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  والقدساألردن 

 الملـك: ضـم إسـرائيـل ألجـزاء مـن الضـفـة الغـربـيــة سيـؤدي لِصـدام كبـيـر مــع األردن

  

األلمانيــة، امــس الجمعــة، مقابلــة مــع جاللــة الملــك عبــداهللا » ديــر شــبيغل«نشــرت مجلــة  –عمــان 
 .... :آخر المستجدات المتعلقة بالشرق األوسط وجائحة كورونا، وفيما جزء من نّصهاالثاني، تناولت 

دير شبيغل: يحـيط بـاألردن، فـي الواقـع، عـدد مـن الـدول التـي تعـادي بعضـها بعضـًا، كمـا يخطـط الكنيسـت 
وسـط، خالل األسابيع القليلة المقبلة لمناقشـة خطـة الـرئيس األمريكـي دونالـد ترمـب للسـالم فـي الشـرق األ 

والتي تتضمن قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، ما الذي قد يترّتب على األردن إن تم تنفيذ خطة 
 ترمب للشرق األوسط؟

جاللة الملك: هل التوقيت مناسب فعًال لمناقشة ما إذا أردنا حّل الدولة الواحدة أو حـل الـدولتين لفلسـطين  
جائحــة كورونــا؟ أم هــل ينبغــي علينــا أن ننــاقش كيــف بإمكاننــا وٕاســرائيل، ونحــن فــي خضــّم المعركــة ضــد 

 .مكافحة هذا الوباء؟ حّل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما

دير شبيغل: هناك من السياسيين، كرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو، مـن يريـد اسـتغالل الفرصـة 
 .أجزاء كبيرة من فلسطينالتي هيأها ترمب لالستحواذ على 

جاللة الملك: القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة ال يعلمون تبعاته، ماذا سيحصل إذا انهارت السـلطة 
الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة. وٕاذا ما ضّمت إسرائيل بالفعل أجزاًء 

 .ي إلى ِصدام كبير مع المملكة األردنية الهاشميةمن الضفة الغربية في تموز، فإن ذلك سيؤد

 دير شبيغل: هل ستعّلق العمل بمعاهدة السالم مع إسرائيل؟

ــا نــدرس جميــع  ــد أن أطلــق التهديــدات أو أن أهيــئ جــوًا للخــالف والمشــاحنات، ولكنن جاللــة الملــك: ال أري
أن قـانون القـوة ال يجـب أن يطّبـق  الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على

 .في الشرق األوسط

اإلسـرائيلي، –دير شبيغل: يبدو أن الحرب على إيران اآلن أكثر أهمية لقادة الخليج من الصراع الفلسطيني 
 هل تشعر بالخذالن؟

جاللة الملـك: لقـد واجـه األردن التحـديات مـن قبـل، لكـن دعـوني أكـون منصـفًا بحـق أخـي العزيـز  
خ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وآخرين؛ فإن حـّل الدولـة الواحـدة مـا زال مرفوضـًا بشـدة فـي سمو الشي

اجتماعات جامعة الدول العربية. وعندما ُطٍرَحت خطة حل الدولة الواحدة قبل ستة أو سبعة أشهر، رفضـها 
 .لدولة الفلسطينيةأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأكّد وقوف السعودية مع ا

دير شـبيغل: تعـد ألمانيـا ثـاني أكبـر دولـة داعمـة لـألردن بعـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة، مـاذا تتوقـع مـن 
 برلين؟
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جاللة الملك: أعرف المستشارة ميركل منذ زمن طويـل، والعالقـات األردنيـة األلمانيـة فـي أعلـى مسـتوياتها  
ذلــك التعــاون العســكري واألمنــي، إن ألمانيــا تــدرك تمامــًا القــرار اآلن، تربطنــا عالقــة عمــل ممتــازة، بمــا فــي 

السليم بشأن القضـية الفلسـطينية، ونحـن حلفـاء وأصـدقاء فيمـا يتعلـق بهـذه القضـية ونمضـي إلـى األمـام. 
 (بترا)

  ٢صفحة  ١٦/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

 ية ستبقى أولوية أردنية وحية في ضمير كل حر شريفالفايز: القضية الفلسطين

 

أكد رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز، أن القضـية الفلسـطينية سـتبقى حيـة فـي ضـمير  –عّمان 
كل عربي حر شريف وستبقي قضـية العـرب األولـى وفـي سـلم أولويـات األردن بقيـادة جاللـة الملـك عبـداهللا 

اقامة دولته الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني  الثاني حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من
  وعاصمتها القدس الشريف.

إننا ونحن نحيي ذكرى النكبة الذي صادف امـس، فإننـا نؤكـد للعـالم تمسـكنا بالثوابـت “وقال الفايز 
تقديم المساعدة الوطنية الفلسطينية، ولنذكر المجتمع الدولي بواجباته تجاه الشعب الفلسطيني ودعوته الى 

له، ودعـم حقـه بتقريـر مصـيره وانهـاء االحـتالل االسـرائيلي لألراضـي الفلسـطينية، هـذا االحـتالل الـذي يعـد 
 ”.االطول في تاريخ البشرية

 :وأضاف الفايز

ليعلم العالم وخاصة الدول الكبرى الراعية لعملية السـالم، ان القضـية الفلسـطينية سـتبقى بوصـلة “
ضيتهم األولى، حتى ينتصر الحـق الفلسـطيني، وسيسـتمر نضـالنا ونضـال شـعبنا، حتـى الشعوب العربية وق

تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة ذات السيادة، ولن يستطيع احد أيًا كان، او اية دولة، التفريط بهذا 
لشـريفين، ولـن الحق األبدي واالزلي بفلسطين، وال يملك احـد التنـازل عـن اولـى القبلتـين وثالـث الحـرمين ا

يجرؤ احد التفـريط بمقدسـاتنا االسـالمية والمسـيحية، او بـدماء الشـهداء الـذين روت دمـائهم كـل بقعـة مـن 
 ”.ثرى فلسطين

وأكد رئيس مجلس األعيان علـى ايـة حلـول للقضـية الفلسـطينية، ال تمكـن الشـعب الفلسـطيني مـن 
 .هاحقوقه الكاملة، ستكون مرفوضة، وال يملك احد حق التنازل عن

ــا ونحــن نتحــدث عــن القضــية الفلســطينية، وحــق الشــعب الفلســطيني فــي اقامــة دولتــه “وقــال  انن
المستقلة، فأننا نستذكر بكل فخر دور االردن وقيادته الهاشمية، في الـدفاع عـن فلسـطين وقضـية شـعبها، 

القضـية الفلسـطينية فاألردن ومنذ إمارة شرق األردن، ارتبط دينيا وتاريخيا بفلسطين، ومنذ النكبة اسـتمرت 
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بالنسبة لـه، العنـوان االول فـي اجندتـه السياسـية، وعلـى ارض فلسـطين قـدمنا الشـهداء، دفاعـا عـن ثراهـا 
 ”.الطهور، ومقدساتها االسالمية والمسيحية

منـذ ان تسـلم جاللـة الملـك عبـداهللا الثـاني سـلطاته الدسـتورية، فقـد اسـتمر علـى “وأشار إلـى أنـه 
، فكانت القضية الفلسطينية، وحق شعبها في اقامة دولته المستقلة، هاجسـه االول خطى قادتنا الهاشميين

والدائم، وهي اسمى من كل التباينات واالختالفات، فصوت جاللته استمر االقـوى بمختلـف المحافـل الدوليـة 
ية، دفاعا عن فلسطين، ومن اجل دفع العالم لالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وحـل القضـية الفلسـطين

حال عادال وشامال، يمكن من قيام الدولة الفلسـطينية المسـتقلة علـى التـراب الـوطني الفلسـطيني ، ومـا زال 
االردنيون على العهد خلف جاللته، شركاء لنضال الشـعب الفلسـطيني فـي كفاحـه السـتعادة حقوقـه ووطنـه 

 ”.المغتصب، وقد شكلت هذه المواقف السند الحقيقي للشعب الفلسطيني

 :الفايز قائال ومضى

اليوم، وفي ظل حالـة الضـعف التـي تعيشـها امتنـا، فـان المطلـوب منـا جميعـا، ان نـؤمن بـان قـوة “
االردن قوة لفلسطين وشعبها، وقوتنا تتمثل في الحفاظ على نسيجنا االجتماعي، وتمتـين جبهتنـا الداخليـة، 

األردن القــوي المنيــع، واالمــن المســتقر، والتصــدي بحــزم أليــة جهــة تحــاول االســاءة واالســتمرار فــي بنــاء 
للوطن، أو تهدد أمنه ووحدته، وعلينا بكل اطيافنا ومكوناتنا، ان نتعامل مع االوضاع المحيطة بنا، بمنتهى 

 ”.الحكمة والشعور بالمسؤولية

  ٥صفحة  ١٦/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

 الطراونة: موقف الملك يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية واألخالقية
  

قال رئيس مجلس النواب المهنـدس عـاطف الطراونـة إن موقـف جاللـة الملـك عبـد  –الغد  –عمان 
 اهللا الثاني تجاه القضية الفلسطينية، يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية واألخالقية.

وكتــب الطراونــة فــي تغريــدة لــه عبــر تــويتر: حــل الــدولتين مبــدأ راســخ فــي معادلــة الســالم العــادل 
والشامل واآلمن الذي تقبل به جميع األطـراف، وأي خطـوة أحاديـة مـن االحـتالل هـي نسـف ألسـس العمليـة 

مسـؤولياته السلمية برمتهـا، واعتـداء صـارخ علـى القـانون الـدولي. موقـف جاللـة الملـك يضـع العـالم أمـام 
 القانونية واألخالقية.

األلمانية، ” دير شبيغل“تغريدة الطراونة جاءت عقب مقابلة لجاللة الملك عبداهللا الثاني مع مجلة 
اليوم الجمعة، اكد خاللها جاللته ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي يجعلنا نمضي قـدمًا، وأن األردن 

ئيل مزيــدا مــن األراضــي فــي الضــفة الغربيــة، وأن هــذا األمــر يــدرس جميــع الخيــارات فــي حــال ضــمت إســرا
  سيؤدي إلى ِصدام كبير مع المملكة األردنية الهاشمية.

  ٢صفحة  ١٦/٥/٢٠٢٠الغد 
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 الملك يمنح الجهد األردني بالتصدي لضم إسرائيل أراضي فلسطينية زخما دولياً 
  

جاللـة الملـك عبـداهللا الثـاني، مـن  يكثف األردن جهوده الدبلوماسـية بقيـاده –عمان  –زايد الدخيل 
اجــل بلــورة موقــف دولــي فاعــل ضــد تنفيــذ إســرائيل قرارهــا ضــم أراض فلســطينية محتلــة، والبحــث عــن آفــاق 
للعمل المشترك مع المجتمع الدولي لمواجهة القـرار المحتمـل والعمـل علـى إطـالق مفاوضـات جـادة مباشـرة 

القانون الدولي سبيًال وحيدًا لتحقيـق السـالم الشـامل  وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق
 والدائم.

وعلى مر العقود يسعى األردن بقيادته الهاشمية، للقيام بدوره الطبيعي في المحيط العربي والـدولي 
على أساس مركزية القضية الفلسطينية والتفاعل الديمقراطي الهـادف إلـى تحقيـق وحـدة الموقـف وفاعليتـه 

لفلسطينية، والتاكيد هلـى ضـرورة التصـدي لقـرارات اسـرائيل احاديـه الجانـب وضـرورة الزامهـا تجاه القضية ا
  بالقانون الدولي وحماية السالم الذي يشكل ضرورة إقليمية وأوروبية ودولية.

األلمانية، وجه العديـد مـن الرسـائل السياسـية ” دير شبيغل“جاللته وخالل مقابلته امس مع مجلة 
السرائيل، منها ان حّل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سُيمّكننا مـن المضـي قُـدمًا، وفـي للمجتمع الدولي و 

حال ضّمت إسرائيل أجزاًء من الضفة الغربيـة سـيؤدي ذلـك إلـى ِصـدام كبيـر مـع األردن، واهـم تلـك الرسـائل 
ون القـوة ال يجـب أن توافق األردن بقياده جاللته مع بلدان كثيرة في أوروبـا والمجتمـع الـدولي علـى أن قـان

  يطّبق في الشرق األوسط.

فاألردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، ال يألو جهدا في سبيل تعزيز العمل الدولي لتحقيق حل 
الــدولتين واحــالل الســالم الشــامل فــي الشــرق االوســط، ومواصــلة وبــذل الجهــود الحثيثــة علــى الصــعيدين 

ة وتجـاوز العقبـات التـي تواجـه اسـتئناف مفاوضـات سـالم جـادة تعـالج االقليمي والدولي لتحقيق هـذه الغايـ
  قضايا الوضع النهائي وصوال الى حل الدولتين.

ولطالمــا اكــد جاللتــه، ان حــل الدولــة الواحــدة ســيجلب مزيــدا مــن الفوضــى والتطــرف فــي المنطقــة، 
لمجتمـع الـدولي والتحـذير وتفاقم الصراعات التي سيدفع ثمنها جميع االطراف، االمر الذي يسـتدعي حشـد ا

من انعكاسات أي قرار اسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة والعمل على الحؤول دون تنفيذه وٕايجاد آفاق 
  حقيقية إلنهاء الصراع.

ورغم انشغال العالم بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، يبذل األردن أقصى جهد يمكن بذلـه 
ل اإلعـالء مـن شـأن القضـية الفلسـطينية، وٕاضـاءة جميـع جوانبهـا فـي في مجال العالقات الخارجية من أجـ

ــل السياســية والدبلوماســية الدوليــة ولــدى الــرأي العــام العــالمي، واالســتمرار فــي مواجهــة المواقــف  المحاف
المضادة في هذا المجال، وذلك في سياق السعي نحو انجاح عملية السالم استنادا لحـل الـدولتين، وتعمـيم 

  امل والعادل في منطقة الشرق األوسط وفي العالم.السالم الش

القضــية الفلســطينية بقيــت علــى الــدوام محــورا مركزيــا فــي السياســية واالجنــدة االردنيــة، باعتبارهــا 
تشكل جوهر النزاع العربي االسرائيلي، وحاضرة في ذهن ووجدان جاللة الملك، إذ إن الموقف األردني تجاه 

  لكثير من الجهد أو مزيد من البراهين واألدلة لبيانه. القضية الفلسطينية ال يحتاج

  ٢صفحة  ١٦/٥/٢٠٢٠الغد 



 
٧

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

 المخططات الصهيونية تستهدف كل شبر من المحيط إلى الخليج”: الملكية لشؤون القدس“

  

قالــت اللجنــة الملكيــة لشــؤون القــدس إن ذكــرى النكبــة الفلســطينية تعيــد للــذاكرة  – الغــد –عمــان 
ية قامت بها الصهيونية، في وقت لم تتوقف فيه جرائم االحـتالل القائمـة علـى سياسـة اإلنسانية حالة وحش

القتل والتهجير وفـرض القـوانين العنصـرية، عـدا عـن الحفـر والتنقيـب تحـت المسـجد األقصـى، والعديـد مـن 
 الممارسات البربرية والوحشية التي تنافض القيم اإلنسانية.

بيـان أصـدرته اللجنـة، وحمـل توقـع أمينهـا العـام الـدكتور عبـداهللا كنعـان، بمناسـبة وفيما يلي نـص 
  -للنكبة الفلسطينية: ٧٢الذكرى 

ان إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية ليس فقط حدثًا تاريخيًا مؤلمًا تسـتذكره أمتنـا العربيـة واالسـالمية 
فريسـة لمخططـات الحركـة الصـهيونية والشعب الفلسطيني المظلوم، بل هو قصة شعب وأرض خالدة وقعت 

م، ونفــذ أجندتــه (مــؤتمر لنــدن االســتعماري) أو مــا يعــرف ١٨٩٧العالميــة التــي انجبهــا مــؤتمر بــازل عــام 
كيـان عـدو لشـعوب المنطقـة العربيــة ”م، والـذي نـادى بضــرورة انشـاء ١٩٠٧بوثيقـة (كامبـل بنرمـان) عـام 

ا، ليفصـل ويفـرق فيـه بـين العـرب فـي اسـيا وافريقيـا وفي الوقت نفسه صديقا للدول االستعمارية ومصالحه
، وقــد تحقــق هــذا المخطــط الخبيــث بوعــد بلفــور ”ويشــكل لهــا قاعــدة اســتعمارية متقدمــة تمنــع وحــدة األمــة

م، وبدور واضح من االنتداب البريطاني الذي مهد لإلحتالل واالستعمار واقامة الكيان ١٩١٧المشؤوم عام 
نتداب وتسهيل عملية الهجرة اليهودية، حيث تدفق الى أرض فلسطين حوالي اليهودي المطلوب بسياسة اال 

م، ثـم احـتالل العصـابات الصـهيونية ١٩٤٨) ألف يهودي صهيوني مـن قوميـات مختلفـة حتـى عـام ٥٠٠(
م وٕاعالن دولة اسرائيل (القوة القائمة باالحتالل) عليها، والتي ١٩٤٨أجزاء من أرض فلسطين العربية عام 

يــرًا عرقيــًا لشــعب كامــل صــاحب حــق وهويــة راســخة فــي أرضــه، ليحــل مكانــه أفــراد وجماعــات مارســت تطه
  صهيونية من شتى بقاع العالم.

إن النكبة الفلسطينية ُتعيد للذاكرة اإلنسانية حالة وحشية قامت بها الصهيونية، حيـث عمـدت عـام 
لـف مـن أرضـهم فلسـطين ) أ٤٠٠) ألف فلسطيني من أصـل مليـون و(٨٠٠م الى تشريد أكثر من (١٩٤٨

التاريخيــة ليصــبحوا الجئــين (زاد عــددهم اليــوم علــى عــدة ماليــين)، وتــدمير العصــابات الصــهيونية لحــوالي 
) مجــزرة ذهــب ضــحيتها االف ٧٠) تــّم احتاللهــا، وتنفيــذ أكثــر مــن (٧٧١) مدينــة وقريــة مــن أصــل (٥٣١(

(القوة القائمة باالحتالل) لم تتوقف عند  الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، وزيادة على ذلك فإن إسرائيل
هذه الجرائم والمجازر فهي اليوم تستمر في مخططات التهويد القائمة على سياسة القتـل والتهجيـر وفـرض 
القوانين العنصرية ومصادرة وضم األراضي وهدم الممتلكات والحفر والتنقيب تحت المسجد األقصى المبارك 

وبناء المستعمرات واعتقال الشيوخ والنساء واألطفال حيث يقدر عدد أسرى  دونمًا)، ١٤٤(بمساحته الكلية 
) أسـيرًا، مـن ٥٠٠٠م أكثـر مـن (٢٠٢٠الشعب الفلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي حّتى آذار عام 

بينهم النساء واألطفال، إلى جانب المعتقلين اإلداريين وعددهم بالمئات ُيسجنون دون محاكمة، الـى جانـب 
) أسـيرًا، وعـدد ٥٤٠كام بالسجن المؤبد يزيد الحكم الواحد منها عن الخمسين عـام وعـددهم يزيـد علـى (اح



 
٨

) أسيرًا، وغيرها مـن الممارسـات االسـرائيلية البربريـة الوحشـية ٣٠٠أسرى مدينة القدس وحدها يزيد على (
والقـدس اليـوم فـي معانـاة التي تتناقض مع القيم االنسـانية والحقـوق البشـرية، ليعـيش أهلنـا فـي فلسـطين 

  شديدة بسبب كورونا االحتالل االسرائيلي وكورونا الوباء والمرض.

إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تستذكر مع أمتنا وشـعبنا الفلسـطيني هـذه الـذكرى األليمـة، 
ة علـى ثـروات لتدرك أن نكبات األمة وجراحها ما تزال نازفة ألن حلم الصهيونية وهدفها األبدي، هو السيطر 

األمة وأرضها ومقدساتها االسالمية والمسـيحية وبحـدود تتجـاوز فلسـطين وبـالد الشـام لتهـدد كـل شـبر مـن 
المحيط الى الخليج، لذا فإن من يعتقد غير هذه االستراتيجية الصهيونية الخطيرة فهو يجهل أهداف الحركة 

خ وتريــد ألمتنــا وشــعوبها وثرواتهــا أن تكــون الصــهيونية التــي تعتمــد علــى االســاطير الدينيــة وتزويــر التــاري
مستعمرة كبيرة تسيطر عليهـا، لتصـبح إسـرائيل قـوة عظمـى مـن خـالل امتالكهـا مفـاتيح االقتصـاد والثـروات 
والسياسة في المنطقة، فالقضية الفلسطينية قضية كل عربي ومسلم بإعتبارها تشكل بعدًا وطنيًا وقوميًا لنـا 

لتفكــك التــي تعيشــها أمتنــا هــي العامــل المســاعد واألرضــية المركزيــة التــي ترتكــز جميعــًا، فحالــة االنقســام وا
عليها اسرائيل في تنفيذ مخططاتها التهويدية، خاصة في العقد األخير الذي شـهد قـرارات واجـراءات أحاديـة 

ت الجانب، فاقدة للشرعية يدعمها حلفاء اسرائيل وبموجب ضـغط مباشـر مـن اللـوبي الصـهيوني فـي الواليـا

المتحــدة االمريكيــة ( إيبــاك)، مخالفــة بهــا المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة وبــالرغم مــن الــرفض الــدولي لهــا 
  جميعها.

إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تدعو كافة ابناء االمـة العربيـة واالسـالمية وأحـرار العـالم والـدول 
الوصــاية التاريخيــة علــى المقدســات  الســاعية للســالم ان تقــف داعمــة لــالردن بقيادتــه الهاشــمية صــاحبة

االسالمية والمسيحية في القدس كما تدعو األمة العربية واالسالمية إلى وحدة الصف والكلمة، وتفعيل دور 
المنظمات العربية واالسالمية و تنشيط دبلوماسيتها في ميادين السياسة الدولية، وتكثيف دعمها لألهل في 

مودهم وربــاطهم علــى ارضــهم، وكمــا يعلــم الجميــع فــان األردن خــط فلســطين وجوهرتهــا القــدس لتعزيــز صــ
الدفاع األول عن فلسطين ومقدساتها االسالمية والمسيحية وعن األمة العربيـة واالسـالمية وضـرورة دعمـه 
يعزز صمود أمتنا في وجه المخططات الصهيونية التي تسـتهدفنا جميعـا، فقـوة األردن ترسـخ قـوة فلسـطين 

على العالم ومنظماته الشرعية الـزام اسـرائيل بتنفيـذ القـرارات الدوليـة بمـا فيهـا حـل الـدولتين وأمتنا، كما أن 
  م.١٩٦٧وٕاقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 

ــا تــؤمن بــالحق العربــي واإلســالمي  ان اللجنــة الملكيــة لشــؤون القــدس حالهــا حــال كــل ابنــاء أمتن
المتجذر في فلسطين والقـدس، ونقـول لألهـل فـي فلسـطين والقـدس رغـم النكبـات سـتبقى فلسـطين والقـدس 
ومساجدها وكنائسها وأهلها في قلوبنا وعقولنا، وستشـرق عليهـا شـمس الحريـة وسـيرحل عنهـا المسـتعمر 

واسالمية والهواء المحتل عاجال أم آجًال، فاألصل أنتم يا اهلنا في فلسطين فاألرض أرض فلسطينية عربية 
ــذ األزل وٕالــى األبــد، وســيبقى األردن بقيادتــه الهاشــمية الرائــدة مــدافعًا ومناصــرًا  هــوائكم والحــق حقكــم من

  ومساندًا الخواننا الصامدين الصابرين في فلسطين والقدس مهما بلغت التضحيات وكان الثمن.

   ١٥/٥/٢٠٢٠الغد 

  



 
٩

  سياسية شؤون

 ل لألراضي الفلسطينيةالصفدي يثمن رفض االتحاد األوروبي ضم إسرائي

  

التقـى وزيـر الخارجيـة وشـؤون المغتـربين أيمـن الصـفدي امـس سـفراء  –ماجدة أبو طير  –عّمان 
دول االتحــاد األوروبــي وســفيرة االتحــاد المعتمــدين لــدى المملكــة فــي اجتمــاع بحــث التعــاون والتنســيق فــي 

ى المســتجدات المرتبطــة بالقضـــية مواجهــة جائحــة كورونــا وتبعاتهـــا االقتصــادية واالجتماعيــة، وركــز علـــ
 الفلسطينية.

ــة لمواجهــة الجائحــة وانعكاســات ذلــك علــى  ــي اتخــذتها المملك واســتعرض الصــفدي اإلجــراءات الت
 االقتصاد الوطني.

 .وشدد الصفدي على أهمية بلورة جهد دولي جماعي للتعامل مع تبعات الجائحة

الــدعم الــذي يقدمــه االتحــاد األوروبــي  وقــدم تعــازي المملكــة بضــحايا الجائحــة. كمــا ثمــن الصــفدي
ودولــه لرفــد جهــود المملكــة فــي هــذا الســياق. وأكــد اســتعداد األردن تقــديم أي إســناد يســتطيعه فــي مواجهــة 

 .الجائحة

إلى ذلك أكد وزير الخارجيـة وشـؤون المغتـربين أهميـة دور االتحـاد األوروبـي فـي جهـود التصـدي 
محتلة. وقال الصفدي إن قرار الضم إن نفذ سينسف األسس التي ألي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية 

قامت عليها كل الجهـود السـلمية علـى مـدى العقـود الماضـية وسـيقتل حـل الـدولتين وسـيجعل خيـار الدولـة 
 الواحدة مآًال محتومًا؛ ما سيضع العالم اجمع أمام واقع يكرس نظام التمييز العنصري (اآلبارثيد).

ضرورة التحرك بفاعلية للحؤول دون ضـم إسـرائيل للمسـتوطنات وغـور األردن  وأكد وزير الخارجية
ومنطقــة شــمال البحــر الميــت فــي فلســطين المحتلــة، حمايــة للقــانون الــدولي وحمايــة للســالم الشــامل الــذي 

 .يشكل ضرورة إقليمية ودولية

وبـي اليـوم سـيكون وشدد الصفدي، خالل اللقاء الذي تم قبيل اجتماع لوزراء خارجية االتحاد األور 
موضوع الضـم علـى أجندتـه، علـى ضـرورة إطـالق مفاوضـات جـادة مباشـرة لحـل الصـراع علـى أسـاس حـل 

 .الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

وثمــن الصــفدي موقــف االتحــاد األوروبــي الواضــح فــي رفــض أي ضــم لألراضــي الفلســطينية خرقــًا 
لــن ُيعتـرف بـه وتقويضــًا للجهـود السـلمية، والمتمســك بحـل الـدولتين علــى أسـاس القــانون للقـانون الـدولي 

 .الدولي سبيال وحيدًا لحل الصراع

وشـدد الصــفدي علــى ضــرورة اتخــاذ المجتمــع الـدولي واالتحــاد األوروبــي خصوصــًا خطــوات عمليــة 
وقـال إن دور االتحــاد  تعكـس رفـض أي قـرار إسـرائيلي بالضــم وتسـتهدف منـع اتخـاذه بشــكل فاعـل ومـؤثر.

األوروبي ومواقفه هي أساسية ومحورية لحماية القانون الدولي ولحماية السالم خصوصًا في هذه المرحلة 
 .التي تواجه فيه كل الجهود السلمية خطر االنهيار الكامل

إلى ذلـك شـكر الصـفدي االتحـاد األوروبـي ودولـه علـى دعـم وكالـة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتشـغيل 
 جئين (األنروا)، وشدد على أهمية ضمان توفير الدعم المالي الالزم الذي تحتاجه الوكالة....الال

  ٣صفحة  ١٥/٥/٢٠٢٠الدستور     
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 الزعنون يثّمن مواقف العاهل األردني الرافضة لمشاريع الضم اإلسرائيلية

  

ثّمن رئيس المجلس الوطني سـليم الزعنـون المواقـف الحازمـة التـي أكـد  –الحياة الجديدة  – عمان
عليها العاهل األردني عبـد اهللا الثـاني بـن الحسـين، مـن التهديـدات والمشـاريع اإلسـرائيلية بضـم أجـزاء مـن 

 . األراضي الفلسطينية المحتلة

في تصـريح صـحفي صـدر عنـه اليـوم الجمعـة، ان المواقـف المبدئيـة والشـجاعة مـن وأكد الزعنون 
ــر عنهــا الملــك عبــد اهللا الثــاني تؤكــد مــن جديــد ان الخطــر اإلســرائيلي يهــدد  القضــية الفلســطينية التــي يعّب
المصير المشترك للشعبين الشقيقين األردني والفلسطيني، وتؤكد الرفض المطلـق لكافـة الخطـط واالجـراءات 

 .االحتاللية اإلسرائيلية في فلسطين

وأشاد الزعنون بالدور األردني الصلب والممتد عبـر التـاريخ فـي دعـم ومسـاندة الشـعب الفلسـطيني 
وتعزيـز صـموده علـى ارضـه، والـدفاع عـن الحقــوق الفلسـطينية الثابتـة فـي العـودة وتقريـر المصـير وٕاقامــة 

 الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

  ١٦/٥/٢٠٢٠ة الجديدة الحيا

* * *  
 "التعاون اإلسالمي" تؤكد مركزية القضية الفلسطينية

  

أكـدت منظمــة التعــاون اإلسـالمي، مركزيــة القضــية الفلسـطينية ودعمهــا الثابــت والمطلــق  –أ ش أ 
 للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

للنكبة التي تصادف اليوم الجمعة، أوردته وكالة  ٧٢في بيان بمناسبة الذكرى الـ –مة ودعت المنظ
ــدعم الكامــل للشــعب الفلســطيني الســترداد  –األنبــاء الفلســطينية "وام"  ــدولي لمواصــلة تقــديم ال المجتمــع ال

مســتقلة حقوقــه الوطنيــة، بمــا فيهــا حــق العــودة، وفــق رؤيــة حــل الــدولتين وٕاقامــة الدولــة الفلســطينية ال
  وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية.

  ١٥/٥/٢٠٢٠الدستور المصرية 

* * *  
 تنفيذ مخططات الضم جريمة حرب جديدة الجامعة العربية:

  

أكدت جامعة الدول العربية، أن إقدام سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي علـى تنفيـذ  –وكاالت  –القاهرة 
، بمــا فيهــا ١٩٦٧ســتعمارية اإلحالليــة بضــم أي جــزء مــن األرض الفلســطينية المحتلــة عــام مخططاتهــا اال

ــل  غــور األردن، وشــمال البحــر الميــت، واألراضــي المقامــة عليهــا المســتوطنات اإلســرائيلية ومحيطهــا يمث
 "جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل اإلسرائيلي الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

لنكبـة الشـعب  ٧٢جامعة، فـي بيـان صـدر عـن األمانـة العامـة، امـس، بمناسـبة الـذكرى الــوقالت ال
الفلسطيني، والذي يصادف الخامس عشر من مايو كل عام، إن هذه الذكرى تأتي هذا العام في وقت تزداد 
فيــه معانــاة الشــعب الفلســطيني مــع انتشــار فيــروس "كورونــا"، إلــى جانــب ممارســات وسياســات االحــتالل 
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إلسرائيلي المتسارعة الستغالل هذا الظرف، لتحقيق مخططاتها فـي التوسـع االسـتيطاني، وضـم أجـزاء مـن ا
الضفة الغربية المحتلة، وٕاحكام السـيطرة علـى سـكان القـدس الشـرقية، واسـتكمال عمليـات التطهيـر العرقـي 

سـاتها المتصـاعدة قـتال، ضد المواطنين الفلسطينيين في األغوار، وتهديد حياة األسرى فـي سـجونها، وممار 
  وهدما، وتهجيرا.

وأكد البيان، أن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيدا فـي التصـدي لهـذا العـدوان، واالسـتيالء المعلـن 
علــى أرض وطنــه وحقوقــه التــي كفلتهــا المواثيــق وقــرارات الشــرعية الدوليــة، ولــن يتهــاون فــي الــدفاع عــن 

دول أمته وأحـرار العـالم، وجميـع الـدول والشـعوب المؤمنـة حقوقه وهويته ووجوده، بدعم كامل من شعوب و 
  بقيم ومبادئ العدل والسالم.

وجــددت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة وهــي تستحضــر ذكــرى النكبــة للشــعب الفلســطيني، 
التأكيــد علــى دعمهــا الكامــل ألبنــاء الشــعب الفلســطيني الصــامد علــى أرضــه وفــي وطنــه، واإلشــادة بنضــاله 

اته المستمرة من أجل نيل حريته واستقالله، وٕاقامة الدولة الفلسطينية المسـتقلة وعاصـمتها القـدس وتضحي
  الشرقية.

كانت المأساة اإلنسانية األكثر بشاعة، والتـي ال تـزال حلقاتهـا  ١٩٤٨وفي مثل هذا اليوم من عام 
م معـالم مجتمعـه، إذ قامـت مستمرة وماثلة بتشريد الشعب الفلسطيني من ديـاره وتهجيـره خـارج وطنـه، وهـد

% مــن الفلســطينيين مــن قــراهم ومــدنهم وحــولتهم إلــى الجئــين ٨٥العصــابات الصــهيونية بتهجيــر حــوالي 
يعيشون في مخيمات الشتات في مختلف أنحاء العالم، واحتالل ما يزيد على ثالثة أرباع مساحة فلسـطين 

رات المجـازر المروعـة فيهـا، إضـافة إلـى قريـة ومدينـة وحـدوث عشـ ٥٣١التاريخية، وتدمير ما يزيـد علـى 
  أعمال النهب والسرقة في مأساة يندى لها جبين اإلنسانية.

  ١٥/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * *  
 عاماً  ٧٢األزهر: المجتمع الدولي يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني منذ 

  

ـــى زوال هـــذا االحـــتالل –أ ش أ  ـــال األزهـــر الشـــريف، إن فلســـطين ســـتظل قضـــيته األولـــى حت  ق

ــدولي يتجاهــل حقــوق الشــعب  ــة فلســطين ، مؤكــدا أن المجتمــع ال اإلســرائيلي وتعــود القــدس عاصــمة لدول
 عامًا. ٧٢الفلسطيني منذ 

للنكبــة الفلســطينية وٕاعــالن  ٧٢مــايو، الــذكرى الـــ ١٥وأضــاف األزهــر فــي بيــان اليــوم: "يحــل اليــوم 
نية، واحـتالل مــا يزيـد علــى ثالثـة أربــاع االحـتالل اإلســرائيلي قيـام دولتــه المزعومـة علــى األراضـي الفلســطي

ـــدمير  ـــة، وت ـــا ســـكانيا، وتشـــريد حـــوالي  ٥٣١مســـاحة فلســـطين التاريخي ـــة مـــن الســـكان  ٨٥تجمًع بالمائ
  الفلسطينيين للدول المجاورة لفلسطين وبعض الدول األجنبية".

ال يــزال وأكــد األزهــر الشــريف، أن هــذا اليــوم يمثــل وصــمة عــار علــى جبــين المجتمــع الــدولي الــذي 
عاًمـا، وأن العـالم بأسـره يتحمـل  ٧٢غافًال أو متجاهًال لحقوق الشـعب الفلسـطيني فـي أرضـه المحتلـة منـذ 

المسئولية الكاملة عن إنهاء هذا االحتالل اإلسرائيلي الغاشـم علـى أرض فلسـطين المباركـة ، ورد الحقـوق 
حــق الشــعب الفلســطيني وأرضــه إلــى أصــحابها ومحاكمــة المحتــل الغاصــب علــى جرائمــه ضــد اإلنســانية ب
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ومقدراته ومقدساتنا العربية واإلسالمية ، مضيفا : "ستبقي القدس عربية وستبقى قضيتها في قلوب العـرب 
  والمسلمين، وأن كل احتالل وغصب نهايته حتما إلي زوال مهما طال الزمن واشتد الكرب".

بما أقدم عليه االحتالل اإلسـرائيلي مـن تعـد علـى الفلسـطينين وأراضـيهم بغيـر وذكر األزهر، العالم، 
حـق وبقــوة الســالح، ومـن انتهــاك لحقــوق األســرى فـي الســجون، وعمليــات التهجيـر والتطهيــر العرقــي ضــد 
الفلسطينيين، والتوسع في بناء المستوطنات، واستغالل الوضع الحالي من تفشي جائحة كورونا في فرض 

لــى القــدس الشــرقية وضــم منــاطق وأجــزاء مــن الضــفة الغربيــة، وهــو مــا يعــد تعــديا صــارخا علــى ســيطرته ع
أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن هذه الخطوات التي تأتي في إطـار سياسـة فـرض األمـر 

ين صــاحبة الواقــع لــن ُتغيــر مــن حقيقــة عروبــة األرض وأن الكيــان اإلســرائيلي مغتصــب ألراضــي الفلســطيني
  الحق الثابت بحكم التاريخ.

  ١٥/٥/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * *  

 للنكبة ٧٢تونس تؤكد وقوفها الدائم في صف الشعب الفلسطيني في الذكرى 

  

أكدت تونس، اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للنكبة الفلسطينية، وقوفها الـدائم فـي 
عادة حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقـادم، وٕاقامـة دولتـه صف الشعب الفلسطيني الباسل من أجل است

 وعاصمتها القدس الشريف. ١٩٦٧المستقّلة على أرضه على حدود سنة 

واعتبرت تونس، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة، أن إحياء هذا اليـوم، يعـد 
المحـاوالت االسـتيطانية التوسـعية، بمـا يضـمن  فرصة لتجديد الدعوة للمجتمع الدولي للوقوف بقوة ضـد كـل

للشعب الفلسطيني الباسل تحقيق تطلعاته المشروعة في العيش بحرية وكرامـة فـي ظـل دولـة مسـتقلة ذات 
  سيادة.

كما جـاء فـي هـذا االطـار أن تـونس لـن تـدخر جهـدا فـي مواصـلة الـدفاع عـن القضـية الفلسـطينية 
ادقة الرامية إلى التوصل إلـى تسـوية عادلـة وشـاملة تعيـد الحقـوق ومناصرتها ومساندة كافة المبادرات الص

  إلى أصحابها وتحقق األمن واالستقرار لكافة شعوب المنطقة.

واشــار البيــان ان تــونس تعتبــر أن هــذه الــذكرى مناســبة للوقــوف خشــوعا وٕاجــالال ألرواح الشــهداء 
دلــة واستبســلوا فــي ســبيل تحريــر فلســطين البــررة الــذين وهبــوا حيــاتهم للــدفاع عــن القضــية الفلســطينية العا

والحفــاظ علــى هويتهــا ومقدســاتها وحقوقهــا مضــيفا أن إحياءهــا يخلــد نضــاالت الشــعب الفلســطيني األبــي 
ــم المتحــّدة  ــاق وقــرارات األم وصــموده الثابــت لمواجهــة ســلطة االحــتالل الغاشــم وانتهاكاتهــا المتكــررة لميث

  والقانون الدولي.

  ١٥/٥/٢٠٢٠ بوابة اإلذاعة التونسية
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  اعتداءات

 رمضان ٢٩مؤسسة القدس الدولية: "منظمات الهيكل" تتحضر القتحام األقصى في 

  

أفــادت مؤسســة القــدس الدوليــة فــي العاصــمة اللبنانيــة بيــروت، فــي قــراءة أســبوعية حــول تطــورات 
فــي ذكــرى  المســجد األقصــى المواقــف واألحــداث فــي القــدس المحتلــة، أن "منظمــات الهيكــل" تســتعد القتحــام

 رمضان. ٢٩حتالل القدس، الذي يوافق يوم ا

وأضافت المؤسسة أن المنظمات عملت علـى تقـديم التمـاس لمحكمـة االحـتالل العليـا، لتسـمح لهـا 
 األقصى، متجاوزة أي قراٍر من قبل حكومة االحتالل. باقتحام

ليـة وتابعت مؤسسة القدس الدولية انه وفي مواجهـة هـذه االسـتعدادات تعمـل مؤسسـة القـدس الدو 
وهيئات أخرى عاملة للقدس علـى تـأطير الجهـود لحمايـة المسـجد األقصـى، متواصـلًة مـع الجهـات المعنيـة 

 باإلشراف على األقصى، لحضهم على اتخاذ قرارات تواجه مشاريع االحتالل.

ســلوان.  وعلـى الصـعيد الـديموغرافي تتـابع سـلطات االحــتالل اعتقالهـا المقدسـيين خاصـة مـن بلـدة
وعلى صـعيد التفاعـل أطلقـت مؤسسـة وقـف القـدس للرعايـة والتنميـة بالشـراكة مـع مؤسسـة حجـر الصـدقة 

 التركية لدعم صمود المقدسيين في وجه جائحة "كورونا".

  ١٥/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

 أبو دياب لـصفا: االحتالل ُيخطط لتهويد الجزء الشمالي للقدس القديمة

  

ــة  ــة  –خــاص صــفا  –القــدس المحتل ــاب أن بلدي ــد المخــتص فــي شــؤون القــدس فخــري أبــو دي أك
االحــتالل اإلســرائيلي تخطــط لتنفيــذ مشــروع تهويــدي واســع فــي المنطقــة الشــمالية للبلــدة القديمــة بالقــدس 

 .المحتلة، وٕاحداث تغييرات ضخمة عبر إقامة بنية تحتية متكاملة

والبنـاء" فـي بلديـة االحـتالل صـادقت  وأوضح أبو دياب لوكالـة "صـفا" أن "اللجنـة اللوائيـة للتخطـيط
على إيداع مخطط هيكلي في منطقتي حي المصرارة وباب السـاهرة، بهـدف توسـيع نفـق بـاب العـامود علـى 

 .حساب محطة الحافالت وموقف السيارات الوحيد لحي المصرارة

مالي للبلـدة وقال إن بلدية االحتالل انتقلت من خالل هذا المشروع التهويدي، إلى تهويد الجزء الش
القديمة من منطقة باب العامود وشارع نابلس حتى شـارع النفـق وشـارعي صـالح الـدين والسـلطان سـلمان 

 .وحي المصرارة وباب الساهرة، وصوًال إلى منطقتي وادي الجوز ومشارف الشيخ جراح



 
١٤

االحتالل، فإن المخطط الذي تم اعتماده بعد سنوات من عدم دفعه قدًما، حيـث كـان وبحسب بلدية 
مجمًدا من الناحية الفعلية، يتضمن عدًدا من التغييرات على خط التماس الذي بينه وبـين مخطـط الخارطـة 

الجديـدة  الهيكلية لمنطقة وادي الجوز، بهدف الدفع السريع إلقامة منـاطق جديـدة للعمـل والتجـارة والفنـادق
 .شرقي القدس

ويتضمن أيًضا عدًدا من المشاريع التي يتم الترويج لها حالًيا ودفعها قدًما في القدس، مثل الخطة 
الرئيســة لمنطقــة رأس العــامود، التــي تمــت المصــادقة عليهــا وتنفيــذها مــؤخًرا، وخطــة المخطــط التفصــيلي 

 .نة التخطيط والبناء" في األشهر المقبلةلمنطقة وادي الجوز، التي من المتوقع أن توافق عليها "لج

وبحسب مزاعم بلدية االحتالل، فإن الهدف مـن توسـيع النفـق الـذي سـيمتد أسـفل سـاحة الباصـات 
وموقف السيارات، تخفيف أزمة السير عند مفترق الطريق نهاية شارعي المصرارة واألنبيـاء باتجـاه الشـارع 

 ".١رقم "

المــدخل الــرئيس للبلــدة القديمــة  -األمتــار مــن بــاب العــامودوحــي المصــرارة يقــع علــى بعــد عشــرات 
والمسجد األقصى المبارك، والمنطقة تـدلل بشـكل واضـح علـى هويتهـا العربيـة المقدسـية، وبيئتهـا العمرانيـة 

 .الشاهدة على تنوعها المعماري المختلف

لتغييـر فـي ومنذ سـنوات، تسـتهدف سـلطات االحـتالل الحـي، وخاصـة الحركـة التجاريـة مـن خـالل ا
 .وضع مواقف السيارات ومنع تحميل وتنزيل البضائع، ما انعكس سلًبا على وضع التجار

 تغيير جوهري

وحـــول المخطـــط التهويـــدي، قـــال أبـــو ديـــاب إن هـــذا المخطـــط ســـيعمل علـــى تغييـــر اإلرث والوجـــه 
غيـة ربـط غربـي الحضاري والتجـاري للمنطقـة، وكـذلك المسـميات العربيـة عبـر إنشـاء بنيـة تحتيـة متكاملـة ب

 .القدس مع شرقها وٕاقامة الفنادق والمراكز التجارية ومواقف السيارات

وأوضح أن االحتالل يجري حفريات تصل لعشرات األمتار تحت األرض، ما عمل علـى طمـس هائـل 
 .لآلثار العربية اإلسالمية بالمنطقة

عديد مـن الشـوارع واألحيـاء وسيعمل االحتالل من خالل هذا المخطط، على إحداث تغييرات كبيرة بال
" الـذي يفصـل شـرقي ١الفلسطينية بالقدس، ومصادرة مساحة واسعة من األراضي علـى طـول الشـارع رقـم "

 .المدينة عن غربها

وأشار أبو دياب إلى أن االحتالل خصص ميزانيات ضخمة لتنفيـذ هـذا المشـروع، والـذي يعتبـر مـن 
 .على القدس القديمة، حيث بدأ التحضير الهندسي له المشاريع الضخمة، والتي ستضفي صبغة تهويدية

ورغـــم تقـــديم العديـــد مـــن االحتجاجـــات واالعتراضـــات مـــن قبـــل أصـــحاب األراضـــي ودائـــرة األوقـــاف 
اإلسالمية وتجار الحـي، وعقـد عـدة جلسـات بالمحـاكم اإلسـرائيلية لـرفض المخطـط التهويـدي، إال أن بلديـة 

 .االحتالل أصرت على إقراره
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دياب أن االحتالل يقدم إغـراءات ماليـة للسـكان لمـنعهم مـن مواجهـة مشـاريعه التهويديـة وبين أبو 
واالستيطانية بالقدس، مؤكًدا أنه (االحتالل) من خالل مشاريعه يريد إبعاد الناس عن المنطقة وتقليل عـدد 

 .المقدسيين بالمدينة

لتهويـــدي بالقـــدس، بســـبب وشـــدد علـــى أن الظـــروف اإلقليميـــة والدوليـــة مواتيـــة لتنفيـــذ المخطـــط ا
االنشغال العالمي بمواجهة أزمة "كورونا"، حيث تعطي االحتالل دافًعا قوًيا للتسريع بالتنفيذ، وصـوًال لفـرض 

 .وقائع جديدة بالمدينة

ولهــذا المخطــط، خطــر كبيــر علــى المنطقــة برمتهــا لمــا ستشــهده مــن تغيــر جــوهري فــي مالمحهــا 
ـــة ـــة ومعالمهـــا التاريخي ـــة وســـياحية يعمـــل بهـــا آالف  وبنيتهـــا التحتي ـــة تجاري ـــة، باعتبارهـــا منطق والتجاري

 المقدسيين الذين من الممكن أن يفقدوا أعمالهم. وفق أبو دياب

وزعمت بلدية االحتالل أن" الترويج للمخطط الهيكلي الرئيس لمركز القدس سيؤدي إلى توفير نحو 
األمـر الـذي سـيجلب إلـى الخزينـة العامـة وظيفة وأماكن عمل عالية الجودة في شـرقي المدينـة،  ١٠،٠٠٠

 عشرات الماليين من الشواكل من ضرائب التحسينات وضرائب األمالك (األرنونا) وغيرها".

فيما قال رئيس البلدية موشيه ليؤون: "بعد سنوات طويلة من اإلهمال، اتخـذنا خطـوًة ُأخـرى اليـوم، 
 ."لقدس الشرقية بشكل خاصفي الطريق لتعزيز االقتصاد في القدس بشكل عام، وفي ا

وأضاف أن "المخطط المصادق عليـه والمعتمـد لإليـداع فـي لجـان التخطـيط والبنـاء سـيجلب بشـائر 
سارة كبيرة إلى القدس الشرقية، ويزيد من فرص العمل فيها ويحقق نمًوا كبيًرا في التجـارة وقطـاع السـياحة 

 والفنادق". وفق زعمه.

  ١٤/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * *  

 مواطنين بالرصاص الحي ٣القدس: إصابة 

  

مـواطنين برصـاص قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي فـي بلـدة أبــو  ٣أصـيب  –الحيـاة الجديـدة  –القـدس 
 .ديس، شرق القدس المحتلة، مساء الجمعة

إصابات بالرصاص الحي بعـد إطـالق  ٣وقالت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت 
 عليهم من قبل قوات االحتالل في بلدة أبو ديس. النار

  ١٦/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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  مقدسية شؤون

 حاالت شفاء ٥إصابات جديدة بكورونا في القدس و ٦كيلة: 

 

أعلنــت وزيــرة الصــحة مــي كيلــة مســاء الجمعــة عــن تســجيل ســت إصــابات جديــدة  –صــفا  –اهللا  
كورونا في منطقة حي الثوري بمدينة القدس لمخالطي سيدة ُأعلـن عـن إصـابتها سـابًقا، فيمـا تـم بفيروس 

 .تسجيل خمس حاالت شفاء

حاالت شفاء سجلت  ٤وأوضحت وزيرة الصحة في بيان تصريح صحفي وصل كالة "صفا" أن أربع 
 .في ضواحي القدس، وحالة واحدة في محافظة رام اهللا والبيرة

الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعالج التابعة لوزارة وأكدت كيلة أن 
 .الصحة بحالة مستقرة، وال يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة

وقالت: "لليوم الثامن على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية 
 باستثناء مدينة القدس".

 -إصـابة، فيمـا بلـغ عـدد الحـاالت النشـطة ٥٥٤أن "عدد اإلصابات في فلسطين ارتفع إلـى  وبّينت

فــي بقيــة المحافظــات الشــمالية  ٥٢فــي مدينــة القــدس، و ٦١حالــة، بينهــا  ١١٩ -التــي ال تــزال مصــابة 
 حاالت في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)". ٦(الضفة الغربية)، و

% مـــن مجمـــل ٧٧,٧حالـــة، أي بنســـبة  ٤٣١ارتفـــع إلـــى  وأشـــارت إلـــى أن عـــدد حـــاالت الشـــفاء
 .اإلصابات المسجلة

حالـة جديــدة أدخلــت إلـى الحجــر الصـحي المنزلــي، فيمــا بلـغ عــدد الحــاالت  ٤٨٨١ولفتـت إلــى أن 
 مواطنًا ومواطنة. ١٦٥٤٤الموجودة حالًيا في الحجر 

  ١٥/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا  

* * *  

 األقصى" في عز النهارالظلمة مازالت تخيم على "

 للنكبة ٧٢بسبب خلوه من المصلين للجمعة الرابعة من رمضان وتزامنا مع الذكرى الـ

  

للجمعــة الرابعــة مــن شــهر رمضــان باحــات  –ديــاال جويحــان  –الحيــاة الجديــدة  –القــدس المحتلــة 
ية بتعليـق الصـالة وأروقة المسجد االقصى المبارك خالية من المصلين بعد إتخـاذ مجلـس االوقـاف االسـالم

 ) وانتشاره في البالد والعالم أجمع.١٩في المسجد بسبب إجراءات الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد 

مــن حــراس وســدنة ومــوظفي دائــرة أوقــاف القــدس االســالمية داخــل   مصــلياً  ٧٠حيــث أدى نحــو 
اب المسـجد االقصـى المبـارك أدوا المسجد القبلى واألروقة والساحات، بينما السكان القاطنون في محيط ابو 

صالة الجمعة على عتباته عند باب االسباط، وباب الحديد، وباب المجلس، وباب السلسلة، وباب حطه مع 
مصــليا بينمــا  ١٩إتبــاع االرشــادات الوقائيــة وابتعــاد مســافة متــر عــن كــل مصــٍل وأال يتــراوح عــددهم الـــ 



 
١٧

الجمعة داخل منازلهم للجمعة الثامنة على التوالي بسـبب المحيطون في احياء مدينة القدس قد أدوا صالة 
 فيروس كورونا.

ويقول مفتى القدس وخطيب المسجد االقصى المبارك الشيخ محمد حسين، "أجر الربـاط فـي سـبيل 
اهللا لما له مـن األجـر والثـواب عظـيم فـي الـدنيا واآلخـرة، حيـث إن اليـوم الجمعـه الرابعـة مـن شـهر رمضـان 

األيام العشر االخيرة حيث تعتق رقاب المسلمين من النار، ألنهم قاموا إيمانا واحتسابا حيث المبارك اي في 
يوجد فيها ليلة خيـر مـن ألـف شـهر واكبهـا المسـلم بالطاعـة، والتقـرب الـى اهللا وواجـب علينـا أن نـذكر اهللا 

  بالصالة والتسابيح وفعل الخيرات".

د القبلى" يصادف اليـوم الجمعـه ذكـرى النكبـة يضيف الشيخ من على منبر صالح الدين في المسج
الفلسطينية حيث حل اليهود بها بعـد طـرد الفلسـطينيين مـن أرضـهم ظلمـًا واعتـداٍء إلـى شـتى بقـاع األرض 

 على يد الظالمين والمتآمرين وآثارها باقيه الى اليوم ومازالنا نعاني األمرين".

يـث أنـه ال يـزول بالتقـادم إذ أن مفـاتيح وأكد أن فلسطين هـي لشـعبها الـذي تمسـك بحـق العـودة ح
البيوت ما زالت مع أصحابها في مخيمات الشتات حيث مات الكبار وبقى الصغار أشد قوة من سـابقهم فـي 

  الثبات بأرضهم ومقدساتهم، وان حقوقنا ال تضيع هباًء.

رير وعـودة ابنـاء وتابع خطبته بالقول: "نحن الفئه المرابطة الصابرة في انتظار الفرج من اهللا بالتح
  الشعب الفلسطيني ألراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها".

يضيف:" يا أبناء المسلمين، هذه االيام تذكرنا بعودة المهاجر من مكة إلى وطنه، وما فتح مكه اال 
 بالفتح العظيم الذي انتصر الحق فيه على الباطل".

لمقبلـة مـن ليـالي العيـد، فالعيـد لمـن خـاف وتحدث في خطبته: حول العبادة في هذه االيام واأليام ا
يوم الوعيد وليس من لبس الجديد، كما حث على قراءة القرآن في شهر رمضان المبارك وفـي يـوم الجمعـة 

  المباركة.

وأنهى خطبته قائًال: يا أبناء بيت المقدس وأكنافه هذه الجمعة الرابعة من شهر رمضـان الـذي فيـه 
  ن، األيام التي تفتح فيها أبواب الجنان للصائمين العابدين الخاشعين.عتق من النار والرحمة والغفرا

مــن جهــة أخــرى، شــددت قــوات االحــتالل مــن اجراءاتهــا العســكرية فــي محــيط البلــدة القديمــة وعلــى 
  أبواب المسجد االقصى المبارك المغلقة أمام المصلين اضافة النتشارها على مداخل أبواب البلدة القديمة.

 كما قامت شرطة االحتالل بفحص هويات المواطنين للتأكد من أماكن السكن.

وكانت شرطة االحتالل حررت في األيـام السـابقة عشـرات المخالفـات بحـق المـواطنين بسـبب عـدم  
  االلتزام بارتداء االقنعة الواقية والقفازات.

يل نتيجة االوضاع الوبائيـة وما زالت شوارع مدينة القدس خالية من مواطنيها في هذا الشهر الفض
في البالد والعالم أجمع علمًا أنه في مثل هذه األيام مع نهاية شهر رمضان المبـارك يتوافـد المواطنـون مـن 

  اجل الشراء الستقبال عيد الفطر، ولكن في هذا العام الصورة اختلفت كليًا.

  ١٦/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 



 
١٨

 لمحبةأخوة مسيحية اسالمية تتجسد على حاجز ا

 مأدبة رمضانية بدعوة من عائالت مسيحية تؤكد على وحدة المصير بين القدس وبيت لحم

  

أقامــت عــائالت مســيحية فلســطينية مأدبــة  –ديــاال جويحــان  –الحيــاة الجديــدة  –القــدس المحتلــة 
تـرابط بيـت لحـم للتأكيـد علـى التـآخي وال –إفطار على حاجز المحبة المقام بالقرب من االسكان ببيت جـاال 

 والحب االسالمى المسيحي في فلسطين.

وحضــر المأدبــة وفــد مقدســي مــن شخصــيات وطنيــة واعالميــة تلبيــة لــدعوة مــن العائلــة المســيحية 
 الفلسطينية والتي اقامتها على حاجز المحبة لألمن الوطني.

لتناول عائالت جاك إلياس وأبناؤه، وفايز غطاس وأبناؤه، وسيمون قطان وأبناؤه،  ووجهت الدعوة 
طعــام اإلفطــار فــي الشــهر الفضــيل تحــت عنــوان:" عمــق العالقــة األخويــة بــين المســيحيين والمســلمين فــي 

إلى جانب أفراد األمن الفلسطيني رغم غيابهم عن طاولـة المحبـة األسـرية نتيجـة تواجـدهم علـى   فلسطين"
  رأس عملهم.

  وناصـر عمـر قائـد  ناصر قوس مدير نادي األسير الفلسطيني من مدينـة القـدس،وحضر المأدبة 

منطقة بيت لحـم ونائبـة، وعـدد مـن الضـباط وضـباط الصـف االول والجنـود،   األمن الوطني الفلسطيني في
والعميــد علــي اللحــام عــن المــؤتمر الشــعبي الــوطني للقــدس، والعميــد إيــاد فــرج، واالعالمــي الــدكتور ناصــر 

 م، والصحفية كريستين ريناوي، والصحفية دياال جويحان، والناشط الفي الرموني.اللحا

ورحب العميد علي اللحام، بالحضور ووجه التحية ألجهزة األمن الفلسطيني المتواجدة علـى حـاجز 
المحبة في بيت جاال الذين ابتعدوا عن ذويهم خالل شهر رمضان المبـارك بهـدف نشـر األمـن واألمـان رغـم 

  طر التي واجهت األجهزة األمنية الفلسطينية في اآلونة األخيرة .المخا

كمــا رحــب بالوفــد المقدســي علــى اللفتــة المهمــة للتواجــد علــى مائــدة االفطــار إلــى جانــب األجهــزة 
األمنية، ليقول:" كنا قـد تمنينـا حضـور شخصـيات دينيـة مسـيحية واسـالمية مـن القـدس وبيـت لحـم، ولكـن 

للحفــاظ علــى   وضــع حالــة الطــوارئ وضــرورة عــدم االكتظــاظ تــم تحديــد العــدد للظــروف العامــة مــع نظــرا 
 األوضاع الصحية العامة بين الحضور".

يضــيف"ال فــرق بــين القــدس وبيــت لحــم ألننــا جســم واحــد جمعتنــا هــذه البقعــة الجغرافيــة، الواحــدة 
المقدسي يتعرض يوميا  المتكاملة وتعانية المدينة في ظل اوضاع فيروس الكورونا ليس بالسهل، فالمواطن

  لالعتداء واالعتقال، والتي كان ىخرها منع تلفزيون فلسطين من العمل.

بــدوره، شــكر ناصــر قــوس مــدير نــادي األســير الفلســطيني فــي القــدس: حمــاة الــوطن الــذين دفعــوا 
، يومـًا مـن العمـل المتواصـل ٦٠حياتهم من أجل راحة الوطن والمواطن في ظل جائحة الكورونا على مـدار 

  كما شكر العائالت المسيحية على هذه الدعوة التي تؤكد على الوحدة والترابط والمحبة.



 
١٩

يضيف قـوس، بـأن بيـت لحـم هـي نمـوذج لـيس فقـط علـى مسـتوى الشـعب الفلسـطيني وانمـا علـى 
ــواطنين  ــاع الم ــة الطــوارئ واتب ــذي خرجــت مــن هــذه الجائحــة بصــفر اصــابات نتيجــة حال ــالم ال مســتوى الع

 اية والسالمة.إلجراءات الوق

وأوضح أنه عندما نتحدث عن العالقة االسالمية المسيحية في فلسطين فهي عالقة اخـوة ومحبـه، 
وليس غريبَا علينا بأن نشاهد هذه المبادرة ودعوتنا لتناول االفطار على حاجز المحبة كمـا كـان ألصـدقائنا 

عام بشهر رمضان الذين يقومون بدعوتنا في البلدة القديمة بالقدس من كل    واخواننا المسيحيين القاطنين
لتنــاول االفطــار الــى جانــب توزيــع التمــر والميــاه علــى ابــواب المســجد االقصــى المبــارك للمصــلين الوافــدين 

  للصالة في رحابه، ولكن هذا العام كافة الحياة تغيرت بسبب وباء فيروس كورونا.

ى طبيعتهـا وفـتح ابـواب كنيسـة القيامـة وأكد، بأن القدس هي قلب فلسطين، متمنيًا عودة الحياة الـ
  والمسجد االقصى المبارك والصالة بداخلهما.

منطقـة بيـت لحـم يقـول:"نعتز بأبنـاء   االمن الوطني الفلسطيني في  أما العميد ناظر أبو عمر قائد
  شعبنا الفلسطيني بشكل عام وبأهل القدس بشخصياتها واعالمييها على نقل رسالة الوطن".

قمنا به خالل الشهرين من نشر الحـواجز والعمـل ليـل نهـار كـان يهـدف لتـوفير الراحـة وأضاف "ما 
والسالمة ألبناء شعبنا"، مشيرا إلى أنها تعد تجربة اولى للشعب الفلسطيني للتعامل مع وباء عالمي ، لكـن 

دة الـرئيس بتخطي االختبار نتيجة االجراءات الحكومية الفلسـطينية السـباقه مـن قبـل سـيا بيت لحم نجحت 
  محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه.

 ٢١يضيف"عملت االجهزة األمنية على الحد من انتشار هـذا الوبـاء فـي بدايـة الجائحـة ألكثـر مـن 

  يوما".

مؤكـدَا أنـه ال فـرق بــين  وحيـا السـكان المجـاورين لحـاجز المحبـة علـى االهتمـام والتواصـل معهـم، 
  أوالد هذه االرض الطاهرة والمباركة. مسلم ومسيحي الننا

بدوره، حيا ريتشـارد إليـاس بإسـم العـائالت المسـيحية حـي االسـكان، حمـاة الـوطن والعـين السـاهرة 
الذين يعملون ليـل نهـار، حيـث نشـاهدهم عـن كثـب تـاركين ذويهـم وأبنـائهم ويقفـون سـاعات طويلـة بغـض 

 النظر عن الحالة الجوية إن كانت بردا أم حرا.

: "عندما نجتمع الى جانب هـؤالء االبطـال لنـا الشـرف العظـيم بـأن نشـاركهم بتنـاول االفطـار يضيف
وزرع األمل والحب بداخلهم في هذا الشهر المبارك بوجود ابناء مدينة القدس للتأكيد على الحب"، مبينا أن 

  القدس جزء ال يتجزأ من القضية الفلسطينية.

  ١٦/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

 

 



 
٢٠

  آراء عربية

  القضية المركزية رسالة حول

  

 حازم قشوع د.

، ال بحاضر معلوم لن يسجل التاريخ اندثارا للقضية الفلسطينية، كما لن تفلح محاوالت ردم ماهيتها
اريخ خير شاهد علي هذه النظرية التي يجب ان تكون احدى المسلمات الرئيسـية فالت، وال بمستقبل منظور

 . في اذهان صناع قرار المجتمع الدولي وصانع القرار بالحاضرة االقليمية في المنطقة

ومــن علــى هــذه االرضــية التاريخيــة التــي لــم تتغيــر بتغيــر اجــواء عاصــفة او تــردم حقائقهــا بفعــل 
ــن منعطفــات تاريخيــة ألمــت بال ــيم اهللا والمســيح واب ــذ نمــرود ونبوخــذ نصــر وداوود وســليمان وكل منطقــة من

الخطاب وصالح الدين الذي جاء ليوحد االمة من عجلون وحتى السالجقة الذين اعادوا للقدس المكانة من 
مـة فالقضية المركزية لال، إلى الهاشميين الذين لن يسجل التاريخ عنهم اال واسع قدرة وعظيم منزلة، الكرك

 . كانت مركزية وستبقى كذلك

وعنـوان ، وسـجل تـاريخ االمـة، فالقدس وقضيتها المركزية شاء لها ان تكون محط عقيـدة البشـرية
الـذي تميـز عبـره البشـرية حركـة االصـطفافات السياسـية بـين محـراك ، ومركز الحقيقـة الخالـدة، خلود القادة

 ، الشر االثني وحركة الخير االنساني

ذه االرضـية التاريخيـة البـد ان تطلـق المبـادرات المجديـة او ان يـتم العمـل علـي ايجـاد ومن على ه
االمــور ، ففــي هــذه المنطقــة التــي تعتبــر حاضــرة الفكــر االنســاني ومحتــوي الثقافــة البشــرية، حلــول منصــفة

فـال يمكــن ، مغـايرة عـن نظــم الشـركات واالنظمــة الماليـة والمســائل ال تقـاس بالمنفعـة فــي مناخـات عقائديــة
 . االستفادة من نقاط ضعف سطحية لتسجيل اهداف عميقة في البحور المركزية

فلقـد ، وستثبت لك االيام ما كنـت جـاهال بالبرهـان، الن ذلك سيهدد االمن االقليمي والسالم العالمي

كنهـا لـن ل، تستطيع صياغة قرارات بحق القضية المركزية وتوقيع ترسيمات تجاه القـدس والقضـية المركزيـة
وان لـم ُتحـدث ردا آنيـا فـان هـذا ال ، تشكل حقائق كما لن تكون مجدية وستزيد من فرص االحتقان احتقانـا

فهذا ما تقوله بطون الكتب وما ، وقد يكون بعناوين مختلفة هذه المرة، فالرد قادم ال محالة، يعني عدم الرد
 . ات الغبية والتنزيالت السماويةتنطق به سيرة الحجر والشجر في منطقة تمزج بين الروحي

لـذا فهـم حريصـون علـي تأييـد مـا يقـف ، وهذا ما يعرفه اهل الخبرة والدراية في شمال العـالم القـديم
من بوابه معرفية في قضايا المنطقة وكيفية التعاطي معها بالكيفية التـي ، عليه جاللة الملك عبداهللا الثاني

ة على الجميع وفي الوسيلة التي تعظم من مناخات الوئام وال تزيد من وااللية التي تحقق فائد، تضيف نفع
فهــل يســتدرك البيــت االبــيض هــذه ، ومــن علــى قاعــدة تســتند للشــرعية الدوليــة وقوانينهــا، اســاليب التضــاد

الحقائق ويدرك قادة تل ابيت ان االبـواب التـي يقصـدونها هـي ابـواب قـد تكـون منفتحـة لكنهـا حكمـا ليسـت 
  . موصلةفاتحة وال

 ١٧ صفحة ١٦/٥/٢٠٢٠ الدستور



 
٢١

  "شبيغل دير" في الملك صوت
  

  ناجح الصوالحه

تعمق كامل لدى قادة الدول في العالم بأكمله في التعامل مع شؤونها الداخلية وآليات الخـروج مـن 
ى جميع نواحي الحياة، العالم يقف في ذهول أمـام هـذه الجائــحة، ويبحـث عـن الوباء الذي بات يسيطر عل

طرق للتغلب عليها والظهور أمام شعوبها وناسها بمظهر المسيطر على هذا الفيروس الخبيث، وأن يكـون 
اقتصادها قادر على تخطـي هـذه المرحلـة، وأن يلبـي طموحـات المـواطنين فـي الوقـوف إلـى جانبهـا وتـأمين 

ها في ظل وقـوف شـبه كامـل للقطاعـات االقتصـادية والبعـد قـدر األمكـان عـن إعـالن إفالسـها الـذي متطلبات
يهدد فرص العمل وزيادة أعداد المنوي تسريحهم من عملهم، مما يزيـد نسـب البطالـة وارتفـاع نسـب الفقـر 

  .والضغط على أجهزة الدولة وتعقيد للعالقة بينها وبين المواطن

دائما نتعامل بحضـارة وسـمو مـع قضـايا هـذا العـالم، لهـذا لـم يكـن مسـتغربا أن من ميزة بلدنا بأننا 
يقوم جاللة الملك بالتفكير باحوال الدول الشقيقة والصديقة والتواصل معها بشـأن التعامـل مـع هـذا الوبـاء، 
ووضع خطط أمام قادة الدول لرسم نهـج عـالمي يسـتند علـى تفـاهم مشـترك لمحاربـة المخـاطر التـي تحـيط 

البشرية جمعـاء، وقـد وصـل األمـر بـأن يقـدم األردن مسـاعدات عينيـة لكثيـر مـن الـدول العربيـة والصـديقة ب
لرفع سويتها في مكافحة الفيروس الذي أرهـق كثيـرا مـن الـدول المتقدمـة، دور إنسـاني قـام بـه األردن ومـا 

هـج يعتمـد علـى قـيم التعاضـد زال يقوم به لوضع لبنة قوية يتم من خاللها توحيد الجهـود العالميـة واتبـاع ن
  .والتكاتف والتعاون للخروج مما يثقل كاهل البشرية

لكن رغم التفكيـر العـالمي بالبحـث عـن عقـار لهـذا الفيـروس وانشـغاله بنتـائج التجـارب التـي يعمـل 
عليها علماء ومختصين لوضع حد له ولألمراض والفايروسات في حال حدوثها في قادم األيام نجد اسرائيل 

خبثها بحاول استغالل هذا الظرف من أجـل تسـيير السياسـة العالميـة حسـب طموحاتهـا وتنفيـذ مآربهـا  بكل
التــي يــدعمها البيــت األبــيض، هــو جاللــة الملــك مــن يرفــع الصــوت لــدى المنــابر العالميــة ويضــع التهديــد 

ت االنسـاني األسرائـيلي في مكانـه الصـحيح، مـا نشـر مـن مقابلـة الملـك مـع مجلـة ديـر شـبيغل وهـذا الصـو 
والعالمي األردنـي يجعـل القضـية الفلسـطينية وفـي يـوم النكبـة فـي مقدمـة قضـايا العـالم، مهمـا انشـغلنا مـع 
داخلنــا الــوطني ســتكون فلســطين فــي مقدمــة اهتمامــات هــذا البلــد، نتينيــاهو وشــبيه ترمــب هــؤالء يمثلــون 

  .الجانب االسود والقاتم وسيلعنهم كل من درس التأريخ

ة الملك في مجلة لها متابعون على مستوى العالم كانـت فـي مكانهـا ووقتهـا، وسـيبقى مقابلة جالل
الصــوت األردنــي هــو الــذي يعنــى بكــل تفاصــيل الشــأن الفلســطيني ويضــع السياســة االســرائيلية فــي مكانهــا 

يتالءم مع المكروه من قبل أحرار العالم ، كلمات تتوافق مع الحالة األسرائيلية واننا في األردن سيكون ردنا 
  .طبيعة الخطوات المقبلة، وأن العالم على يقين بشرعيتها

 ٧ صفحة ١٦/٥/٢٠٢٠الرأي 
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 آراء عبرية مترجمة

 في معركتها المقبلة” حقها التاريخي“هكذا تصوب إسرائيل مفهوم 

 

  )١٤/٥/٢٠٢٠بقلم: ليمور سمميان درش (إسرائيل اليوم 

قبل أن تنطلق الحكومة الجديدة إلى الدرب، فإذا بنا في بداية المعركة على السيادة. أوًال، التعبير.. 
هذه ليست صدفة. ”. بسط السيادة“، بدًال من االصطالح القانوني األدق: ”الضم“يصر اليسار على تعبير 

سيادة أخرى معترف بها في المنطقـة مـن ناحيـة القـانون الـدولي، باسـتثناء االعتـراف  مع أنه لم تكن هناك
بالحق القومي للشعب اليهودي في بالده في صك االنتداب البريطاني، يحبذ محبو الدولة الفلسطينية تعبير 

ويـًا بحقنـا ، ويشـكل شـطبًا لغ”االحـتالل“وهو يأتي من ذات عالم المفـاهيم الـذي يـأتي منـه أيضـًا ”. الضم“
  التاريخي والقانوني على بالدنا.

ثانيًا، ما بدأ كتنقيط فور إعالن الخطة في البيت األبيض تعاظم ليصبح طوفان تحذير من الخطر. 
مــن جهــة، هنــاك محللــون يهمهــم تبريــد الحماســة ويتعلقــون بأوتــاد عاليــة فــي قيــادة اإلدارة األمريكيــة كــي 

الواليـات المتحـدة. بالمقابـل، يسـتقبلون وزيـر  مقدسـًا مـن ناحيـة يشرحوا بأن األول مـن تمـوز لـيس موعـداً 
ويحــاولون تقــزيم الــدعم األمريكــي إلســرائيل كــدعم ينبــع مــن ”. لوقــف الضــم“الخارجيــة بومبيــو بالــدعوات 
  اعتبارات االنتخابات للرئاسة.

ي ويـؤدي إلـى الدعم غير المتحفظ من جانب القوة العظمى األهم في العالم، الواليات المتحدة، يكفـ
 هدف خطير.

، الذين ينشرون جملة أوراق موقف حول بسط ”قادة من أجل األمن“يشارك في هذه الحملة أيضًا 
الـذي السيادة ويبالغون في سـيناريوهات الرعـب عـن نهايـة الرؤيـا الصـهيونية. كـل هـذا يحصـل فـي الوقـت 

عـن الفلسـطينيين فـي المنـاطق. وفـي الوقـت نفسـه، يعتقـدون هنـاك ” االنفصال“تتبنى فيه خطتهم البديلة 
بأن أضرار فك االرتبـاط عـن غـزة لـم يعـد ممكنـًا حلهـا بوسـائل عسـكرية بـل فقـط مـن خـالل إدخـال السـلطة 

  ى نهاية مصادر قلقنا.الفلسطينية إلى المنطقة. بمعنى، أن إقامة دولة فلسطينية هي التي ستؤدي إل

ثالثًا، موقف أمم العالم. يعتبر الـدعم العـالمي إيجابيـًا فقـط حـين يكـون كـديًا للسياسـة اإلسـرائيلية. 
فالدعم غير المتحفظ من جانب القوة العظمى األهم في العـالم، الواليـات المتحـدة، يكفـي ويـؤدي إلـى هـدف 

ســتعد إلعــالن الســيادة فــي غضــون أســابيع، ووزيــر خطيــر. الســفير فريــدمان يقــول إن الواليــات المتحــدة ت
يعلن بأن السيادة متعلقة بقرار إسرائيل، ولكن رجال حملـة تعطيـل السـيادة ال يرتـاحون وال  الخارجية بومبيو

يتباهون بصدى الحق التاريخي للشعب اليهودي. بل العكس، يصابون بحنين شديد بالـذات إلنـذار أوبامـا؛ 
ل بنـــاء فـــي المســـتوطنات وٕان كـــان فقـــط مـــن أجـــل بـــدء المفاوضـــات مـــع للضـــغط الـــذي فـــرض لتجميـــد كـــ

ضد  ٢٣٣٤الفلسطينيين؛ للتخلي عن الفيتو األمريكي في األمم المتحدة في نهاية واليته، بحيث يتخذ قرار 
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االستيطان. وعلى نحو مشابه، فإن موقف فرنسا وبعـض دول االتحـاد األوروبـي اليـوم والتـي كـان التزامهـا 
لشــعب اليهــودي ولدولــة إســرائيل غيــر مــرة مشــروطًا، يــروج لهــا جيــدًا، جــراء معارضــتها للخطــوة التــاريخي ل

  لدرجة التفكير بعقوبات محتملة.

درس واحد يهمنا تعلمه.. السيادة هي إحدى الخطوات السياسـية األهـم مـن ناحيـة تاريخيـة لشـعب 
يض يجعـل األشـهر القليلـة المتبقيـة حتـى إسرائيل ولدولـة إسـرائيل، والتغييـر البرنـامجي فـي فهـم البيـت األبـ

االنتخابات في الواليات المتحـدة لـيس أقـل مـن دراماتيكيـة. فدولـة إسـرائيل والمعسـكر الـوطني كلـه ملزمـون 
بالوقوف بصالبة في وجه كل الضغوط والبدء بخلق منظومة متاريس تصد الحملة الكاذبة وتخلق بدًال منها 

  الضرورية لنجاح الخطوة. المعركة بدأت اآلن. خطاب الحقيقة واألدوات اإلعالمية

  ٢٠صفحة  ١٥/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

  

  

 

 

  

  

* * *  

 كي ال ننسى

 النكبة "ليست هزائم فقط".. ما ال تعرفه عن قصص البطولة في القدس

  

فليمر على أجسادنا، سأقاتل دفاعـا التقسيم سيمر، " –القدس المحتلة  –جمان أبوعرفة  –الجزيرة 
أهلنـا وبيوتنـا بصـدورنا ونحمـي َمـن خلفنـا ِمـن   عن بالدنا حتى الموت مهما قـل السـالح والعتـاد، سـنحمي

البالد العربية"، هذا ما قاله عبد القادر الحسيني لبهجـت أبوغربيـة فـي أوج المعـارك والهجمـات الصـهيونية 
اليهود قطاعي وأنا حي، سأقتل قبل أن يسـتولوا علـى شـبر منـه"،  ، فرد عليه األخير "لن يدخل١٩٤٨عام 

 ٠ثم تعانق القائدان الصديقان وانصرفا

استشهد الحسيني وهو يقاتل في معركة القسـطل مـن العـام ذاتـه، فـي حـين أصـيب أبوغربيـة ثـالث 
س فـي النكبـة، مرات بمعارك مختلفـة، لكنـه بقـي علـى قيـد الحيـاة وكتـب مذكراتـه التـي أّرخـت لمقاومـة القـد

 بعد أن نال لقب "شيخ المناضلين الفلسطينيين". ٢٠١٢وتوفي الحقا عام 

ألـف  ٧٥٠للنكبة، تتوارد لألذهان حكايـة التهجيـر القسـري الجمـاعي ألكثـر مـن  ٧٢وفي الذكرى الـ

فلسطيني من بيوتهم وأراضـيهم، ونجـاح الحركـة الصـهيونية فـي السـيطرة علـى القسـم األكبـر مـن فلسـطين 

ضمين تقريرها االخباري اليومي بعض تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على ت
المقاالت المترجمة لكتّاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز 

وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف 
 في صورة ذلك. اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء
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الن قيام دولة إسرائيل. وغيبـت موجـة مـن البكائيـات قصـص البطولـة والمعـارك المحتدمـة، بينمـا تظهـر وٕاع
  أصوات نشاز تقول إن الفلسطينيين باعوا أرضهم وتركوها.

  ليست هزائم فقط

إنها حرب وليست نكبة زاخرة بالهزائم فقط" هذا ما يقوله الباحث المهتم بتاريخ المقاومة المسـلحة "
التــي  ١٩٤٨ية بــالل شــلش، مســتدال علــى ذلــك بــأن القــدس هــي المنطقــة الوحيــدة تقريبــا عــام الفلســطين

استطاع الفلسطينيون فيها المحافظة على نصـف األرض بالحـد األدنـى، وٕاحـراز هـزائم متتاليـة فـي صـفوف 
 العصابات الصهيونية.

لقـدس والضــفة يؤكـد شــلش للجزيـرة نــت أن القـوة العســكرية فـي القــدس إبـان النكبــة حمـت شــرق ا
 الغربية من السقوط آنذاك، إلى جانب يافا ومدن فلسطينية أخرى حمت بصمودها ظهر القدس.

دقت الحرب طبولها في القدس بالتزامن مع قرار تقسيم فلسطين نهاية شهر نوفمبر/تشـرين الثـاني 
هجـرات الصـهيونية ، والتي تبعتها مواجهات اتخذت أشكاال مختلفة. وفي تلك الفترة كانت ال١٩٤٧من عام 

اتخــذت لنفســها تجمعــات ضــمن مســتوطنات متاخمــة للقــدس أو أحيــاء معزولــة  –بتســهيل مــن بريطانيــا  –
  داخلها.

  مقاتلون بارزون

وأمام المطامع الجلّية امتشق الفلسطينيون أسلحتهم لحماية المدينة المقدسـة، وتـرأس عبـد القـادر 
يرة من أبناء مدينة القدس وقراها، و"النجدات" مـن كافـة الحسيني مجموعات مقاتليهم، كما برزت أسماء كث

فلســطين، كــان أبرزهــا بهجــت أبوغربيــة وأشــقاءه، حــافظ وصــبحي بركــات، فــوزي القطــب، قاســم الريمــاوي، 
 إبراهيم أبودية، محمود وخالد الحسيني، حسن سالمة، عبد اهللا ومحمود العمري.

صر واألردن وسوريا واليمن، كما زودت الهيئـة ساند الفلسطينيين في بدايات حربهم مقاتلون من م
العربية العليا التابعة لجامعة الدول العربية الفلسطينيين بالسالح والعتاد من خالل عبد القادر الحسيني، أو 

 اختيار شبان فلسطينيين وتدريبهم خارجا.

  مقاوم شاهد على النكبة

موعات أخرى من شباب القدس للتدريب في وقع االختيار آنذاك على محمد جاد اهللا "أبو نهاد" ومج
سوريا، ويقول جاد اهللا للجزيرة نت إنـه عـاد بعـد قـرار التقسـيم إلـى فلسـطين وتـدرب علـى الرمايـة وتصـنيع 
األلغام فـي قريتـه صـور بـاهر جنـوب شـرق القـدس، وبـدأ برفقـة المتطـوعين العـرب وأبنـاء القـرى المجـاورة 

 بحفر الخنادق والدشم العسكرية.

جاد اهللا اليوم على إتمام عامه المئة، وقد صانت ذاكرته قصص النكبة ورفقاء السالح والدم، قارب 
الذين خاض معهم في النكبة معارك عديدة كالقسطل وخربة صبحة وجرون الحمص وتل بيوت أرنونة ودار 

 أحمد علية.



 
٢٥

ين في مصر بقيادة يذكر جاد اهللا تدريباته برفقة ضباط وجنود مصريين، وقوات من اإلخوان المسلم
اليوزباشــي محمــود عبــده والمــالزم عــوض زعــزع، ويــذكر قصــته مــع الضــابط المصــري الشــيخ مكــاوي قــائال 
"ذهبت قبيل الغروب برفقة الشيخ مكـاوي إلـى الخطـوط األماميـة أمـام مسـتوطنة راحيـل، أطلقـوا النـار علينـا 

ة وكسـبت الشـهادة فـي سـبيل اهللا. فأصيب الشيخ بجـرح بسـيط فـي وجهـه فقـال لـي يـا ليتهـا كانـت القاضـي
بعدها صلى الشيخ المغرب جماعة وذهب مع جنوده لمواجهة العدو، وكانـت القاضـية فعـال، حيـث استشـهد 

 وجنوده جميعا".

 فزعات المجاهدين

إبان النكبـة، تبلـور تنظـيم الجهـاد المقـدس، وبـرز جـيش اإلنقـاذ وحاميـة القـدس، ودعمهمـا الحقـا 
اء تلك التنظيمـات وزع الحسـيني القـادة والجنـد فـي كـل قريـة وحـي بالقـدس تحـت الجيش األردني. تحت لو 

اســم "الحاميــة" التــي كانــت تتكــون مــن "قــوة راكــدة" وجنــود برواتــب ثابتــة أو حســب نظــام "المياومــة"، و"قــوة 
 متحركة" وهم المتطوعون الذين يأتون عند "النجدات"، أو يجتمعون كلهم في حاالت االستنفار والمعارك.

ويؤكد الباحث شلش أن مصطلح "الفزعات" الفلسطيني كان دارجا، حيث عمد القائد قاسم الريماوي 
من بلدة بيت ريما شمال غرب رام اهللا إلى جمع المتطوعين والفزعات للقدس من قريته وقـرى رام اهللا وبيـت 

 لحم والخليل.

تزويــد الهيئــة العربيــة العليــا للمقــاتلين بالســالح، فقــد جلــب الحســيني الســالح مــن وباإلضــافة إلــى 
 صحراء مصر وبقايا الحرب العالمية الثانية هناك مع استحداثه معمال في مصر لصيانة ذلك السالح.

ــى األرض عصــابات صــهيونية  ــي أفــرزت عل ــة اليهوديــة الت ــى الطــرف اآلخــر كــان الوكال العــدو عل
غانــاة، ومــن خلــف البحــار دعمــت بريطانيــا الوكالــة اليهوديــة وحاربــت الهيئــة العربيــة العليــا كالبالمــاخ والها

 ومنعتها من أي هامش للتسليح.

  فرقة النسف وحرب المواصالت

ورغم ذلك فإن المقاتلين العرب استطاعوا تفجير مقـر الوكالـة اليهوديـة بالقـدس، حيـث عبـأ المنفـذ 
 فوزي القطب وتركها في مقر الوكالة الذي تحول إلى حطام. أنطون داوود سيارة بمتفجرات أعدها

كانــت الضــربة كبيــرة لدرجــة أن المــؤرخ الصــهيوني أوري ميلشــتاين كتــب أن التفجيــر طّيــر الكرســي 
الخاص برئيس الوكالة اليهودية ديفيد بن غوريون، وأنه لو كان األخير موجودا في المقـر، فهنـاك احتمـال 

  لتقوم آنذاك.كبير أن إسرائيل لم تكن 

كان القطب مسؤوال عن فرقة "النسف والتدمير" في تنظيم الجهاد المقدس، والذي نفذ أربع عمليات 
رئيسة بالقدس كان أبرزها نسف مقر الجريدة الرسمية للوكالة اليهوديـة، وشـارع بـن يهـودا الـذي اسـتهدف 

 .مجموعة فنادق كانت تستريح فيها قوة البالماخ، ونسف حي المنتفيوري
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لـم يكتـف المقـاتلون الفلسـطينيون والعـرب بأسـلوب النسـف والتـدمير بـل مارسـوا حـرب اسـتحكامات 
يومية واشتباكات حدودية في أحياء المواجهة كالشيخ جراح والثوري، وقرى المواجهة على خط طريق "باب 

 الواد" الذي كان يربط السهل الساحلي بجبال القدس.

مطبق على التجمعات اليهودية في القدس، من خـالل تفعيـل وٕالى جانب ذلك نجحوا بفرض حصار 
العمليات الحربية المباشرة وحرب المواصالت والسيطرة على الطرق الرئيسـية التـي كانـت تـربط بـين المركـز 

 "تل أبيب" والتجمعات بالقدس ومهاجمة القوافل الصهيونية المارة بها.

ب العسـكري األنجـح واألبـرز وأوقعـت خسـائر يبّين الباحث شلش أن حرب المواصالت كانـت األسـلو 
 ٦فادحة في صفوف العصابات، وكان أبرزها معارك باب الواد وقافلة هداسـا الشـيخ جـراح، لكنهـا اسـتمرت 

  أشهر فقط بعد إيجاد الصهاينة طريق بورما الذي ال يمر من مناطق العرب.

عـارك فـي النكبـة، حيـث يرى شلش أن معركة النبي صمويل شـمال غـرب القـدس كانـت مـن أهـم الم
صهيونيا. كما تمكنوا مـن اسـترجاع قريـة بيـت اكسـا  ٣٨أفشل المقاومون عملية "يبوسي" وقتلوا فيها نحو 

وبدو والنبي صمويل، وحافظوا علـى قريتـي بيـت صـفافا وصـورباهر مـن السـقوط، كمـا أفشـلوا ثـالث معـارك 
  ل البلدة القديمة في القدس.عسكرية في اللطرون، وأحبطوا أربع محاوالت صهيونية الحتال 

  ١٤/٥/٢٠٢٠الجزيرة 

* * *  

  اإلنجليزية اللغةب ألخبارا
Jordan’s king: W. Bank annexations will lead to massive conflict 

 
AMMAN, (PIC) - Jordan's king has warned Israel of a "massive conflict" if it proceeds with 
plans to annex large parts of the occupied West Bank. 
"Leaders who advocate a one-state solution do not understand what that would mean," Jordan's 
King Abdullah II said in an interview with the German magazine Der Spiegel published Friday. 
"What would happen if the Palestinian National Authority collapsed? There would be more 
chaos and extremism in the region. If Israel really annexed the West Bank in July, it would lead 
to a massive conflict with the Hashemite Kingdom of Jordan," he said. 
Jordan is a close Western ally and one of only two Arab states to have signed a peace treaty with 
Israel. Abdullah declined to say whether annexation would threaten that agreement. 
"I don't want to make threats and create an atmosphere of loggerheads, but we are considering all 
options. We agree with many countries in Europe and the international community that the law 
of strength should not apply in the Middle East." 
Israeli leaders have vowed to annex Jewish settlements and the Jordan Valley, which could spell 
the end of the long-stalled peace process by making it virtually impossible to establish a viable 
Palestinian state. 
President Donald Trump's Middle East plan, which overwhelmingly favors Israel and was 
rejected by the Palestinians, gave a green light to annexation, but the majority of the international 
community is strongly opposed. 

The Palestinian Information Center May, 16, 2020 
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Recognition of the State of Palestine must happen, says Irish member of parliament 
  

DUBLIN, Saturday, May 16, 2020 (WAFA) - Speaking on the Palestinian Nakba Day, marking 
the 1948 Palestinian dispersion, Sinn Féin TD and spokesperson for Foreign Affairs Seán Crowe, 
member the Dáil Éireann, the lower house of the Irish parliament, said that the recognition of the 
State of Palestine must be a priority for the next Government, whatever its makeup. 
The Dublin South West TD said that it had been almost six years since the Dáil unanimously 
passed a Sinn Féin motion that called for this State to formally recognize the State of Palestine 
and it was part of the program for the last government, but never acted upon. 
"I want to take this opportunity to remember and mark Nakba Day, a pivotal moment in the 
history of the Palestinian people when they were forced in their hundreds of thousands to leave 
their homeland, never to return. It is important that today we commemorate and remember the 
more than 700,000 Palestinians who were forced to flee from their homes during the 1948 
Palestine war," said Crowe. 
"Since 1948, Israel has denied these Palestinian refugees the right to return to their homeland, 
despite UN Resolutions 194 and international law upholding this right of return. Unfortunately, 
the policy of forced displacement of Palestinians continues today," he added. 
"The outgoing government continually dragged its heels on recognizing the Palestinian State, 
despite a Program for Government commitment, but the next government, whatever its makeup, 
must make a principled stand for peace and progress in the Middle East. Their continued and 
worn out mantra that 'the time is not right' insults the Irish people's intelligence and is simply not 
good enough." 
Crowe added, "The recognition of the State of Palestine by an Irish government would send a 
strong message of solidarity and is the correct path to move forward. 
"It is also timely as the current coalition Israeli government was formed on the policy of further 
encroachment into Palestinian lands and the annexation of the West Bank. 
"A Sinn Féin motion in the Dáil that called on the then government to recognize the State of 
Palestine was passed unanimously in December of 2014. 
"That democratic motion needs to be recognized and acted upon now. 
"I am calling on the Irish Government to not only formally recognize the State of Palestine, but 
ensure by every diplomatic means available to press Israel to end its ongoing forced 
displacement of Palestinians, to abandon its proposed annexation of the West Bank, end its 
apartheid laws, to abide by international law and recognize the right of Palestinian refugees to 
return to their homes and their homeland." 
WAFA May 16, 2020  

  * * *   
Three Palestinians injured by Israeli gunfire in east J’lem 

 

WEST BANK, (PIC)  - Three Palestinian young men on Friday evening suffered bullet injuries in 
Abu Dis town in Occupied Jerusalem after youths attacked an Israeli military base with 
homemade bombs. 
The Israeli occupation army claimed that forces responded to a group of Palestinians who threw 
explosive devices at a military site in east Jerusalem. 
Meanwhile, violent clashes broke out in the evening between local youths and Israeli soldiers at 
the northern entrance to Qalqilya city. 
In a separate incident, Israeli soldiers on the same day kidnaped two children at a makeshift 
checkpoint near Beit Fajjar town, south of Bethlehem. 
The children were identified as Yousef Thawabteh and Mohamed Ra’fat, both aged 16. 

The Palestinian Information Center May, 16, 2020 
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Palestinians mark 72 years of ongoing Nakba 
 
RAMALLAH, (PIC) - Seventy-two years ago, the Palestinian Nakba (catastrophe) started when 
an entire people were forcibly displaced and massacred by the Zionist gangs to establish a 
cancerous entity called "Israel" on the ruins of Palestine. 
Seventy-two years have passed and the ethnic cleansing of the Palestinians is still taking place in 
Jerusalem which is being gradually Judaized, in the Gaza Strip which has been under crippling 
blockade for 14 years, and in the West Bank where settlements keep expanding on Palestinian 
land. 
The 72nd anniversary of the Nakba comes this year as Israel, having the full support of the US 
administration, is planning to annex the West Bank settlements and the Jordan Valley within a 
few weeks from now. 
In 1948 the Zionist gangs expelled over 800,000 Palestinians from their homes, committed 70 
massacres, and destroyed 531 villages and towns. 
By the end of 2019, the total number of the Palestinian population in the world reached around 
13.4 million, meaning that the number increased by 9 times since the Nakba, more than half of 
whom live in historical Palestine (the territories occupied since 1948). 
On the 72nd anniversary of the Nakba, the Palestinians, especially those in the diaspora, still 
have not lost their hope to return to their homes. 
The Palestinian Information Center May, 16, 2020 
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 مـا بكـل والمعنـين والمهتمـين العام الرأي وضع في ودورها القدس لشؤون الملكية اللجنة واجب من انطالقا

 الملكيــة اللجنــة فــإن وانشــطتها، مهامهــا خــالل مــن يوميــاً  والوقــائع االخبــار مــن القــدس مدينــة فــي يجــري

 الكورونـا أزمة من الوطن بها يمر التي الطارئة الظروف من الرغم على بانه كمعنايت توجه القدس لشؤون

 فـي الصـامدون اهلنـا يعيشـه مـا ان الكترونيـا، معتـاد هـو كمـا اليومي تقريرها باصدار اللجنة تستمر سوف

  مالظل رفع على العمل كله العالم من يتطلب االحتالل، وكورونا المرض كورونا ظروف من والقدس فلسطين

 االحـتالل يزيـد الـذي الصـعبة الظـروف هـذه فـي خاصة والقدس فلسطين في الصامدين األهل عن والمعاناة

 ومـرآى مسـمع علـى تجـري هـذه معانـاتهم أن والمحزن والمؤسف اليومية، معاناتهم من البغيض اإلسرائيلي

  وغيرها. العالمية الصحة منظمة فيها بما ومنظماته كله العالم

 وسـيبقى الـدوام علـى كانـت كمـا عربيـة حـرة والقدس فلسطن لتعود االحتالل وظلم البالء يرفع ان اهللا نسأل

 الـداعم  السـند والمسـيحية اإلسـالمية المقدسـات علـى التاريخيـة الوصاية صاحبة الهاشمية بقيادته األردن

  التوفيق. ولي واهللا الثمن وكان التضحيات بلغت مهما وفلسطين القدس في لألهل

 التالي: اإللكتروني البريد على معنا التواصل الرجاء ارلالستفس

- rcja@rcja.org.jo 

   :رقم هاتف على االتصال أو -

o كنعان اهللا عبد السيد ٠٧٩٧١٣٦١١١ 

o نصار حسام السيد ٠٧٩٥٨١٧٩١٩   

o عليان. فراس السيد ٠٧٩٦٧٢٧٢٠٠ 

    

  القدس لشؤون الملكية اللجنة عام أمين تحيات مع

 كنعان عبداهللا                                   
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