
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تشرين أول/ ١٠
  
  
  

  

 

  

  :ا علىللمزيد من األخبار تابعون

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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  المحتوى
  

  والقدساالردن 

  ٤  .مستمرون بتأدية دورنا الديني والتاريخي بحماية المقدسات: الملك •

  ٥  .ضد المسجد األقصى" االنتهاكات اإلسرائيلية"األردن يدين  •

  ٥  .ة والمسيحيةالوصاية الهاشمية درع حام للمقدسات اإلسالمي: كنعان •

ًالقضية الفلسطينية حاضرة في كل لقاءات الملك محليا واقليميا ودوليا: الهباش • ً ًٕ.  ٦  

  ٦  .مية على المقدسات حقيقة تاريخية ورعاية تطبيقيةشالوصاية الها: جرادات •
  

  شؤون سياسية

  ٨  .االحتالل ماض في تهويد القدس: عطون •

  ٩  ".الغد"ع مساعد وزير الخارجية األميركي في حوار م •

  ١٢  .في القدس" أونروا"حريصون على استمرارية خدمات : الهدمي •
  

  اعتداءات

  ١٣  .االحتالل يداهم مصلى باب الرحمة ويخرج القواطع الخشبية منه •
  

  اعتداءات/ تقارير 

  ١٤  .طريقة لتعذيب معتقليها) ٨٠(السجون اإلسرائيلية تستخدم : مؤسسات حقوقية •
  

  تقارير

  ١٥  ".البراق"واستنفار عند منطقة .. القدس ثكنة عسكرية.. ل إسرائيليعز" الغفران" •

  ١٦  . أكثر بقاع األرض حساسية من الناحية السياسية–أبواب القدس القديمة  •
  

  فعاليات

  ١٧  .ًمعنيون بترجمة مواقف الملك تجاه القدس واقعا: فلسطين النيابية •

  ١٧  . القدسًالسيارات تتجمع في النقب استعدادا لالنطالق نحو •
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  آراء عربية

  ١٨  .التكامل بين فلسطين واألردن •
  

  اخبار باالنجليزية

• Palestine Heritage Festival launched in Istanbul. ١٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

 مستمرون بتأدية دورنا الديني والتاريخي بحماية المقدسات: الملك
  

عبداهللا الثاني، بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني  التقى جاللة الملك - بترا  -  عمان
ولي العهد، امس األربعاء، رئيس جمهورية الشيشان في االتحاد الفيدرالي الروسي، رمضان أحمد 

 .قديروف

وحمل جاللة الملك، الرئيس الشيشاني تحياته للرئيس الروسي فالديمير بوتين، مؤكدا جاللته 
  .ردن وروسيا، والحرص على تطويرها في مختلف المجاالتعمق العالقات بين األ

وخالل اللقاء، الذي حضره سمو األمير هاشم بن الحسين، كبير أمناء جاللة الملك، وسمو األمير 
غازي بن محمد، كبير مستشاري جاللة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجاللته، بحث 

ني العالقات الثنائية، ومجاالت التعاون في شتى الميادين، بما يحقق جاللة الملك والرئيس الشيشا
وتم التأكيد على عمق العالقات األخوية، وبحث عدد من القضايا . المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين

 .ذات االهتمام المشترك

ي حماية وأكد جاللة الملك، خالل اللقاء، أن األردن مستمر بتأدية دوره الديني والتاريخي ف
وهنأ . المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات

بمدينة شالي في » سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم«جاللة الملك، الرئيس الشيشاني بافتتاح مسجد 
قيم الدين اإلسالمي جمهورية الشيشان، الذي يعد أكبر مسجد في أوروبا، ليكون معلما حضاريا يعكس 

 .الحنيف القائم على االعتدال والتسامح والوسطية

وحضر اللقاء مستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، والسفير الروسي 
 .في عمان، والوفد المرافق للرئيس الشيشاني

، جاللة الملك الباني وزار الرئيس الشيشاني، امس األربعاء، أضرحة المغفور لهم، بإذن اهللا
الحسين بن طالل، وجاللة الملك المؤسس عبداهللا بن الحسين، وجاللة الملك طالل بن عبداهللا، طيب اهللا 

 .ثراهم، وقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة

ولدى وصول الرئيس الشيشاني، يرافقه سمو األمير هاشم بن الحسين، كبير أمناء جاللة الملك، 
  .رحة، حيته ثلة من حرس الشرف وعزف الصداحون لحن الرجوع األخيرإلى موقع األض

وكان رئيس جمهورية الشيشان في االتحاد الفيدرالي الروسي، رمضان أحمد قديروف، وصل إلى 
 .عمان امس األربعاء

 ١ ص١٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

***** 



 
٥

  األقصى المسجد ضد "اإلسرائيلية االنتهاكات" يدين األردن
  

ــت – عمــان ــة وزارة دان ــربين وشــؤون الخارجي  المــسجد ضــد اإلســرائيلية االنتهاكــات اســتمرار المغت
 من واسعة القتحامات اإلسرائيلية الشرطة تسهيل آخرها كان والتي الشريف القدسي الحرم /المبارك األقصى

 أوقـاف ةٕوادار المـصلين علـى والتـضييق اليهوديـة، األعياد فترة خالل الشريف القدسي للحرم المتطرفين قبل
  .المبارك األقصى المسجد وشؤون القدس

 عـن القـضاة سـلمان سـفيان الـسفير المغتـربين وشـؤون الخارجية وزارة باسم الرسمي الناطق ّوعبر
 التزامـات مـع تتنـاقض والتـي المـسؤولة، غيـر واالسـتفزازات العبثيـة الممارسـات لهذه المطلق المملكة رفض

  .الدولي القانون بموجب المحتلة الشرقية قدسال في باالحتالل قائمة كقوة إسرائيل

ــب ــضاة وطال ــسلطات الق ــالوقف اإلســرائيلية ال ــرام الممارســات، لهــذه الفــوري ب  المــسجد حرمــة واحت
 موضـحا الـشريف، الحرم في القائم والقانوني التاريخي الوضع واحترام المسلمين، ومشاعر المبارك األقصى

  .للمسلمين خالص عبادة مكان هو دونما ١٤٤ البالغة همساحت بكامل المبارك األقصى المسجد أن

 ١ ص١٠/١٠/٢٠١٩الرأي 

***** 

 الوصاية الهاشمية درع حام للمقدسات اإلسالمية والمسيحية: كنعان
  

إن الوصاية الهاشمية اليوم :  اكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان-  عمان 
ًتعد درعا حاميا للمقدسات اإلس المية والمسيحية في فلسطين، في وقت تصاعدت فيه االعتداءات ً

اإلسرائيلية من اقتحامات للمقدسات وسحب للهويات واعتقال وجرف لألراض وهدم للبيوت واستمرار بناء 
 .المستعمرات والبؤر االستيطانية

راعي التابع لكنيسة ال" الخيمة"وعرض كنعان في محاضرة نظمها المركز المجتمعي المسكوني 
الصالح اللوثرية في عمان أخيرا، بدعوة من األب سامر عازر راعي الكنيسة وأدارها الدكتور سلمان 
ًالبدور، الدور الهاشمي تجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحية، مبينا أن االعمار هو جانب واحد لعدة 

 .لى مدار التاريخجوانب سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية تقوم بها الوصاية الهاشمية ع

وشملت المحاضرة عرضا وثائقيا قدمه الدكتور نصر الشقيرات وفراس عليان وسوسن الكيالني من 
اللجنة الملكية لشؤون القدس تضمن تعريف بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية، واستعراض لنماذج من 

 .الوثائق التاريخية والسياسية والقانونية التي تؤكد الوصاية الهاشمية

واشتملت المحاضرة على استعراض لدور وجهود اللجنة المتمثل بإصدار تقرير يومي يوزع على 
ً كتابا وكتيبا ٦٠ً ألف عنوان إلكتروني محليا ودوليا، إضافة إلى منشورات زاد عددها على ٢٠٠أكثر من  ً



 
٦

تمرات والندوات  آالف عنوان، والمشاركة في المؤ٥في المجاالت المعنية بالقدس ومكتبة تحوي أكثر من 
 .وتقديم أوراق عمل وبحوث علمية مختصة بالقدس

  ٣ ص١٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

***** 

ً واقليمياًالقضية الفلسطينية حاضرة في كل لقاءات الملك محليا: الهباش  ً ودوليإ
  

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود وقوف األردنيين بمختلف مكوناتهم خلف  -  عمان
  ). ال للوطن البديل ال للتوطين وال لصفقة القرن(اللة الملك عبداهللا الثاني الثالث ج» الءات«

كما أكد، خالل لقائه امس بقاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون 
الدينية والعالقات االسالمية محمود الهباش، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

  . يحية في القدس الشريفوالمس

بدوره، قال الهباش إن موقف جاللة الملك ليس غريبا في الدفاع عن القدس، الفتا الى ان 
  . القضية الفلسطينية ومعاناة أهلها حاضرة في كل لقاءات جاللته بالمحافل المحلية واإلقليمية والدولية

دس، داعيا العرب الى ضرورة تنحي واكد أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات بالق
 .خالفاتهم جانبا والتفرغ للقضية الفلسطينية ومواجهة االحتالل االسرائيلي

 ٢ ص١٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

***** 

 الوصاية الهاشمية على المقدسات حقيقة تاريخية ورعاية تطبيقية: جرادات
  

قدس أهمية تحصين الوصاية عزت جرادات أمين عام المؤتمر اإلسالمي لبيت الم. أكد د -  عمان
الهاشمية على المقدسات في المدينة المقدسة باعتبارها حقيقة تاريخية، ورعاية تطبيقية غير قابلة 

  .للمناقشة أو المنافسة، فهي بمثابة الروح للجسد والقدس هي العاصمة الروحية للمملكة

ي لمدينة القدس التي عقدت وأضاف جرادات خالل الندوة االقليمية حول التراث الثقافي والحضار
مؤخرا، أن معركة القدس، طويلة وممتدة وشاقه فهي طويلة منذ وعد بلفور، وممتدة ال تنتهي بقرار ترامب 

 أمريكي، وهي معركة تتطلب، باإلضافة إلى تحصين الوصاية - المشؤوم، وهي شاقة مع عدو صهيو
ًالهاشمية، دعم صمود المقدسيين، اقتصاديا وتجاريا، وا ًستثمارا في مشاريع إسكانية، وتطويرا في البنية ً

ورفض التطبيع ). التعليم والرعاية الصحية والرعاية األسرية(ًالتحتية، وتحسبا لحزمة الخدمات االجتماعية 
ًبجميع إشكاله وأمكنته، فكل نشاط تطبيعي مع العدو الصهيوني يمثل خنجرا في جسم المدينة المقدسة، 

 المسيحي في تكثيف الوجود العربي الفلسطيني، في القدس، حيث كان ذلك - الميوتعزيز التضامن اإلس



 
٧

وكذلك تفعيل المقاطعة العربية حسب . ًالوجود متواصال فيها عبر تاريخها، مهما كان الغزاة والمحتلون
ّ، باعتبارها سالحا اقتصاديا فعاال المع)١٩٥٤(ثم عام  )١٩٤٥(قرارات جامعة الدول العربية لعام    .ركةً

ّوقال في كلمته أمام المشاركين في الندوة اإلقليمية، نلتقي اليوم، والقدس أمام تحديات كبرى، يعبر  ُ
بأبعاده الثقافية والحضارية والسياسية واالقتصادية والدينية، وعندما ) المشروع الصهيوني(عنها كلمتان 

نحن على طريق هيرنزل وتحقيق : ياهوكان رد فعل نتن) قانون قومية الدولة(ّاقر الكنيست اإلسرائيلي 
حلمه، وليست محاوالت االحتالل الصهيوني لتهويد القدس، ثقافيا، والقتحام الحرم القدسي الشريف، دينيا،  ً ُ
ًولتسويق القدس سياسيا، عاصمة إلسرائيل ليست هذه سوى أدوات لخدمة، ذلك المشروع بل ذلك الحلم 

 التهجير واإلحالل، حيث القوانين المتطرفة، والضرائب الباهظة،  :هيالشرير، والذي يتمثل بمحاور ثالثة 
ّواإلهمال المتعمد للبنية التحتية، والتنكيد على معيشة السكان لتخفيض نسبة السكان المقدسيين في 

  . المدينة المقدسة، وملء الفراغ بالمستوطنين األشرار

) القدس الكبرى( العمرانية، وتوسعة حدود ّوثانيا االستيطان، حيث يحيط بالقدس، ويشوه معالمها
من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتستوعب المزيد من المستوطنات %) ١٥(لتصل مساحتها إلى 

   .والمستوطنين

عناوين وأسماء شوارع : أخيرا االستالب الثقافي، حيث إظهار البلدة القديمة بطابع عبرانيو
عربية الضاربة في أعماق تاريخ المدينة المقدسة وصفها ومؤسسات، مع طمس المعالم الثقافية ال

بثيابها حجر ال ترى أحسن منه، وال اتقن : (ًقائال) أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم(المقدسي في كتابه 
  ).من بنائها، وال أطيب من العيش فيها، وال أنظف من أسواقها، وال أكبر من مسجدها

بأن ال إسرائيل دون القدس، وال قدس : ّن لقن هرتزل يهود العالمولئ: واختتم جرادات كلمته قائال
وال قدس دون األقصى فالقدس إليها القلوب تهفو، ولها  دون الهيكل فإننا نقول للعالم ال دولة دون القدس

 .العقول تذهب، ولها األرواح تفدى، ولها األشعار تهدى، هي القدس هي التي اعشق

 ٢ ص١٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

*****  

  

  

  

  

  

 



 
٨

  شؤون سياسية

  االحتالل ماض في تهويد القدس: عطون
 

عضو المجلـس التـشريعي عـن القـدس، أحمـد عطـون، إن االحـتالل اإلسـرائيلي لديـه  قال – القدس
 .خطط واضحة تجاه المدينة المحتلة

ر اليوم األربعاء، إلى أن االحتالل يستثم" وكالة سند لألنباء"ونوه عطون في تصريح صحفي تلقته 
  .انشغال األمة العربية واإلسالمية

ًوأضــاف أن االحــتالل يــرى فــي هــذه الظــروف فرصــة ســانحة أمامــه والوقــت مناســب جــدا لتنفيــذ 
  .مخططاته التهويدية

ّالذين يتصدون لمثل هذه الهجمـات هـم أهـل القـدس هـم مـن يعـول علـيهم بالدرجـة "وشدد على أن 
  ".األولى في الدفاع عنها

يمثلون رأس الحربة في هذا الوقت الذي تعتبر فيه القدس وحيدة أمام سياسة المقدسيون : "وأردف
  ".التهويد

ًرسـالتي ألهـل القـدس بـأن علـيهم أن يـدركوا أن المعركـة التـي تـدور حاليـا فـي القـدس هـي : "وتابع
  ".معركة صمود ووجود، فهم السد المنيع المتبقي في هذه األمة أمام سياسة التهويد

ًالصوت عاليا ونهيب بأهلنا في القدس تحديدا وفي الـضفة عامـة بـضرورة التحـرك نرفع : "واستطرد ً
  ".العاجل لنصره القدس والتصدي للمستوطنين، والعمل على إفشال مخططات االحتالل

وأكد عطون على ضرورة التصدي بكل اإلمكانيات المتاحة لهجمات المستوطنين واعتـداءاتهم علـى 
  .س، من خالل الرباط في ساحات األقصى والصمود أمام انتهاكات االحتاللالمقدسات اإلسالمية في القد

ولفت النظر إلى أنه من الوضع الطبيعـي أن يكـون لـدى الـسلطة خطـة إلنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه مـن 
  .مدينة القدس، وتعزيز صمود أهلنا أمام الهجمة المسعورة من قبل االحتالل

ة مــؤازرة أهــل القــدس الــذين يقــدمون كــل غــال ونفــيس وطالــب العــالمين العربــي واإلســالمي بــضرور
  .للدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية

هل القدس هي حكـر علـى المقدسـيين فقـط؟ وهـل مطلـوب مـنهم فقـط الـدفاع عـن شـرف : "وتساءل
  ".األمة ومقدساتها؟

بهـا بعـض وأوضح النائب في المجلس التـشريعي، أن اقتحامـات االحـتالل ليـست حالـة فرديـة يقـوم 
  .المستوطنين، فالعدد تزايد من بضع عشرات إلى مئات يقتحمون برفقة شخصيات صهيونية بارزة

ًورأى أن االحتالل نجح تدريجيا في فرض تقسيم مكاني وزماني على المقدسات اإلسالمية والقـدس 
  ".ومؤشرات ذلك ما يشهده مصلى باب الرحمة ومسجد البراق المرافق لباب المغاربة"
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بر أنه من الضروري أن تقابـل أعـداد المـستوطنين المتزايـدة بأعـداد أكبـر فـي الربـاط والـصمود واعت
  .في ساحات المسجد األقصى من أجل منع تنفيذ مخططات االحتالل في القدس

 ٩/١٠/٢٠١٩ سند لألنباء وكالة

*****  

 "الغد"مساعد وزير الخارجية األميركي في حوار مع 
  

  الرشق تغريد :الحوار أجرت

 المعنيـين الـسياسيين أبـرز أحـد ،"الغـد"لــ خاصـة مقابلـة فـي بهـا، أدلـى تـصريحات تعيـد – واشنطن
 الـسابقة اإلسـرائيلي الكيـان وزراء رئيـسة قالته ما األذهان إلى األميركية، اإلدارة في األوسط الشرق بقضايا
  .آلنا من عقود خمسة قبل المبارك األقصى المسجد إحراق جريمة غداة مائير جولدا

" الغـد" إلـى يتحـدث كان الذي شينكر، ديفيد األدنى الشرق لشؤون األميركي الخارجية وزير مساعد
 القـدس إلـى بـالده سـفارة نقـل حـول سـؤال علـى رد الماضـي، األسـبوع األميركيـة الخارجيـة بـوزارة مكتبه في

 إال ،"االنتفاضـات مـن لةسلـس وانـدالع المنطقـة فـي للوضـع انفجـار حدوث توقعت "أميركا إن بقوله المحتلة
  .القرار هذا على أجمع العالم قبل من" الباردة "الفعل بردة تفاجأت أنها

 مـن نقلهـا تـم حيـث ،٢٠١٨ )مـايو( أيـار ١٤ فـي المحتلة القدس إلى سفارتها نقلت أميركا وكانت
 نقـل وتـزامن .٢٠١٧ )ديـسمبر( األول كـانون ٦ فـي ترامـب دونالد الرئيس لقرار تنفيذا القدس إلى أبيب تل

  ).الشرقية القدس احتالل( القدس توحيد إعادة بذكرى إسرائيل احتفال ذكرى مع السفارة

 عنـدما عاما، خمسين من أكثر قبل مائير قالته لما مطابقة السؤال، هذا على شينكر إجابة وجاءت
 .١٩٦٩ )أغــسطس( آب ٢١ فــي المبــارك، األقــصى المــسجد إحــراق جريمــة علــى إســرائيلي متطــرف أقــدم

 سـيدخلون العـرب أن كيـف أتخيـل وأنـا ليلتهـا أنـم لـم "الجريمـة علـى الفعل رد على تعليقا مائير قالت حينها
ــي وصــوب، حــدب كــل مــن أفواجــا؛ أفواجــا إســرائيل ــدما لكن ــع عن ــم الــصباح طل  أن أدركــت شــيء يحــدث ول
  ."نائمة أمة فهذه نشاء ما نفعل أن بمقدورنا

 األردن وان البـديل، بـالوطن يـسمى لمـا وجـود ال أنـه علـى الرفيـع األميركـي المـسؤول أكد ذلك، إلى
  .األميركية لإلدارة بالنسبة" منه مفروغ أمر "هذا وأن فلسطين ليس هو

 الـصدد، هـذا فـي األردن بأداء أشاد جدا، صعبة اقتصادي إصالح بعملية يمر األردن بأن اقر وفيما
 أن عن كشف كما االقتصادي، اإلصالح تجاه بتعهداته تزامهالل والتقدير الثقة من الكثير يستحق انه معتبرا

 وخلــق االقتــصادي للنمــو مبــادرات طريــق عــن المملكــة، لمــساعدة أخــرى طــرق فــي تنظــر المتحــدة الواليــات
  .السنوية االقتصادية المساعدات جانب إلى هذا معينة، مشاريع خالل من العمل فرص

 خمـس مـدتها تفاهم مذكرة على ،٢٠١٨ )فبراير( شباط في وقعا المتحدة والواليات األردن أن يذكر
 وتنتهـي ٢٠١٨ الماليـة بالـسنة بدأت )السنة في دوالر مليار ١.٢٧٥( دوالر مليار ٦.٣٧٥ بقيمة سنوات
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 أكد الفلسطينية، السلطة بزيارة بالقيام رغبته عن األميركي المسؤول عبر وبينما ،٢٠٢٢ المالية السنة في
 واإلســرائيليين، الفلــسطينيين بخــصوص والرؤيــة الــسالم عمليــة بخــصوص تتغيــر لــم األميركيــة الــسياسة ان

 فــي الكثيــرين أن بــين ،"القــرن صــفقة" بـــ يــسمى مــا أو الــسالم خطــة علــى يطلــع لــم انــه إلــى أشــار وفيمــا
  .عليها يطلعوا لم األميركية، الحكومة

ــة تــصريحات بخــصوص امــا  سياســة كانــت ان حــول األخيــرة الــصحفية الثــاني عبــداهللا الملــك جالل
 يمثـل الملـك أن شـينكر رأى اإلسـرائيلية، األردنيـة العالقـة علـى ذلـك وتـأثير الغربية الضفة ضم هي نتنياهو
  .الخصوص بهذا الملك لقلق بالده تفهم عن عبر كما شعبه، به يفكر ما يهمه وانه األردني الشعب

 الحوار نص من جزء وتاليا

 الفائــت، الــشهر المتحــدة لألمــم العامـة بالجمعيــة خطابــه فــي انيللثـ عبــداهللا الملــك جاللــة ركـز :س
 العربـي الـصراع فـي الـدولتين حـل أهميـة علـى وشـدد الواحـدة، الدولـة حـل وانتقد الفلسطينية، المسألة على

  ؟حل إلى للتوصل األفق من تالشى انه تعتقدون هل الدولتين؟ بحل رأيكم ما تعليقكم؟ ما اإلسرائيلي،

 بخـــصوص والرؤيـــة الـــسالم عمليـــة بخـــصوص تتغيـــر لـــم األميركيـــة الـــسياسة فـــان علمـــي حـــسب
 فهــذه بأســره، العــالم مــع الحــال هــو كمــا الــسالم، خطــة علــى اطلــع لــم ولكننــي واإلســرائيليين، الفلــسطينيين

  .التعليق استطيع ال لذا األميركية، الحكومة في الكثيرون عليها يطلع لم المبادرة

 واالعتــراف القــدس إلــى الــسفارة نقــل مثــل الواقــع، أرض علــى تحــصل أمــور عــن نتحــدث دعنــا :س
 عـن تقولـون مـاذا ،أخـرى عربيـة وشـعوب ودول بـالطبع األردن أزعجـا أمـران الجـوالن، على إسرائيل بسيادة

  ؟الخطوات هذه

 وهو كلينتون بيل السابق الرئيس إلدارة يعود قانون األميركي، للقانون وفقا تم أمر هو السفارة نقل
 ترتيبـات األحـوال مـن حـال بـأي يغيـر ال القـدس إلـى السفارة نقل الكونغرس، واقره رئيس كل عليه وافق أمر

 أو النهائيــة النتيجــة يغيــر وال النهائيــة بالنتيجــة يــضر وال والفلــسطينيين اإلســرائيليين بــين النهــائي الوضــع
 القـدس إلـى الـسفارة نقـل تـم لـو نـهبأ توقعـات هنـاك كان ،اإلطالق على بالقدس المتعلقة النهائية الترتيبات

 وان الــسادسة أو الخامــسة أو الرابعــة االنتفاضــة إلــى ســيؤدي وانــه الوضــع، انفجــار إلــى ســيؤدي هــذا فــان
 ربمـا باسـتثناء اجمـع، العـالم قبـل مـن جمـاعي بتثـاؤب قوبـل القرار لكن عليه، مسيطر غير سيكون الوضع
  .أوروبا

 أمـامهم متاحـا المجـال يـزال مـا اتفاقيـة إلـى الوصـول أرادوا ان والفلـسطينيين اإلسـرائيليين أن اعتقد
  .....شيء بأي يضر أو يمنع ال هذا ذلك، لفعل

 إسـرائيل مـع حـدود أطـول لـدينا الفلـسطينية، القـضية يخـص فيمـا عليا مصلحة صاحب األردن:س 
 جاللـة أن كمـا الميـاه، وقـضايا الفلـسطينيين، الالجئـين مـن عـدد وأكبر المستقبلية، الفلسطينية الدولة ومع
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ــك ــداهللا المل ــاني عب ــى الوصــي هــو الث ــي المقدســة األمــاكن عل ــد إال القــدس؟ ف ــاك أن تعتق ــدا هن  لهــذه تهدي
  ؟الغربية الضفة من أجزاء إسرائيل ضمت لو الوصاية

 ٕواسـرائيل األردن بـين السالم اتفاقية في عليه المنصوص لألردن، الخاص الدور نحترم جميعا نحن
 يكـون لـن األمـر هـذا فـان الخـاص الـدور هـذا إسرائيل تحترم لم إذا القدس، في المقدسة كناألما بخصوص

  .....السالم اتفاقية مع متسقا

ــك :س ــي المل ــة ف ــه مقابل ــي ان اس ام محطــة مــع ل ــة ســي ب ــورك فــي وجــوده خــالل األميركي  نيوي
 ضـم هـي نتنياهو سياسة نتكا حال في إنه قال الماضي، الشهر المتحدة لألمم العامة الجمعية الجتماعات

 المــصرية العالقــة وعلـى اإلســرائيلية األردنيـة العالقــة علــى كبيـر تــأثير لـه ســيكون هــذا فـان الغربيــة الـضفة
ــــدولتان ألننــــا اإلســــرائيلية ــــديهما اللتــــان الوحيــــدتان ال ــــا إســــرائيل مــــع ســــالم اتفاقيــــة ل   بــــذلك؟ رأيــــك م

 والمـصري، األردنـي الـشعبين لـدى واسـع نطـاق ىعلـ شـعبي قبـول ذات ليـست الـسالم اتفاقيـة أن سـرا ليس
 .األردني الشعب لدى للشجون مثيرة مسألة هي الفلسطينية والقضية

 الــسياسات هــذه مثــل تــؤثر ان تقلقــون أال ذلــك، عــن تحــدث الملــك ان وبمــا أميركيــة، كحكومــة :س
 األردنيـة اإلسـرائيلية لعالقـاتا اسـتمرارية ان المؤكـد مـن ألنـه إسرائيل، مع السالم اتفاقيتي على اإلسرائيلية
  ؟لديكم أهمية ذو أمر والمصرية

 مـع عالقتـه فـي شـجاعا كـان وهـو شـعبه، بـه يفكر ما ويهمه األردني الشعب يمثل الملك ان اعتقد
 اتفاقية وتدعم اقتصاديا مجدية ولكنها شعبية غير فهي الوطنية الغاز اتفاقية هو ذلك على ومثال إسرائيل،
 .له بالنسبة للقلق مثيرة اللغة فهذه قلق، الملك .االقتصادية والعالقات الجارتين تينالدول بين السالم

  ؟قلقه تتفهمون انتم إذا :س

 .األردني الشعب لدى كبير صدى ذات الفلسطينية فالقضية نعم

  البديل؟ بالوطن يسمى ما عن واألقوال اإلشاعات من الكثير هناك :س

 .منه مفروغ أمر وهذا فلسطين ليس هو األردن البديل، بالوطن يسمى لما وجود ال

 علــى االســتيالء تــم لــو الفلــسطينيون ســيذهب فــأين أراض ضــم عــن اإلســرائيليين حــديث ولكــن :س
  ؟أراضيهم

 األميركـي الخارجيـة وزيـر األميركيـة، اإلدارة .اإلسرائيلية الحكومة تقوله ما على التعليق استطيع ال
 أكبـر ثـاني هـو األردن .فلسطين هي األردن أن المتحدة الواليات سةسيا وليست األردن، ويدعمون يقدرون
 المتحـدة، للواليـات بالنسبة األردن أهمية على يؤشر وهذا العالم، في األميركية الخارجية للمساعدات متلقي
 مـن واسـع نطـاق بخـصوص ممتـاز تعـاون ولـدينا مـستمر تواصـل علـى نحن جدا، وثيقة ثنائية عالقة لدينا

  .....القضايا
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  ؟الفلسطينية بالسلطة عالقتكم عن تقولون ماذا :س

 .بعد هناك إلى اذهب لم

  ؟الذهاب تنوي أال :س

 دولـة ١٨ الـوزارة، فـي األدنـى الـشرق قـسم فـي لـدي اختصاصي، من جزء هي الفلسطينية السلطة
 تـونس فـي جودتـانمو ولكنهمـا ولليبيـا للـيمن سـفارتان لـدينا إيـران، في سفارة لنا توجد ال ألنه سفارة ١٧و

 لزيـارة قـدما أتطلـع إنـا لـذا الغربيـة، والـصحراء ةالفلسطيني السلطة احدهم اثنان كيانان ولدينا الرياض، وفي
ــسلطة، ــان اعــرف مــا حــسب ال ــسطينيين المــسؤولين ف ــا يلتقــون ال الفل ــركيين، بالمــسئولين حالي  وهــذا األمي
  .للذهاب مستعد إنني المؤكد من ولكن اختيارهم، سيكون

 فــي طــويال وقتــا وأمــضيت الفلــسطينية الــسياسة عــن كتابــا كتبــت حكوميــا، مــسؤوال أصــبح ان بــلق
 .وغزة الغربية الضفة

  ؟الفلسطينية السلطة زيارة تنوي أنت إذا :س

 .نعم

  ؟للسالم معينة خطة على يوافقون يجعلهم ما سيفيدهم اقتصاديا الناس إرضاء بأن تؤمن هل :س

 ال فهــم مــسبق حكــم مجــرد هــذا ان اعتقــد رؤيتهــا، قبــل مــا خطــة تــرفض ان يجــب وال تــستطيع ال
 ال ولكـنهم مقبـول، غيـر األمـر هـذا أو هـذا نحـب ال ويقولـون إليهـا ينظـرون ربما بالخطة، يوجد ما يعرفون

 تريــدون ربمــا أو معهــا العــيش تــستطيعون عناصــر بهــا يكــون ربمــا يرونهــا، أن قبــل ذلــك قــول يــستطيعون
  ....المزيد

  ٦ ص١٠/١٠/٢٠١٩الغد 

*****  

  في القدس" أونروا"حريصون على استمرارية خدمات : الهدمي
 

وزيــر شــؤون القــدس فــادي الهــدمي، إن هنــاك حــرص فلــسطيني علــى تعزيــز مكانــة  قــال –القـدس 
ــروا" ــى اســتمرارية خــدماتها ووجودهــا رغــم ممارســات االحــتالل اإلســرائيلي " األون ــاظ عل ــدس، والحف ــي الق ف

 .المجحفةوالقرارات األميركية 

فـي الـضفة الغربيـة غـوين " األونـروا"جاء ذلك خالل لقائه مـع مـدير عمليـات وكالـة الغـوث الدوليـة 
  .لويس، اليوم األربعاء

إثر القرار األميركي بوقـف " األونروا"وتطرق الهدمي إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به وكالة 
  .الدعم المالي لها

لـسياسة المنحـازة إلسـرائيل والهادفـة إلنهـاء القـضية الفلـسطينية تعبيـر عـن ا"ووصف هذا القرار بـ 
  ".عامة، وقضية الالجئين خاصة



 
١٣

: ًوأوضح أن الهجمات اإلسرائيلية على مدينة القدس تهدف لمحاربة الوجود الفلسطيني فيها، قـائال
راف والمواثيـق اقتحام مستشفى المطلع ومداهمة قسم أمراض السرطان فيه، هو االنتهاك الصارخ لكل األع"

  ".الدولية

  .كما أشار إلى تصاعد اقتحامات المسجد األقصى المبارك ومالحقة حراسه والمصلين 

وبين وزيـر شـؤون القـدس أن قطـع الكهربـاء مـن شـركة الكهربـاء اإلسـرائيلية علـى منـاطق امتيـاز 
  .محافظة القدس، هي وسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية" كهرباء"

كــدت لــويس اســتمرار وكالــة الغــوث بــأداء رســالتها ومهامهــا رغــم كــل التحــديات التــي مــن جانبهــا، أ
  .تواجهها، خاصة في مدينة القدس

لتفعيـل وتطـوير أوضـاع مدارسـها فـي القـدس، وعـن " األونروا"وأشارت إلى اإلجراءات التي اتخذتها 
  .برامجها المتعددة التي من شأنها زيادة ثقة الالجئين بمؤسساتها

  ٩/١٠/٢٠١٩ سند لألنباء وكالة

*****  

  اعتداءات 

  االحتالل يداهم مصلى باب الرحمة ويخرج القواطع الخشبية منه
 

صـباح اليـوم الخمـيس، مـصلى الرحمـة فـي " اإلسـرائيلي"شرطة االحـتالل   داهمت– المحتلة القدس
 .المسجد األقصى وأخرجت القواطع الخشبية والخزائن الموجودة فيه

ل الــشبان لمــنعهم مــن تــصوير مــا جــرى داخــل مــصلى بــاب الرحمــة ، وقامــت وهــددت قــوات االحــتال
   . في هواتفهمقبالتدقي

ــي المــسجد األقــصى ويــشار ــوات االحــتالل تواصــل انتهاكاتهــا المــستمرة ف ــى ان ق ــالتزامن مــع  إل ب
  .اقتحامات متواصلة لقطعان المستوطنين لباحاته بحجة األعياد

 ١٠/١٠/٢٠١٩فلسطين اليوم 

*****  

  

  

  

  

  



 
١٤

  اعتداءات/ تقارير 

  معتقليها لتعذيب طريقة ٨٠ تستخدم اإلسرائيلية السجون :حقوقية مؤسسات
 

 مـع التعـذيب أشـكال من شكال ٨٠ تمارس االحتالل سلطات ّأن فلسطينية، حقوقية مؤسسات ّأكدت
 من ابتداء المعتقلين، بحق تمارس ّالتي ّالتعذيب وأشكال للممارسات رصدها وفق سجونها، داخل المعتقلين

 .واالحتجاز التوقيف لحظة

ــك جــاء ــاء خــالل ذل ــه لق ــة" ّنظمت ــسان لحقــوق ّالمــستقلة الهيئ ــذيب" حــول ،"اإلن ــي التع ــسجون ف  ال
 ميرفــت اإلنــسان، لحقــوق "الميــزان" مركــز فــي القانونيــة المــساعدة وحــدة منــسقة قالــت حيــث ،"اإلســرائيلية

 .التعذيب أشكال من شكال ٨٠ توثيق من تمكن مركزها إن النحال،

 .اعتقالهم لحظة المعتقلين، تعذيب في متورط "اإلسرائيلي" الجيش أن ّنحال ّوبينت

 إن اللقـاء، خـالل لها كلمة في القيشاوي، هالة اإلنسان، لحقوق الضمير مركز مديرة قالت بدورها،
 .النزاعات خالل والمعتقلين المدنيين حقوق حماية على نصت الدولية، والقوانين واألعراف المواثيق كافة

 ترجيحات، ووفق ومتفاوت نسبي بشكل تعتقل، ّاإلسرائيلية االحتالل سلطات أن القيشاوي وأوضحت
 أن يعنـي هـذا" ّأن وتابعـت .تقريبـا ٢ ّمتوسـطه عمـا تفـرج بينمـا يوميا، فلسطينيا ٢٠ بـ األقل على ّيقدر ما

 ".محررينال أو عنهم ُالمفرج من أعلى يومي، بشكل اعتقاله يتم من معدل

 جديــدة، آليــات إتبــاع وضــرورة الفلــسطينيين للمعتقلــين القــانوني الوضــع توضــيح بــضرورة وطالبــت
 .التعذيب من حمايتهم في تساهم والشعبي، الرسمي المستويين على

 الناصـر عبـد والمحـررين، األسـرى شـؤون هيئـة في والتوثيق الدراسات وحدة رئيس قال جانبه، من
 .التعـذيب مـن أكثـر أو لنـوع تعـرض االعتقـال، بتجربـة ّمـر فلسطيني كل إن اللقاء، خالل كلمته في فروانة،
 .اإلسرائيلية التحقيق أقبية في شهداء سقطوا أسيرا ٧٣ حوالي ،١٩٦٧ عام منذ" ّأن وتابع

 في ثابت وجزء ممنهجة إسرائيلية سياسة المعتقلين، بحق يمارس الذي التعذيب" أن فروانة واعتبر
 عــنهم، المفـرج أو االعتقـال قيـد زالـوا ال الـذين ســواء المعتقلـين آالف أن كمـا" ّأنـه وأضـاف ".معهـم التعامـل
 ".بسببه إعاقات من أو التعذيب آثار من يعانون

 المجــرمين لتقــديم الدوليــة، الجنايــات محكمــة"لـــ التوجــه بــضرورة الفلــسطينية القيــادة فروانــة وطالــب
 ".للمحاكمة المعتقلين، قبح التعذيب يمارسون الذين اإلسرائيليين

 فقـد )الفلسطينية التحرير لمنظمة تابعة( األسرى شؤون هيئة عن صدرت رسمية إحصائيات ووفق
 إداري معتقـل ٥٠٠و معتقلـة ٤٨و طفـال ٢٣٠ بيـنهم معتقـل ٥٧٠٠ لــ الفلـسطينيين المعتقلـين عـدد وصـل

 .عاجل طبي لتدخل بحاجة ٧٠٠ بينهم مريض ١٨٠٠و )تهمة بال معتقلون(

 ٩/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  



 
١٥

  تقارير

  "البراق"واستنفار عند منطقة .. القدس ثكنة عسكرية..  يعزل إسرائيل"الغفران"
  

 ظهــر منــذ بالكامــل الخــارجي العــالم عــن نفــسها إســرائيل عزلــت – إبــراهيم كامــل – المحتلــة قــدسال
 وقالــت ،"الكيبــور "باســم والمعــروف داليهــو لــدى الغفــران يــوم بمناســبة وذلــك ،أمــس مــساء وحتــى الثالثــاء
 اسـتقالل عن اإلسرائيليون امتنع حيث )١٩٤٨ العام أراضي (في بالكامل شلت الحياة أن إسرائيلية مصادر

 كمـا الـساعات هـذه مـدى علـى صـيام وهـم" الكـنس "فـي االعتكاف وفضلوا الشوارع في الخروج أو سياراتهم
  .بادةالع يمارسون وظلوا )التوراة( ذلك على نصت

 المحطــات كافــة فــي البــث توقــف عــن إضــافة هــذا األنــوار، اســتخدام عــن اإلســرائيليون امتنــع كمــا
 اإلسـرائيلية المناطق من الطيران مالحة حركة بالكامل وشلت والخاصة منها الحكومية واإلذاعية التلفزيونية

 البرية المعابر كافة إغالق إلى إضافة أيضا البحري والتنقل المالحة مع األمر وكذلك وبالعكس، الخارج إلى
  .لها المجاورة بالدول إسرائيل تربط التي الدولية

 ثكنــة إلــى المحتلــة القــدس مدينــة فــي العتيقــة البلــدة حولــت قــد االحــتالل شــرطة إلــى اإلشــارة تجــدر
 فيمــا المبــارك، األقــصى المــسجد إلــى المؤديــة الطرقــات وعلــى األســواق داخــل الحــواجز ونــصبت عــسكرية،

  .األقصى المسجد أبواب وعند )البراق( ساحة منطقة في قواتها رتاستنف

 تحــت المحتلــة، القــدس مدينــة فــي المبــارك األقــصى المــسجد ،أمــس المــستوطنين عــشرات واقــتحم
  ."الغفران يوم "يسمى ما بمناسبة وذلك االحتالل، قوات حماية

 بحراســة األقــصى المــسجد اقتحمــوا متطرفــا ١٨٥ "أن القــدس فــي اإلســالمية األوقــاف دائــرة وأكــدت
  ."اإلسرائيلية الشرطة

 يــوم "بمناســبة األقــصى، للمــسجد واســعة اقتحامــات تنفيــذ إلــى يهوديــة جماعــات دعــت قــد وكانــت
  ."الغفران

ــد وكــان ــتحم ق ــات اق ــاء، صــباح المــستوطنين، مئ ــاب جهــة مــن األقــصى المــسجد ســاحات الثالث  ب
 تقـدمهم البـراق، بـساحة تلموديـة صـلوات بتأديـة اآلالف قـام فيما االحتالل، لشرطة مشددة بحراسة المغاربة

  .أرئيل أوري الزراعة، وزير

 الوحـدات عناصر ونشرت المستوطنين، مجموعات القتحامات المغاربة باب االحتالل شرطة وفتحت
 .للمـستوطنين الحمايـة ولتـوفير االقتحام، مسارات عن الفلسطينيين إلبعاد وذلك الحرم، ساحات في الخاصة

  ."الرحمة باب "قرب والمرابطات المرابطين من عدد على االحتالل قوات عتدتوا

 ٩ ص١٠/١٠/٢٠١٩الرأي 

*****  



 
١٦

  ّبقاع األرض حساسية من الناحية السياسية أكثر – أبواب القدس القديمة
  

 الــصالة، ألداء طـريقهم فــي القديمـة القــدس أبـواب مــن يوميـا يمــرون ويهـود ومــسيحيون مـسلمون
 الناحيـة مـن حـساسية األرض بقـاع أكثـر مـن واحـدة فـي اليوميـة أعمالهم لمباشرة أو منها، عودتهم وأثناء

  .السياسية

 حـول القـانوني سـليمان العثمـاني الـسلطان بناهـا التـي األسـوار فـي مفتوحة أبواب، ثمانية وللقدس
  .مغلق األبواب تلك من وواحد عشر، السادس القرن في القديمة المدينة

 األقــصى للمــسجد الرئيــسي المــدخل يمثــل ألنــه ،(العــامود بــاب( دمــشق بــاب حامــاز األبــواب وأكثــر
 البحــر اتجــاه فــي الغربــي الــسور فــي )الخليــل بــاب أيــضا ويــسمى( ويافــا الغربــي، والحــائط القيامــة وكنيــسة

  .حجرية وأزقة أسواق في والسائحون المحليون السكان يختلط حيث المتوسط،

 أريحــا ناحيــة الــشرقي الــسور فــي ويقــع األســود مــن زوجــان هعليــ المنقــوش األســباط بــاب وهنــاك
 أولــى األقــصى، المــسجد فــي الــصالة أدائهــم عقــب المــسلمين بالمــصلين مزدحمــا يكــون مــا وعــادة القديمــة،
  .الحرمين وثالث القبلتين

  "ّمشدد أمن"

 غاربـة،الم بـاب مـن يمـرون فهـم القريـب، الغربـي للحـائط آخر طريقا اليهود الزوار من كثير ويسلك
 بلـوغهم عنـد بأبنائهـا لالحتفـال توجههـا أثنـاء اليهوديـة العـائالت رصد منه ويمكن للحائط مدخل أقرب وهو
  .اليهودية الشريعة حسب الفرائض جميع بأداء مكلفا الصبي يصبح عندما أي عاما، ١٣ سن

 .الفلـسطيني ياإلسـرائيل الـصراع قلـب فـي تقـع التي المضطربة المنطقة تلك في دائما ُمشدد واألمن
 .بالكــــــاميرات القديمـــــة البلــــــدة ممـــــرات وتراقــــــب المنطقـــــة فــــــي دوريـــــات اإلســــــرائيلية الـــــشرطة وتـــــنظم

  ".الموحدة األبدية عاصمتها" ،١٩٦٧ عام حرب في احتلتها التي القدس، إن إسرائيل وتقول

 عاصمة ،القديمة بالمدينة القدسي الحرم يوجد حيث الشرقية، القدس تكون أن الفلسطينيون ويريد
  .غزة وقطاع الغربية الضفة في إلقامتها يسعون التي المستقبلية لدولتهم

 ٨/١٠/٢٠١٩ بانوراما صحيفة

*****  

  

  

  

  



 
١٧

  فعاليات

 ًاـة مواقف الملك تجاه القدس واقعمعنيــون بترجم: فلسطيــن النيابيــة
  

رجمــة مواقــف أكــد عــضو لجنــة فلــسطين النيابيــة ســعود أبــو محفــوظ أن اللجنــة معنيــة بت - عمــان
جاللة الملك عبـداهللا الثـاني تجـاه القـدس علـى ارض الواقـع، ودعـم كـل المبـادرات الهادفـة لتعزيـز الوصـاية 

  . الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية

وبين أبو محفوظ، خالل ترؤسه اجتماعا للجنة التحضيرية لفعاليات أيام مقدسية عقد بدار مجلـس 
نائـب احمـد الرقـب واللجنـة التحـضيرية، لمناقـشة سـبل إنجـاح الفعاليـة التـي دعـت النواب امس، بحـضور ال

اليها اللجنة بالشراكة مع وزارتي األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية والثقافة والشباب واللجنة الملكيـة 
 توظيـف لشؤون القدس وأمانة عمان الكبرى، أن األسبوع المقدسي المزمع عقده الشهر المقبـل يهـدف إلـى

الوســائل االجتماعيــة والفنيــة والثقافيــة والتراثيــة فــي حــشد التــضامن مــع القــدس وأهلهــا، مــشيرا إلــى البعــد 
  . العقائدي والتاريخي والجغرافي لمدينة القدس الذي سيتضمنه األسبوع المقدسي

ظ علـى بدوره، أكد الرقب أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمـسيحية فـي الحفـا
 .القدس ومقدساتها

 ٣ ص١٠/١٠/٢٠١٩الدستور 
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  السيارات تتجمع في النقب استعدادا لالنطالق نحو القدس
 

فـي  مراسل موقع بانيـت وصـحيفة بانورامـا، ان القيـادات والجمـاهير العربيـة أفاد – عطا أبوابراهيم 
  مفرق شوكت في النقب إلىافد النقب، بدأت في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، التو

وذلــك   اللطــرون القريـب مــن مدينــة القــدس، مفــرق وذلـك لبــدء مــسيرة الــسيارات االحتجاجيـة نحــو
انطلقـت مـن عـدة محـاور ومنـاطق فـي الـبالد، اسـتجابة لقـرار لجنـة   المـسيرات التـيإلـىللتوجه واالنـضمام 

  .العنف في الوسط العربيالعليا للجماهير العربية احتجاجا على الجريمة و المتابعة

تـنظم   مدينـة القـدس حيـثإلى كنقطة التقاء،  مفرق اللطرون،إلىالمسيرات التي ستصل  وستتوجه
  . مكتب رئيس الحكومةأماممظاهرة حاشدة ظهر اليوم 

  ١٠/١٠/٢٠١٩ صحيفة بانوراما

*****  
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  آراء عربية

  التكامل بين فلسطين واألردن
  

 *عبد الرحيم جاموس .د

 واجتهـاد، لعـدة  إن التكامل بـين األردن والمـشروع الـوطني الفلـسطيني مـسألة ال تحتـاج إلـى إثبـات
يوسياســية واســتراتيجية، فــاألردن لــيس فلــسطين كمــا يــدعي غــالة اليمــين اعتبــارات اقتــصادية وســكانية وج

ــراف  ــادل رســائل االعت ــديل، فقــد ســقط هــذا الرهــان بعــد أن جــرى تب ــوطن الب ــة ال الــصهيوني وأصــحاب نظري
بمنظمـة التحريـر الفلـسطينية ) اسـرائيل(المتبادلة بين ياسر عرفات واسحق رابين، والتـي بموجبهـا اعترفـت 

 للـــشعب الفلـــسطيني، علـــى أســـاس تلبيـــة طموحـــات الـــشعب الفلـــسطيني الوطنيـــة والقوميـــة ًممـــثال شـــرعيا
م ١٩٦٧ذي بدأ في الخامس من حزيران والسياسية في وطنه فلسطين، وذلك بإنهاء االحتالل االسرائيلي ال

ًوعودة الشعب الفلسطيني إلـى وطنـه تنفيـذا لقـرارات الـشرعية الدوليـة وخـصوصا القـرار   ١٩٤ والقـرار ١٨١ً
 ومــا تبعهــا مــن قــرارات تؤكــد علــى إنهــاء االحــتالل االســرائيلي ٢٢٣٦ والقــرار ٣٣٨ والقــرار ٢٤٢والقــرار 

ٕوافرازاتـــه مـــن اســـتيطان وغيرهـــا، وممارســـة الـــشعب الفلـــسطيني لحقـــه فـــي تقريـــر المـــصير واقامـــة الدولـــة 
 التــي أعلنهــا المجلــس ًالفلــسطينية المــستقلة وعاصــمتها القــدس الــشريف، كــل ذلــك وفقــا لوثيقــة االســتقالل

م، وقــد جــاء قــرار فــك االرتبــاط الــذي أعلــن مــن جانــب األردن فــي ١٥/١١/١٩٨٨الــوطني الفلــسطيني فــي 
ف المـسؤولية الـسياسية .ت.م وما تبعه من تطورات في هذا السياق، وقـد تحملـت بموجبـه م١٩٨٨صيف 

 فــي مدريـد علــى أســاس مبــدأ كاملـة عــن الـشعب الفلــسطيني ، ومـن ثــم جـاء انعقــاد مـؤتمر الــسالم الـدولي
م ١٣/٩/١٩٩٣م ، ومـا تـال ذلـك مـن توقيـع إلتفـاق أوسـلو فـي ٣١/١٠/١٩٩١األرض مقابل الـسالم فـي 

ٕبين منظمة التحرير الفلـسطينية واسـرائيل، واتفـاق وادي عربـة الـذي وقـع فـي نـوفمبر  م بـين األردن ١٩٩٤ٕ
ًواســرائيل، جــاء كــل ذلــك انــسجاما مــع هــذا التوجــه فــي بلــورة ًمــشروع الــوطني الفلــسطيني واســقاطا لفكــرة ال ٕ ٕ

ًونظريــة الــوطن البــديل ومروجيهــا مــن اليمــين الــصهيوني، ووضــعها فــي غياهــب التــاريخ وتأكيــدا علــى ان 
ٕالحقوق التاريخية والوطنية والقومية والجغرافيـة والـسياسية للـشعب الفلـسطيني ال بـد مـن بلورتهـا وانجازهـا 

  . نهر األردن والبحر المتوسط وليس على أي أرض غيرهاعلى أرض فلسطين التاريخية ما بين

ــة  ــي المنطق ــسالم ف ــسي لالســتقرار وال ــضامن الرئي ــسطيني وانجــازه هــو ال ــوطني الفل إن المــشروع ال
ٕالعربية ، وهو الكفيل وحده بعـدم العــودة بالمنطقـة إلـى الـوراء والـى المربـع األول فـي الـصراع، واال سـيدفع 

ــي  ــة الواحــدة الجانــب الفلــسطيني للتخل ــدأ الدول ــة مب ــى رؤي ــد إل ــك األســس للــسالم والعــودة مــن جدي عــن تل
الديمقراطية العلمانية على أرض فلسطين التاريخية التي يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهـود مـن 
 عرب وغيرهم في ظل سيادة القانون وتحقيق المساواة بينهم ومعالجة كافة نواتج الصراع العربي اإلسرائيلي
وفي مقدمتها إنهاء حالة اللجوء والتشرد الفلـسطينية بتنفيـذ حـق العـودة لالجئـين الفلـسطينيين إلـى بيـوتهم 
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وقراهم ومدنهم كحل وحيد لجلب األمن والسلم واالسـتقرار للمنطقـة وشـعوبها، ضـمن هـذه الرؤيـة الـسياسية 
الــوطني الفلــسطيني ســواء فــي حــده ًإلنهــاء الــصراع بكافــة أبعــاده، يــدرك األردن إدراكــا كــامال ان المــشروع 

، والـسياسات األردنيـة فـي هـذا الـشأن منـذ فـك قصى يمثل صـمام األمـان فـي المنطقـةاألدنى أو في حده األ
ٕاالرتباط مع الضفة الغربية والى اآلن تأتي منسجمة مع المصالح األردنيـة والفلـسطينية فـي آن واحـد، رغـم 

ردن يـدرك خطـورة مثـل هـذا التراجـع ولـذا يؤكـد األردن علـى تحفظات البعض على هذه الـسياسات، ولكـن األ
رفضه التراجع عن سياسته المتبعة والقائمة على السعي إلنجاز المشروع الوطني الفلسطيني بقيادة منظمة 
ٕالتحريــر الفلــسطينية وانهــاء االحــتالل اإلســرائيلي واقامــة الدولــة الفلــسطينية علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران  ٕ

دس والقابلـــة للحيـــاة، وعنـــدها يمكـــن لـــألردن وفلـــسطين أن يرتبطـــا بكـــل الـــروابط األخويـــة وعاصـــمتها القـــ
والجيوسياســية التــي تقــوم علــى أســاس مــن التكامــل التــام والتــي تخــدم الطــرفين، وهنــا تبــرز اليــوم أهميــة 

 بـاريس اإلنفكاك اإلقتصادي بين السلطة الوطنية الفلسطينية والكيـان الـصهيوني، والتحـرر مـن قيـود إتفـاق
اإلقتصادي، والتوجه نحـو ربـط اإلقتـصاد الفلـسطيني باالقتـصاد األردنـي بـشكل خـاص والعربـي بـشكل عـام، 
وفق السياسات التي وضعتها القيادة والحكومة الفلسطينية للتخلص من هيمنة االقتصاد اإلسـرائيلي، والتـي 

ات اقتصادية واسعة مع األردن وبقية تسعى جاهدة لتنفيذها من خالل مراجعة اتفاق باريس واستبداله بعالق
  .الدول العربية

 عضو المجلس الوطني الفلسطيني* 

 ١٤ ص١٠/١٠/٢٠١٩الدستور 
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  اخبار باالنجليزية

Palestine Heritage Festival launched in Istanbul 
 

The Popular Conference for Palestinians Abroad,  FİDDER Association 

and Takaleed Foundation staged the Palestine Heritage Festival on Saturday, 

5 October, in Istanbul City, Turkey. 

The festival is part of an international campaign launched on 1 October 

under the slogan "Our Heritage is Resistance". It aims at highlighting the 

Palestinian heritage and exposing the Israeli occupation's attempts to steal it. 

Speaking on behalf of the organizers, Ibrahim al-Ali, deputy chairman 

of FİDDER, stressed the importance of holding such events, saying that they 

are a step on the right way to preserve the Palestinian identity in all its 

cultural, literary and human components. 

Al-Ali said that the Palestinian heritage is constantly subjected to fierce 

attacks by the Israeli occupation which is seeking to obliterate the Palestinian 

identity, falsify historical facts, and spread lies to legitimize its colonial 

presence on the Palestinian land. 
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"Sometimes we see Israeli flight attendants wearing traditional 

Palestinian dresses claiming they are Israeli, and other times we see 

Palestinian food served as Israeli products. There is a lot of evidence of 

Israel's theft of Palestinian heritage," he explained. 

Al-Ali delivered two important messages in his speech. The First one 

was to the Israeli occupation. He said that Israel would never succeed even if 

it tried by all means to obscure the Palestinian identity. "The Palestinian 

heritage is rooted in us," he stressed. 

In his second message, al-Ali called on the Arab and Muslim nations, 

especially the Palestinian people, to adhere to their culture, saying that is a 

form of resistance. 

He also called for mobilizing regional and international interaction in 

the international campaign to preserve Palestinian heritage by tweeting on the 

hashtag (#ھاظا_النا) (This is ours) particularly on 7 October, which marks the 

Palestinian Heritage Day. 

The festival featured national songs, Dabke shows, movies addressing 

Israel's theft of Palestinian heritage, and an exhibition where Palestinian 

traditional dishes, clothes and handicrafts were displayed. 

The campaign, which is set to last for a month, aims to involve all 

Palestinian people in the efforts being made to defend the Palestinian heritage, 

considering them a form of resistance and an integral part of the national 

struggle for freedom and independence. 

The Palestinian Information Center 9/10/2019 
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