطين

وفي كلمة لعضو مجلس محافظة جرش رائد 
 في القدس وهي الهاشميينالعتوم تحدث فيها عن عالقة 

 اإلسراءبالقرآن الكريم بمعجزة   موثقةأزليةعالقة 
ية منذ ان بويع والمعراج، واستمرت الوصاية الهاشم

مبينا الدعم الهاشمي للمقدسات  الحسين بن علي
ً، مستذكرا الهاشمييناإلسالمية فالقدس تحت وصاية 

 تالحم الشعب األردني والشعب وأكدالقدس  مواقف دعم
  .الفلسطيني

 رضوان بني مصطفى إلى دفاع جاللة وأشار
الملك عن القضية الفلسطينية فهو الوحيد الذي يذكر 

والقدس في المحافل الدولية فهي قضية العرب  فلسطين
 فالقدس بالنسبة لألردنيين األوسط في الشرق واألولى

يد بكل فخر وعزم قرارات جالله الملك فال ؤعقيدة ون
 الصحفي وجيه وأكد. للوطن البديل وال لخريطة الطريق

 بكل ما يقول وتأييدهالعتوم حب األردنيين لجاللة الملك 
 هم سفينة النجاة وحبهم من حبنا ويعمل فالهاشميون

  .لألردن

 ٥ ص١٥/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

البعد القانوني للوصاية الهاشمية على "
  ورشة عمل في جرش" المقدسات

 

هيئة شباب كلنا  نظمت  رفاد عياصره-  جرش
البعد " ورشة عمل بعنوان أمسفرع جرش يوم  األردن

 اإلسالمية القانوني للوصاية الهاشمية على المقدسات
في القدس بالتشارك مع مركز شباب كفرخل  والمسيحية

قدمها رئيس قسم القانون العام في ،ومركز شباب جرش
  .الدكتور محمد بن طريف جامعة عمان العربية

الوصاية الهاشمية لها جوانب  ان" بن طريف وأكد
فمن الناحية الدينية والعقائدية؛ فالملك " دينية وقانونية،

فدة الرسول عليه السالم، والمسجد األقصى هاشمي من ح
  ."والمسجد الحرام مربوطان معا عقائديا في القرآن الكريم

والضفة الغربية كانتا  سياسيا، فالقدس أما 
، ثم جاء ١٩٦٧تابعتين للمملكة األردنية الهاشمية في عام 

قرار فك االرتباط القانوني واإلداري، لكن بقيت القدس 
انونيا للمملكة، ومنصوص على ذلك في والمقدسات تابعة ق

المادة التاسعة من اتفاقية السالم، ولوال ذلك ألصبح هناك 
فراغ كبير، ولسيطر االحتالل على كل المقدسات، وغيرت 

  ."الوضع القائم، خالفا للقانون الدولي

تعود األصول التاريخية  ":قائال وتابع بن طريف
، ١٩٢٤ لعاملسيادة األردن على المقدسات في القدس 

عندما بويع الشريف حسين، مطلق الثورة العربية الكبرى، 
وصيا على القدس، مرورا بسيادة األردن على القدس 

وحتى بعد فك االرتباط بين .. ١٩٦٧ و١٩٤٨الشرقية عام 
، فإنه لم يتخل األردن عن السيادة ١٩٨٨الضفتين عام 
ة الوصاية الهاشمي"ان ":  بن طريفوأكد. على المقدسات

بعمقها العربي واإلسالمي أمر مبتوت به تاريخيا ودينيا 
وسياسيا، وبالتالي فأي محاولة لخطف هذه الوصاية هي 

ة، ستؤدي إلى حالة من االتهام رخارج السياق وناش
  .والتآمر

ان المملكة ثبتت وصايتها " بن طريف وأضاف
على المقدسات قانونيا؛ من خالل االتفاقية الموقعة بين 

بد اهللا الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود الملك ع
، باإلضافة إلعالن واشنطن، الذي ٢٠١٣عباس، في عام 

  .أكد على هذا الحق

نصت على  مع عباس  ان االتفاقيةإلى" منوها
أردنيا وفلسطينيا حول  المبادئ التاريخية المتفق عليها

من بذل جميع الجهود "ّالقدس، التي تمكن األردن وفلسطين 
ّبشكل مشترك لحماية القدس واألماكن المقدسة من 

  ."محاوالت التهويد اإلسرائيلية

عبد  وكان مدير عام هيئة شباب كلنا األردن
روحان في جسد " ان األردن وفلسطين أكد"الرحيم الزواهره 



  
  ٢٧٥ 

 العربية لم األمةواحد ومع ذلك فإن األردن مع كل قضايا 
 مصيرية بل كان يفرط يوما بحق تاريخي ولم يفرق بقضية

  ."دائما قائما ألشقائه العرب من كل حدب وصوب

 التاريخي الذي يحمله الملك اإلرثان " وأضاف
ارث ممتد من الحسين بن "عبداهللا الثاني بن الحسين هو 

 ومن جده الملك طالل ومن األولعلي ومن عبداهللا 
 ساللة النبي صلى اهللا إلىالحسين بن طالل وهو ممتد 

 ٕوانما زعماء أنهم على إليهم واألمة ال تنظر ،"عليه وسلم
 المباركة بهذا العبق األمة ان مصيرها معلق بهذه إلىتنظر 

ان الوصاية والرعاية الهاشمية على " مبينا. التاريخي
 إلى، مشيرا "المقدسات بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي

طلب الفلسطينيون "الخلفية التاريخية لهذه االتفاقية حيث 
 الشريف الحسين بن علي ان يشمل برعايته المقدسات ىإل

  ."اإلسالمية والمسيحية

 الزعبي إسراءحضر المحاضرة منسقة الهيئة 
  .وبمشاركة عدد كبير من الشباب والشابات

 ٥ ص١٥/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

ًمهرجان خطابي دعما لمواقف الملك : السلط
  من القدس والقضية الفلسطينية

  

 رعى امين عام وزارة –السلط  – تطالل غنيما
الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة 
أمس األول المهرجان الخطابي، الذي اقامة حزب الوعد 
األردني، لدعم وتأييد مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
ابن الحسين، حول تأكيد الوصاية الهاشمية على القدس 

  .سيحية في فلسطينوالمقدسات اإلسالمية والم

وأكد الخوالدة، وقوف كافة شرائح الشعب األردني 
خلف القيادة الهاشمية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني 
ابن الحسين، في موقفه المشرف تجاه القضية 
الفلسطينية والمقدسات والقدس الشريف، وانه ال تفاوض 

  .ابدا تجاه القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية

 التضحيات الشرعية التاريخية وبين أن
للهاشميين التي انطلقت من زمن الشريف الحسين وصوال 
للقائد جاللة الملك عبداهللا الثاني من خالل تشكيل حماية 
حقيقية للمقدسات في وجه كافة محاوالت الصهاينة 
االعتداء عليها، ومستعرضا ايضا التضحيات األردنية 

هد في احدى على االراضي الفلسطينية، حيث استش
 مقاتل، في حين ١٠١ جنديا أردنيا من اصل ٩٧المعارك 

 جنديا، وغيرها الكثير ١١٣٢قتل من جيش الصهاينة 
  .من البطوالت األردنية على اراضي فلسطين المحتلة

وقال الخوالدة، إن االحزاب والعشائر ومؤسسات 
المجتمع المدني وكافة الفعاليات، تواصل عقد اللقاءات 

ات المؤيدة للقرار الملكي تجاه القضية والمهرجان
الفلسطينية والقدس الشريف، وهو تالحم وطني في وجه 

  .كافة االخطار والضغوطات الخارجية

وأكد أمين عام حزب الوعد محمود العايد 
الخريسات، على وقوف األردنيين خلف القائد في كل 
المحافل الدولية والمحلية، وعلى القرارات الجريئة لسيد 

بالد القائد الوحيد الذي نطق كلمة الحق للعالم أجمع ال
حول القدس والمقدسات، وان حزب الوعد يفاخر العالم 

  .بالقيادة الهاشمية

من جهته بين رئيس بلدية السلط الكبرى 
المهندس خالد خشمان، التفاف جميع الفعاليات الشعبية 
والوطنية حول القائد في قراره الصائب حول القدس 

ات، مستذكرا الترابط التاريخي بين السلط والقدس والمقدس
  .واالراضي الفلسطينية كافة

وقال مدير ثقافة البلقاء جالل ابو طالب، إن 
الدور الهاشمي لجاللة الملك عبداهللا الثاني جاء واضحا 
جدا بأنه ال تنازل ابدا عن القضية الفلسطينية والقدس 

ات الثقافية في الشريف، مبينا دور القطاع الثقافي والهيئ
ترسيخ التالحم األردني وتوحيد الصف خلف جاللة الملك 

  .في الموقف األردني الكبير
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وأشار رئيس تيار األحزاب الوسطية نظير 
عربيات، وقوف جميع أعضاء تيار األحزاب الوسطية 
خلف جاللة الملك المعظم في قراره الوطني، حول 

  .سالميةالوصايا الهاشمية على القدس والمقدسات اإل

واشتمل المهرجان الخطابي على قصائد شعرية 
 .وفقرات فنية لفرقة نادي الطالبية للفلكلور الشعبي

 ١١ ص١٥/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * * 

تدعو لدعم جهود الملك " حوارات المستقبل"
ًحفاظا على الوطن ودفاعا عن القدس ً  

  

 دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل -عمان 
حيد صفوفهم خلف جاللة الملك عبداهللا األردنيين إلى تو

ًالثاني واإللتفاف حوله وهو يخوض معركة الوطن دفاعا 
ًعن القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية ودفاعا عن 

  ."وجودنا وسيادتنا الوطنية"

وأضافت الجماعة في بيان صدر أمس بعد 
عندما تبدأ معركة الوطن، يجب أن "اجتماع هيئتها العامة 

وأن نحشد قوانا ، ل الخالفات المعارك األخرىننسى ك
خلف قيادتنا في معركة الوطن بأن نرتفع إلى مستوى 
المعركة التي يخوضها جاللته، وأول ذلك أن نحمي ظهره 
وظهر وطننا من حرب التشكيك وأكاذيب الطابور الخامس 
الذي تحركه الغرف السوداء، لحرف بوصلتنا عن معركتنا 

 جانبية، توهن عزائمنا، وتبدد طاقاتنا الحقيقية إلى معارك
وتهز ثقتنا بأنفسنا وبدولتنا، وتفرق صفنا فنكشف ظهر 
مليكنا، ونخيب ظنه في رهانه علينا، ومن ثم رهانه على 

  .العرب والمسلمين

وقالت الجماعة في بيانها إن وحدة صف 
األردنيين خلف جاللته هي الجسر الذي يعبر عليه العرب 

حدة موقفهم من أجل القدس، ومن ثم والمسلمين إلى و
  .إلى القدس

ًعدم خذالن ملكا "ودعت الجماعة في بيانها إلى 
 وفي سبيل القدس أدار ،اختار القدس على كل المغريات

ظهره لكل التهديدات، فلم يبالي بها، وهو موقف ليس 
ًمستغربا من هاشمي يسير على درب أبائه وأجداده، فمن 

المؤسس عبداهللا بن الحسين من قبله ارتقى سمية الملك 
ًرحاب األقصى إلى السموات العلى شهيدا في سبيل 
القدس، ومن قبل عبداهللا ضحى أباه الحسين بن علي 
ًبملكه، على أن يفرط بالقدس، واختار قبرا في رحاب 

أبناء نسب فالهاشميون األقصى على كل قصور األرض، 
 وتزهو تعلو بهم العروش وال يستعلون بها على الناس،

بهم التيجان وال يختالون بها على غيرهم، ويسعون إلى 
الشهادة إذا كان ذلك سبيلهم حتى ال تسقط راية األمة، 

  ."نموذجهم في ذلك جعفر الطيار

وقالت الجماعة إن واجبنا أن نحمي ظهر جاللة 
الملك بأن نرتفع إلى مستوى موقفه في معركة القدس، 

ر، فعلى أرض األردن التي هي معركة وجود، ومعركة دو
جرت كل المعارك الفاصلة التي حررت فلسطين، وعبر 
األردن سارت كل جيوش التحرير نحو القدس، وهاهو 
ًعبداهللا الثاني قائد الجيش المصطفوي يعلن النفير دفاعا 
ًعن القدس، رابطا كرامته الشخصية بكرامة المدينة 

ها لإلتحاد ًملغيا زيارته إلى رومانيا أثناء ترأس، المقدسة
األوروبي، ألن رئيسة وزرائها قالت أنها ستنقل سفارة 
بالدها إلى القدس، في موقف آخر من مواقف العز التي 
يقفها جاللته مما يعظم من مسؤوليتنا كأردنيين بأن 
ًنكون عونا للملك بوحدة صفنا من خلف جاللته ألن هذا 

 ."هو الطريق لحماية بالدنا واسترداد مقدساتنا

  ٨ ص١٦/٤/٢٠١٩ يالرأ

* * * * * 

ٌمسيـرة مؤيـدة لـمواقـف الملك تجاه  :مؤتــة ٌ
  القدس وفلسطين
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نظمت جامعة مؤتة  -   عامر العمرو-الكرك  
 مسيرة والء وتأييد وطنية ثمنت مواقف جاللة ،امس

الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين تجاه القدس والمقدسات 
 للقضية ًوالجهود العظيمة التي يقوم بها خدمة

الفلسطينية من خالل الدفاع عن حقوق أهلها وعن 
   عروبتها

المسيرة التي جاءت بتنظيم من عمادة شؤون 
 وأعضاء ،الطلبة في الجامعة شارك بها رئيس الجامعة

الهيئات التدريسية واإلدارية وجمع غفير من طلبة 
الجامعة حملوا خاللها األعالم األردنية واليافطات التي 

حب الشعب األردني بأكمله لجاللة الملك تعبر عن 
وتأييدهم المطلق لمواقفه من القدس والمقدسات 

رئيس الجامعة . االسالمية والمسيحية في فلسطين
الدكتور ظافر الصرايرة قال لقد أولى الهاشميون مدينة 

ً وبذلوا جهودا مضنية في حماية ،القدس جل اهتمامهم
الهاشمية على مقدساتها وعليه فإن تعزيز الوصاية 

ُالمقدسات تشكل قوة ووحدة صف وتعميق العالقات 
ُ األمر الذي يساهم بشكل ،األخوية بين األردن وفلسطين

   كبير في الحفاظ على هويتها العربية واإلسالمية

عميد شؤون الطلبة االستاذ الدكتور طارق 
ُالمجالي أكد أن األردن ومنذ عقود طويلة يتحمل 

ا الدفاع عن قضايا األمة العادلة مسؤولية سامية مفاده
وفي مقدمتها القضية الفلسطينة مثمنا جهود جاللة الملك 

 مؤكدا أن ،عبداهللا الثاني ابن الحسين في المحافل الدولية
لهذه الوقفة معاني ومضامين كثيرة تنبع من نهر 
الخالدين لتسكب وفاءا ووالء وانتماءا ودعما وتاييدا 

اهللا الثاني ابن الحسين المعظم لعميد آل هاشم الملك عبد
على مواقفة الثابتة والمشرفة تجاه قضايانا المصيرية 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتأكيد جاللته الدائم 

وشهدت المسيرة خطابات وقصائد  على عروبة القدس
  .وفقرات غنائية في الوطن وقائده المفدى

  ٤ ص١٦/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

ة تنظم مسيرة والء وانتماء وتأييد فعاليات شعبي
 للقيادة الهاشمية في عجلون

 

بمشاركة جماهيرية  -  علي فريحات -عجلون 
كبيرة نظمت اليوم االثنين في محافظة عجلون مسيرة 
تضامنية تعبيرا عن والء وانتماء أبناء محافظة عجلون 
للوطن وقيادته الهاشمية ووقوفهم خلف جاللة الملك 

 في جهوده الكبيرة لخدمة قضايا األمة عبداهللا الثاني
وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمحافظة على القدس 

  .والمقدسات اإلسالمية والتصدي لما تسمى صفقة القرن

وأكد المشاركون من مختلف فئات المجتمع 
ومؤسسات الرسمية والشعبية ان الشعب األردني باكمله 

 الثاني الذي يقف صفا واحدا خلف جاللة الملك عبداهللا
يعتبر صمام األمان للمحافظة على أمن االردن واستقراره 
خاصة في ظل الظروف اإلقليمية التي تشهدها المنطقة، 
حيث تمكن جاللته بحنكته وحكمته السياسية من قيادة 
األردن إلى بر األمان وتجاوز المرحلة الصعبة التي 

  .شهدها العالم والمنطقة خالل السنوات األخيرة

اضاف المتحدثون خالل المسيرة ان جهود و
جاللة الملك لم تقف عند حدود الوطن لكنها تجاوزت إلى 
حمل هموم األمة العربية واإلسالمية وعلى رأسها قضية 
العرب والمسلمين األولى وهي القضية الفلسطينية 
 والحفاظ على المقدسات اإلسالمية حيث أن جاللته ال

بات وشتى المحافل الدولية لوا جهدا في مختلف المناسأي
في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات 

  .اإلسالمية

وتضمنت المسيرة رفع اعالم األردن وصور 
جاللة الملك عبداهللا الثاني، كما تضمنت كلمات وقصائد 
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وطنية عبرت عن حب الوطن ووالء وانتماء الشعب 
 .لقيادته الهاشمية

 ٨ ص١٦/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

مسيرة شعبية تأييدا لمواقف الملك  ..مأدبا
 تجاه القدس

  

رجت مسيرة شعبية في مأدبا  خ–  بترا–مأدبا 
اليوم االثنين حيث بدأت من امام مبنى المحافظة وصوال 
الى دوار بلديتها، تالها مهرجان خطابي، تأييدا لمواقف 
جاللة الملك عبداهللا الثاني في الحفاظ على الثوابت 

ية تجاه حق العودة والوصاية على المقدسات الوطن
 .ورفض صفقة القرن المزعومة

: وقال رئيس بلدية مأدبا الكبرى احمد الفساطلة
اننا نعلن تمسكنا بالقدس ومقدسات االسالمية والمسيحية 
وحق الهاشميين بالوصاية عليها رافضين التوطين 

 .والوطن البديل وال للتنازل عن الوصاية الهاشمية

: ل رئيس بلدية ذيبان باإلنابة محمد الرواحنةوقا
اننا نقف مع الوطن وقائد الوطن في وجه ما يسمى 
صفقة القرن، ونقول لجاللة الملك نحن معك وسنكون 

 على االردن وستكون امالءفي خندق الوطن ونرفض اي 
مجرد اوهام بوقوف الشعب خلف قيادته ومع القدس 

 .والمقدسات

ر االزايدة ان القدس وقال النائب عبدالقاد
وفلسطين في قلوب االردنيين والوصاية الهاشمية حق 

 .شرعي وارث تاريخي

وقال رئيس مجلس محافظة مأدبا يوسف 
الغليالت ان االردن ارتبط بالقضية الفلسطينية منذ إنشاء 
االمارة وكانت العنوان االول على االجندة السياسية 

الفلسطينية االردنية ودافع الهاشميون عن القضية 
 .والمقدسات

وقال رئيس غرفة تجارة مأدبا حسام عودة، باسم 
الفعاليات التجارية واالقتصادية، نعلن دعمنا وتأييدنا 
لمواقف جاللته، مؤكدا انه ال لصفقة القرن ونعم لحق 

 .العودة والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

وقالت بثينة حدادين من التجمع الوطني لشؤون 
المرأة، ان االردن حافظ على دوره في حماية المقدسات 

 .في القدس على مر التاريخ

وقالت ميسون الشوابكة إن الفاعليات الشعبية 
في مأدبا تعلن اليوم وقوفها خلف القيادة الهاشمية في 

 .الدفاع عن القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية

بقى اننا سن: وقال النائب السابق برجس االزايدة
الجنود االوفياء لنصرة القدس التي دافع عنها الهاشميون 
ورووا بدمائهم ترابها، وان الشعب االردني يضحي من 
اجل القدس وفلسطين، ونعاهد جاللة الملك ان نكون 

 .داعمين لمواقفه الثابتة

وقال احمد الربايعة الشوابكة انه ال للتوطين وال 
ن وال لصفقة للوطن البديل وال حل على حساب االرد

القرن، ونقول لجاللة الملك نحن معكم رغم الحاجة وكلنا 
اردنيون من اجل االردن وكلنا فلسطينيون من اجل 

 .فلسطين

وقال النائب السابق محمد الشوابكة ان القدس 
عنوان كرامتنا، حماها الهاشميون ورووا بدمائهم ترابها 

ريخ الطاهر وسيذكر التاريخ ان الهاشميين سطروا التا
بمواقفهم الوطنية مؤكدا ان ال للوطن البديل وال للتوطين 

 .ومع الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات

وقال الدكتور سليمان الهروط من جمعية جماعة 
اننا نقدر مواقف جاللة : االخوان المسلمين المرخصة

الملك عبداهللا الثاني وندعمها في الحفاظ على االردن 
 .والقدس والمقدسات

وقال سمير الرواجيح ان القدس بوصلة لكل 
الشرفاء الذين رفضوا المساومة عليها، مؤكدا اننا في 
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خندق الهاشميين وسيبقى االردن ارض الحشد والرباط 
 .وستبقى الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات

وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة االميركية 
علن تأييدنا لمواقف اننا ن: في مأدبا ايهاب الصوالحة

جاللة الملك عبداهللا الثاني وتأكيد الوصاية الهاشمية 
 .على المقدسات وموقف جاللته الصلب في هذا الجانب

وقال محمد الحواتمة ان الشعب اليوم يؤكد 
وقوفه خلف القيادة الهاشمية في الحفاظ على الثوابت 
الراسخة ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في 

 ورفض التوطين والوطن البديل والتأكيد على دعم القدس
 .مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الثابتة

ابراهيم الرواحنة وسعيد يعقوب، : والقى الشاعران
قصائد تدعم مواقف جاللة الملك والوقوف خلف القيادة 
الهاشمية في الحفاظ على المقدسات ورفض الضغوط 

 .على االردن

  ١٦/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

خبيران مقدسيان يحاضران في البحرين عن 
  مدينة القدس

 

استحضرت مملكة البحرين، القدس المحتلة في 
محاضرتين منفصلتين لمدير قسم الجغرافيا والخرائط في 
جمعية الدراسات العربية بالقدس، خليل التفكجي، 
وألخصائي تكنولوجيا المعلومات والنظم والجغرافية في 

ر بلدة القدس القديمة، زهدي بالي، بعنوان برنامج إعما
 ".توثيق أمالكها وحماية تراثها: القدس، الحق والحقيقة"

 اإلستراتيجيةوكان مركز البحرين للدراسات 
، استضاف الليلة الماضية، "ِدراسات"والدولية والطاقة 

محاضرة التفكجي، فيما استضاف المركز اإلقليمي العربي 
ن أمس األحد محاضرة للتفكجي، للتراث العالمي، أول م

وكيل  وبالي، وسط حضور مميز ورسمي، على رأسه

وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية، رئيس مجلس 
 والدولية اإلستراتيجيةأمناء مركز البحرين للدراسات 

الدكتور عبد اهللا بن أحمد بن عبد اهللا " ِدراسات"والطاقة 
كة البحرين خالد آل خليفة، وسفير فلسطين لدى ممل

عارف، ومديرة المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي 
الدكتورة شادية طوقان، وعدد من منتسبي وزارة خارجية 
البحرين ووزارة شؤون اإلعالم وأعضاء من مجلسي 
الشورى والنواب والسفراء العرب لدى المملكة، 

 .وشخصيات اعتبارية

ضوء على  المتحدثان التفكجي، وبالي، الوألقى
عدد من القضايا المتعلقة بعملية حفظ تراث مدينة القدس 
ومالمحها العمرانية كمنهجيات وخطوات توثيق الملكيات 
في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وطرق جمع 

كما تطرقت المحاضرتان إلى قضية  المعلومات وتسجيلها،
استعمار مدينة القدس وسياسات االستيطان والتهويد 

 .فيها

ّوأوضح التفكجي أن االحتالل يستبق قضية 
ْالقدس في المرحلة النهائية عبر طريقين رئيسين، يتمثل  ْ
ّأولهما في التوسع االستيطاني المكثف، ويتجسد ثانيهما 

 .في جدار الفصل العنصري

ّوأكد أن االحتالل بدأ بسياسة مبرمجة مبنية  ّ
ّعلى مخطط استراتيجي يهدف إلى تقليص نسبة السكان 
ًالعرب، مشيرا إلى تخصيص حكومة االحتالل لمليار 
ّونصف المليار دوالر ألجل ذلك، ومؤكدا أن الصورة  ً ّ
ًالمستقبلية لمدينة القدس ستكون مختلفة تماما عن 

 .صورتها الحالية

سيطرت " إسرائيل"صحيح أن : وقال التفكجي
على األرض وصادرتها واحتلت منازل الفلسطينيين، لكن 

 ألف فلسطيني في مدينة القدس سيظل ٣٤٠وجود نحو 
فعلى الرغم من كل إجراءات االحتالل . شوكة في حلقهم

ًبحق الفلسطينيين في المدينة، إال أنهم نموا سكانيا 
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 في المائة من عدد ٣٨وأصبحوا اليوم يشكلون نحو 
 .سكان المدينة

الشيخ عبد " دراسات"وأكد رئيس مجلس أمناء 
تقديم الدعم والمساندة للقضية  اهللا بن أحمد آل خليفة أن

الفلسطينية ومتابعة األوضاع في مدينة القدس سيظل 
على الدوام يتصدر أولويات البحرين التي تسعى دائما 
لتأكيد محورية هذه القضية في مختلف المحافل لدعم 

 .الشعب الفلسطيني الشقيق بشتى السبل

وقال الشيخ عبد اهللا خالل تكريمه في مركز 
للخبير الفلسطيني المتخصص في شؤون " ِدراسات"

إننا نستلهم اإلصرار على دعم : القدس خليل التفكجي
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من رؤية الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة الذي يؤكد دائما وأبدا محورية قضية 
القدس، مشيرا إلى أن الرؤية الملكية تنعكس على أداء 

 وعلى رأسها وزارة الخارجية كل المؤسسات في البحرين،
التي تعمل بقيادة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 

بأن تبقى القضية الفلسطينية على رأس أولويات  خليفة
السياسة الخارجية في البحرين سواء داخل أروقة األمم 
المتحدة أو في االجتماعات الثنائية وغيرها من حراك 

   .عالمالدبلوماسية البحرينية على مستوى ال

في مجلس النواب " لجنة فلسطين"وأشاد بعمل 
البحريني وحرصها على إبقاء هذه القضية أولوية في 
المجلس، وما تقدمه من دعم ومساندة للفلسطينيين في 

 .شتى المجاالت

بدوره، أشاد السفير خالد عارف بالدور الكبير 
الذي تقوم به البحرين وبتوجيهات من قبل الملك حمد بن 

ل خليفة، لتدعيم صمود الشعب الفلسطيني عيسى آ
واإلبقاء على عروبة القدس، وعلى وقوفه بجانب الشعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا على حقه بإقامة دولة 

   .فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

وأشار إلى أنه تم افتتاح مكتبة البحرين العامة 
ن مع في البلدة القديمة في القدس الشريف بالتعاو

، وجامعة القدس، UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
، ١٩٦٧وهي تعد أول مكتبة في البلدة القديمة منذ عام 

في إحدى المباني التاريخية في القدس المحتلة  وتقع
  .وتدار من قبل جامعة القدس

 ١٦/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * * 

وصاية الهاشميين : "النسائية بأوقاف جرش"
 لى القدس تاريخيةع

 

نظم قسم الشؤون  -  حسني العتوم-جرش 
النسائية التابع لمديرية األوقاف في محافظة جرش في 
قاعة غرفة تجارة جرش احتفاال بمناسة ذكرى اإلسراء 
والمعراج ودور الهاشميين في الحفاظ على المقدسات 
االسالمية والمسيحية في مدينة القدس برعاية مساعد 

  . عوجانالمحافظ نصر

وقال األكاديمي الدكتور محمد خالد مقابلة، إن 
ٕوصاية الهاشميين على القدس تاريخية، وان ما قام به 
الهاشميون منذ استالمهم زمام الحكم ال يستطيع أحد 

  .المزاودة عليه أو إنكاره

ودعا المقابلة الى دعم االردن داخليا وعلى 
ته الهاشمية المستويين العربي واالسالمي لمساندته وقياد

للمحافظة على القدس والمقدسات التي هي معراج نبي 
  .هذه االمة سيدنا محمد عليه الصالة والسالم

واضاف ان الجميع يدرك تمام اإلدراك أن القضية 
الفلسطينية هي القضية المحورية في الشرق األوسط 
رغم أالحداث التي تمر بها االمة، وأن هذه القضية حية 

ا أكده الدوام جاللة الملك عبد اهللا الثاني ال تموت وهذا م
  .والدبلوماسية األردنية التي يقودها



  
  ٢٨١ 

ولفت إلى أن النظر الى قضية القدس يكون من 
خالل بعدين، االول سياسي كونها عاصمة الدولة 
الفلسطينية، والثاني أن بها مقدسات للمسلمين 
والمسيحيين، لذلك فاألردن ومنذ زمن بعيد لم يترك 

  .ن ولن يتركهافلسطي

وقالت رئيسة قسم الشؤون النسائية الهام ابو 
كايد، إن االردنيبن ومعهم امة االسالم لن يقبلوا بغير 

  .الهاشميين أوصياء على القدس

وقالت ان االردن على استعداد لبذل كل ما 
بوسعه للمسجد األقصى على الرغم من محدودية 

 .االمكانات

 ١٧ ص١٧/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

أي قرارات تمس القدس مجرد : عشائر إربد
 حبر فاسد على ورق هش

 

قال مجلس عشائر  -  حازم الصياحين-إربد 
إربد انه يتابع عن كثب التطورات التي تعصف بالمنطقة 
بين حين وحين وباألخطار المحتملة التي تهدد وطننا 
الغالي وتستهدف أمنه واستقراره للنيل من صموده 

 العربية األصيلة التي لن يحيد عنها وتمسكه بمبادئه
  .ًوسيذود أبناؤه دفاعا عنها باألرواح وبالمال وباألبناء

وبحسب المجلس فانه يتابع ببالغ التقدير وعظيم 
اإلجالل واالعتراف بالفضل لصاحب الفضل جاللة الملك 
عبد اهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا ورعاه وجهوده 

ستوى التحدي والمواجهة السافرة الجبارة التي ترتقي إلى م
مع من يحيكون المؤامرات في زوايا العتمة ودهاليز 
الخيانة إلقصائنا عن القيام بواجباتنا تجاه مقدسات األمة 

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

واكد المجلس أن الوصاية الهاشمية على 
مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية أمر مفروغ منه شاء من 

ونقول لكل المتآمرين على وطننا .. اء وأبى من أبىش
وعلى قضايا أمتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية إن 
ٕالقدس هي عاصمة دولة فلسطين األبدية وان أي قرارات 
أخرى تمس الحقوق العربية في القدس والجوالن بصرف 
النظر عن أصحابها إنما هي حبر فاسد على ورق هش، 

لطامعين في التوطين أو الباحثين عن ًونقول أيضا لكل ا
ًخسئتم وسترد يوما حرابكم إلى نحوركم «: أوطان بديلة ُ

  .«بإذن اهللا

ًوشدد مجلس عشائر إربد ممثال بجمعيته العامة 
ًعلى أنه حق وواجب علينا أن نكون جميعا في ركب 
جاللة الملك عبد اهللا الثاني المعظم وخلف قيادته الرشيدة 

ُه السامية ومنفذين لتوجيهاته الحكيمة ما ُملتزمين بقرارات
 .دمنا نتنسم هواء هذا الوطن األجل

  ١٦ ص١٧/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

لتفاف خلف القيادة الهاشمية في الوصاية اال
 على المقدسات

 

أكدت  -  نضال لطفي اللويسي-الزرقاء 
فعاليات في مخيم السخنة بالزرقاء التفافها خلف القيادة 

 في الوصاية على المقدسات االسالمية الهاشمية
  .والمسيحية في القدس الشريف

وأكدوا أن الوصاية على تلك المقدسات حق 
وبدأ رئيس الهيئة االستشارية لمخيم السخنة . تاريخي

لطفي تكروري بكلمات لجاللة المغفور له بإذن اهللا الملك 
القدس قدسنا واألرض أرضنا وستبقى لنا ولن «الحسين 

والتي عبر فيها عن وجدان كل « ذرة من ترابها نفرط ب
  .االردنيين والتأكيد على عروبة القدس

وتابع أن جاللة الملك عبداهللا الثاني يؤكد من 
جديد أن القدس خط احمر ال يمكن التفريط بذرة من 
ترابها فالوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 
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سالم والمسيحية حق تاريخي وشرعي فالقدس رمز ال
  .والعيش المشترك

وأكد تكروري الوقوف خلف قائد البالد والتفاف 
األردنيين لمواقفه الشجاعة بالدفاع عن القدس 

 .وفلسطين

  ١٧ ص١٧/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

تجاه القدس » كلنا معك«... ننتصر للملك
 والمقدسات

  

احتشد آالف  -  إسماعيل حسنين-الرصيفة 
فة امس الثالثاء تعبيرا عن المواطنين في لواء الرصي

التأييد والدعم لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه 
ًالقضية الفلسطينية، وتأكيدا للوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

  .>>...الشريف

وشدد المشاركون في المسيرة التي تعد ... <<
 بعد تصريحاته االكبر، والتي خرجت نصرة ودعما للملك

االخيرة في الزرقاء، على الالءات الثالثة التي اطلقها 
الملك في وجه الغطرسة االمريكية واالسرائيلية، مؤكدين 
على وحدة الصف االردني الواحد وتالحم الشعب بكافة 
اطيافه ومنابته وتوجهاته مع بعضهم ومع قيادتهم 
الهاشمية في وجه كل الضغوطات التي يتعرض لها 

ردن والملك شخصيا للقبول بصفقة القرن وتسوية اال
  .القضية الفلسطينية على حساب االردن

ورفع المشاركون يافطات وشعارات مساندة 
لتصريحات ومواقف الملك، ومؤكدين ان القدس والوصاية 
الهاشمية على المقدسات خط احمر، وانهم سيبقون 
 السند االكبر والحقيقي للقائد في وجه كل الضغوطات

  .>>...والتحديات العالمية

 ١٧ ص١٧/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

وثيقة والء وتأييد لجاللة الملك تجاه القدس 
 والمقدسات

 

سلم مدير شباب عجلون عامر مزاهره  - عجلون
والهيئات الشبابية والرياضية في المحافظة وفعاليات 
مجتمعية ورئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي 

فرنجة الجديدة نور بني نصر ورئيسة مركز ورئيس بلدية ك
شابات عجلون سهير القضاة ومتطوعات المركز، محافظ 
عجلون علي المجالي وثيقة والء وتاييد لجاللة الملك عبد 
اهللا الثاني تجاه القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية 

  .تحمل المئات من تواقيع ابناء المحافظة

تزازه وابناء وأعرب المحافظ المجالي عن اع
المحافظة بالقيادة الهاشمية والهاشميين الذين نذروا 
انفسهم من اجل االمة والدفاع عن قضاياها الفتا للدور 
الكبير الذي يقوم به جاللتة انتصارا للقضية الفلسطينية 

  .والقدس الشريف ومقدساتها ايمانا بعدالة هذه القضية

واضاف المجالي أن الوصاية الهاشمية على 
لمقدسات حق شرعي وديني ايدها االشقاء واالصدقاء ا

  .للدفاع عن هذه المقدسات وتوفير اسباب الحماية لها

الى ذلك اعرب مسلمو الوثيقة للمحافظ المجالي 
ممثل جاللة الملك حفظه اهللا عن والء ابناء المحافظة 
الذين تنادوا اليوم المطلق الل البيت االطهار وااللتفاف 

اشمية المظفرة بقيادة جاللة الملك عبد اهللا ة الهالرأيحول 
كما سلم رئيس نادي عبين عبلين مازن المومني ، الثاني

ًدرعا للمجالي تقديرا لجهوده الكبيرة والخيرة التي يبذلها في 
 .سبيل االرتقاء بالمحافظة

 ١٧ ص١٧/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

ً محافظات دعما لمواقف ٤مسيرات شعبية في 
 القدس والقضية الفلسطينيةالملك من 
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احمد التميمي وعال عبد اللطيف وهشال 
 محافظات – العضايلة وطالل غنيمات وخلدون بني خالد

 شهدت محافظات إربد والسلط والمفرق والكرك يوم –
امس مسيرات حاشدة نظمتها فاعليات شعبية ورسمية، 
دعما وتأييد لمواقف جاللة الملك، في القضية الفلسطينية 

ماية المقدسات االسالمية والمسيحية في مدينة القدس وح
   .المحتلة

واكد المشاركون، ان حق العودة لالجئيين 
الفلسطينين حق مقدس، ويجب على العالم مناصرة 
موقف األردن بتطبيق قرارات االمم المتحدة، فيما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية واعالن القدس الشرقية عاصمة 

 على ان الشعب األردني لن يقبل للفلسطينين، مشددين
  .بتصفية القضية على حساب األردن

والقى العديد من المشاركين كلمات اكدوا ... <<
من خاللها ان مواقف جاللة الملك مشرفة في دفاعه عن 
القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، مشيرين 
الى ان األردن يتعرض للضغط السياسي واالقتصادي 

  .اقفه من القضية الفلسطينية والقدسبسبب مو

واكدوا ان الشعب األردني ملتف حول قيادته 
الهاشمية في مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، 
مؤكدين دور الهاشميين في حماية المقدسات االسالمية 

  .والمسيحية في القدس وهي وصاية تاريخية

وفي الغور الشمالي نظمت فاعليات شعبية 
 من باب متصرفية لواء الغور الشمالي الى مسيرة انطلقت

محافظة إربد، للتعبير عن التأييد والدعم للمواقف 
  .الملكية، رافعين األعالم األردنية وصور جاللة الملك

واكد متصرف لواء الغور الشمالي راكان 
القاضي، ان أبناء األردن كافة من شمالها وحتى جنوبها، 

ك في الدفاع عن يثمنون ويقدرون مواقف جاللة المل
القدس والمقدسات، مشيرين الى انهم يقفون خلف 

  .القيادة الهاشمية صفا واحدا

كما شهدت مدينة السلط يوم امس مسيرة 
حاشدة شارك فيها اآلالف من أبناء السلط ومحافظة 
البلقاء، تعبيرا منهم عن تأييدهم لجاللة الملك عبد اهللا 

 اإلسالمية الثاني في مواقفه من القدس والمقدسات
والمسيحية فيها، مؤكدين على ان الوصاية الهاشمية 
على المقدسات ال مساس بها، وأنهم يقفون خلف القيادة 
الهاشمية التي دائما تنحاز للحق في قضايا األمة العربية 
واإلسالمية، رغم كل الضغوطات التي تمارس عليها وعلى 

  .>>...األردن

بلقاء وألقى رئيس مجلس محافظة ال... <<
موسى العواملة كلمة أمام مبنى بلدية السلط الكبرى، أكد 
فيها ان الهاشميين أولوا دائما جل عنايتهم ورعايتهم 
المقدسات اإلسالمية، وقدموا في سبيل ذلك الغالي 
والنفيس، وبذلوا الجهود الجبارة في المحافظة على هوية 

  .القدس وطابعها العربي اإلسالمي

 أبناء محافظة البلقاء كل وقدم العواملة باسم
الدعم والتأييد لجاللة الملك في مواقفه البطولية، في 
الذود عن الحقوق العربية واإلسالمية في فلسطين 
والقدس، معتبرا أن هذا ليس بغريب عن الهاشميين الذين 
هم حماة الوطن واألمة، وهم الصخرة الصامدة في وجه 

فلسطينية كل المؤامرات، التي تحاك ضد القضية ال
والقدس، وهم خط الدفاع األول عنها وعن عروبتها 
وسيبقون دائما ومن خلفهم األردنيون مع الحق 

  .الفلسطيني

وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد 
اننا اليوم نقف لنقول ان للقدس رب “الخشمان في كلمته 

يحميها وكذلك امة تحميها وأردن يحميها وعبد اهللا الثاني 
ميها، فنحن نقف على ثغر من ثغور األمة فأرض يح

األردن والسلط هي ارض مباركة في اكناف بيت المقدس 
أرض الحشد والرباط في الدفاع عن مقدسات 

  .>>...األمة
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وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة ... <<
لمخيم البقعة وليد يوسف طه، الحمد هللا الذي ولى أمرنا 

يامين، الذين كانوا وما ملوكا من بني هاشم الغر الم
يزالون على العهد والوعد في الدفاع عن فلسطين والقدس 
واألمة العربية واإلسالمية، فهم حملة الرسالة وموقع 

  .>>...إجماع األمة

وشارك في المسيرة رؤساء البلديات في ... <<
البادية الشمالية واعضاء مجلس محافظة المفرق، 

ادة الهاشمية وااللتفات مؤكدين على موقفهم الداعم للقي
  .>>...حول القرار األردني الداعم للقضية الفلسطينية

قال رئيس بلدية الصالحية ونايفة و... <<
اننا جميعا نقف صفا ” المهندس ناجح عيفان الشرفات

 واحدا خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن القدس
  .”والمقدسات االسالمية والقضية الفلسطينية

لدية دير الكهف الجديدة محمد وقال رئيس ب
عودة المساعيد ان ابناء البادية الشمالية وابناء محافظة 
المفرق سيبقون على الوالء لألردن ولفلسطين، مؤكدا 
وقوفهم مع جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن 

  .القدس والمقدسات االسالمية

وقال رئيس بلدية بني هاشم حمد المساعيد، ان 
لوالء واالنتماء اليوم في البادية الشمالية مسيرة ا

للقيادة الهاشمية، لموقفها   ومحافظة المفرق جاءت دعما
  .المشرف اتجاه القدس والمقدسات اإلسالمية

وسن  وقالت عضو مجلس محافظة المفرق
السردية، ان مسيرة اليوم التي نظمتها فاعليات البادية 

سالة سامية لدعم مواقف جاللة الملك عبداهللا، حملت ر
من ابناء البادية الشمالية، وهي رسالة موجهة الى جميع 

نفوس  انحاء العالم، حيث كان لها أثر جميل في
تجاه القضية الفلسطينية، الفتة الى ان جميع  المواطنين

ابناء البادية الشمالية يقفون صفا واحدا خلف جاللة 

اهللا الملك عبداهللا الثاني ويثمنون جهود جاللة الملك عبد
  .القضية الفلسطينية في الدفاع عن الثاني

وفي الكرك نظمت فاعليات شعبية بمحافظة 
الكرك امس مسيرة شعبية حاشدة دعما لجاللة الملك 
انطلقت من امام قلعة الكرك وشارك فيها آالف المواطنين 
من مختلف مناطق المحافظة وفاعليات شعبية ورسمية، 

   . بوسط المدينةحيث جابت شوارع المدينة، وانتهت

ورفعت في المسيرة االعالم األردنية وصور 
جاللة الملك واليافطات، التي تعبر عن دعم وتأييد 
المواطنين بالمحافظة لمواقف وقرارت جاللته بخصوص 
القضية الفلسطينية، مؤكدة على عروبة القضية 
الفلسطينية ودور الهاشميين في حمايتها وصون 

  .>>...مقدساتها

فت رئيس مجلس المحافظة صايل ول... <<
المجالي الى ان األردنيين يعبرون اليوم عن تأييدهم لكل 
مواقف الملك ودور االسرة الهاشمية التاريخي في حماية 
وصون المقدسات االسالمية والمسيحية من العبث بها، 
مشيرا الى الوصاية الهاشمية التي اقرت بها كل الدول 

األردن بقيادة جاللة الملك بالعالم وشعوبه، ولن يتواني 
  .>>...عن حملها بكل امانة واخالص وتفان

وقال نائب رئيس بلدية الكرك بسام ... <<
الجعافرة، ان ابناء محافظة الكرك وهم ينظمون هذه 
المسيرة الشعبية، انما يؤكدون ان كل األردنيين يقفون 
خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، والتي ما توانت يوما 

ية الحقوق الوطنية األردنية، وعن دعم القضايا عن حما
العربية وعلى رأسها القضية االولى قضية الشعب 
الفلسطيني، الفتا الى ان مواقف جاللته تعبر بكل صدق 

  .وجرأة عن ضمير كل أردني وأردنية

واشار الجعافرة الى ان األردنيين على يقين ان 
ة، في جاللة الملك هو المعبر الحقيقي عن ضمير االم

هذه الفترة الحرجة من تاريخ االمة وشعوبها، مؤكدا ان 
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حرص جاللته على حماية الحقوق الفسطينية والعربية 
بفلسطين والقدس، نابع من المسؤولية التاريخية والدينية 
التي يحملها جاللته، استمرارا لتاريخ االسرة الهاشمية 

دلت التي صانت وحمت االمانة عبر العقود الطويلة وما ب
 .تبديال

 ١١ ص١٧/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * * 

الملك يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبداهللا 
ألسبوع الوئام العالمي بين  الثاني ابن الحسين

  األديان
 

رعى جاللة الملك عبداهللا الثاني، في  –عمان 
جائزة الملك "قصر الحسينية اليوم األربعاء، حفل توزيع 

سبوع الوئام العالمي بين عبداهللا الثاني ابن الحسين أل
، التي تقام سنويا تقديرا للجهود المبذولة ٢٠١٩" األديان

  .في نشر الوئام بين أتباع مختلف األديان

وسلم جاللة الملك، خالل الحفل الذي حضره 
سمو األمير غازي بن محمد كبير مستشاري جاللة الملك 
 للشؤون الدينية والثقافية، والمبعوث الشخصي لجاللته،
الشهادات والميداليات للفائزين بالجائزة المنبثقة عن 

، التي كان قد "أسبوع الوئام العالمي بين األديان"مبادرة 
 للجمعية العامة لألمم ٦٥طرحها جاللته أمام الدورة الـ 

، وتم تبنيها ٢٠١٠المتحدة في شهر أيلول عام 
باإلجماع في شهر تشرين األول من العام نفسه من 

  .تحدةاألمم الم

وتمنح الجائزة، التي أسستها مؤسسة آل ...>>
، ألفضل أول ٢٠١٣البيت الملكية للفكر اإلسالمي عام 

ثالث فعاليات أو نصوص تسهم بترويج أهداف أسبوع 
الوئام العالمي بين األديان، الذي تم تحديده بأول أسبوع 

  .من شهر شباط من كل عام

ة وتترأس سمو األميرة أريج غازي، لجن...>>
تحكيم الجائزة التي تضم في عضويتها، غبطة البطريرك 
كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة 
وسائر أعمال األردن وفلسطين، وفضيلة الشيخ الدكتور 
علي جمعة، المفتي السابق لجمهورية مصر العربية، 
وسيادة المطران منيب يونان أسقف الكنيسة اإلنجيلية 

يخ أسامة السيد األزهري، البروفيسور في اللوثرية، والش
جامعة األزهر، واألب نبيل حداد، المؤسس والمدير 
التنفيذي لمركز البحوث لتعايش األديان في األردن، 
والدكتور منور المهيد، مدير مؤسسة آل البيت الملكية 

  .للفكر اإلسالمي

وترتكز فكرة أسبوع الوئام بين األديان ... >>
د لمبادرة كلمة سواء، والتي انطلقت في على العمل الرائ

، حيث دعت العلماء المسلمين والمسيحيين ٢٠٠٧عام 
للحوار بناء على وصيتين أساسيتين مشتركتين وهما 

من دون المساس بأي من " حب اهللا وحب الجار"
ّوتعد هاتان الوصيتان في . المعتقدات الدينية الخاصة بهم

وفر بذلك أصلب أرضية صميم األديان السماوية الثالث، لت
  .دينية عقائدية ممكنة

وحضر الحفل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، 
ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته، وعدد من 

  .العلماء المسلمين ورجال الدين المسيحي

وفي مقابالت صحفية، قالت ممثلة لجنة .. >>
 فخورون أن"حوار األديان في روما ماريا إنجيال فاال، 

نكون هنا ونتسلم جائزة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين 
، من جاللة ٢٠١٩" ألسبوع الوئام العالمي بين األديان

الملك، ونحن نمنح هذه الجائزة بكل سرور إلى أصدقائنا 
من مختلف األديان التي نمثلها، ورسالتنا للجميع أن 

  ."يتعاونوا ألن هذه الجائزة تمثل بداية عمل لنا جميعا

وأعربت عن تقديرها لجهود جاللة الملك في 
تعزيز الحوار بين األديان، مؤكدة أهمية جائزة أسيزي 
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التي تسلمها جاللة الملك قبل أسابيع، ) مصباح السالم(
هي مهمة بالنسبة لنا ألن المصباح يشع "وقالت 

للبشرية، وجاللة الملك يمثل ركنا أساسيا بالنسبة للحوار 
  ."بين األديان

 ممثل منظمة األمم المتحدة للصداقة في وقال
سيريالنكا، ديشابريا سام ويتاتنج، الذي أطلق حملة 

إن استالم الجائزة اليوم : الوئام بين األديان في سيريالنكا
من جاللة الملك يعد إنجازا مميزا، ونعتبرها تقديرا لجميع 
العاملين على تحقيق السالم، مؤكدا أن إطالق الجائزة 

  . عالميا مميزا لجاللة الملكيمثل جهدا

نحن ملتزمون بالعمل لتحقيق السالم "وأضاف 
، مشددا على "وتعزيز الحوار بين األديان وتحقيق العدل

أن هذه الجائزة والمبادرة المميزة، ستذكر البشرية بأهمية 
  .العمل ألجل السالم واستدامة السالم لمصلحة الشعوب

ن البرازيل، وقال عضو مبادرة األديان المتحدة م
الجائزة شرف كبير لنا في مبادرة "ديفيد غوميز دا سيلفا، 

األديان المتحدة، ألننا تسلمناها من جاللة الملك عبداهللا 
  ."الثاني، صانع السالم

  ٢ ص١٨/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

األردن سجل من البطوالت : المجالي
  والتضحيات

 

 أكد نائب رئيس الوزراء -  ليالي أيوب-مؤتة  
 أيمن هزاع الرأياالسبق ورئيس مجلس إدارة صحيفة 

المجالي أن االردن وعبر التاريخ سجل من البطوالت 
ًوالتضحيات للوطن واألمة ما يمثل امتدادا حقيقيا لتاريخه  ً
المشرق الذي نسجت خيوطه سواعد المخلصين 
والمنتمين لوطن بات عنوانه ومضمونه العطاء واإلنجاز 

جاء ذلك خالل لقاء .ديات والصعابوالتصدي لكافة التح
المجالي بفعاليات شبابية وطالبية، في الحوارية التي 

نظمتها جمعية عون الثقافية في جامعة مؤتة تحت 
عملية طارق النجم الثاقب ودور القوات المسلحة «عنوان 

  .«االردنية والجيش العربي في الدفاع عن األمة

م الوطنية إن ابناء األردن بوقفته«وقال المجالي 
مع الوطن وجاللة الملك، في الدفاع عن القدس 
والمقدسات اإلسالمية وحق الشعب الفلسطيني في اقامة 
دولتهم المستقلة على ارضه، يعكسون الحس القومي 
والتربية الوطنية المتأصلة لدى ابناء الوطن والتي تمثل 
دافعهم في اخذ دورهم وحضورهم المساند والداعم 

فض لكافة المحاوالت التي من شأنها التعدي لألشقاء والرا
ونوه .«على حقوقهم المشروعة على ارضهم ومقدساتهم

بأن جاللة الملك بمواقفه المشرفة حيال المقدسات 
االسالمية ودعم االشقاء الفلسطينيين قدم ألبناء شعبه 
درسا وطنيا يترجم النهج الهاشمي وتطلع االردن الدائم 

ي قرارات من شأنها المساس والداعي للسالم ورفضه أل
بحقوق الفلسطينين وهنا يؤكد المجالي ان االردن وقيادته 

  .سيبقون كما عهدهم العالم ناصرين للسالم واالنسانية

واضاف أن الجيش العربي والقوات المسلحة 
واالجهزة األمنية حصن الوطن وسياجه المنيع تمثل 

ن إ«عنوانا مشرقا يشع تضحية ورجولة واباء وقال 
  .«بطوالتها ومحطات إنجازها واكبت تاريخ االردن

وزير اإلعالم االسبق سمير مطاوع أشار ... <<
اكثر المحطات المضيئة في تاريخ الصراع العربي «إلى 

والتي تمثلت بمعركة الكرامة التي هزمت فيها » اإلسرائيلي
ّالقوات المسلحة األردنية الجيش االسرائيلي هزيمة مذلة 

  .تى من إخالء قتاله وآلياته المدمرةّلم تمكنه ح

وبين رئيس هيئة إدارة جمعية العون ... <<
الثقافية أسعد العزام أنه في كافة المحافل الوطنية، يجدد 
ابناء الوطن بيعة اآلباء واألجداد للعرش الهاشمي وانهم 
يستذكرون محطات العز والتقدم واالرتقاء الوطنية 

سلحة االردنية سياج الوطن المشرفة، مبينا أن القوات الم
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ومصنع البطولة والرجال ستبقى عنوانا مشرقا ومدعاة 
ورحب عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة .فخر واعتزاز

الدكتور طارق المجالي بهذه الحوارية التي تأتي مترجمة 
ومكملة للجهود والرسالة الوطنية التي تقوم عليها 

كيمة وقواته الجامعة، مؤكدا أن االردن وقيادته الح
المسلحة واجهزته األمنية هم عنوان مشرق ومحطة فخر 
لكافة الوطن وأن بطوالتهم دروس وطنية عملية تغرس 
قيم االنتماء والتضحية في نفوس جميع ابناء االردن 

وفي ختام اللقاء استمع المتحدثون لعدد من .الواحد
الطلبة في مداخالت عبر خاللها الطلبة عن اعتزازهم 

ن وجاللة الملك وموقفه الداعم لألشقاء في باألرد
فلسطين والمقدسات اإلسالمية فيها، ولدور القوات 
المسلحة االردنية وبصمات العز التي ترسمها على 

  .صفحات الوطن المشرقة

  ٩ ص١٨/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

 الوصاية الهاشمية على القدس :متحدثون
 ثابت وطني جذوره ضاربة في عمق التاريخ

  

اجمع مشاركون ... << -حسني العتوم –رش ج
بالتعاون مع غرفة « الدستور«في الندوة التي نظمتها 

 ان الوصاية الهاشمية على مدينة القدس ،تجارة جرش
والمقدسات فيها هي من الثواب الوطنية االردنية التي لن 
يفرط بها االردنيون بقيادتهم الهاشمية ويشفع لها تاريخ 

. جماع اممي اقرته القوانين الدوليةحافل من العطاء وا
الوصاية «ـ واكدوا في طروحاتهم خالل الندوة المعنونة ب

 ان »الهاشمية على القدس والمقدسات قانونية تاريخية
الموقف االردني الهاشمي الذي يقوده جاللة الملك 
عبداهللا الثاني ابن الحسين يتطلب منا توحيد جهود جميع 

ت الوطنية والمؤسسات العامة القوى الشعبية والفاعليا
ًوالخاصة للوقوف صفا واحدا خلف جاللته ومواقفه الثابتة  ً

والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والقدس وان تتعاظم 
  .استجابة العرب الى هذا الموقف المشرف

وقال راعي الندوة رئيس غرفة تجارة االردن 
ضى العين نائل الكباريتي اننا اليوم احوج من أي وقت م

لتوحيد جبهتنا الداخلية ورص صفوفنا في ظل الظروف 
الصعبة التي تشهدها القضية الفلسطينية والمؤامرات التي 

  .تحاك ضدها من قبل السلطات اإلسرائيلية

اهمية تعظيم  وشدد الكباريتي على... <<
المواقف الداعمة للقدس بشتى الوسائل الممكنة وعلى 

اخلية ولتاكيد موقف جاللة كافة المنابر لتعزيز جبهتنا الد
الملك الذي يجوب دول العالم لتكون هذه القضية 
المصيرية متصدرة اهتمام العالم حتى نصل الى الحل 

   .العادل والمشرف

وأوضح الكباريتي أن جاللة الملك عبداهللا الثاني 
ابن الحسين سار على خطى والده المغفور له الملك 

لدفاع عنها، مبينا الحسين في حمل رسالة المقدسات وا
أن األردن يقوم بدور يتمثل في إعمار هذه المقدسات 
وصيانتها وتأمين حاجاتها وتأمين الكوادر الالزمة 
إلدارتها وحراستها وتنفيذ عشرات مشاريع الصيانة 
واإلعمار الهاشمي المتوالي منذ عهد الشريف الحسين 

  .بن علي وحتى وقتنا هذا

أن األردن ال يدخر واشار العين الكباريتي الى 
جهدا بقيادة جاللة الملك على المستوى العربي والدولي 
والمؤسسات الدولية لوقف االعتداءات على المقدسات، 
مؤكدا أن األردن يقوم بعمل تجاه المقدسات انطالقا من 
واجبه تجاهها ووصايته على المقدسات فيها وبشكل 

لحفاظ ل يومي من خالل التعاون مع االشقاء واالصدقاء
 مشددا انه ال تهاون في الدفاع عن ،على المقدسات

المقدسات ولن نقبل اي فعل اسرائيلي يحاول المساس 
  .بالوضع القائم في القدس
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من جهته قال رئيس التحرير المسؤول ... << 
لصحيفة الدستور الزميل مصطفى الرياالت، إن الموقف 

موقف ًتماما مع  الشعبي وبجميع اطيافه يتناغم وينسجم
القيادة الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية والقدس، 
ًويعبر عنه الشعب بشكل يومي، داعيا الى حشد جميع 
الطاقات الشبابية والجهود لدعم مواقف األردن بقيادة 
جاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية 

  .على المقدسات اإلسالمية والمسيحية

هاشمية ثابتة ونابعة من إن الوصاية ال: وقال
شرعية دينية وتاريخية وقانونية، ويتطلب منا جميعا 
التأكيد على دورها تجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

نهر األردن شريان الضفتين، مؤكدا  وسيبقى باذن اهللا
على خصوصية القدس ومكانتها عند المسلمين 

في  والمسيحيين واستمرار دور الهاشميين عبر التاريخ
الهاشمية التي هي  رعايتها وحمايتها مؤكدا ان الوصاية

ٕدينية وقانونية وادارية جاءت لظروف معينة أملتها 
المسؤولية التاريخية والدينية للهاشميين على هذه 
المقدسات التي تتهددها األخطار التهويدية المتعددة وهي 
تهدف للحفاظ على الوالية العربية واإلسالمية على مدينة 

لمقدس، الفتا الى ان األماكن المقدسة في القدس ا
لم تكن يوما غائبة عن االهتمام  ٕالشريف عربية واسالمية

 ،والدعم الهاشمي منذ عهد الشريف الحسين بن علي
ومرورا بتأسيس اإلمارة على يد الملك المؤسس عبداهللا 
ابن الحسين وانتقاال إلى عهد الملك الباني الحسين بن 

ى عهد الملك المعزز عبداهللا الثاني ابن طالل وصوال إل
  .الحسين

وأكد الرياالت ان جاللة الملك كان واضحا مع 
وخاطب العالم بلغتهم في كافة المحافل  ابناء شعبه

ان موقف الهاشميين من القدس : الدولية، حيث قال
بالنسبة لي القدس خط أحمر، وشعبي كله  و،واضح

ألردن في هذا معي، وال أحد يستطيع أن يضغط على ا

، والجواب )الوطن البديل(الموضوع وفي الحديث عن 
، ألن كل األردنيين في موضوع القدس )كال(سيكون 

ًيقفون معي صفا واحدا ً.  

وقال الرياالت ان الشعب لبى النداء الملكي 
الهاشمي وكانت الهبة االردنية لتؤكد لجاللته انهم عند 

ملك ومعه يلتفون حوله فكلنا حول ال حسن ظنه بهم
باقية « القدس« فنحن راحلون واقدس االقداس ،ماضون

خالدة ما شاء اهللا ان تكون عربية منها عرج نبينا محمد 
 وفلسطين العظيمة ،عليه السالم الى السماوات العلى

هذا هو عهدنا بالهاشميين  ومهبط الرساالت السماوية
دفاع عن الحق وعمل دؤوب النتزاعه وال يفرطون ولو 

  من ترابه الطهوربذرة 

وقال وزير العمل االسبق الدكتور عاطف  
ان األردن بقيادته الهاشمية يواصل أداء دوره  عضيبات

العروبي واإلسالمي في القدس وفي غيرها حيث انه نذر 
 داعيا الدول العربية ،نفسه ألمته وقضاياها الكبرى

واإلسالمية لتتكاتف فيما بينها للحفاظ على القدس 
 لمواجهة الهجمة التهويدية التي تقودها والمقدسات

سلطات االحتالل وترصد لها اإلمكانيات الضخمة داعيا 
األمة والمجتمع الدولي إلى إرسال رسالة واضحة بأن أي 
مس بالهوية العربية أو اإلسالمية أو المسيحية للقدس 

  .هو أمر ال يمكن قبوله او السكوت عليه

تاريخي واضاف ان الموقف الملكي هو موقف 
يزيل كل لبس او غموض بالموقف االردني الهاشمي 
صاحب المشروعية في الحكم واالنجاز مثلما ينهي اي 
غموض لدى اي جهة كانت تجاه هذا الموقف الراسخ 
   لالردن بشان القضية المركزية فلسطين والقدس واالقصى

الجهود التي   واستعرض الدكتور عضيبات... <<
 العصور في الدفاع عن القدس بذلها الهاشميون على مر

الشريف والمحافظة على األماكن المقدسة والدور 
المبذول من قبل الهاشميين الذين ضحوا وما زالوا 
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، األمر عم للمحافظة على األماكن المقدسةيقدمون الد
الذي يعطي إشارة واضحة نحو االهتمام الكبير الذي 

عمار ٕتوليه القيادة الهاشمية بشؤون القدس واعادة إ
العتداء المسجد األقصى ومواصلة منع أي محاوالت ل

، مشيرا إلى دور القوات على هذه األماكن المقدسة
المسلحة في الدفاع عن القدس والمقدسات اإلسالمية 

  .منذ عهد اإلمارة إلى يومنا هذا

وقال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي  
دسات قوقزة ان الوصاية الهاشمية على القدس والمق

االسالمية والمسيحية فيها موروث تاريخي وديني 
  .للهاشميين في الحماية والمحافظة على المقدسات

وكان رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور محمد 
 مرحبا بالمشاركين بالندوة، -علي العتوم استهل الندوة 

ثابت على مواقفه ولم  اكد ان االردن بقيادته الهاشمية
ل في ثباته على مطالبه المشروعة يساوم ولم يغير او يبد

بقيادته الفذة رافضا الي صفقات على حساب   وكان
 فنحن كاردنيين ،فلسطين والقدس واالقصى الشريف

سنبقى السند والعضد وحزاما نشد به ازر قائدنا على 
مواقفه المشرفة التي نعتز بها وندعمها بكل ما اوتينا من 

  .قوة وانفة

 حاسم على كل وقال ان هذا الموقف هو رد
المشككين بمواقف االردن العروبي تجاه قضايا االمة 

موقف يتميز بقوته وتفرده في وقت  المصيرية مثلما هو
غابت فيه االصوات في عالمنا العربي تجاه قضايانا 
الكبيرة وفي طليعتها القدس والوصاية الهاشمية على 
المقدسات، مضيفا ان االردنيين يشدون على يدي جاللة 

ملك حتى الرمق االخير فهذا هو خطاب االردن الى ال
العالم رغم ما نواجهه من ضيق وتكالب ازماتنا 
االقتصادية فلن يحيدنا كما قال جاللته عن الحق 

  .التاريخي والثبات على المواقف االصيلة المشرفة

وقدم شاعر الهاشميين الحاج مصطفى الحوامدة 
 التاريخية قصيدة شعرية تغنت بالهاشميين ومواقفهم

الشجاعة وبطوالت الجيش العربي المصطفوي على ارض 
فلسطين والقدس وتضحيات الشعب االردني من اجل هذا 

  .الحق العربي االسالمي

التي ادارها الزميل حسني  وفي نهاية الندوة
العتوم وحضرها جمع غفير من الفعاليات االهلية 

يم والشبابية والحزبية والتجارية والنسائية تم تكر
 .المشاركين

  ٤ ص١٨/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ندعم الملك في مواقفه : فاعليات شعبية بإربد
من القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية 

 على المقدسات

اكدت فاعليات شعبية في  – إربد -احمد التميمي
إربد، وقوفها خلف قيادة جاللة الملك في مواقفه المتعلقة 

لوصاية الهاشمية على المقدسات بالقضية الفلسطينية ا
االسالمية والمسيحية في القدس، مطالبين بالوقوف صفا 
واحدا لمواجهة الضغوطات التي يتعرض لها األردن لتغيير 

  .مواقفه

وقالت هذه الفاعليات إن صفقة القرن التي 
يتحدث بها البعض لتصفية القضية الفلسطينية على 

لك عبداهللا خالل حساب األردن، بددها حديث جاللة الم
لقائه بشخصيات أمنية ومواطنين في محافظة الزرقاء 

  .مؤخرا

وقال الوزير السابق محمد طالب عبيدات ان 
بوح جاللة الملك بالنسبة للقدس خط احمر في عدة 
مواقع في محافظة الزرقاء وامام شخصيات امنية وعربية، 
يشكل قمة المواقف الشجاعة بالنسبة للهاشميين 

ين، وتناغما للموقفين الرسمي والشعبي فيما واألردني
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يتعلق بالقدس، مؤكدا وقوف األردنيين خلفه من شتى 
  .المنابت واالصول

واشار إلى ان موقف الملك ودعمه للقضية 
الفلسطينية ال يمكن ان يتغير، بالرغم من محاوالت 

اقتصادية يائسة للعب  ومحاصرة المملكة بقرارات سياسية،
ألردن، مؤكدا انه وبالرغم من تلك بأمن واستقرار ا

التحديات بقيت أولوية القدس ثوابت هاشمية أردنية، 
  .نطق بها الملك بكل ثقة وجرأة ووضوح

واشار رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين 
بني هاني، ان جاللة الملك يمثل صوت الحكمة واالعتدال 
، والوسطية، مؤكدا ان صوته يسمع بكل المحافل الدولية

وجهوده يشار لها بالبنان، وعلى العرب والمسلمين 
مساندة جهود جاللتة المشرفة، فيما يتعلق بالقضية 

  .الفلسطنية والمقدسات االسالمية والمسيحية

وقال الشيخ حاتم الغزاوي ان مواقف الهاشميين 
واألردنيين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمقدسات 

، مؤكدا ان جميع األردنيين االسالمية والمسيحية معروفة
يقفون خلف القيادة الهاشمية ومواقفها الشجاعة، التي 
لم تتغير يوما فيما يتعلق بالقدس وحق الفلسطينيين في 
اقامة دولتهم على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس 
الشريف، وضرورة تحقيق عودة الالجئين حسب قرارات 

  .االمم المتحدة

دول العربية واالسالمية ودعا الغزاوي زعماء ال
إلى مساندة مواقف الملك في دعم القضية الفلسطينية، 
وخصوصا وانه لم يتبق احد يتحدث عن هذه القضية اال 
جاللة الملك، بعد تخلي العديد من الدول عنها، مؤكدا ان 
حديث جاللة الملك في المحافل المحلية والدولية جاءت 

  .ن دورهلقطع دابر المشككين بتخلي األردن ع

ودعا النائب االسبق الدكتور حميد البطاينة، إلى 
تشكيل رأي عربي موحد لمؤازرة مواقف جاللة الملك 
عبداهللا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والوصاية 

الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية، مؤكدا 
ان صفقة القرن التي يتحدث بها البعض لتصفية القضية 

 على حساب األردن، بددها حديث جاللة الفلسطينية
الملك عبداهللا خالل لقائه بشخصيات امنية ومواطنين في 

  .محافظة الزرقاء

وقال رئيس بلدية غرب إربد فائق بني عواد، ان 
القضية الفلسطينية اصبحت خطا احمر لكل األردنيين، 
والكل يقف خلف القيادة الهاشمية في مواجهة المشككين 

يين في الوصاية الهاشمية على في دور الهاشم
المقدسات االسالمية والمسيحية، مؤكدا ان الشعبين 

  .األردني والفلسطيني باتا توأما روحيا ال يتجزأ

وقال رئيس بلدية إربد الكبرى االسبق عبد 
الرؤوف التل، ان مواقف جاللته المناصرة والمدافعة عن 
القدس وعن القضية الفلسطينية باتت مصدر اعتزاز 
البناء الوطن، الفتا إلى ان حديث جاللته الواضح 
للقيادات االمنية والفعاليات الشعبية في محافظة الزرقاء 
عن القدس قطع دابر الشكوك عن المشككين في مواقف 

  .الهاشميين

واشار نائب رئيس غرفة تجارة إربد عدنان 
العفوري، إلى الدور األردني الهاشمي في الحفاظ على 

سات االسالمية والمسيحية، من حيث القدس والمقد
ٕصيانتها واعمارها والحفاظ على هويتها التاريخية، مؤكدا 
ان وصاية الهاشميين على القدس وصاية راسخة 

  .وجذورها ضاربة في عمق التاريخ

وقال النائب السابق عوض ذيابات، ان الوصاية 
الهاشمية على المقدسات هي صمام امان للحفاظ على 

سات االسالمية والمسيحية، مؤكدا ان القدس والمقد
  .القدس في وجدان الهاشميين واألردنيين

واشار عضو مجلس محافظة إربد، عضو 
مجلس إدارة مؤسسة اعمار إربد المهندس جمال ابو 
عبيد، ان الرسائل الملكية السامية جاءت واضحة لتبين 
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اهتمام جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين المعظم، 
لقدس خط أحمر بالنسبة للهاشميين واألردنيين، وان بأن ا

  .الوصاية الهاشمية على المقدسات خير دليل على ذلك

وقال ان األردنيين جميعا من كافة االصول 
والمنابت يقفون مع جاللة الملك ويؤازرونه من قلوبهم، 
موضحا ان حديث جاللة الملك االخير أخذ الدرجة 

ية القدس، بالرغم من القطعية للموقف الراسخ في قض
  .الضغوط الدولية التي تمارس على المملكة

واضاف ان جاللة الملك يمثل صوت الحكمة 
والعقل واالعتدال والوسطية، وهو مسموع عند كل 
االطراف، وتحركاته فعالة لدى الدول العربية ودول اقليم 
الشرق األوسط، وكذلك الدول األوروبية والعالم 

  .اإلسالمي

لموقف الملكي المشرف طمأن األردنيين واكد ان ا
جميعا، وبعث برسائل لكافة دول العالم بوضوح الموقف 
األردني الثابت تجاه القدس والمقدسات االسالمية 

  .والمسيحية

واضاف كما أن تسلم جاللة الملك المعظم جائزة 
، هي خير دليل على تقدير ٢٠١٩مصباح السالم للعام 

 لتعزيز حقوق اإلنسان جهود جاللته ولسعيه الدؤوب
والتآخي وحوار األديان والسالم في الشرق األوسط 
والعالم، وكذلك تقديرا لجهوده بقيادة جاللة الملك المعظم 

  .في استضافة الالجئين

 ١٩/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

 الوصاية الهاشمية :اتحاد نقابات العمال
 تستمد شرعيتها من التاريخ واإلرث الديني

  

 اكد االتحاد العام لنقابات عمال - ترا ب - عمان
ة الهاشمية ووقوفه خلف قيادته الرأياألردن التفافه حول 

في الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
  .القدس المحتلة

وادان االتحاد في بيان صادر امس الخميس، كل 
اإلجراءات التي تقوم بها سلطة االحتالل في طمس 

إلسالمية لهذه المقدسات، والوصاية الهوية العربية وا
الهاشمية عليها التي تستمد شرعيتها من التاريخ واإلرث 
ًالديني، مؤكدين وقوفهم صفا قويا وراء القيادة الهاشمية  ً

  .في التصدي لكل محاوالت التهويد لألراضي والمقدسات

وقال رئيس االتحاد مازن المعايطة لوكالة 
االتحاد يتابع األحداث الجارية ، إن )بترا(االنباء األردنية 

على الساحة المحلية واإلقليمية في المنطقة، وخاصة ما 
تتعرض له المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين 
من إجراءات وتهويد وانتهاك لحرماتها على أيدي جيش 
االحتالل وقطعانه في الصباح والمساء متنكرين للكل 

ة والمعاهدات والمواثيق يالمبادئ والقيم اإلنسانية والدين
  .الدولية

  ٣ ص١٩/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 خلف الملك في :مهرجان خطابي بالعقبة
 الدفاع عن عروبة القدس

  

 نظمت جمعية ربوع معان -بترا  - العقبة
الخيرية، بالتعاون مع ملتقى العقبة الوطني للدفاع عن 

في القدس «القدس أمس االول، مهرجانا خطابيا بعنوان 
، بمشاركة واسعة من ابناء المجتمع »عيون االردنيين

  .المحلي

واكد المتحدثون في المهرجان الذي رعاه نيابة 
عن محافظ العقبة صالح النصرات، مساعده الدكتور 
محمد الحراحشة، أهمية الدور المحوري لجاللة الملك 
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عبداهللا الثاني في الدفاع عن فلسطين والمقدسات 
ن خالل االعمار والوصاية الهاشمية االسالمية فيها م

عليها، مشيرين الى ان هذا الدور التاريخي والشرعي 
  .تعترف به جميع المحافل الدولية

إن القدس عربية اسالمية وهي قلب : وقالوا
ٕوان » صلى اهللا عليه وسلم«العروبة ومعراج الرسول 

القيادة الهاشمية الحكيمة كانت وما زالت تدافع عنها، 
غوط التي تتعرض لها من القوى العالمية اال ان رغم الض

موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية وعروبة القدس 
  .وهويتها االسالمية

واستذكر الحضور، شهداء الجيش العربي 
االردني الذين بذلوا انفسهم وارواحهم على اسوار القدس 
الشريف والمرابطين من ابناء فلسطين الذين يتعرضون 

ايقات من جيش االحتالل االسرائيلي، اال ان يوميا للمض
صمودهم وتضحيتهم عزز مكانة القدس في قلوب 

  .المسلمين في شتى انحاء العالم

واضافوا، ان القدس تمر بأخطر مراحلها في 
الصراع مع المحتل، وان االردنيين بقيادتهم الحكيمة قالوا 

ية ال لتهويد القدس، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشم
الحكيمة التي تدافع عن عروبة القدس في كل المحافل 
الدولية وتحمل هموم الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت 

  .ينير االحتالل االسرائيل

  ٣ ص١٩/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

فعاليات تؤكد اعتزازها : األغوار الشمالية
  بمواقف الهاشميين تجاه القدس

 

يات شعبية أكدت فعال - األغوار الشمالية
ورسمية في األغوار الشمالية امس االول اعتزازها 
ودعمها لمواقف الهاشميين الثابتة دفاعا عن القدس 
والمقدسات واستعدادها للتضحية لعروبة القدس ولقدسية 

 .مقدساتها

جاء ذلك خالل احتفال اقامته جمعية احباب 
الرحمن الخيرية في المشارع في مدرسة خديجة بنت 

 .ساسية المختلطة بمناسبة ذكرى تعريب الجيشخويلد اال

وأكد مدير شؤون االفراد في القوات المسلحة 
العميد عبداهللا الحسنات، الذي رعى االحتفال، ان الجيش 
العربي المصطفوي الذي يباهي بقيادته الهاشمية سيبقى 
وفيا حاميا للوطن ودرعا قويا له خلف قيادة جاللة الملك 

ظا لتضحيات جنوده في معارك الدفاع عبداهللا الثاني، حاف
عن فلسطين وعن القدس، وفيا ألرواح شهدائه األبرار 
موجها التحية للمتقاعدين العسكريين الذين نالوا شرف 

  .الخدمة في الجيش العربي

وأكد مدير التربية والتعليم في اللواء الدكتور 
عثمان بني يونس تأييد الفعاليات التربوية في اللواء 

 األردن التي عبر عنها جاللة الملك في رفضه لمواقف
للتوطين وللوطن البديل ولما يعرف بصفقة القرن 
واستمرار األردن بوصايته الهاشمية على القدس 

  . والمقدسات وفي الدفاع عنها والتضحية من أجلها

وعبر رئيس الجمعية معاوية الرياحنة عن 
التوطين االعتزاز بالقرار الحكيم لجاللة الملك في رفض 

 مؤكدا االستعداد للتضحية دفاعا ،ورفض الوطن البديل
عن الوصاية الهاشمية على المقدسات، مثمنا دور باني 
األردن جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل طيب 
اهللا ثراه في تعريب قيادة الجيش واهتمام جاللة الملك 
عبداهللا الثاني بالجيش، مثمنا أيضا دور شهداء الوطن 
من الجيش واألجهزة األمنية والمتقاعدين العسكريين في 

وهنأت مديرة المدرسة نوال رياحنة .الدفاع عن الوطن
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القوات المسلحة واألجهزة األمنية وأبناء الوطن وقيادته 
واشتمل االحتفال . الهاشمية بالمناسبات الوطنية الغالية

الذي حضره العديد من المسؤولين في المنطقة ووجهاء 
  . قصائد شعرية وفقرات فنية وتراثيةعلى

 ٣ ص٢٠/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 القدس عربية من مدينة السلط. …بالشموع 
 

أطلقت في  - خاص - نعمان القزعة: عدسة
ابيش احلى .. مروحين على السلط" مبادرة مدينة السلط

 .>>"...من السلط

 "حيث تضمنت المبادرة كتابة اسم  ...<< 
في منطقة السلط وتحديدا شارع القدس  "القدس عربية 

 لمدينة السلط والذي يطل على "الطريق الدائري"عربية 
الضفة الغربية ويمكن رؤية مدن فلسطين وأبرزها مدينة 

 الف شمعة من خالل ٢٢ حيث تم اضاءة أكثر ،القدس
 بالشموع وتحطيم الرقم " القدس عربية "كتابة اسم 

لمضاءة في منظر العالمي من حيث إعداد الشموع ا
   خالب

ونظم المبادرة الفريدة من نوعها قناة السلط 
التراثية وبلدية السلط الكبرى ومؤسسة إعمار السلط 
وبدعم من العديد من الجهات، بحضور فعاليات رسمية 
وشعبية وسفراء دول عربية واجنبية ونخبة من 
االعالميين األردنيين والعرب ووفود من الزوار العرب 

  بواألجان

  ٢٠/٤/٢٠١٩كلمة االردن 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية على المقدسات : منتدون
  شرعية وتاريخية ال تثريب عليها

 

أكد متحدثون في ندوة  -  محمد قديسات–اربد  
حوارية حول الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

والمسيحية في القدس، نظمها المركز العربي للدراسات 
قاعة المركز الثقافي بإربد، اليوم السبت أنها السياسية في 

وصاية شرعية وتاريخية ودينية متواصلة ال تفريط وال 
  .تثريب عليها تحت أي ظرف كان

إن : وقال وزير الخارجية األسبق كامل أبو جابر
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

قومية فإنها ّعالوة على تاريخيتها وشرعيتها الدينية وال
ٕتستند إلى مواثيق واتفاقيات أممية ودولية واقليمية وعربية، 
إضافة إلى ما نص عليه االتفاق األردني الفلسطيني الموقع 

ً استمرارا لدور الهاشميين في الوصاية ٢٠١٣ آذار ٢٣في 
 ١٩٢٤ٕعلى هذه المقدسات واعمارها التي بدأت منذ عام 

  .بمباركة أهل القدس وفلسطين

أبو جابر أن مخططات إسرائيل ومن يدور في وأكد 
فلكها أو يدعم مزاعمها وأهدافها لن تمر أمام العقيدة 
الصلبة واإليمان بدور الهاشميين في الوصاية على 
المقدسات بالقدس، وأن هذه الوصاية هي صمام األمان 
وخط الدفاع القوي أمام الغطرسة اإلسرائيلية المتصهينة 

طات تتحطم على صخرة العقيدة فكل المؤامرات والمخط
  .ومشروعية الدور وحقيقة التاريخ

بدوره، قال وزير األوقاف األسبق الدكتور الشيخ 
إن ارتباط القدس ومقدساتها بالمشاعر : عبدالرحيم العكور

اإلسالمية والمسيحية ارتباط مفعم بالمواقف العظيمة 
والتضحيات الجسيمة، وتمثل إحدى الصوالت والجوالت بين 
الحق والباطل وبين كلمة التوحيد التي صدحت بها مآذنها 

  .وأجراس كنائسها ذاهبة بأحالم المغامرين والمعتدين

وأضاف أن ارتباط القدس في الوجدان العربي 
واإلسالمي قديم لم يتزحزح عبر األجيال صاغته رعاية آل 
هاشم على مر التاريخ بدور متميز ظهر في مراحل 

ين األول إلى عهد الملك عبداهللا متالحقة من عهد الحس
ًالثاني، مستعرضا مراحل اإلعمار الهاشمي للمسجد األقصى 

  .وقبة الصخرة والمقدسات المسيحية في القدس
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إن : فيما قال رئيس المركز الثقافي، كمال العثامنة
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

 عنها يتسق مع في القدس والتمسك بها وعدم التنازل
ًالدور الذي يقوم به األردن ملكا وحكومة وشعبا في تعزيز  ً
قيم السالم واإلخاء والعيش المشترك والتسامح ووسطية 
واعتدال الطرح والمنهج، وهو يعبر عن إرادة األردنيين 
والفلسطينيين والعرب والمسلمين وكل القوى المحبة للسالم 

  .والعدالة

 عنها األردنيون بالوقوف وأكد أن الهبة التي عبر
خلف مواقف الملك الشجاعة في الدفاع عن المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، وتأكيد الوصاية الهاشمية 
عليها هي رسالة للعالم بأنه ال تهاون في أي إجراء أو 
حلول على حساب هذا الدور أو على حساب األردن 

ف الملك ال والشعب الفلسطيني الذي قال بصوت واحد خل
ال للوطن .. ال للتوطين.. للتنازل عن الوصاية الهاشمية

  .البديل

  ٢ ص٢١/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

فاعليات شعبية في عمان والطفيلة تدعم 
 المواقف الملكية

  

فاعليات  أكدت –  بترا– محافظات –عمان 
شعبية دعمها لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني، 

مية على المقدسات اإلسالمية صاحب الوصاية الهاش
والمسيحية في القدس ضد ما تتعرض له من أعمال 

  .الحرم القدسي الشريف /تهويد خاصة المسجد األقصى

ففي العاصمة عمان، نظمت أسرة نادي شباب 
الحسين، بالتعاون مع الفاعليات الشعبية والمؤسسات 
ًاألكاديمية والمدنية ووجهاء مخيم الحسين مهرجانا 

  .«القدس خط أحمر«ًنيا تحت عنوان َتضما

وقال النائب خميس عطية في كلمة له خالل 
رعايته المهرجان، إن مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 

ظلت على الدوام ثابتة وراسخة تجاه القدس والمقدسات، 
وتستمد صمودها من لحمة شعبها ووعيه لحجم المؤامرة 

أن الوصاية التي تحاك ضد األردن وفلسطين، مؤكدا 
ٕالهاشمية على المقدسات ستبقى عربية هاشمية والى 

  .األبد

من جهته، قال النائب مازن القاضي إن األردن 
هو بوابة فلسطين وهو الطريق للقدس وال طريق سوى 
ٕهذا الطريق، واذا أردنا أن تكون فلسطين قوية علينا أن 
نكون أقوياء في تماسكنا وفي وحدتنا الوطنية والمحافظة 
على نسيجنا االجتماعي والتصدي ألي محاوالت تستهدف 

  .أمن األردن ووحدة ابنائه

وقال رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب 
النائب يحيى السعود، إن الظرف الراهن يحتم علينا 
ًالتعاضد والتماسك وتعزيز الوحدة الوطنية، داعيا إلى 

منية ضرورة االلتفاف خلف القيادة الهاشمية واألجهزة األ
  .والعسكرية في هذا الظرف الحساس من تاريخ البلد

بدورها، أكدت النائب ديمة طهبوب، على مقولة 
: جاللة الملك عبداهللا الثاني، حين أطلقها واضحة جلية

، مؤكدة أن ترجمة »القدس خط أحمر وشعبي معي«
المقولة يؤكدها الواقع بأن الشعب كله خلف جاللته، وأنه 

  .فكر بالتفريط بالقدسيحتمل الجوع ولن ي

وقال رئيس نادي شباب الحسين، سامي 
القصاص، إن الشعب االردني بكل مكوناته يقف خلف 
جاللة الملك الذي يجوب بالد العالم في الشرق والغرب، 
ليؤكد شرعية القدس وحق أهلها بها، اعتمادا على 
المرجعيات والقرارات الدولية، التي تؤكد الحق الفلسطيني 

  . ومقدساتهفي ارضه

من جهته قال مدير عام أكاديمية ومدارس 
المتكاملة الدولية، محمد سعيفان، إننا نحتاج اليوم أكثر 
من أي وقت مضى، إلى مزيد من التماسك والتعاضد 
والتكاتف، في هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلد، داعيا 
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المؤسسات التربوية واألكاديمية لتوعية الجيل وبث فيه 
  .ًنتماء والوفاء ليكون سندا لوطنه وقضيتهروح اال

  الطفيلة

وفي الطفيلة، نظمت الفعاليات الشعبية والشبابية 
والتربوية والتطوعية في لواء بصيرا، مسيرة والء وانتماء 
وتأييد جابت شوارع المدينة، وانتهت بمهرجان خطابي، 
عبر فيه المشاركون عن وقوف كل األردنيين خلف جاللة 

فاعه عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه الملك في د
  .وحق المسلمين والعرب في القدس والمقدسات اإلسالمية

واشتمل المهرجان على كلمات أكدت في 
مضمونها على عروبة القدس وقيمة المدينة المقدسة 

  .لدى األمتين العربية واإلسالمية

ودعا المتحدثون إلى لم الشمل واالصطفاف 
م الوصي الشرعي على القدس خلف الهاشمين باعتباره

  .ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

  ٢ ص٢١/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ابناء عشائر العواملة ينظمون مهرجانا خطابيا 
 نصرة للقدس

  

 أحمد : تصوير– النسور  اسالم–السلط 
العين طاهر المصري وقوف الشعب  اكد – العواملة

من المقدسات االردني خلف القيادة الهاشمية وموقفه 
  .االسالمية والمسيحية في القدس الشريف

ودعا الى ضرورة التصدي لكافة المخططات التي 
تستهدف القدس الشريف والمقدسات االسالمية بحشد 
الهمم والوقوف صفا واحدا وبخندق واحد بتالحم الشعب 

  .االردني وقيادته الجريئة

واشار خالل مشاركته بمهرجان ابناء عشائر 
ة للدفاع عن بيت المقدس التأكيد على الوصاية العوامل

في القدس  الهاشمية للمقدسات االسالمية والمسيحية
  وذلك بديوان عشيرة العواملة بمنطقة زي

بحضور مستشار الرئيس العراقي لشؤون 
  .العشائر سعد الحمداني

القدس واكناف بيت المقدس والوصاية "بعنوان 
ن بمرحلة مفصلية ان االردن وفلسطين يمرا" الهاشمية

كون االردن هو الوحيد الذي ال يزال يقف صخرة بوجه كل 
من تسول له نفسه التعدي على المقدسات االسالمية 

  .والمسيحية

واستعرض العين فايز الطراونة تاريخ الوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية منذ عام 

هم م موجها رسالة للمشككين لمراجعة ضمائر١٩٢٤
وحقائق التاريخ داعيا الى مناصرة جاللة الملك عبد اهللا 

  وعدم تركه وحيدا في الساحة لمناصرة القدس الثاني

وقال المطران خريستوفورس وجودنا والتفافنا 
حول القيادة الهاشمية رساله نوجهها للعالم باننا اصحاب 

وعيش مشترك وأخوة وسالم  حضارة قيم ورسائل روحية
ن التوقيع االخير ليس ل ترامب او غيره ومحبة لتؤكد ا

  .من زعماء العالم وانما هو هللا عز وجل

ولفت الى اهمية البعد الشرعي للوصاية 
الهاشمية في استمراريتها وعدم المساس بها والذي يمس 

  .القانون ويمس ارادة اهللا

واكد الوزير السابق توفيق كريشان بان جاللة 
 الغالي والنفيس في الدفاع الملك لم يتوانى يوما في تقديم

عن القدس والمقدسات االسالمية ليعلن ان القدس خط 
احمر كون الوصاية هاشمية تاريخية اردنية مطالبا دول 
العالم لالرتقاء من مستوى الشجب واالستنكار الى 

  .مستوى الفعل والمبادرة

كما أكد الوزير السابق مجحم الخريشا أن 
ي الشرعي تركه به منذ الوصاية الهاشمية هي حق قوم

الحسين بن علي طيب اهللا ثراه الذي رفض التخلي عن 



  
  ٢٩٦ 

القدس إلى عبد اهللا األول شهيد األقصى واستمر الحسين 
من بعده بالدفاع عن القدس واألقصى وصلتها في 

ة جاللة الملك عبد اهللا الثاني الرأيمعاهدة السالم واستلم 
با وحيدا  ومن معه شعويناضلهبن الحسين الذي ناضل 

   .دولة ومؤسسات

وأضاف نملك الحق الشرعي والقانوني 
والمؤسسات الدولية معنا ونحن نقول لجاللة الملك ونحن 

  .معك اليوم وغدا والى األبد

واشار االب نبيل حداد الى ان االردنيون سيبقون 
خلف القيادة الهاشمية ويلتقون على التوحيد والوحدة 

 والمقدسات االسالمية ويتحدون بالمواقف حيال القدس
   والمسيحية

واوضح االب حداد ان القدس ليست قضية 
حجارة وآثار على اهمية قداستها وحرمتها وانما هي حق 
هللا ال بد ان يراعى حقها وحق بنيها واصحابها والمؤمنين 
مشيرا الى ان القدس قضية االيمان واالنسان وكرامة 

بديل االوطان مع رفض المساس بالقدس والوطن ال
  .والتوطين

والقى رئيس بلدية السلط الكبرى خالد خشمان 
كلمة ترحيبية اكد فيها على ان الدين االسالمي يسعى 
الى العدل والمساواة واالخوة ونبذ الفرقة والوصاية 

   الهاشمية ليست امر جديد على الهاشميون

 ٢٢اضاءة واشار المهندس خشمان الى ان 
 وشارع الحمام مساء الف شمعة في شارع القدس عربية

امس االول بمشاركة عربية واسعة ما هو اال اليصال 
رسالة بان االردنيون ال يقبلون التفاوض ولو على شبر 

  .واحد من فلسطين

والقى جهاد العواملة كلمة ابناء الشهداء موجها 
" رسالة لجاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين قائال 

ات الرأيال ونحن نرفع على الحق صادق القول واالفع
   واالعالم

واشار الزميل االعالمي ابراهيم العواملة الى ان 
موردنا هاشمي وان شحت الموارد دافعه هاشمي طهور 
رفع شأن الوطن وجعل لها مكانة بين االوطان مكانة 

  .متميزة

وفي ختام المهرجان اصدر ابناء عشائر العواملة 
دوا فيه التفافهم حول والمشاركين من ابناء الوطن بيانا اك

القيادة الهاشمية وان جاللة الملك هو حامي المقدسات 
االسالمية والمسيحية في القدس الشريف وهي حق غير 
قابل للنزع وال التنازع رافضين الوطن البديل والتوطين 
والتخلي عن القدس وهي ثوابت وطنية غير قابلة للنقاش 

  .وال التفاوض

  ٢ ص٢١/٤/٢٠١٩ الرأي

 * ** * *  

تجسيد لتالحم شعبي  ...الحالة األردنية
 ورسمي مع القيادة

  

الموقف الشعبي  -فتحي األغوات . د- عمان 
الداعم والمساند للموقف الرسمي، الذي عبر عنه الشارع 
االردني بأكثر من شكل سواء بالمسيرات وبيانات التأييد 
لمواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني، جسد الحالة 

ية، التي تعكس حقيقة وقوة التالحم الشعبي االردن
  .والقيادة

الدكتور بدر ماضي استاذ علم االجتماع 
السياسي قال ان القرار الرسمي بحاجة دائما الى موقف 
شعبي يدعمه، موضحا أن القرار الشعبي كان مقيدا في 
الحالة االقتصادية الصعبة وعدم الثقة بين الحكومة 

شعبي تجاوز هذه االزمة بثقته والشعب، إال أن الموقف ال
  .برأس الدولة جاللة الملك

وقال ماضي ان االرادة الشعبية والرسمية 
متقاربة وموحدة حيال المفاصل الرئيسية، التي تشكل 
الثابت االردني وان هذا التقارب يجب ان يترجم الى 



  
  ٢٩٧ 

مضمون سياسي، وان الدولة االردنية اكبر من اي 
  .تهديدات

قف الشعبي يساند وبكل قوة ولفت الى أن المو
صانع القرار السياسي المطالب بضرورة استجرار قرارات 
اقتصادية والتأسيس لحالة جديدة بان الشعب االردني هو 

  .جزء من صناعة القرار

مدير مركز الدراسات االستراتيجية في .. .<<
الجامعة االردنية الدكتور موسى شتيوي قال إن الرسالة 

 االردن ملتزم في الثوابت الوطنية المهمة، تتمثل بان
العليا، مشيرا بهذا الصدد الى المكاشفة الملكية حول 
الضغوطات وما يرفضه االردن من امالءات خارجية، الفتا 
الى أن التالحم بين الشعب والقيادة هو قضية اساسية 
في دفاع الملك بقوة عن المصلحة الوطنية االردنية 

  .العليا

طراف تحاول خلق بلبلة، اشار الى أن بعض اال
وانه من غير المستبعد محاولة البعض استغالل بعض 
القضايا الثانوية التي تسعى لخلق انقسامات واستغالل 
دول لهذه المواقف، منبها من ان الحروب انتقلت الى 

  .الجيل الرابع والخامس عبر الشائعات

وأكد شتوي ضرورة ان تسهم المؤسسات الوطنية 
او غير الرسمية المعنية في شرح  الرسمية اءسو

وتوضيح ما يواجهنا من مصاعب واخطار وتوضيح حدود 
ما يتخذ من قرارات بكل شفافية ووضوح، وضرورة ان 
تكون البوصلة هي المصلحة الوطنية وأن التكاثف حول 
القضايا التي تهم الوطن بكل مسؤولية، بما يخدم ويدعم 

  .الجهود الملكية

  ٢ ص٢١/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

القرار األميركي بشأن الجوالن مقدمة : منتدون
  لضم الضفة الغربية

  

دعا مشاركون في الصالون السياسي  -أردني
: الذي نظمه مركز دراسات الشرق األوسط السبت بعنوان

التداعيات . .الموقف األميركي من الجوالن المحتل
والموقف العربي المطلوب، إلى بلورة تحرك عربي موحد 

واجهة القرار األميركي بمساندة من االتحاد األوروبي لم
وروسيا والصين لما يمثله من انتهاك لميثاق األمم 

 .المتحدة وقرارات الشرعية الدولية

وأكدوا ضرورة مساندة ودعم الموقفين األردني 
والفلسطيني الرافضين لصفقة القرن ومشاريع تصفية 

 .القضية الفلسطينية

اسية واألكاديمية وحذرت الشخصيات السي
المشاركة من خطورة القرار األميركي بشأن الجوالن ألنه 
يأتي ضمن استحقاقات صفقة القرن، ويمهد لنسف كافة 
مبادرات السالم ومصالح الشعب الفلسطيني، وأنه مقدمة 

 .لضم الضفة الغربية للسيادة اإلسرائيلية

واعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد 
 أدار اللقاء أن الموقف األميركي تجاه نوفل الذي

ًاالعتراف بضم إسرائيل للجوالن لم يكن مفاجئا في ظل 
العداء األميركي للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية، وضمن استحقاقات ما يسمى بصفقة القرن، 

الفعل الضعيفة من الدول  ًمشيرا إلى ما وصفه بردة
 تجاه هذا - ستثناءات محدودةبا -العربية واإلسالمية 

القرار، فيما أن بعض الدول العربية تسير باتجاه خطوات 
 .التطبيع مع إسرائيل

وأشار األمين العام للحزب الوطني الدستوري 
الدكتور أحمد الشناق إلى مخاطر القرار األميركي بأنه 
ينسف حل الدولتين وكافة مبادرات السالم المستندة على 

 الدولية، ويأتي ضمن عدة إجراءات قرارات الشرعية
أميركية لتطبيق صفقة القرن، منها قرار االعتراف 
بالقدس عاصمة إلسرائيل ووقف دعم األونروا ووقف 

 .نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن
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ًودعا الشناق للتحرك عربيا من خالل قرار موحد 
لمؤتمر يواجه القرار األميركي المتعلق بالجوالن، والدعوة 

دولي بمساعدة دول االتحاد األوروبي وروسيا والصين 
للعودة إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي لمواجهة هذا 
القرار، كما أكد أن حل األزمة السورية يساهم في تمتين 

  .الجبهة السورية لمواجهة هذا القرار

  ٢١/٤/٢٠١٩بترا 

* * * * *  

 إطـالق أوبريـت القـدس عربيـة
  

ضمن الرسالة التي حملها تلفزيون  - عمان
فلسطيني ممثلة بمجلس ادارة المؤسسة بتبني هموم 
وآمال وطموحات أمتنا وما تتعرض له فلسطين والقدس 
الشريف من هجمة شرسة بشكل خاص، لكون القناة 
حملت على عاتقها إبراز التراث الفلسطيني والتمسك 

ٕها واقامة بالهوية الفلسطينية أرضا وقضية حتى استعادت
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وبالشراكة مع 
الشاعر رامي اليوسف يستعد تلفزيون فلسطيني إلطالق 
أوبريت صور بنظام الفيديو كليب بعنوان القدس عربية 
جمع من خالله نجوم الغناء من المشرق والمغرب 
والخليج والشام للغناء للقدس العربية، حيث يشارك من 

يت الفنان الكبير عبداهللا رويشد ومن تونس دولة الكو
الفنان القدير لطفي بشناق ومن السعودية الفنان طالل 
سالمة ومن قطر الفنان فهد الكبيسي ومن األردن الفنان 
عمر العبداالت ومن سوريا الفنانة وعد البحري ومن 
لبنان الفنانة دينا حايك، ويكتمل العقد مع الفنان محمد 

 .عساف من فلسطين

علما بأن العمل من كلمات الشاعر رامي 
ٕاليوسف وألحان سليم سالمة وتوزيع طوني سابا وانتاج 
مرئي لتلفزيون فلسطيني، وسيتم إطالق العمل ابتداء في 
ٕحفل فني واعالمي في العاصمة التركية اسطنبول 

وبمشاركة الفنان لطفي بشناق وسيعرض ابتداء على 
 وعلى منصات  أفقي١٠٩٧١شاشة تلفزيون فلسطيني 

  . تلفزيون فلسطيني

الجدير بالذكر أن تلفزيون فلسطيني قناة 
ًمختصة باألعمال الفنية المخصصة لفلسطين تراثا وأرضا  ً
وقضية وهذا أحدث األعمال الفنية التي سبقها عشرات 
األعمال لعدد كبير من الفنانين العرب والفلسطينين 

تتميز ًوسيتبعه حسب التلفزيون أعمال أخرى قريبا 
 .بالتنوع الموضوعي واللون الفني وطبيعة الفنانين

  ٣٣ ص٢١/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الرصيفة تؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية 
 في الوصاية على القدس

  

احتفلت مديرية  - إسماعيل حسنين -الرصيفة 
تربية الرصيفة باالعياد الوطنية، مستذكرة انجازات الوطن 

جاالت، ومؤكدة التفافها حول القيادة في مختلف الم
 الهاشمية، بحضور رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور

مدير شرطة الرصيفة العميد محمد العرينات ونائب مدير و
اوقاف الرصيفة الدكتور عبد الفتاح الديسي ورؤساء 

  .المراكز االمنية ورؤساء مركز التطوير التربوي في اللواء

لتعليم الدكتور رسمي والقى مدير التربية وا
حدرب خالل رعايته االحتفال كلمة اكد فيها على اهمية 
الوالء واالنتماء للوطن ولقيادته الهاشمية الحكيمة التي 
تواصل الليل بالنهار لالرتقاء باالردن الى مصاف الدول 

  .المتقدمة رغم شح االمكانات المالية والموارد االقتصادية

لتربوي محمود وتحدث رئيس مجلس التطوير ا
أن االستقالل صنعه رجال شرفاء من بني هاشم  خاطر

امنوا باهللا وعشقوا حب الوطن وقدموا األرواح في سبيل 
تحقيقه، موضحا أن االستقالل بناء والبناء يحتاج إلى 
رعاية والرعاية تتطلب المحافظة على التماسك وتعميق 
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حب الوطن بالنفوس والقلوب والمحافظة على مكتسبات 
الوطن، مؤكدا تالحم الشعب مع القيادة ودعم مواقف 
جاللة الملك في التصدي للمخططات لتصفية القضية 
الفلسطينية في مقدمتها القدس الشريف، ومتمسكا 
بالوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية في القدس 

  .الشريف

وتبرع رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور بمبلغ 
 تمكين المراة والتي تشرف عليه  الف دينار لصندوق٧٥

وشمل الحفل قصائد  .متقاعدات وزارة التربية والتعليم
شعرية ودبكات وفي نهاية االحتفال تم توزيع الدروع على 

 .مستحقيها

  ٥ ص٢١/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 مسيرة تأييد لمواقف الملك :فعاليات بصيرا
 تجاه القدس والقضية الفلسطينية

  

نظمت الفعاليات  -  المرايات سمير- بصيرا
الشعبية والشبابية والتربوية والتطوعية في لواء بصيرا 

جابت شوارع المدينة،   مسيرة والء وانتماء وتأييد،امس
 فيه المشاركون عن عبر، وانتهت بمهرجان خطابي

وقوف كل األردنيين خلف جاللة الملك عبد اهللا الثاني في 
 أرضه وحق دفاعه عن حق الشعب الفلسطيني في

 .المسلمين والعرب في القدس والمقدسات اإلسالمية

واشتمل المهرجان على كلمات أكدت في 
مضمونها على عروبة القدس وقيمة المدينه المقدسة 

الجهد الدؤوب  لدى األمتين العربيه واإلسالمية مشيرة إلى
الذي يقوم به جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين في 

ًق العربي في فلسطين واعتبار القدس خطا الدفاع عن الح
 .أحمر ال يقبل المساس

ودعى المتحدثون الى لم الشمل واالصطفاف 
خلف الهاشميين باعتبارهم الوصي الشرعي على القدس 

 .ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

  ٥ ص٢١/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

البادية الشمالية يلتفون حول القيادة 
كدون دور الهاشميين في ويؤ.. الهاشمية

 الدفاع المقدسات في القدس
 

التفت  -   حسين الشرعة–البادية الشمالية 
عشائر البادية الشمالية ضمن محافظة المفرق حول 
القيادة الهاشمية المظفرة فيما يتصل بالوصاية الهاشمية 
على المقدسات االسالمية في القدس مشيرين الى دور 

لمقدسات االسالمية الهاشميين في الدفاع عن ا
والمسيحية، معتبرين ان دور جاللة الملك عبداهللا الثاني 
يتماهي وتطلعات الشعب االردني والفلسطيني في آن 

  .معا

واكدت القبائل والعشائر وقوفها خلف القيادة 
الهاشمية وعميدها جاللة الملك عبداهللا الثاني ودعمها 

   لمواقف جاللته الرافضة لصفقة القرن

 القبائل والعشائر خالل المهرجان الكبير واضافت
الذي نظمته مساء اليوم السبت ان االردن بقيادة جاللة 
الملك عبداهللا الثاني سيبقى صخرة منيعة تتحطم عليها 
كافة المؤامرات التي تهدف للنيل منه مشددين على 
التاييد المطلق للثوابت االردنية الرافضة للوطن البديل 

ة الهاشمبة على القدس ومقدساتها موكدين على الوصاي
والحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لحل 

  .>>..الدولتين

 ٢ ص٢١/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 
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الوصاية الهاشمية السند الوحيد : بكيرات
 المتبقي لدعم وحماية األقصى المبارك

  

أكد المشاركون في ندوة القدس في  - عمان
ساء امس السبت ضمير الهاشميين في بيان مشترك م

الئتالف الجمعيات المقدسية في االردن ولجنة فلسطين 
النيابية بيانا اكدوا فيه ان الدفاع عن القدس والمقدسات 
االسالمية والمسيحية حق مقدس يستوجب علينا جميعا 
ان نتكاتف وندعم وقوف كل االردنيين من شتى المنابت 

ني صفا واالصول خلف قيادة جاللة الملك عبد اهللا الثا
واحدا مكونين جبهة داخلية صلبة متماسكة مرددين 
بصوت رجل واحد ال للنيل من القدس ال للوطن البديل ال 

  .للتوطين

وقالوا في بيانهم المشترك الذي جاء في ختام 
الندوة التي عقدتها اللجنة بالتعاون مع ائتالف الجمعيات 
المقدسية في جمعية سلوان الخيرية بعمان وبحضور 

س اللجنة النائب يحي السعود مندوبا عن رئيس رئي
مجلس النواب ومساعد مدير عام اوقاف القدس الشيخ 
ناجح بكيرات، ان الدور االردني الهاشمي في رعاية 
المقدسات ال يمكن بأي حال من االحوال ان يكون 
موضوعا فيه شك او ريب بل هو حتمي ومشروع مهما 

  .بلغت التضحيات

ردنيين لن يتخلوا عن حماية واشاروا الى ان اال
القضية الفلسطينية ودعم شعبها والتمسك بالوصاية على 

  .القدس ومقدساتها بارادة موحدة متماسكة وصلبة

وجاء في البيان اننا في ائتالف الجمعيات 
ال للنيل من : المقدسية في االردن نؤكد الالءات الثالثة

وفهم صفا ال للتوطين، واكدوا وق ال للوطن البديل،،القدس
ة الهاشمية ودعمهم للموقف الرسمي الرأيواحدا خلف 

والشعبي في اردن العزة والكرامة الراسخ والثابت تجاه 
  .القضية الفلسطينية كقضية مركزية لشعبنا وامتنا

وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحي السعود 
ان ما تمر به مدينة القدس شيء مؤلم للغاية وال يجوز 

نيين وحدهم في هذه الظروف الصعبة التي ترك الفلسطي
  .باتت تعصف بالمنطقة بشكل عام وبالقدس بشكل خاص

ودعا السعود للوقوف صفا واحدا خلف القيادة 
الهاشمية للتصدي لكل المخططات التي تحاك ضد االردن 
وفلسطبن، وقال السعود ان الوصايه الهاشمية على 

المقدسيون المقدسات وصاية تاريخية ممتده منذ بايع 
وهي خط احمر وال ١٩٢٤الشريف حسين بن علي عام 

مساس بها وال نتنازل عنها، مضيفا ان الشعب االردني 
يدعم مواقف جاللته تجاه القدس والقضية الفلسطينية إذ 

  .إن اقامة الدولة الفلسطينية مصلحة اردنية عليا

وأكد مساعد مدير عام اوقاف القدس الشيخ 
ه بالندوة أن الوصاية الهاشمية ناجح بكيرات في كلمت

على المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس هي السند 
الوحيد والمتبقي لدعم وحماية ورعاية المسجد االقصى 

واضاف ان الوصاية هي الدرع الواقي ليس فقط . المبارك
لحماية المسجد االقصى المبارك بشكل خاص والمقدسات 

انما درع واقية للحفاظ اإلسالمية والمسيحية بشكل عام و
  .على هوية القدس العربية واإلسالمية وهوية المقدسيين

واكد الشيخ بكيرات، أن االردن هو من منح 
المقدسيين جوازات سفر وعين المئات من موظفي دائرة 
األوقاف اإلسالمية بالقدس لخدمة ورعاية المسجد 

القبر «االقصى وهو من بنى ورمم قبر السيد المسيح 
بكنيسة القيامة، ويدافع عن القدس في كافة » دسالمق

وأضاف أن هذه الرعاية يجب ان تبقى . المنابر الدولية
وتحترم وتساند من كافة العرب والمسلمين واالحرار في 
العالم، موضحا أن اسرائيل بدأت أخيرا باالعتداء على 

  .هذه الوصاية لكنها فشلت وستفشل

اها كل من وتضمنت فعاليات الندوة كلمات الق
رئيس جمعية ديرابان الخيرية الدكتور عمران شريم 



  
  ٣٠١ 

ورئيس جمعية سلوان الخيرية محمد العباسي وقصيدة 
شعرية للشاعر عبد الكريم البكري اكدوا خاللها ان القدس 
بالنسبة لجاللة الملك عبد اهللا الثاني والهاشميين ولالمة 

مكان من بعدهم المكان الذي يفتدى بالمهج واالرواح وال
الذي انتهت اليه رحلة جد الهاشميين رسولنا الكريم في 
رحلة االسراء والمكان الذي ابتدأت منه رحلة المعراج الى 

 .السماء

 ٣ ص٢٢/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

لرعايتها " بوما"حملة عالمية لمقاطعة شركة 
  االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم

 

ملة  ح(BDS)" إسرائيل"قاطعوا "تنظم حركة 
للمالبس واألدوات الرياضية " بوما"موسعة لمقاطعة شركة 

غير الشرعية " اإلسرائيلية"بسبب دعمها للمستوطنات 
على األراضي الفلسطينية، لكونها الراعي الرسمي لالتحاد 

ًلكرة القدم الذي يضم فرقا في مستوطنات " اإلسرائيلي"
 .غير ة على األراضي الفلسطينية" إسرائيل"

حزيران  / يونيو١٥الحملة يوم السبت واختارت 
ًالقادم موعدا للحملة الموسعة على مستوى العالم، وذلك 

 من ٦٧ عاما على احتالل أراضي ٥٢في ذكرى مرور 
 ."اإلسرائيلي"قبل الكيان 

واستعرضت الحملة نماذج لنجوم الكرة 
الفلسطينية الذين أجبروا على اعتزال الرياضة بعد فقد 

بات مباشرة في أرجلهم من الجنود أطرافهم بسبب إصا
 .، ومنهم محمد خليل ومحمود السرسك"اإلسرائيليين"

كما استعرضت الحملة المالعب التي قصفها 
االحتالل بالصواريخ والدبابات، والتضييق على ممارسة 
الرياضة وخاصة قرب الجدار الفاصل، بجانب بناء مقرات 

مغتصبة من على أراض " اإلسرائيلية"األندية الرياضية 
 .الفلسطينيين

ودعت الحملة الجميع إلى التحرك نحو متاجر 
في هذا اليوم لعرض انتهاكات االحتالل بحق " بوما"شركة 

الرياضيين الفلسطينيين، ونشر القضية عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، ومقاطعة منتجات الشركة وحث 

 .الجميع على ذلك

عالم كما ستسلم الحملة فروع الشركة حول ال
  . ناد فلسطيني٢٠٠رسالة احتجاجية من 

  ٢٢/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * * 

حوارة تؤكد التفافها خلف الملك ومواقفه 
  الشجاعة

 

أكد أبناء بلدة حوارة في اربد  - بترا–إربد  
التفافهم خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني في مواقفه 

مدينة القدس الشجاعة الرافضة لتغيير الوضع القائم في 
  .ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

وأكدوا خالل احتفال نظمه نادي شباب حوارة، 
امس، بقاعة كلية نسيبة المازنية، أن األردنيين جميعا 
ًيقفون صفا واحد خلف جاللته تأكيدا على التمسك 
بالثوابت الوطنية والقومية والوصاية الهاشمية على 

 في القدس كخط أحمر المقدسات اإلسالمية والمسيحية
يقف بوجه محاوالت ومخططات تغير معالم المدينة 

  .المقدسة وتهويدها

وقال رئيس النادي راتب طناش وراعي االحتفال 
الدكتور شاهر الشطناوي إن الءات جاللة الملك الثالثة 
برفض نزع الوصاية الهاشمية والتوطين والمساس بهوية 

حية من أجل القدس عبرت عن استعداد األردن للتض
القدس والمقدسات ومقاومة كل الضغوطات أو اإلغراءات 
الرامية لتمرير مخططات التهويد وما يشاع عن صفقة 

  .القرن



  
  ٣٠٢ 

وألقى الشاعر عبدالمهدي الشطناوي قصيدة 
ٕاستذكر فيها روح الكرامة وما تمثله من عزيمة واصرار 

  .على مواجهة التحديات والصعاب وعبور االزمات

  ١٠ ص٢٣/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

نقف خلف الملك في : المخيمات الفلسطينية
  دعمه للقدس ورفضه للتوطين والوطن البديل

 

أكدت المخيمات الفلسطينية  -  بترا–الزرقاء  
في األردن، خالل احتفال أقيم في قاعة لجنة خدمات 
مخيم حطين في الرصيفة امس، دعمها لمواقف جاللة 

ه القضية الفلسطينية وتأكيد الملك عبداهللا الثاني تجا
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

  .في القدس الشريف

وبين وجهاء المخيمات وممثلو مؤسسات 
المجتمع المدني والفاعليات الشبابية والنسائية خالل 

القدس عربية تحت «المهرجان الذي حمل عنوان 
، أهمية وحضره عدد من النواب» الوصاية الهاشمية

التمسك بالثوابت الوطنية ودعم مواقف جاللة الملك الذي 
ًال يدخر جهدا في الدفاع عن القضية الفلسطينية في 
المحافل الدولية كافة ورفض المساس بالوضع القائم في 

  .القدس الشريف

وأشادوا بمواقف جاللته الراسخة وسعيه للوصول 
ضمن إلى حل عادل ومشرف للقضية الفلسطينية بما ي

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على 
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧حدود الرابع من حزيران 

الشرقية وحق الالجئين في العودة والتعويض وفق القرار 
  .١٩٤األممي 

وقال رئيس لجنة خدمات مخيم الزرقاء عامر 
، إن الجموع اليوم ١٣جادو في كلمته باسم المخيمات الـ

 جاللة الملك الذي أعلن للعالم رفضه تقف خلف

للمساومة على القدس ورفضه للتوطين ورفضه الوطن 
البديل، وأن أي محاولة للمساس بالوضع القائم في 

  .القدس ستنعكس آثاره على المنطقة برمتها

وبين رئيس اللجنة االستشارية في مخيم 
الحسين معتصم أبودقة في كلمته باسم اللجان 

المخيمات أن جاللة الملك انبرى للدفاع االستشارية في 
عن القضية الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية والمسيحية 
حينما خفتت األصوات واستسلم البعض، إذ أعلنها رسالة 
للعالم أجمع من خالل رفضه للمخططات الصهيوأمريكية، 
فلطالما حارب الهاشميون بالسالح وحاربوا في وقت 

  .السلم

باب الطالبية بسام طويعة ولفت رئيس نادي ش
خالل كلمته باسم القطاعات الشبابية ان الهاشميين 
يشكلون على الدوام المظلة التي يستظل بها األردنيون 
جميعا من شتى األصول والمنابت، حيث ال أمن وال 

  .استقرار إال بقيادة جاللة الملك

ونوهت عائشة سمارة في كلمة القطاع النسائي 
ن األردنيين جميعا يقفون صفا واحدا في المخيمات إلى ا

خلف جاللة الملك وتأكيد ديمومة الوصاية الهاشمية على 
المقدسات، هذه الوصاية المستمدة من الشرعية الدينية 

  .والتاريخية

واشتمل االحتفال على فقرات فنية وقصائد 
شعرية تغنت بالوطن والقائد الهاشمي وأكدت التمسك 

ٕالقضية الفلسطينية وايجاد حل بثوابت األمة وعلى رأسها 
عادل وشامل يضمن عودة الالجئين الفلسطينيين الى 
األراضي التي هجروا وشردوا منها في دولتهم الفلسطينية 

  .وعاصمتها القدس الشريف

  ١٠ ص٢٣/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

الثـالثـاء المقبـل يـوم للقــدس فـي مـدارس 
 المملكـة



  
  ٣٠٣ 

 

 وزير التربية عمم -  كوثر صوالحة-عمان 
والتعليم الدكتور وليد المعاني على مدارس المملكة 
لتخصيص يوم الثالثاء المقبل الثالثين من الشهر الحالي 
يوما لالحتفال بالقدس والوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات فيها

 ان تخصيص ،وقال الدكتور المعاني في التعميم 
لحفاظ على يوم للقدس ياتي تأكيدا لدور الهاشميين في ا

ٕالمقدسات وابراز الصورة المشرقة للوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس 

  .والممتدة عبر مراحل التاريخ

ودعا وزير التربية والتعليم مديري التربية 
والتعليم ومديري المدارس لتخصيص فعاليات الطابور 

ث عن القدس، الصباحي ليوم الثالثاء المقبل للحدي
 ،وتوعية أبنائنا الطلبة بأهمية القدس والمقدسات فيها

وتعميق ارتباطهم بقيادتهم ووطنهم ومقدساتهم، وبما 
  .ينسجم مع حجم المناسبة وطبيعتها

كما دعا الدكتور المعاني المدارس إلقامة  
نشاطات ثقافية متنوعة ومعارض فنية تعبر عن االرتباط 

 وجدان الهاشميين وأبناء بالقدس وتعكس مكانتها في
 .الشعب األردني

  ٥ ص٢٤/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

 لقبة الصخرة في ًبلدية الكرك تقيم مجسما
 المدخل الشرقي للمدينة

 

تأييدا لمواقف جاللة  -  صالح الفرايه-الكرك 
الملك عبداهللا الثاني بن الحسين في الوصاية الهاشمية 

نهت بلدية الكرك على المقدسات في القدس الشريف أ
اقامة مجسم قبة الصخرة في مدخل الكرك الشرقي في 
ضاحية المرج والذي تم تحهيزة من قبل بلدية الكرك 
الكبرى وباشراف من رئيس البلدية ابراهيم الكركي، وذلك 

لتبقى االقصى كما هي في قلوب ابناء الكرك، كما تم 
تسمية الشارع الرئيسي في منطقة منشية أبو حمور 

  .تابعة لبلدية الكرك الكبرى باسم شارع القدس عربيةال

وبين رئيس بلدية الكرك الكبرى ابراهيم الكركي 
أن اقامة هذا المجسم وتسمية هذا الشارع باسم القدس 
جاء تماشيا مع الوصاية الهاشمية لجاللة الملك عبداهللا 
الثاني على المقدسات في القدس الشريف، حيث ان 

 أنظار كل المؤمنين وهي في قلوب القدس دائما هي محط
الهاشميين واالردنيين ونحن نقف خلف جاللة الملك 
عبداهللا الثاني في الءاته الثالثة في الحفاظ على القدس 

  .والمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف

وأكد الكركي على ان ابناء الكرك دائما هم على 
حيث ان العهد في الدفاع عن القدس والمقدسات 

الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس 
وهي خير   الشريف متجذرة منذ حادثة االسراء والمعراج

وأكبر دليل على أن   ضمان الحترامها والمحافظة عليها
  .الوصاية على القدس هي للهاشميين

وبين الكركي ان الدور الهاشمي في حماية 
بصمته واضحة  دالمقدسات والوصاية عليها هو دور فري

في القدس الشريف سواء في رعاية المقدسات االسالمية 
فقد قام جاللة الملك عبداهللا الثاني  أو المسيحية منها

بدور مهم في الحفاظ على الثقافة والعمارة اإلسالمية في 
القدس فكان األمين على األماكن اإلسالمية المقدسة فيها 

حسين بن طالل وقبله كان جاللة المغفور له الملك ال
ّطيب اهللا ثراه وما إعادة بناء منبر صالح الدين إال أحد 
األعمال المهمة العديدة التي قام بها الهاشميون للحفاظ 
على األماكن المقدسة وصيانتها على مدى العقود 

 .األخيرة

  ٤ ص٢٤/٤/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 
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وزراء الشباب والرياضة العرب يعتمدون 
  ٢٠٢٣اب العربي القدس عاصمة للشب

 

مجلس وزراء الشباب  أدان – وام - القاهرة
االحتالل اإلسرائيلي مبنى  والرياضة العرب اقتحام قوات

اللجنة االولمبية الفلسطينية، فيما وافق على اعتماد 
 .٢٠٢٣القدس عاصمة للشباب العربي 

 في ختام أعمال دورته الثانية -وحث المجلس 
بمقر الجامعة العربية برئاسة  التي عقدت اليوم واألربعين

 الدول العربية على دعم ترشيح -المملكة المغربية 
، مرحبا بقرار ٢٠٢٠القدس كعاصمة للرياضة لعام 

مجلس الجامعة العربية الوزاري باعتماد دولة فلسطين 
عضوا دائما في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب 

   .والرياضة العرب

  ٢٣/٤/٢٠١٩وكالة انباء االمارات 

* * * * * 

السنغال تحتفل بالقدس الشريف كعاصمة 
  دائمة للثقافة اإلسالمية

 

رعاية سفير دولة فلسطين في  تحت – السنغال
المعهد اإلسالمي  السنغال صفوت ابريغيث، عقد في

 القدس إعالنبالعاصمة دكار احتفالية كبيرة بمناسبة 
 .العاصمة الدائمة للثقافة اإلسالمية

حتفال مداخالت لعدد من الشخصيات وتخلل اال
، "مامور امباكي" الشيخ أبرزهمالدينية والسياسية واألدبية 

حفيد مؤسس الطريقة المريدية العريقة، ومدير مدارس 
، كذلك "احمد بامبا" في السنغال وجامعة الشيخ األزهر

محمد "، والشيخ "محمد سعيد با"العالمة المعروف األستاذ 
لفتوى اللبنانية في غرب افريقيا، ممثل دار ا" العوض

، باإلضافة "امنستي"مدير عام منظمة " سيدي غساما"و
لمنسق حركة التضامن السنغالية مع فلسطين التربوي 

والكاتب والمناضل " مدياي مبودج"والمناضل المعروف 

باسم الحملة السنغالية إلطالق " فاضل ضيا"المعروف 
لمستعرب المعروف سراح األسرى الفلسطينيين واألديب ا

 .رئيس نادي السنغال األدبي والثقافي" فاضل غيي"

وبدأت الفعالية بعزف النشيدين الفلسطيني 
والسنغالي ثم تعاقبت الكلمات التي أكدت بمجملها على 

 المركزية، وان األمةان فلسطين والقدس هي قضية 
ٕالدفاع عنها هو واجب ديني وانساني، وان المدينة 

 عاصمة إاللة من قبل إسرائيل لن تكون المقدسة والمحت
 .سياسية لدولة فلسطين آجال أم عاجال

القدس  "وشهد نهاية الحفل، توزيع جوائز
على تسعة من المستعربين المتميزين في " الشريف

مجاالت الشعر والكتابة والمقال والبحث واألدب والصحافة 
والفن، والجدير ذكره ان الحفل قد تميز بحضور جماهيري 
ودبلوماسي حاشد كما تميز بتغطية مباشرة وشاملة 

، "أخبار السنغال "أبرزها متميزة إعالميةلمجموعات 
كذلك تميز الحفل بمشاركة الفنانة ". سين اكسيبار"و

والتي قدمت أغنية " سعيدة بنت تشيام"السنغالية الكبيرة 
حازت على إعجاب الحضور، علما " القدس الشريف"عن 

لى جائزة أفضل فنانة وصوت في نفس أنها حازت أيضا ع
 .حفل التكريم

وفي سياق متصل، قام السفير ابريغيث بتكريم 
" دالل درويش"و" سميرة فارس"سيدات الخير واإلحسان 

رئيسة جمعية الهدى الخيرية وهي أكبر جمعية للعون 
االجتماعي في السنغال، وقدم لهما شهادة المواطنة 

" القدس الشريف "ة وجائزةالفخرية في العاصمة الفلسطيني
  .٢٠١٨ متبرعات للعام كأفضل

 ٢٤/٤/٢٠١٩وكالة معا اإلخبارية 

* * * * * 

التاريخ لن يرحم من يقف خارج : الكباريتي
  سرب القدس

 



  
  ٣٠٥ 

 اكد رئيس غرفة تجارة االردن العين - عمان 
نائل الكباريتي ان التاريخ لن يرحم احد يقف خارج 

عاصمة االبدية لدولة السرب في مناصرة قضية القدس ال
واشار خالل مشاركته اليوم .فلسطين والدفاع عنها

االربعاء بافتتاح قمة التعاون االقتصادي التركي العربي 
للغذاء والزراعة وتجهيزات الفنادق بمدينة اسطنبول 
التركية، الى الدور الذي يتحمله مجتمع االعمال بهذا 

مع العرب الخصوص والروابط التاريخية القوية التي تج
مع تركيا، مؤكدا ان ما يجمع الطرفين اكبر من التجارة 
واالعمال وهو االحترام المتبادل والتفاهم المشترك 

 .>>...والثقة

 شركة ١٥٠٠يشارك بالقمة أكثر من و... <<
ورجل أعمال من الدول العربية باالضافة إلى أكثر من 

 شركة عارضة لدعم حركة التبادل التجاري التركي ٢٠٠
العربي، والعربي العربي من خالل تسهيل إبرام الصفقات 
التجارية وتسويق الفرص االستثمارية والحصول على 

 .وكاالت تجارية

  ٧ ص٢٥/٤/٢٠١٩الدستور 
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نقف خلف الملك في مواقفه : عشيرة الرقاد
  ًالصلبة دفاعا عن القدس ومقدساتها

 

 جاللة اكد ابناء عشيرة الرقاد وقوفهم خلف قيادة
الملك عبد اهللا الثاني ومواقفه المشرفة تجاه القدس 
ومقدساتها االسالمية والمسيحية، وانها ثوابت اردنية لن 
تحيد عنها مهما عظمت التحديات، مثمنين جهود جاللته 
الدؤوبة في الحفاظ على عروبة القدس وهويتها، وان 
االردن سيبقى الظهير لالشقاء الفلسطينيين في سعيهم 

يل حقوقهم المشروعة في اقامة دولتهم المستقلة لن
  .وعاصمتها القدس الشريف

وخالل المهرجان الخطابي الذي اقامه ابناء 
عشيرة الرقاد في منطقة المشيرفة وحضره حشد غفير من 
ابناء منطقة احد القيت العديد من الكلمات التي عبرت 
 عن اعتزاز ابناء عشيرة الرقاد بمواقف االردن الثابتة
بقيادة جاللة الملك ومساعي جاللته في حمل القضية 

صنع  الفلسطينية الى كافة المحافل الدولية وعواصم
القرار والذود عنها بكل حزم وصالبة، حيث نجح جاللته 
في حشد الدعم الدولي لمواقف جاللته العادلة وتأكيد 
وصايته على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 

  .الشريف

 رئيس المجلس القضائي االسبق محمد والقى
صامد الرقاد كلمة قال فيها ان مؤامرات الصهيونية 
ومؤيديها وخاصة الحركة االنجيلية المتصهينة قد اشتدت 
هذه االيام في ظل هذه الظروف التي يعاني منها العالم 
العربي، االمر الذي يتطلب ان يقف العرب صفا واحدا 

 تستهدف تصفية القضية لمواجهة هذه المؤامرات التي
الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته 

  .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

ودعا ابناء الشعب االردني للوقوف خلف القيادة 
الهاشمية الشجاعة التي تحمل هم القضية الفلسطينية 

  .لتبقى فلسطين عربية اسالمية

لرقاد في وقال الفريق اول المتقاعد محمد رثعان ا
ان الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية : كلمته

والمسيحية في القدس ترتكز في بعدها الديني على 
النسب الهاشمي وشرعيته، وسياسيا على نصوص 
معاهدة السالم والقرارات الدولية والدعم الدولي من قبل 

  .زعماء العالم لهذه الوصاية

هود جاللة واكد على الدعم الكامل والمطلق لج
الملك عبد اهللا الثاني في سبيل الحفاظ على المقدسات 
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االسالمية والمسيحية في القدس الشريف ووقوف ابناء 
وبنات العشيرة خلف جاللته، ضد كل االهداف والمرامي 
الخبيثة التي من شأنها زعزعة امننا واستقرارنا، ورفض 

  .اي حل على حساب االردن

 المتقاعد الدكتور من جانبه اكد اللواء... <<
محمد خلف الرقاد ان الءات جاللة الملك الثالثة، الءات 
مباركة تعكس مواقف االردن والهاشميين الثابتة، 
والمطلوب ان يقف الجميع صفا واحدا مع جاللته قوال 

  .وعمال في وجه المد الصهيوني المتغطرس

سالم على الحسين بن علي ضجيع «وقال 
اهللا االول الشهيد على بوابات االقصى، وسالم على عبد 

االقصى، وسالم على روح الحسين بن طالل الذي اذن 
ان القدس قدسنا وستبقى لنا ولن : في الناس يوما فقال

نفرط بذرة من ترابها الطهور، وسالم على الملك عبد اهللا 
الثاني المعزز الذي اخذ على نفسه عهدا بان ال يتخلى 

واعرب  على المقدساتعن الدور الهاشمي في الوصاية 
العميد الركن المتقاعد احمد سعود الرقاد في كلمته عن 
الحب والوالء لجاللة الملك عبد اهللا الثاني ، مشيدا 
بالموقف االردني الثابت تجاه القدس والقضية الفلسطينية 
ورفض ما يسمى بالوطن البديل ومشاريع تصفية القضية 

  .الفلسطينية

 كلمة نيابة عن وقال ضياء عيد الرقاد في
القطاع الشبابي ان تكريس الوصاية الهاشمية على 
القدس ومقدساتها هي اعتراف صريج بدور الهاشميين 
في الدفاع عن القدس والمقدسات وهي تفويض لجاللة 
الملك باتخاذ كافة االجراءات للتصدي للمؤامرة 
الصهيونية، وانقاذ االقصى من براثن االحتالل االسرائيلي 

  .القدس عربية اسالميةلتبقى 

والقى محمد ابو الفحم كلمة اشاد فيها بدور 
الهاشميين في رعاية وحماية المقدسات االسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف، مثمنا الدور الكبير الذي 

يقوم به جاللة الملك عبد اهللا الثاني في كافة المحافل 
 الدولية نصرة للقضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب
الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

  .الشرقية

ورفع ابناء عشيرة الرقاد في ختام المهرجان  
  .>>...الى جاللة الملك عبد اهللا الثانيبرقية 

نؤكد وقوف عشائر الرقاد خلف جاللة الملك 
  .المفدى

  ٢٥/٤/٢٠١٩الدستور 
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مسيرة تأييد لمواقف الملك من القدس 
  لمقدسات في مغير إربدوا

  

أبناء بلدة المغير  عبر –  محمد قديسات–اربد 
في إربد عن تأييدهم لمواقف جاللة الملك في الدفاع عن 
القدس والمقدسات خالل مسيرة عقب صالة الجمعة تحت 

وصوال الى دوار الشهداء " كلنا معك والقدس لنا"شعار 
 اليها وردد المشاركون في المسيرة التي دعا .بالبلدة

المجلس المحلي في البلدة واستقرت في ميدان الشهداء 
ًبالبلدة حيث اقيم مهرجان خطابي تأييدا ووالء لقائد  ً
الوطن ومواقفه الداعمة والراسخة للقضايا االسالمية 

  .والعربية وبمقدمتها القدس والقضية الفلسطينية

وحيا المشاركون بالمسيرة مواقف الملك الثابتة 
 الفلسطينية وتمسكه بالوصاية الهاشمية تجاه القضية

على المقدسات الدينية في القدس مؤكدين اعتزاز الشعب 
االردني بكل مكوناته السياسة والشعبية بالمواقف 
الشجاعة التي ينتهجها جاللته في التصدي للمؤمرات 
والضغوطات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية وتسعى 

  .>>...لتهويد المدينة المقدسة

وأكد المتحدثون الدكتور هايل الداود ... <<
وزير االوقاف االسبق واللواء متقاعد موسى الخليلي 
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وعضو الالمركزيه منير غرايبه ورئيس اللجنة المحلية 
لمنطقة المغير منذر القبالن والدكتور احمد موسى 
عودات وغازي القبالن وايمن على الصياحين والمحامي 

 خط أحمر بالنسبة حاتم القصاص على أن القدس
للهاشميين واألردنيين وأن الوصاية الهاشمية على 

  .>>...المقدسات خير دليل على ذلك

إن جاللة الملك يمثل صوت " وقالوا... <<
الحكمة والعقل واالعتدال والوسطية وصوت جاللته 
مسموع عند كل االطراف وتحركاته فعاله لدى الدول 

لعالم اإلسالمي وان العربية ودول والدول األوروبية وا
الموقف الملكي المشرف طمأن األردنين جميعا وبعث 
برسائل لكافة دول العالم بوضوح الموقف االردني الثابت 

  ".تجاه القدس والمقدسات االسالمية والمسيحي

الى أنه وبالرغم من قسوة الهجمات "واشاروا 
والممارسات اإلسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى تهويد 

ومقدساتها، إال أن الموقف الهاشمي بقيادة جاللة القدس 
الملك والمتمثل بجهود جاللته في تأكيد الوصاية 
الهاشمية والرعاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في هذه المدينة قد أحاط هذه المقدسات بحصن منيع 
حماها من الضياع والطمس والزوال وان جاللته هو 

 .عبات القضية الفلسطينيةًاألكثر وعيا ومعرفة بتش

 ٣ ص٢٧/٤/٢٠١٩الرأي 
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القدس "آالف األردنيين يشاركون في مهرجان 
  "بوابة النصر

اآلالف من  شارك – بترا –الشونة الجنوبية 
األردنيين من مختلف محافظات المملكة بمهرجان القدس 
بوابة النصر الذي نظمته جماعة اإلخوان المسلمون مساء 

 .عة بمنطقة سويمة في الشونة الجنوبيةاليوم الجم

وقال المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين عبد 
الحميد الذنيبات نلتقي اليوم بجوار أبي عبيدة وشرحبيل 

وفي اقرب نقطة الى فلسطين المباركة وقلبها القدس داعيا 
األردنيين واالردنيات أن يكونوا راس الحربة لمواجهة 

  .لمدعوم من الغرب المشروع الصهيوني ا

وأكد وحدة الموقف األردني رسميا وشعبيا لمواجهة 
صفقة القرن مطالبا الحكومة بترجمة هذا التالحم الى برامج 
ٕعملية واعالمية والغاء صفقة الغاز واعادة النظر بالعالقات  ٕ

  .مع االحتالل االسرائيلي

وبين أن قوة األردن تكمن في حصانة جبهته 
ف مع القدس ال يحول دون التوجه الداخلية وان الوقو

للداخل األردني داعيا القوى السياسية والشعبية للتوحد على 
الحد األدنى لتعظيم نقاط االتفاق إلنقاذ البلد وحمايته من 

  .كل المؤامرات

من جهته أكد األمين العام لحزب جبهة العمل 
اإلسالمي المهندس مراد العضايلة موقف الشعب األردني 

ل مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية وألي الرافض لك
الشعب " ًمساس بهوية القدس العربية واإلسالمية ، مضيفا 

األردني يقولها بصوت مدو بأن القدس واألقصى ليسا للبيع 
وأننا نجوع وال نفرط بفلسطين، فالدفاع عن القدس وحيفا 

  ".هو دفاع عن عمان والسلط والمدن األردنية

الشعبين األردني والفلسطيني وأضاف العضايلة أن 
سيسقطون صفقة القرن التي يريدون منها أن نتنازل عن 
فلسطين وعن القدس وعن حق عودة الالجئين، نقول لهم 
دماؤنا فداء لفلسطين ولألقصى وهي سبيل التحرير وال 
سبيل غيره، وهذه مهمتكم يا أهل األردن التي انتدبكم لها 

  ".رسول اهللا وهي الجهاد والتحرير

أنتم اليوم على "ًوخاطب العضايلة الحضور قائال 
مقربة من القدس وفلسطين، فالقدس ليست فقط المسجد 
األقصى بل نحن اليوم على أرض القدس وحيفا وعكا ويافا 
ًمن أرض القدس، فالقدس ليست ترابا فقط، والدفاع عن 

  ".القدس دفاع عن األردن وفلسطين

 والمرابطات في ووجه العضايلة التحية للمرابطين
ًالمسجد األقصى وللمقاومين على أرض فلسطين، مستنكرا 
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ما تقوم به بعض األنظمة العربية من هرولة للتطبيع مع 
  .االحتالل

يا أهل األردن إن مهمتكم التحرير فال : "وأضاف
تحيدوا عن ذلك، مستذكرا بطوالت األردنيين التي سطروها 

بطوالت على أرض في باب الواد والكرامة وغيرها من ال
  ".فلسطين

كما نعى العضايلة المرحوم الدكتور عبد اللطيف 
ًعربيات مشيدا بمواقفه الوطنية وخدمة الدعوة اإلسالمية 

  .وقضايا األمة، ودوره في نهضة األردن وازدهاره

وتحدث الطيار يوسف الدعجة عن موقف الرئيس 
ٕاألميركي ترمب المنحاز للصهيونية واعالنه االعتراف 

القدس عاصمة السرائيل وخطته المعروفة بصفقة القرن ب
لتصفية القضية الفلسطينية داعيا األردنيين للوقوف خلف 
قيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني لمواجهة الضغوط الدولية 
لتغيير موقفه الثابت من القضية الفلسطينية وعروبة 

  .القدس

 ٣ ص٢٧/٤/٢٠١٩الرأي 
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ظيف ساحات األقصى معسكر تطوعي لتن
  والمقابر بالقدس

 

آالف المتطوعين في  يشارك – القدس المحتلة
العاشر لتنظيف ساحات المسجد " ًالقدس أوال"معسكر 

األقصى المبارك والمقابر المحاذية له في مدينة القدس 
 .المحتلة

أن عشرات الحافالت " صفا"وأفاد مراسل وكالة 
 والمدن الساحلية والسيارات من مناطق الجليل والمثلث

 مدينة القدس لنقل آالف إلىوالنقب في اتجاهها اآلن 
المتطوعين والمتطوعات من الداخل الفلسطيني للمشاركة 

   .العاشر" ًالقدس أوال"في معسكر 

وأشار إلى أن أعمال المهرجان التطوعي انطلقت 
ًاليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا، وسيتم من خالله 

 المبارك والمقابر األقصىلمسجد تنظيف ساحات ا
 إرشادية جانب ورشات ثقافية تعليمية إلىالمحاذية له، 

لكافة الفئات العمرية، وترميم بعض المدارس والبيوت في 
  .البلدة القديمة وحي سلوان

وأضاف مراسلنا إلى أن المعسكر سينتهي بتجمع 
المتطوعين في المسجد القبلي للمشاركة في احتفالية 

ويقام هذا  .لمعسكر وذلك بعد صالة الظهرإنهاء ا
المعسكر للسنة العاشرة على التوالي حيث تنظمه الحركة 
اإلسالمية في الداخل الفلسطيني من خالل مؤسساتها 

، مؤسسة الفرقان، اإلغاثة، جمعية األقصىجمعية 
  .مؤسسة القلم، مؤسسة صمود ومهارات

  ٢٧/٤/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 
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ليات شعبية تؤكد دعمها لمواقف افع: الزرقاء
 الملك بالقضية الفلسطينية والقدس

 

 فعاليات ت أكد-  الزرقاء - إحسان التميمي
شعبية وأهلية في محافظة الزرقاء، وقوفهم خلف قيادة 
جاللة الملك عبداهللا الثاني ودعم صموده ومواقفه فيما 

اء ذلك خالل يتعلق بالقدس وبالقضية الفلسطينية ج
مشاركتهم في اللقاء الوطني الذي اقيم في جمعية 
محافظة نابلس بالزرقاء وبمشاركة جمعية ابناء اللد 
الخيرية وتجمعاتهم لدعم وتأييد مواقف جاللة الملك 
الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وعروبة القدس 
ومشروعية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات 

  . االسالميةالمسيحية و

وقال رئيس جمعية نابلس نادر البكري إن 
األردني من جميع االصول والمنابت يقفون صفا واحد 
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خلف قيادة جاللة الملك، وأن موقف الهاشمين من 
هو إرث مجد هاشمي ”القدس واضح وضوح الشمس 

وأضاف في . ”وواجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات
 المئات إن الرعاية كلمة القاها في اللقاء الذي حضره

الهاشمية والوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في مدينة القدس هو امر منتهي التنازل عنه مهما كلف 
الثمن وان رعاية الهاشميين للمقدسات هي ارث تاريخي 

  .لساللتهم الطاهرة

وأكد البكري وقوف األردنيين في خندق القيادة 
لذي ال بديل عنه إلنهاء الهاشمية فالقدس هي األساس ا

الصراع التاريخي ووصوال إلى قيام الدولة الفلسطينية 
على التراب الفلسطيني، مضيفا أن الوصاية الهاشمية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

  .مسؤولية تاريخية، يتشرف األردن ويستمر بحملها

من جهته قال رئيس جمعية اللد محمود حوسة 
ة واجب وطني يأتي للتأكيد على الوقوف خلف ان المسير

القيادة الهاشمية الحكيمة ودعم مواقفها المشرفة والتي 
تظهر منعة االردن وقوتها في وجه صفقة القرن والموقف 
الحقيقي والذي لطالما كان موقف الهاشميين من القدس 

  .والمقدسات فيها

واضاف حوسة ان الموقف االردني ثابت واكد 
 الملك اكثر من مره مؤكدا وقوف كافة ابناء عليه جاللة

الشعب االردني حلف قيادته الحكيمة في وجه اي مؤامرت 
قد تحاك على قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية او 

  .على المقدسات االسالمية والمسيحية

من جهته قال المهندس محمد عمران البوريني 
ا يتعلق ان جاللة الملك صاحب موقف ثابت اليتغير عندم

االمر في قضية القدس والمقدسات واضاف البوريني ان 
هذا اللقاء يأتي للتأكيد على الوقوف خلف القيادة 
الهاشمية الرشيدة ودعم المواقف المشرفة والتي اظهرت 
حقيقة االردن وصموده في ظل الظروف الصعبة التي تمر 

فيها المنطقة خصوصا فيما يتعلق بصفقة القرن وموقف 
 الرافض الي انهاء للقضية الفلسطينية دون االردن

  .حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة

وقال نجيب القدومي ان مواقف جاللة الملك 
عبداهللا الثاني هي مواقف مشرفة وتأتي للدفاع عن قضية 

  .العرب والمسلمين المركزية

واكد القدومي ان مواقف الملك ثابتة وان دعمه 
رعي على كل عربي وكل مسلم وتأييد صموده واجب ش

  .للدفاع عن المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

ودعا القدومي الى دعم صمود جالله الملك 
 .والتأكيد على ارث الهاشمين في المقدسات وحمايتها

  ٩ ص٢٨/٤/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

 

المتقاعدون العسكريون يؤكدون دعمهم 
  دساتللوصاية الهاشمية على القدس والمق

  

تجمع اربد  أكد –  بترا–دير ابي سعيد 
للمتقاعدين العسكريين دعمه للوصاية الهاشمية على 
القدس والمقدسات، ودعمه لمواقف جاللة الملك عبداهللا 
الثاني المناصرة للقدس عاصمة فلسطين ورفض التهويد 

  .وللتوطين وصفقة القرن

وحيا التجمع خالل احتفال أقامه امس، في 
ش الرياضية السياحية بذكرى معركة الكرامة مدينة برق

الخالدة، ورعاها نيابة عن رئيس هيئة األركان المشتركة 
قائد المنطقة العسكرية الشمالية، بحضور كبار ضباط 
المنطقة وكبار الضباط المتقاعدين في محافظة اربد، 
جاللة الملك وأرواح شهداء الجيش العربي أبطال الكرامة 

عارك الشرف والرجولة التي خاضها الخالدة وأبطال م
  .ًالجيش دفاعا عن الوطن وعن القدس
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واستذكر رئيس التجمع العميد المتقاعد محمد 
مناجرة جوانب من استبسال أبطال الجيش في معركة 
الكرامة التي أعادت الكرامة لألمة من خالل بطوالت 

  .وتضحيات جيشنا العربي

ة وأكد أهمية وضرورة رص الصفوف خلف جالل
الملك في دعم مواقف جاللته المناصرة للقدس ولفلسطين 
ولإلسالم والعمل على تكريس القيم اإليجابية التي تحقق 
للوطن وألبنائه الخير ليبقى وطننا يحتذى بقمم شامخة 

  .من البناء واإلنجاز واالعتزاز

وهنأ رئيس جمعية كفرابيل الثقافية الدكتور 
ًالوطن جيشا وأمنا محمد مسرات، جاللة الملك وأبناء 

ًوشعبا باألعياد الوطنية التي تتزامن مع مواقف عز 
لجاللة الملك تجاه القدس والمقدسات، فيما أكد مدير 
مدينة برقش الرياضية عمر الفقيه اعتزاز أبناء كفرابيل 
بجاللة الملك وبالجيش واألمن وبمواقف جاللته النابعة 

الدفاع من إرث الوصاية الهاشمية على المقدسات و
  .عنها

وتخلل االحتفال فقرات غنائية وقصائد شعرية 
معبرة للطفلتين رغد جرادات وبيسالن ابو الهناء ووصالت 

الجيش –موسيقية لفرقة موسيقات القوات المسلحة
العربي، وحضر االحتفال جمع كبير من المتقاعدين 
العسكرين في محافظة اربد ولواء الكورة ووجهاء ورؤساء 

   في اللواء،هيئات شعبية

ًوسلم راعي االحتفال دروعا تكريمية لمشاركين 
في معركة الكرامة من الجيش العربي ولناشطين في 

  .الخدمة العامة في اللواء

 ١٣ ص٢٨/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * * 

  ًمهرجان خطابي في ذيبان تأييدا لمواقف الملك
  

جمعية المتقاعدين  نظمت –  بترا–مأدبا 
 التعاونية في مقرها بمنطقة دليلة العسكريين، بني حميدة

ًالحمايدة في ذيبان اليوم السبت، مهرجانا خطابيا تأييدا  ً ً
لمواقف جاللة الملك في مواجهة الضغوطات التي تمارس 

 .على األردن

واكد رئيس الجمعية سالمة الهروط أننا نردد ما 
ال للوطن البديل ال للتوطين وال للتنازل : قاله جاللة الملك

 .وصاية الهاشمية عن القدس والمقدساتعن ال

إن "وقال العميد المتقاعد الدكتور أحمد قبيالت 
األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، سيواجه كل 
المؤامرات التي تحاك عليه سواء من الخارج أو من أبناء 
جلدتنا، نقف مع قائد الوطن وقف أجدادنا مع الهاشميين 

 ."لمؤامراتفي وجه كل الضغوطات وا

بدوره، قال نائب رئيس بلدية ذيبان محمد 
الرواحنة إننا نقف مع جاللة الملك للدفاع عن األمة 
ًوالمقدسات، مؤكدا أن األردن يثبت دائما أنه منارة لألمة  ً

 .وشعبها حصن منيع عن مصالح األمة

وألقى عدد من المتقاعدين الذي شاركوا في 
هم خلف جاللة الملك، المهرجان، كلمات أكدوا فيها وقوف

كما ألقى الشاعر إبراهيم الرواحنة قصيدة شعرية عبر 
فيها عن دعم مواقف جاللة الملك في وجه الضغوطات 

 .والمؤامرات

 ١٣ ص٢٨/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * * 

" التحضيرات اليهودية الجارية لبناء الهيكل"
  ضمن أيام القدس الثقافية

 

 )سورية(خصصت مؤسسة القدس الدولية 
الثقافي لشهر نيسان بمحاضرة علمية قيمة، ألقاها  يومها

اإلسرائيلي، الدكتور إبراهيم  الباحث المتخصص بالشأن
للدراسات  عبد الكريم؛ رئيس التحرير في مركز األرض
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التحضيرات اليهودية الجارية لبناء : "الفلسطينية، بعنوان
م، في قاعة ٢٤/٤/٢٠١٩وذلك صباح األربعاء  ،"الهيكل

بحضور الدكتور خلف  حاضرات بمكتبة األسد الوطنية،الم
 المفتاح؛ المدير العام للمؤسسة، والدكتور محمد مصطفى

ميرو؛ رئيس اللجنة الشعبية السورية لدعم الشعب 
الفصائل الفلسطينية، وممثلي  الفلسطيني، والسادة ممثلي

اإلسالمية،  سفارات السودان والجزائر وجمهورية إيران
 .وفكرية وسياسيةونخب علمية 

ُافتتحت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت؛ َ ًإكراما  ُِ
ّألرواح شهداء األمة، ثم تبعها النشيدان العربيان؛ 

-ثم استهل الدكتور المفتاح؛ . والفلسطيني السوري

بإضاءة على واقع   المحاضرة-المدير العام للمؤسسة
القدس في ظل التطورات السياسية المتسارعة، على وقع 

، وما تضمره من مخططات جديدة ترمي "القرن فقةص"
ال "الفلسطينية؛ لذلك  لتفتيت المنطقة، وتصفية القضية

 بد من التركيز على دحض مقولة أن األثر الديني يشكل

لكيان سياسي، يدخل العالم في فوضى " صك تمليك"
ًاإلمبراطوريات بنت وتركت آثارا  حدود ال نهاية لها؛ فتلك ْ

حجة لتملك  ية مادية، ال يمكن لها أن تكوندينية وثقاف
، كما "ًأرض، من هنا يجب مقاربة الفكرة بدحضها أساسا

الكيان الصهيوني تأسس "المفتاح إلى أن  نوه الدكتور
ًالقوى الكبرى، مستغال  بمعطى القوة واالستثمار في نفوذ

 حالة الضعف العربي، والتشرذم الحاصل مع غياب

 .لى المستوى القومي مواجهة عإستراتيجية

باإلشارة  ثم بدأ الدكتور عبد الكريم محاضرته
االرتباط بالقدس أحد مقومات التعبير عن الهوية "إلى أن 
- العربية بشأن قضية فلسطين والصراع العربي القومية

االنتماء الديني  الصهيوني، بصرف النظر عن طبيعة
ّويعد دفاع العرب عن القدس أحد المعا.. والمذهبي  ييرُ

الرئيسة في الحكم على االنتماء للعروبة وفي تجسيد 
 .."وهويته العربية النظرة للمكان، بتاريخه

الصراع  ًثم انتقل إلى فقرات البحث متناوال خلفية
على المكان، من خالل المنظور العربي اإلسالمي 

ًالصهيونية، ثم سرد عددا من األدلة  والدعاوى اليهودية
عن منزلة  تاريخية التي تحدثتالقرآنية والشواهد ال

القدس في اإلسالم؛ فهي أرض اإلسراء والمعراج، وأولى 
وثاني المسجدين، واألرض المقدسة، واألرض  القبلتين،
 ...المباركة

 تابع المحاضر الحديث عن الدعاوى اليهودية

، ونفي هوية القدس "تشكيل التاريخ اليهودي"الرامية لـ
ج الفكر الديني در"فقد  العربية اإلسالمية؛

 الصهيوني على تكوين تاريخ قديم متخيل/اليهودي

ًللقدس، يتضمن تحديدا زمنيا ألحداث ترجع إلى األلف  ً
العهد - " التناخ"وجرى تقديم رواية  الثالث قبل الميالد،

فيها عملية  ّ على أنها سردية واقعية، تمت- القديم
ية مطابقة قسرية بين المرويات والجغرافيا الفلسطين

ّوتعمدت الكتابات . والمقدسية بوجه خاص ًعموما،
ًالتاريخية انطالقا  اليهودية والصهيونية ربط أهمية القدس

 ّمن هذه المطابقة، وفق منهجية تلح على يهودية

، ونفي عروبة المدينة وتهميش طابعها "أورشليم"
مناهج التعليم في كيان  ونوه المحاضر إلى".. اإلسالمي

  يصر واضعوها على تقزيم الوجوداالحتالل؛ التي

اإلسالمي والعربي في القدس، من خالل ما دسوه من 
 .سموم داخل الكتب

 ثم أفرد الباحث الحديث عن التأصيل

إذ تنبع خطورة ".. الهيكل اليهودي"األيديولوجي لموضوع 
من كونها تمس في الصميم هوية " اليهودي الهيكل"فكرة 

ّاإلسالمية؛ وتصر  لعربيةالقدس، بحضارتها وثقافتها ا
 األوساط اليهودية والصهيونية على أن الهيكل يعد حقيقة

ًال جدال بشأنها، وتقدمه على أنه مبنى كان قائما في 
الروح "إلى ما يسمى  اليهود الماضي، وظل يرمز عند

 .ويؤكد بقاء الشعب اليهودي على أرضه" الوطنية
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 وختم المحاضر الحديث بتعداد المنظمات

الشخصيات اليهودية الصهيونية العاملة في مشروع و
الحركة لبناء "، و"جبل البيت أمناء"بناء الهيكل؛ كحركة 

عطيرت  حركة"، و"حركة بناء البيت المقدس"، و "الهيكل
جمعية إلى جبل "، و "حركة حي فاكيام"، و "كوهانيم 

" حركة الحشمونائيم"، "أجل الهيكل نساء من"، و"الرب
، بزعامة "الفكرة حركة جبهة"، و"يل لرنريوئ"بزعامة 

أما أبرز الشخصيات الناشطة في "... إيتمار بن جفير"
، والحاخام "يهودا عتسيون": "الهيكل"لبناء  العمل

، "يسرائيل هرئيل شليطا"، الحاخام "يهودا غليك" المتطرف
، الحاخام "إيتي إليتسور"، الحاخام "موشي فيجلين"
 .."حجاي يكوتئيل"

بعد ": الدكتور إبراهيم عبد الكريم محاضرتهوختم 
التأصيل النظري، والتهيئة الذهنية، والخطط والشروع في 

 األقصى!! ؟ماذا بقي".. الهيكل"العملية لبناء  الخطوات

مسألة وقت، ولمواجهة " الهيكل"أمام خطر حقيقي، وبناء 
 ."هذا الخطر األمة مطالبة بالعمل

 ورقية منتم خالل المحاضرة توزيع نسخة 
، تتضمن أبرز المستجدات في القدس )النشرة الشهرية(

م، ٢٠١٩خالل شهر نيسان  وآخر التطورات السياسية
 بناء على توصية مجلس إدارة المؤسسة؛ لالطالع على

واقع القدس، وما يقوم به االحتالل من حمالت تطهير 
وجه مدينة القدس الديمغرافي  لتغيير عرقي ممنهجة

  .والتاريخي

 ٢٦/٤/٢٠١٩قع مدينة القدس مو

* * * * * 

تونس الملتقى الشبابي العربي يحيي مهرجان 
 "معا شباب من أجل القدس"

  

أحيـت وزارة شـؤون الـشباب والرياضـة  -تونس  
التونسية، والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة المرسى، 

وجمعيــة  بالــشراكة مــع ســفارة دولــة فلــسطين لــدى تــونس،
ـــــــــداء لنـــــــــصرة القـــــــــضي ـــــــــة ف ـــــــــسطينية، والجمعي ة الفل

وجمعيـــة خنـــشلة ) لمـــسات للفنـــون التـــشكيلية( الوالئيـــة
معـا شـباب (الجزائر، الملتقى الشبابي العربي تحـت شـعار 

فــي المركــز الــشبابي بمنطقــة المرســى ) مــن أجــل القــدس
 . شمال العاصمة تونس

وقدمت فرقة أطفال سفارة دولة فلسطين بتونس، 
  .غام تراثيةعرضا فلكلورية تراثيا على أن

كما قدمت فرق شبابية وأطفال من تونس 
ٕوالجزائر عروضا تمجيدا لنضال شعب فلسطين، واصراره 

  .على حماية القدس عاصمة دولة فلسطين األبدية

وفي سياق متصل، اختتم مساء اليوم أسبوع 
التراث والثقافة الفلسطيني في دورته الثانية، بعرض فيلم 

ينيين ومعاناتهم في وثائقي حول الالجئين الفلسط
 نظمت ندوتين األولى   األراضي المحتلة وفي الشتات، كما

دور "، والثانية عن "صفقة القرن وسبل التصدي لها"عن 
  ".المقاومة فلسطينيا وعربيا في تحرير األرض

وأكد المحاضر عابد الزريعي في محاضرته عن 
صفقة القرن أنها لن تمر، بفضل إصرار قيادتنا وشعبنا 

 التمسك بثوابتنا الوطنية وعدم التفريط بأي حق من على
حقوق شعبنا، مشددا على أهمية دور المقاومة بكل 

  .أشكالها والتي ضمنتها قرارات األمم المتحدة

وكان األسبوع الذي أقامه االتحاد العام التونسي 
للشغل بالشراكة مع جمعية شباب ضد اإلمبريالية 

فيلما عن األسرى والتطبيع، عرض في اليوم الثاني 
ومعاناتهم في سجون االحتالل، وصمودهم دفاعا عن 
حقوقهم وحقوق شعب فلسطين، إضافة إلى تنظيم ندوة 
عن دور اإلعالم العربي في دعم المقاومة وصمود شعب 

  .فلسطين

 ٢٧/٤/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * * 
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ندوة حوارية حول الوصاية الهاشمية على 
 ت بالقدسالمقدسا

  

القائمون على مبادرة  نظم –  بترا–الزرقاء 
نهضة وعي في قاعة مركز الملك عبداهللا الثاني الثقافي "

دور الوصاية الهاشمية "ندوة حوارية بعنوان " في الزرقاء
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

  ."الشريف

وتحدث األمين العام لحزب الرسالة الدكتور حازم 
 عن الموقف السياسي لجاللة الملك ودعم المجتمع قشوع

الدولي للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف، مشيرا الى جهود جاللته 
في المحافل الدولية لتأكيد موقف األردن الثابت تجاه 

  .فلسطين

وتطرق أستاذ القانون في جامعة آل البيت 
 الى رأي القوانين الدولية الدكتور حمزة الدغمي

والمعاهدات الدولية حول الوصاية الهاشمية على 
   المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

وتحدث المحامي زياد العرجا عن دور الشباب 
حول الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف، فيما بين اللواء المتقاعد 

 الزيود الرعاية التاريخية للهاشميين للمقدسات صالح
  .اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

 ٣٢ص/٢٩/٤/٢٠١٩الرأي 

* * * * * 

 والقدس لنا.. كلنا معك: أبناء عشيرة الزواهرة
  

نظم ديوان عشيرة  -  اشرف علي–الزرقاء 
الزواهرة مساء األحد فعالية تضامنية مع مواقف جاللة 

 الثاني بن الحسين تجاه القضية المركزية الملك عبداهللا
المتعلقة بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة 
القدس والوصاية الهاشمية عليها، في مقر الديوان 

كلنا "بمنطقة حي نصار في مدينة الزرقاء، تحت عنوان 
 ."القدس لنا"، و"معك

وحضر الفعالية رئيس مجلس محافظة الزرقاء 
ليمات، والنائب السابق محمد الحجوج، الدكتور أحمد ع

ورئيس الديوان مخلد الزواهرة، والشيخ تيسير الخاليلة، 
والشيخ حمد النايف، وعدد من أبناء العشيرة وأهالي 

 .الحي

ًوتضمنت الفعالية عددا من الكلمات التي ثمنت 
مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين في الدفاع 

لهاشمية على المقدسات االسالمية عن القدس والوصاية ا
 .والمسيحية

وأكد الحضور على تأييدهم المطلق لمواقف 
جاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية والقدس، كما أكدوا 
على وقوف الشعب األردني بكافة أطيافه ومكوناته خلف 

 .القيادة الهاشمية

وأبرز الحفل تكاتف الشعبين األردني والفلسطيني 
التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، كما ضد األخطار 

أشادوا بالنضال الفلسطيني واألردني والتاريخ الحافل 
بالمواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية والدماء 

 .الزكية التي أريقت على ثرى البلدين

وشدد الحضور على أن جميع مكونات الشعب 
األردني ستقف خلف قيادتها الحكيمة لردع جميع 

مرات التي تهدف إلى حل القضية المحورية لألمة المؤا
العربية واالسالمية على حساب الدولتين األردنية 

 .والفلسطينية
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ًنقف جميعا خلف القيادة الهاشمية : المصري
  بوجه المؤامرات والضغوطات

رئيس الوزراء  قال –  زينة أبو ابراهيم–الزرقاء 
 إن الشعب األردني بأطيافه وفئاته : المصرياألسبق طاهر



  
  ٣١٤ 

كافة يقف خلف جاللة الملك عبد اهللا الثاني في وجه 
  .المؤامرات والضغوطات التي نتعرض لها

جاء ذلك خالل احتفال نظمته جامعة الزرقاء، 
ً عاما ٢٥، على مسرح زاركي بليديوم بمناسبة مرور أمس

ر رئيس ، وبحضو"اليوبيل الفضي"على تأسيس الجامعة 
 سعادة واالستثمارمجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم 

الدكتور محمود أبو شعيرة، ورئيس مجلس أمناء جامعة 
الزرقاء المهندس سمير الحباشنة، ورئيس الجامعة األستاذ 
الدكتور بسام الحلو ونائبي الرئيس، وعدد من السادة 
النواب وكبار المسؤولين في محافظة الزرقاء والشيوخ 

المخاتير، وعدد من رؤساء الطوائف الدينية، باإلضافة إلى و
أعداد كبيرة من السادة العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية 

  .وجمع كبير من الطلبة

وبين المصري أن األمة العربية تتعرض لصراعات 
ونزاعات عديدة، واألردن يتعرض لمؤامرات كثيرة تستهدف 

ق قرارات الشرعية تصفية القضية الفلسطينية وعدم تطبي
ًالدولية، مؤكدا أننا جميعا بقيادة جاللة الملك نقف سدا  ً
ًمنيعا أمام كل من يحاول طمس الهوية الفلسطينية أو 
التغاضي عن حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم 
المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف وتأكيد 

  .الوصاية الهاشمية على المقدسات

ًبة الجامعة ألن يكونوا جميعا مواطنين ودعا طل
صالحين متسلحين بالوعي والعلم ليتمكنوا من حماية الوطن 
والتمسك بالثوابت العربية ولتحقيق حالة من التضامن 
ًالعربي المنشود، موضحا أن الشباب هم عماد المستقبل 
وهم الرافعة الحقيقية لتحقيق تقدم األوطان وازدهارها وهم 

  ....لوطنية المتحققة على أرض الواقعرمز للوحدة ا

  ٩ ص٣٠/٤/٢٠١٩الدستور 
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الوصاية ": األوسطالشرق جامعة "منتدون في 
  على القدس تاريخيا للهاشميين

رئيس أمناء جامعة  قال – القرعان  محمد–عمان 
الشرق األوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين ان جاللة الملك 

 التاريخية والدينية ووصايته عبداهللا الثاني بحكم شرعيته
الهاشمية يرتبط ارتباطا وثيقا وتاريخيا برعاية مدينة القدس 
المحتلة وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك وقبة 
الصخرة المشرفة والتي تتعرض لمحاوالت االستيالء والتهويد 
وطمس معالمها العربية اإلسالمية والمسيحية من قبل 

  .ئيليسلطات االحتالل اإلسرا

يوم " ندوة أعمالوأشار ناصر الدين في افتتاح 
التي نظمتها الجامعة اليوم االثنين إلى مواقف " القدس

جاللة الملك المشرفة في الدفاع عن فلسطين بشكل عام 
 الهاشميين بأن القدس إليمانوالقدس بشكل خاص امتدادا 

خط أحمر، الفتا إلى أن الوصاية الهاشمية على مقدسات 
 وبشهادة ٢٠١٤ بإقرار إسرائيلي عام ًأيضاجاءت القدس 

وزير الخارجية األميركي األسبق جون كيري، وكذلك بموجب 
اتفاق تاريخي وقعه جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس 

، تم ٢٠١٣الفلسطيني محمود عباس في عمان في آذار 
خالله التأكيد على الوصاية الهاشمية على األماكن 

اللة الملك هو صاحب الوصاية على المقدسة، وأن ج
األماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل 
جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد 
األقصى، المعرف في االتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي 

  .الشريف

وناقش المشاركون في الندوة، دور الهاشميين 
المقدسات اإلسالمية عبر العصور في الدفاع عن 

والمسيحية في القدس وحمايتها، والتركيز على اإلعمار 
الهاشمي لالماكن المقدسة في القدس الشريف النابع من 
المسؤولية التاريخية والشرعية الدينية للقيادة الهاشمية، 
مع التركيز على دور الدبلوماسية األردنية في الحفاظ على 

 . في القدسالمقدسات اإلسالمية والمسيحية

 عام وزارة أمينوهدفت الندوة التي شارك فيها 
 والشؤون والمقدسات اإلسالمية المهندس عبداهللا األوقاف
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العبادي ونيافة المطران الدكتور ابراهيم دبور مطران كنيسة 
، والباحث األردن عام مجلس كنائس أمينالروم الكاثوليك 

لوصاية نواف الزور، التركيز على الشرعية الدينية وا
التاريخية للهاشميين على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس، وتأسيس فهم ناضج حول الدور الهاشمي عبر 
العصور في الدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس وحمايتها ودور الجامعات في البحث والتدريس في 

  .ذلك

 واشتملت الندوة على عدة محاور منها الشرعية
الدينية والوصاية التاريخية للهاشميين على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس واإلعمار الهاشمي 
للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وفلسطين ودوره 

 األردنفي الحفاظ على هوية المقدسات من التهويد و دور 
والدبلوماسية األردنية في الحفاظ على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس في المنابر الدولية والعالمية وعواصم 

  .صنع القرار

وقالوا إن جميع اإلجراءات الهاشمية بشقيها الدعم 
الملكي المباشر أو المؤسسي بتوجيهات القيادة الهاشمية 
ومتابعة من الحكومة األردنية، تؤكد أن القدس والمقدسيين 

ل في قلوب وأفعال والمقدسات اإلسالمية والمسيحية ما تزا
  .الهاشميين ومن ورائهم الشعب األردني

 ان الهاشميين قاموا بدور مهم في الحفاظ وأكدوا
على الثقافة والعمارة اإلسالمية في القدس، فكانوا األمناء 
على األماكن اإلسالمية المقدسة فيها، مشيرين إلى ان 

مة ّإعادة بناء منبر صالح الدين ليس إال أحد األعمال المه
العديدة التي قام بها الملوك الهاشميون للحفاظ على 

  .األماكن المقدسة وصيانتها على مدى العقود األخيرة

ولفتوا إلى ان الوصاية الهاشمية على المقدسات 
 اإلسراءالدينية في القدس الشريف متجذرة منذ حادثة 

والمعراج، وهي خير ضمان الحترامها والمحافظة عليها، 
  .لى أن الوصاية على القدس هي للهاشميينوأكبر دليل ع

  ٣٠/٤/٢٠١٩الرأي 
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القيادة والشعب رافضان لما يشاع : المعايطة
  حول صفقة القرن

 االثنين أمس انطلقت في عمان -   بترا- ّعمان
 عاما على استئناف الحياة  ٣٠" المؤتمر الوطني أعمال

كز القدس بتنظيم من مر" البرلمانية والحزبية في األردن
للدراسات السياسية، وبرعاية وزير الشؤون السياسية 
والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وبحضور الممثل 
المقيم لمؤسسة كونراد اديناور الدكتورة أنتيت رانكو، وعدد 
من أعضاء مجلس النواب والشخصيات السياسية في 

  .األردن

وقال مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية 
عريب الرنتاوي في االفتتاح، إن المؤتمر يهدف إلى 
المساهمة في بلورة خريطة طريق لإلصالح السياسي، 
ومحاولة بناء توافق وطني عريض حول أبرز عناوينها 

  .وأولوياتها

ًوأضاف، أن انعقاد هذا المؤتمر، يأتي تزامنا مع 
الذكرى الثالثين الستئناف الحياة الحزبية والبرلمانية 

ًية، بعد تجميد العمل بقوانين الطوارئ والغائها الحقا األردن ٕ
وتبيض السجون وخروج العمل الحزبي من السرية إلى 
العلن، في وقت شهد مسار اإلصالح السياسي خالل هذه 
الفترة جملة من التطورات الهامة والنوعية، وتعرض في 

  ....السياق ذاته، لجملة من اإلخفاقات واالنتكاسات

ير الشؤون السياسية والبرلمانية بدوره أكد وز
المهندس موسى المعايطة، أنه ال يعرف تفاصيل ما أطلق 
عليه صفقة القرن، مؤكدا أن هناك اتفاقا واضحا بين 
القيادة والشعب على رفض كل ما يشاع حول الصفقة، 
والثبات حول الموقف األردني تجاه القضية الفلسطينية، 

وطن الفلسطيني المستقل  الٕواقامةوالتمسك بحل الدولتين 
وعاصمته القدس الشريف، ورفض فكرة التوطين كما 

  ...يرفضها الشعب الفلسطيني
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المركز التقليدي لمدينة القدس بين "كتاب 

حائط البراق يؤكد ان " التواصل والتفويض

 ١٩٣٠للمسلمين بقرار عصبة األمم عام 

 بديع العابد.  المعماري دمهندسلل
  

 ليد سليمانو

بديع العابد باحث أردني معروف . المهندس د
في الشؤون المعمارية التاريخية العربية، فقد حصل على 

من ) الفلسفة في الهندسة المعمارية(رسالة الدكتوراه 
ًوكان عميدا لكلية ، ١٩٩٢جامعة دلفت من هولندا عام 

  .االردنالهندسة في جامعة اإلسراء في 

  الجمعية األردنية لتاريخ العلوم

ث المعماري االدكتور بديع العابد عاشق التر
والهندسة الشرقية العربية االسالمية هو عضو فاعل في 

والتي تتكون من ) الجمعية األردنية لتاريخ العلوم(
أكاديميين ذوي تخصصات علمية مختلفة جمعهم هدف 

لعربية اإلسالمية مشترك هو إبراز اإلنجازات العلمية ا
والتعريف بها وبمكتشفيها من العلماء العرب والمسلمين، 
ٕواعادة توظيفها في المناهج الدراسية وفي التداول 

  .المعرفي

وذلك من أجل إعادة بناء الثقة ألبناء الحضارة 
العربية اإلسالمية وحثهم على التأسي بأسالفهم من 

زاتنا العلمية العلماء العرب والمسلمين الذين حققوا إنجا

في شتى الحقول، وفرضوا حضورهم العلمي على أوروبا 
بصورة مطلقة حتى نهاية القرن السادس عشر، وبقي 
ًحاضرا جزئيا حتى نهاية القرن التاسع عشر، وأساسا  ً

  .للعلوم المعاصرة

  تاريخ حائط البراق

ومن المعروف انه قد تعددت األساطير والخرافات 
اليهود العتبار مدينة القدس والدعاوي التي اختلقها 

ًبشكل عام واالقصى بشكل خاص مكانا دينيا مقدسا، اال  ً
  .ًانه رغم هذا الكم من االكاذيب مازالت أمانيهم سرابا

  في–وحول ذلك أوضح الدكتور بديع العابد 
المركز « بعنوان ٢٠٠٨كتابه الذي صدر في عمان عام 

 ً أمورا-» يضالتقليدي لمدينة القدس بين التواصل والتقو
ان القدس : حيث يقول، تاريخ حائط البراق: كثيرة منها

فهي باإلضافة ، مدينة ليست كغيرها من المدن العربية
هي مدينة ، إلي كونها ذات وضع معماري وعمراني خاص
كما يدعي ، ذات خصوصية دينية للمسلمين والمسيحيين

  .اليهود قدسيتها في دينهم

انية تؤكد إن القدس والشواهد المعمارية والعمر
مدينة ) القدس داخل السور(ممثلة بمركزها التقليدي 

عربية إسالمية تحتضن الوجود المسيحي العربي منذ 
وتتعايش ). م٦٣٦- هـ١٥(حررها المسلمون العرب سنة 

له حضوره الديني الممثل معماريا ، معه كشريك وطن
وحضوره البشري الممثل ، بكنيسة القيامة وكنائس أخرى
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لمسيحيين العرب وغالبيتهم الساحقة من اتباع الكنيسة با
  .األرثوذكسية

اما اليهود فلم يكن لهم أي حضور في المدينة 
ال بشريا وال معماريا قبل الفتح اإلسالمي وحتى بداية 

  .القرن الرابع عشر الميالدي

حيث اخذوا بالتسلل إلى المدينة إلى إن تمكنوا 
  .)م١٩٦٧-هـ١٣٨٧(من احتاللها سنة 

  :ومن اسباب تفنيد دعاويهم حسب العابد ما يلي

إن حائط البراق ليس مكانا مقدسا عند كل 
ٕفاليهود األرثوذكس بصفة عامة واتباع فرقة ، اليهود

  .ناطوري كارتا بصفة خاصة ال يرتادونه

اما اليهود األكثر ارتيادا له هم اتباع فرقة 
ل ألنه ب، القبااله الذين يرتادونه ليس ألنه مكان مقدس

وألنهم يعتقدون ان الصالة ، قريب من هيكلهم المزعوم
  .!تصل إلى اهللا بسرعة أعلى

ان الحائط ليس من ضمن المنطقة المقدسة 
ألنه من التوسعة المزعومة ، لهيكل سليمان المزعوم

المنسوبة إلى هيرود األدومي لم يعترف بها الكهنة 
  .اليهود

، لصالةان الحائط ليس بناء حتى يكون مكانا ل
وال يمكن إدراجه ضمن أنماط مباني العبادة اليهودية 
األربعة التي مورست فيها العبادة اليهودية على مدى 

 ٣-،  وخيمة االجتماع-٢،  المذبح-١: تاريخها وهي
والهيكل المزعوم فهذه الثالثة انتهى دورها منذ سنة 

  .م٧٠

فهو النمط المتبقي كبناء ، الكنيس، ٕواما الرابع
  .فيه طقوس العبادة اليهودية المستحدثةتمارس 

وعليه فان الحائط ال يمكن تصنيفه كمكان 
ناهيك عن انه جزء من بناء قائم لديانة أخرى هي . عبادة

حيث حسمت ملكيته لصالح أتباعها بموجب قرار ، اإلسالم
  .)م١٩٣٠-هـ١٣٤٩(عصبة األمم المتحدة الصادر سنة 

ًالحائط ليس أثرا يهوديا ً  

إذن من الناحية الدينية ال يمكن اعتباره فالحائط 
  .أثرا يهوديا

إما من الناحية التاريخية فليس هناك سند 
، تاريخي يستندون إليه في ادعائهم بقدسية هذا الحائط

وكذلك وقفية الملك . ًفمجير الدين لم يأت على ذكره نهائيا
التي ، الخاصة بحارة المغاربة، األفضل بن صالح الدين

حيث لم تشر ). م١٥٩٥-هـ١٠٠٤(ها سنة أعيد كتابت
لوجود أي ، من قريب أو بعيد، في تحديدها لحارة المغاربة

كما أنها لم تشر . معلم معماري يهودي في حدوده األربعة
فلو كان هناك . إلى وجود بشري يهودي في منطقة الحارة

 أي تجمع يهودي أمام حائط البراق في سنة كتابة الوقفية
أو في سنة إعادة ) م١١٩٦-١١٨٦-هـ٥٩٣-٥٨٢(

  .ألشارت إليه) ١٥٩٥-هـ١٠٠٤(كتابتها سنة 

األمير (مما يعزز ما ذهبت إليه هو ان وقفية 
-٧١٢( تولى نيابة الشام في الفترة من –الذي ) تنكز

 الخاصة بمجمع المدرسة –) م١٣٣٩-١٣١٢ /هـ٧٤٠
ِلم تأت على ذكر اي وجود يهودي أمام حائط ، التنكزية

ا ان تقاطع الحائط الجنوبي للمدرسة التنكزية علم، البراق
الذي (مع الحائط الغربي للحرم يشكل بداية حائط البراق 

وفي ، من الشمال) هو جزء من الحائط الغربي للحرم
نفس الوقت يشكل الحائط الجنوبي للمدرسة التنكزية 

اي زقاق البراق ، بداية الزقاق الكائن امام حائط البراق
وت الشرقية والشرقية الجنوبية لحارة المؤدي إلى البي

  .المغاربة

  وقفية األمير تكنز

، ولما كان معلوما ان احد شروط كتابة الوقفيات
هو تحديد الحدود الجغرافية للعين الموقوفة ووصفها بدقة 

فان خلو وقفية األمير تنكز من اي ذكر ألي . متناهية
 وجود يهودي أما حائط البراق يؤكد ان دعاوي اليهود

  .م١٤بقدسية الحائط لم تكن قائمة في القرن 



  
  ٣١٨ 

وما ، واألمر ال يقتصر على ما وثقه مجير الدين
بل ان جميع الرحالة المسلمين الذين ، جاء بالوقفيتين

 قبل نهاية القرن -  وكلهم من العلماء- زاروا القدس
اي قبل كتابة مجير الدين لتاريخ المدينة ، م١٥
ن زاروها بعد هذا وكذلك الذي، )م١٤٩٤-ه٩٠٠(سنة

لم يشيروا ألي ، التاريخ وحتى بداية القرن التاسع عشر
ليس فقط امام حائط البراق بل في المركز ، وجود يهودي

  .التقليدي بكامله

ان الحجاج والرحالة اليهود ، أضف إلى ذلك
لم . ١٥والمسيحيين الذين زاروا القدس قبل نهاية القرن 

وكذلك ،  حائط البراقيشيروا الى تواجد اي يهودي أمام
فالحاج اليهودي الحاخام . الرحالة الذين زاروها بعد ذلك

 /هـــ٩٣٠- ٩٢٧( موشى اوف باسوال زار القدس سنة
لم يشر أيضا إلى وجود اي تجمع ) م١٥٢٣-١٥٢٠

أو ما يعرف عند اليهود ، يهودي امام حائط البراق
ًعلما » بحائط المبكي«بالحائط الغربي وعند األوروبيين 

  .انه أشار إلى وجود كنيس واحد في القدس

ومن خالل وصفه يتضح أنه نفس البيت المهدم 
، والمهجور الذي استولى عليه اليهود وحولوه إلى كنيس

  .وكذلك مجير الدين، كما ذكر الرحالة اليهودي عوباديا

فلو كان هناك وجود لظاهرة ما يسمى بتجمع 
ستمتاعه بصالة يهودي امام حائط البراق لذكره كما ذكر ا

الفجر وهو ينظر من نافذة الغرفة التي كان يقيم بها 
  .والمطلة على الحرم الشريف

  خرافات اليهود

أما الخرافة التي اطلقها اليهودي دافيد الروبيني 
وادعى بأنه ، )م١٥٢٣-هـ٩٣٠(الذي زار القدس سنة 

وانه مكلف بإزالة حجر من ، أمير لمملكة يهودية بعيدة"
كشرط لمجيء المسيح ، ربي للهيكل المزعومالحائط الغ

ُوانه ما لم يزال هذا الحجر من مكانه فانه لن ، المخلص
وقد كذب هذه الخرافة الحاخام ". ديتم الخالص لليهو

حيث طلب ، ًاليهودي نجيد الذي كان مقيما في القدس
كما شاعت في  .من اليهود عدم تصديق هذه الخرافة

) األسباط(ول بان القبائل نفس الفترة خرافة أخرى تق
اليهودية المفقودة ستعود بزعامة سبط روبين كما هو 

  .مدون في كتاب القباالة اليهودي المعروف بالزوهار

ويبدو ان المقصود من كل هذه الخرافات هو 
إعادة تذكير اليهود بمكانة القدس وتقوية حضورها كفكرة 

 من قناعة فالتقاليد الدينية اليهودية تنطلق. في ذاكرتهم
ٕوانها موجودة ، بأن حضور اهللا وسكينته لن تهجر القدس

وهذه القناعة تولدت . في الحائط الغربي للهيكل المزعوم
، عند حاخامات المدراش منذ القرن الثامن الميالدي
 :مستندين في ذلك الى ما ورد في سفر نشيد اإلنشاد

يوصوص ، هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى(
  ...)..لشبابيكمن ا

وفسر حاخامات المدراش الحائط المذكور في 
وتواصل هذا التفسير إلى ، بالحائط الغربي، النص السابق

وان ، درجة القناعة بأن من ينظر من الحائط هو اهللا
الحرم (الحائط هو الحائط الغربي للهيكل المزعوم 

كما .وان حضور اهللا لن يهجر هذا الحائط، )الشريف
م أها في القرن العاشر ميالدي بأن حضور أعلن الحاخا

وربما من هنا . اهللا موجود في الحائط الغربي ولن يهجره
جاءت أهمية حائط البراق أو ما يسميه اليهود بالحائط 

ان اإلمبراطور : ولذلك خرجوا بأسطورة تزعم .الغربي
الروماني فسبسيان والد اإلمبراطور تيطس دمر جميع 

وعجز عن تدمير الحائط حيطان الهيكل المزعوم 
وهذه الخرافات واألسطورة لم تذكرها الموسوعة  .!!الغربي

ألنها ، )حائط البراق(اليهودية في مدخلها للحائط الغربي 
تريد ان تخفي دعوى اليهود في هذا الحائط وراء ستار 

وهو ، ًحتى يكون طرحها مقبوال، الموضوعية والعقالنية
 ًسليم اصدر فرمانا سنةاالدعاء بان السلطان العثماني 



  
  ٣١٩ 

يسمح فيه لليهود بالتجمع للصالة ) م١٥٢٠-هــ٩٢٧(
  .امام حائط البراق

  !ال توجد أية وثيقة عثمانية

ولم يرد ، وهذا االدعاء يعوزه السند التاريخي
وال يوجد اي ، ذكره في اي مصدر تاريخي خاص بالقدس

  .تشير في هذا الفرمان، حسب علمنا، وثيقة عثمانية

ًن هذا االدعاء صحيحا لطبق منذ صدوره فلو كا
ساحة ( ولظهرت تجمعات يهودية امام حائط البراق

وهذا ما لم يذكره الحاج اليهودي الحاخام موشي ، )البراق
-٩٢٧( اوف باسوال الذي امتدت زيارته للقدس كان سنة

  .)م١٥٢٣- ١٥٢٠/ ه٩٣٠

كما ان مثل هذه التجمعات لم تظهر اال في بداية 
الن الحجاج والرحالة اليهود ، ع عشر ميالديالقرن التاس

والمسيحيين الذين زاروا القدس قبل بداية القرن التاسع 
عشر ميالدي لم يشيروا إلى وجود اي تجمعات يهودية 

أضف الى ما سبق ان اليهود لم  في ساحة البراق،
ًيشيروا إلى هذا الفرمان مطلقا امام اللجنة التي شكلتها 

لبحث الخالف ) م١٩٣٠-هـــــ١٣٤٩( عصبة األمم سنة
فلو كان ادعاء ، بين المسلمين واليهود على حائط البراق

ًالموسوعة صحيحا لكان الفرمان من جملة البينات 
االمر الذي ، والمستندات التي عرضها اليهود امام اللجنة

  .وبهذا يتضح عدم صحة مزاعم الموسوعة، لم يحدث

  ٣٨ ص٢٤/٤/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

ع كتاب الباحث هشام يعقوب عن القدس توقي
  في معرض الكتاب بطرابلس

 

بحضور لفيف من المثقفين والسياسيين 
واإلعالميين وممثلي القوى السياسية والشبابية والهيئات 
ّاللبنانية والفلسطينية نظمت هيئة نصرة األقصى 
ومؤسسة القدس الدولية ومركز صالح الدين األيوبي 

تعاون مع الرابطة الثقافية ندوة للثقافة واإلنماء بال
إلطالق كتاب األستاذ الباحث هشام يعقوب الذي يحمل 

ّالقدس من رحابة الفضاء اإلنساني إلى ضيق "عنوان 
 ٢٥/٤/٢٠١٩وذلك يوم الخميس " ّاالحتالل اإلسرائيلي

ُفي معرض الكتاب الخامس واألربعين الذي يعقد في 
 .ل لبنانمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس شما

أدار الندوة رئيس الملتقى األدبي الثقافي 
ّالفلسطيني األستاذ الشاعر مروان الخطيب الذي رحب 
ّبالحضور وأكد أن القدس لها خصوصية إنسانية  َ ّ ّ

ثم ألقى . ّتستوجب إنقاذها من براثن االحتالل اإلسرائيلي
رئيس هيئة نصرة األقصى في لبنان األستاذ محمود 

ّحية بين فيها مجاالت عمل الهيئة موسى كلمة افتتا
لنصرة القدس وفلسطين في األعمال الخيرية والثقافية 

ّوقدم األستاذ الدكتور هاشم األيوبي عميد . واإلعالمية
ّكلية اآلداب في جامعة الجنان ورئيس مركز صالح الدين 
األيوبي للثقافة واإلنماء ورقة أضاء فيها على أبرز ما 

ًمؤكدا مركزية القدس في وجدان ورد في كتاب المؤلف، 
ًالعرب مسلمين ومسيحيين، ومحذرا من مخطط تغيير 
هوية المحيط العربي واإلسالمي للقدس في سياق 

 .استهداف القدس

ثم تحدث الدكتور في جامعة الجنان ورئيس 
اللجنة القانونية في الشبكة الدولية من أجل فلسطين 

كتاب في مصطفى زعبي في ورقته عن أهمية توقيت ال
وقت تتعرض فيه القدس لهجمة تهويدية خطيرة تأتي في 

لتصفية قضية القدس وفلسطين " صفقة القرن"سياق 
ًوسياق التطبيع مع العدو اإلسرائيلي، متسائال عن جدوى 
وجود المنظمات األممية الدولية في ظل عجزها عن 

 .محاسبة االحتالل اإلسرائيلي

ب ورئيس قسم الكلمة األخيرة كانت لمؤلف الكتا
األبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية األستاذ 
الباحث هشام يعقوب الذي أضاء على أبرز أفكار الكتاب 



  
  ٣٢٠ 

ّموضحا أن جريمة احتالل القدس ال يدفع ثمنها  ً
الفلسطينيون وشعوب األمتين العربية واإلسالمية فقط بل 

ّقال إن تراثها وقيمها، و كل اإلنسانية التي دك االحتالل
ّالمسؤولية تقع على كل مؤمن بأهمية القدس في توضيح 

خطورة االحتالل اإلسرائيلي وضرورة إزالته واستعادة 
 .ّالقدس من ضيق االحتالل إلى فضائها اإلنساني الواسع

َوفي الختام وقع المؤلف كتابه للحضور ّ.  

 ٢٦/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * * 


