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٣

  األردن والقدس

  الرزاز: موقف الملك ثابت ال يتزحزح تجاه القضية الفلسطينية

 
عمر الـرزاز بموقـف جاللـة الملـك تجـاه  رئيس الوزراء الدكتور أشاد – عبد الهادي نيفين –عمان 

وقـال فـي تغريـدة مسـاء امـس ». ديرشـبيغل«القضية الفلسطينية، بخاصـة بعـد التصـريحات الملكيـة لمجلـة 
 يتزحزح تجاه القضّية الفلسطينّية وعدالتها، ورفض أي إجراءات أحادية علـى موقف ملكي ثابت ال«السبت 
  .»األرض

وأضاف الرزاز: نقـف صـفًا واحـدًا، حكومـة وشـعبًا، خلـف قيادتنـا الهاشـمّية الحكيمـة، التـي لـم تِحـْد 
  .يومًا عن الحق، ولم تساوم على المبادئ الراسخة

 ٢صفحة  ١٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  يون يقفون جميعا خلف الملك وثوابتنا خط أحمرردنالفايز: األ 

 
أننــا وبكافــة مكونــات نســيجنا االجتمــاعي فــي  رئــيس مجلــس األعيــان فيصــل الفــايز، أكــد – عمــان

نقف خلف جاللـة الملـك عبـداهللا الثـاني ونـدعم ونسـاند خطـوات جاللتـه ومواقفـه وجهـوده المتعلقـة ردن، األ 
 . ية العلياردنى الثوابت الوطنية األ بعملية السالم والحفاظ عل

ــة  ــوم امــس االول والمتعلقــة بعملي ــة ي ــة ديرشــبيغل األلماني ــة الملــك لمجل وقــال ان تصــريحات جالل
السالم انما تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ايجـاد الحـل العـادل للقضـية الفسـطينية، الحـل الـذي 

لفلســطينية المســتقلة علــى التــراب الــوطني الفلســـطيني قامــة الدولــة اإ حــل الــدولتين و  أســاسيقــوم علــى 
 . وعاصمتها القدس

ي الثابـت تجـاه اي عمليـة ردنـوقال ان جاللة الملك بتصريحاته يؤكد للعالم باسـره علـى الموقـف األ 
فجاللته يرفض حل الدولة الواحدة كما ترفضه الجامعة العربية، كما ان جاللته ، تسوية للسالم في المنطقة

، وشمال البحر الميت ردنباي محاولة لضم مستوطنات الضفة الغربية وأراضي غور األ  إسرائيلام يرفض قي
 ردنية تهـدد امـن األ إسـرائيليـرفض اي خطـوة  ردنفـاأل ، فهذا االمر مرفوض ويرفضه المجتمع الـدولي الحـر

 .صراعية ان توجج الإسرائيلومن شأن هكذا خطوة ، وتتجاوز على الثوابت الوطنية الفلسطينية
ــي تنتهجهــا  ــة الت ــايز أن سياســة القلع ــين الف ــوفر لهــا األمــن واالســتقرار إســرائيلوب ــن ت فأمنهــا ، ل

ــين الشــعب الفلســطيني مــن  قامــة دولتــه المســتقلة والمتصــلة وعاصــمتها القــدس إواســتقرارها مــرتبط بتمك



 
٤

رات الشــرعية ذات حــل الــدولتين وقــرا أســاسالشــريف وايجــاد الحــل العــادل للقضــية الفلســطينية القــائم علــى 
 . الصلة

ليـه بقـوة باعتبـاره الطريـق الوحيـد الـذي يحقـق إوقال الفايز ان جاللة الملك محـب للسـالم ويسـعى 
ان «واضــاف . لشــعوب المنطقــة االمــن واالســتقرار ويــوفر لهــا الرخــاء وينهــي دوامــة العنــف والصــراع فيهــا

يـة والفلسـطينية هـي ردنوز علـى الثوابـت األ جاللته يؤكد باستمرار ان اي مشاريع تسوية في المنطقـة تتجـا
  .»مشاريع عبثيه وعدمية، ومن شانها تأجيج الصراع والعنف وزعزعة السلم الدولي

فـي أي  ردنبقيادة جاللة الملك عبداهللا الثـاني يؤكـد ان الثوابـت الوطنيـة العليـا لـأل  ردنوقال ان األ 
كـدها جاللـة الملـك عبـداهللا أ، وهـي التـي و االعتـداء عليهـاأتسوية هي خط احمر ولن يسمح المساس بها 
ــديل ــوطن الب ــة (ال لل ــالءات الثالث ــي ال ــاني ف ــين وتعويضــهم، الث ــة الالجئ ــوطين وضــرورة عــودة كاف ، وال للت

 ).حمرأوالقدس والوصاية الهاشمية خط 
اقـف الثابتـة كد الفايز ان الحفاظ علـى هـذه الثوابـت الوطنيـة، وانسـجام أي عمليـة سـالم مـع المو أو 

هي التي تحكم التعامل مع مختلـف المبـادرات التـي تسـتهدف حـل القضـية ، إزاء القضية الفلسطينية ردنلأل 
 . الفلسطينية

تحمــل إلـى  ودعـا رئـيس مجلــس االعيـان كافـة البرلمانــات الدوليـة والمنظمـات البرلمانيــة المختلفـة،
إلـى  ، مـن اجـل العـودةإسـرائيلالدهـا للضـغط علـى مسؤولياتها االخالقية والقانونية، وذلـك بـدفع حكومـات ب

ــوتر والصــراع فــي المنطقــة، وبــإطالق إلــى  طاولــة المباحثــات، ودفعهــا لوقــف ممارســاتها الراميــة ــادة الت زي
مفاوضات جادة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي في إطار حل شامل وفـق قـرارات الشـرعية الدوليـة وحـل 

 . الدولتين
بقيـادة جاللـة  ردنيـان أن القضـية الفلسـطينية كانـت وسـتبقى بالنسـبة لـأل وبين رئيس مجلس االع

أي جهد  ردنولن يدخر األ ، الملك عبداهللا الثاني في سلم االولويات، والقضية المركزية األولى لالمة العربية
ــدول ، مــن اجــل تمكــين الشــعب الفلســطيني مــن حقوقــه، ممكــن وسيواصــل التنســيق والتشــاور مــع كافــة ال
جل الحفاظ على الحقوق الفلسـطينية، وثوابتنـا الوطنيـة، داعيـا بـذات الوقـت كافـة أمن ، ة والصديقةالشقيق

باعتبـــار ان القضـــية الفلســـطينية مســـؤولية عربيـــة ، ومســـاندته ردنجانـــب األ إلـــى  الوقـــوفإلـــى  االشـــقاء
شــروعة للشــعب ن الســالم العــادل والــدائم الــذي يلبــي جميــع الحقــوق المأمؤكــد بــ، واســالمية ودوليــة شــاملة

صـدقاء فـي المجتمـع ستمر في العمل مع األشقاء واألوسيردن، الفلسطيني الشقيق هو خيار استراتيجي لأل 
  .الدولي على تحقيقه على األسس التي تضمن عدالته وديمومته

 ٢صفحة  ١٧/٥/٢٠٢٠الدستور 
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 : مواقف الملك الجريئة عطلت الكثير من المخططات االسرائيلية"فلسطين النيابية"

  
لجنة فلسطين النيابية، مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه القضية الفلسطينية  ثمنت – عمان

ــائم فيهــا ــاريخي الق ــانوني والت ــدفاع عــن القــدس ومقدســاتها اإلســالمية والمســيحية وحمايــة الوضــع الق  وال
بالتنسيق مع األشقاء الفلسطينيين وعبر االنخراط اإليجـابي الفاعـل مـع المجتمـع الـدولي فـي الحفـاظ علـى 

 .حقوق الشعب الفلسطيني
وقال رئيس اللجنة يحيى السعود في بيان للجنة امس اننا نقف خلف قيادتنـا الهاشـمية فـي اسـناد 

قلة وذات السـيادة، مؤكـدا أن المواقـف الجريئـة الشعب الفلسطيني الشقيق إلقامة الدولة الفلسـطينية المسـت
لجاللة الملك لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية عطلـت الكثيـر مـن المخططـات االسـرائيلية فـي التغـول علـى 

افـل المحليـة واإلقليميـة والدوليـة حق الشعب الفلسطيني. وأضاف، ان جاللة الملك يؤكد باستمرار فـي المح
كافة على أولويـة القضـية الفلسـطينية وحمايـة المقدسـات اإلسـالمية والمسـيحية فـي القـدس الشـريف وهـو 

 .القائد الوصي على المقدسات في القدس
واشــار إلــى ان الوصــاية الهاشــمية علــى القــدس الشــريف هــي صــمام األمــان للمقدســات اإلســالمية 

مع الدور التاريخي الـذي حملـه الهاشـميون علـى الـدوام الـذين بـذلوا الغـالي والنفـيس  والمسيحية، وتنسجم
  .للمحافظة على الهوية العربية للمدينة المقدسة

 ٤صفحة  ١٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  سياسية شؤون

  »إسرائيل«االتحاد األوروبي يناقش ألول مرة فرض عقوبات على 
  

مرة، شهد مجلس وزراء الخارجية في االتحاد األوروبي، أول أمس الجمعة، نقاشـًا  ألول –وكاالت 
فـي حـال أقـدمت علـى تنفيـذ خططهـا بضـم أراٍض فلسـطينية، » إسـرائيل«واسعًا بشـأن فـرض عقوبـات علـى 

وطنات كليـًا مـن دخـول دول االتحـاد، مـرورًا بإعـادة النظـر فـي اتفـاق الشـراكة بدءًا من منع منتجات المسـت
 .وخفض التبادل التجاري، وانتهاء باعتراف جماعي بدولة فلسطين

وأكـد وزيــر خارجيـة االتحــاد األوروبــي جوزيـب بوريــل فـي مــؤتمر صــحفي عقـب االجتمــاع، وســفير 
ــ ــرحيم الفــرا، وجــود إجمــاع ل ــد ال ــدى بروكســل عب ــدول األعضــاء الفلســطين ل ــى رفــض ضــم ٢٧دى ال ، عل

واعتبارهــا خطــوة غيــر قانونيــة ومخالفــة  ١٩٦٧ألي مــن األراضــي الفلســطينية المحتلــة العــام » إســرائيل«
جميــع «للشــرعية الدوليــة وللمبــادئ التــي قــام عليهــا االتحــاد األوروبــي، وأكــد بوريــل أن االتحــاد سيســتخدم 

 .الجديدة عن المضي قدمًا في تنفيذ حطتها» اإلسرائيلية«كومة في محاولته ثني الح» قدراته الدبلوماسية



 
٦

، كمـا قـال الفـرا، »لكن كان هناك تباين في المواقف بشأن اإلجراءات العمليـة المطلوبـة لمنـع ذلـك»
وأضــاف أن الكتلــة الكبــرى فــي االتحــاد، وتضــم: فرنســا، وٕاســبانيا، وٕايطاليــا، وبلجيكــا، وٕايرلنــدا، والبرتغــال، 

بمنــع دخــول » إســرائيل«وفنلنــدا، دعــت بوضــوح إلــى اتخــاذ إجــراءات عمليــة للضــغط علــى  ولوكســمبورج،
 .منتجاتها دول االتحاد كلياً 

واالتحــاد » إســرائيل«كمــا طالــب بعــض الــوزراء بإعــادة النظــر فــي اتفاقيــة الشــراكة التجاريــة بــين 
ــزام  ــدم الت ــذ ســنوات لع ــة أصــًال من ــي، المعلق ــا ي» إســرائيل«األوروب ــا بم خــص األراضــي الفلســطينية ببنوده

 .المحتلة
وذهبت بعض الدول، وهي: لوكسمبورج، وٕايرلندا، والبرتغال، إلى أبعد من ذلـك، بالمطالبـة بمعاملـة 

فــًا كمــا تعامــل االتحــاد مــع روســيا فــي ضــمها لجزيــرة القــرم مــن أوكرانيــا، وأن يكــون الــرد اعترا» إســرائيل«
بدولة فلسطين.في المقابـل، دعـت كتلـة أقـل حجمـًا فـي االتحـاد األوروبـي إلـى  ٢٧جماعيًا لدول االتحاد ال

، وٕانفاذ الجهود الدبلوماسية، وتضـم هـذه الكتلـة: ألمانيـا، »إسرائيل«التريث في مسألة فرض عقوبات على 
دعت إلى عدم بحث أية إجراءات عقابية وهولندا، والتشيك، وبولندا، وبلغاريا، فيما اقتصر عدد الدول التي 

 .على دولتين فقط، هما: هنجاريا، والنمسا» إسرائيل«ضد 
ــين الفــرا أن  ــان هــذا «وب ــى صــيغة، ونأمــل أن يصــدر البي ــزال مســتمرة للتوافــق عل المشــاورات ال ت

 .«األسبوع
س ، أم»غوش عصيون«الواقعة في التجمع االستيطاني » جفعوت«من جهة أخرى، قطع مستوطنو

السبت، عشرات أشجار الزيتون في منطقة وادي جمجوم من أراضـي بلـدة نحـالين غـرب بيـت لحـم. ويشـار 
إلــى أن بلــدة نحــالين تتعــرض فــي الفتــرة األخيــرة إلــى هجمــة اســتيطانية، تمثلــت بإخطــار عــدد مــن المنــازل 

 .المسكونة وقيد اإلنشاء وجدران استنادية وأخرى إلى وقف البناء
تالل التضـييق علـى بلـدة يعبـد غـرب جنـين أمـس السـبت لليـوم الخـامس علـى وواصـلت قـوات االحـ

التــوالي، وعزلهــا عــن العــالم لليــوم الثــاني تواليــًا. وأغلقــت قــوات االحــتالل جميــع الطــرق الفرعيــة المحيطــة 
بالبلدة بالسواتر الترابية، في حين وضعت مكعبات أسمنتية علـى الشـارع الـرابط بـين البلـدة وقـرى نزلـة زيـد 
وطورة الشرقية وطورة الغربية وظهر المالح وأم الريحان، ما يعني عـزل هـذه القـرى عـن يعبـد، وعـزل يعبـد 
عن العالم الخارجي.كما وضعت قوات االحتالل مكعبات أسمنتية علـى مـدخل يعبـد الرئيسـي (الشـرقي)، فـي 

الــدخول والخــروج مــن عامــًا وتمنــع المــواطنين مــن  ١٥حــين أن مــدخلها الغربــي تغلقــه منــذ مــا يزيــد علــى 
البلدة، وتطارد المركبـات التـي تحـاول المـرور مـن طـرق فرعيـة تـم فتحهـا مـؤخرًا، وأغلقتهـا قـوات االحـتالل 
مجددًا، ما يعني تحويل البلدة وعدد من قراها إلى سجن كبير، في إطـار العقوبـات الجماعيـة التـي تفرضـها 

  .على يعبد
  ١٧/٥/٢٠٢٠الخليج اإلماراتية 
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  يةسرائيلالسيناتور األمريكي "فينستين" يعبر عن قلقه من آثار خطة الضم اإل

 
السيناتور الديمقراطي عن والية كاليفورنيا ديان فينستين، مساء يوم  بعث – خبر وكالة –واشنطن 

جم عـن ي بنيامين نتنياهو، معبرًا عن قلقه ازاء اآلثار التي قد تنسرائيلالسبت، رسالة إلى رئيس الوزراء اإل
 .ألراض في الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب إسرائيلضم 

ية األميركيـة هـي أمـور ذات سـرائيلوالعالقات اإل إسرائيلوقال السيناتور فينستين: "تعلمون أن أمن 
مبنية علـى مجموعـة قـيم  إسرائيلأهمية قصوى، ولها أهمية خاصة بالنسبة لي، وعالقة الواليات المتحدة ب

والفلسـطينيين، وأنـا أؤمـن بشـدة  إسـرائيلشتركة، تشمل الحاجة إلى تحقيق حل الـدولتين بـين ديموقراطية م
أّن اتفاقا كهذا هو المسـار الوحيـد نحـو حـل مسـتدام للصـراع ويلبـي حـق الفلسـطينيين المتأصـل فـي تقريـر 

 ".كدولة يهودية وديموقراطية وآمنة إسرائيلالمصيير، كما أّنه يضمن مستقبل 
ي للتوصـل الـى اتفـاق يفضـي سرائيلعن أمله بعودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإل وعّبر

 .إلى تحقيق الهدف المشترك في دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسالم ورخاء
بضــم أراضــي فــي الضــفة الغربيــة مــن جانــب واحــد  إســرائيلوأضــاف: "ينتــابني الخــوف مــن أّن قيــام 

ي وعالقاتهـا الدبلوماسـية علـى المـدى البعيـد، وأناشـدكم بعـدم المضـي بأيـة سـرائيلإلسيكلف األمن القومي ا
خطوات ضم أحادية الجانب، ألّن أية خطوات لتغييـر الحقـائق علـى األرض خـارج إطـار العمليـة التفاوضـية 

  ".إنجاز اتفاق سالم دائم ومستدام مع الفلسطينيين سرائيلسيجعل من المستحيل بالنسبة إل
 ١٦/٥/٢٠٢٠بر الفلسطينية وكالة خ

* * *  

  "علماء المسلمين": واشنطن تتحّمل مسؤولية ضم إسرائيل أراٍض بالضفة

 
قـال االتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين إن إسـرائيل تسـتغل جائحـة  -"القدس" دوت كوم  -رام اهللا 

 كورونا وتأييد اإلدارة األمريكية ومعظم الدول العربية لـ"صفقة القرن"، لضم مناطق في الضفة الغربية.
تحــاد فــي بيــان لألمــين العــام لالتحــاد علــي القــره داغــي، مســاء الســبت، األمــة اإلســالمية ودعــا اال 

  والعالم، إلى الوقوف ضد مخطط إسرائيل، وحّمل اإلدارة األمريكية مسؤولية العدوان.
رة األمريكيـــة تتحمـــل مســـؤولية هـــذا العـــدوان بعـــد الســـماح إلســـرائيل بضـــم األراضـــي وقـــال إن اإلدا

  الفلسطينية، واعترافها بالقدس عاصمة لدولة االحتالل".
واتهم البيان إسرائيل بـ"استغالل انشغال العالم بجائحـة كورونـا، مسـتثمرة وقـوف الرئاسـة األمريكيـة 

ا، بــل وتأييــد معظــم دولهــا إلســرائيل، وتســويقها لصــفقة معهــا بكــل قوتهــا، وضــعف األمــة العربيــة وســكوته
  القرن".
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وأكد االتحاد على "مواقفه الثابتة تجـاه القضـية الفلسـطينية التـي يعـدها قضـية المسـلمين األولـى". 
ــام  ــدول التــي رفعــت صــوتها بــالرفض الت ــدول المســاندة للقضــية الفلســطينية، وخاصــة ال وأشــاد بمواقــف "ال

  .ولة االحتالل، مثل األردن"للمشاريع التوسعية لد
  ١٧/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * *  

  الضفة من أجزاء اسرائيل ضم تجاه الملك بموقف فلسطيني ترحيب

 
 وعضــو عريقـات، صـائب الفلسـطينية التحريـر لمنظمــة التنفيذيـة اللجنـة سـر مـينأ رحـب - اهللا رام

 إسـرائيل ضـّمت حـال فـي الثـاني، اهللا عبـد الملـك جاللـة بموقـف الشيخ، حسين فتح لحركة المركزية اللجنة
  .يةالغرب الضفة من أجزاءً 

 بــين الســالم تحقيــق اســتحالة واحــدا: امــرا يعنــي الضــم“ الســبت اليــوم تــوتير عبــر عريفــات، وقــال
 يشـكك ومـن واسـرائيل، العربيـة الدول بين السالم امكانية عدم وكذلك“ مضيفا ،”واالسرائيليين الفلسطينيين

  .”الحسين ابن الثاني عبداهللا الملك جاللة تصريحات جيدا يقرأ ان عليه بذلك
 الضـفة من أجزاء ضم اسرائيل نية حول الثاني اهللا عبد الملك جاللة موقف  إن“ الشيخ قال دوره،ب
 العربــي للموقــف وتجســيد الفلســطينية الحقــوق تجــاه الثابــت األردن التــزام عــن حقيقــي تعبيــر هــو الغربيــة،
  .”األصيل

 أمــس األلمانيــة، ”شــبيغل ديــر“ مجلــة مــع الثــاني عبــداهللا الملــك لجاللــة مقابلــة عقــب ذلــك ويــأتي
 األردن وأن قــدمًا، نمضــي يجعلنــا الــذي الوحيــد الســبيل هــو الــدولتين حــل ان خاللهــا جاللتــه اكــد الجمعــة،

 األمــر هــذا وأن الغربيــة، الضــفة فــي األراضــي مــن مزيــدا إســرائيل ضــمت حــال فــي الخيــارات جميــع يــدرس
  .األردن مع كبير ِصدام إلى سيؤدي

 علــى وشـعبا وحكومـة ملكـا االردن وشــكرتا الملـك، جاللـة موقـف ثمنتــا وحمـاس فـتح حركتـا وكانـت
 )(بترا المجاالت. مختلف وفي الصعد جميع على الفلسطينية للقضية والداعمة الدائمة مواقفهم

 ٤صفحة  ١٧/٥/٢٠٢٠الغد 

* * *  

  السفير الفلسطيني: تصريحات الملك تعبر عن حكمة وشجاعة قائد عربي هاشمي

 
عطااهللا خيري عاليا مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني  ردنالسفير الفلسطيني في األ  ثمن –عمان 

التي جدد تأكيدها في المقابلة الصحفية التي اجرتها مع جاللته صحيفة دير شـبيغل االلمانيـة والتـي اعلـن 
 ردنبضــم اي جــزء مــن االراضــي الفلســطينية المحتلــة وخاصــة غــور األ  إســرائيليهــا رفضــه المطلــق لقيــام ف



 
٩

عليهـا خـالل  أكـدخيري في تصريح صحفي امـس ان مواقـف جاللـة الملـك التـي  أكدوشمال البحر الميت. و 
ادات عن صـالبة المقابلة، تعبر عن حكمة وشجاعة القائد العربي الهاشمي في وقت عّزت فيه الرجال والقي

االبطــال فــي مواجهــة التحــديات والصــعاب فــي ســبيل دعــم الحقــوق الثابتــة والمشــروعة للشــعب الفلســطيني 
 .واالمة العربية

وقــال الســفير إن تصــريحات جاللــة الملــك اعــادت لالمــة العربيــة اعتبــارات كثيــرة ورفعــت معنويــات 
ت اســـتعجالهم فـــي تنفيـــذ مخططـــاتهم شـــعوبها، وصـــدمت العـــدو المحتـــل واربكـــت سياســـييه وقادتـــه وأفشـــل

 .ومشاريعهم التوسعية
مواقف وتصريحات جاللته  وشدد خيري على ان الشعب الفلسطيني وقيادته يقدرون ويثمنون عالياً 

 .المشرفة والمساندة دون سقف ودون حدود للشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة
ودعا السفير الفلسطيني جميع القادة والزعماء االشقاء العرب والمسلمين للوقـوف صـفا واحـدا إلـى 

زاء القضـــية الفلســـطينية وتصـــديه إجانـــب جاللتـــه واعـــالن تأييـــدهم الكامـــل لمواقفـــه الشـــجاعة والحكيمـــة 
القسـري لشـعبنا ية االحتالليـة والعنصـرية وخاصـة سياسـة الضـم والتهجيـر سـرائيلللسياسات والممارسات اإل

ــة الملــك والحكومــة األ  ــم مــع جالل ــادة الفلســطينية علــى تواصــل دائ يــة ردنالفلســطيني. وقــال خيــري إن القي
الشقيقة، وان التنسيق مستمر في جميع القضايا والتحركات السياسية والدبلوماسية والقانونية على الصـعد 

ي بــالجهود الجبــارة التــي تبــذلها وزارة الخارجيــة العربيــة واالقليميــة والدوليــة كافــة. واشــاد الســفير الفلســطين
ية فـــي االراضـــي ســـرائيلوشـــؤون المغتـــربين علـــى المســـتوى الـــدولي والعربـــي لمواجهـــة سياســـات الضـــم اإل

  )الفلسطينية المحتلة والنجاحات التي تتحقق في هذا االتجاه. (بترا
  ٢صفحة  ١٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  تقارير

  مخططات االستيطان تستعر باألراضي الفلسطينية

 
المكتــب الــوطني للــدفاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان إن المخططــات  قــال – صــفا –رام اهللا 

االستيطانية اإلسرائيلية تستعر في األراضي الفلسطينية المحتلة بالتزامن مع الخطوات العملية التـي تنفـذها 
أراٍض فلسطينية للسيادة اإلسرائيلية، دون االكتراث بردود الفعـل الدوليـة حكومة الطوارئ في "إسرائيل" لضم 

  .المنددة بذلك
للنكبة تأتي هذا العام في ظل  ٧٢وأشار المكتب في تقريره األسبوعي الصادر السبت أن الذكرى الـ 

دمير تسارع محموم في أنشطة االستيطان، من خالل اإلعالن عن عشرات المخططات، وتجريف أراٍض، وتـ
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ــاطق الزراعيــة والرعويــة  ــدتهم واعتــداءاتهم، خاصــة فــي المن ممتلكــات، إضــافة لتصــعيد المســتوطنين عرب
  .والمصنفة (ج)، لترحيل سكانها عن أراضيهم

ولفت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع حكومة الطـوارئ فـي "إسـرائيل" لإلسـراع فـي سـن 
ضــفة الغربيــة يشــكل عــام واألغــوار الفلســطينية وشــمال البحــر قــوانين تســمح بضــم أراضــي فلســطينية فــي ال

الميت بشكل خاص ضمن ما تسمى "صفقة القرن" الهادفـة لتصـفية القضـية الفلسـطينية والثوابـت الوطنيـة 
  .بما فيها حق العوده وتقرير المصير

ل" انشغال العـالم وتطّرق التقرير إلى ردود الفعل العربية والدولية المنددة بمحاوالت استغالل "إسرائي
بجائحة "كورونـا" مـن أجـل تكـريس السـيطرة علـى األراضـي الفلسـطينية، والتـي كـان آخرهـا تصـريح العاهـل 
األردني الملك عبد اهللا الثاني األخير، بأنه "إذا ما ضّمت إسرائيل بالفعل أجزاًء من الضفة الغربية في تموز 

ة األردنيـة الهاشـمية، وتأكيـده أن قـانون القـوة ال يجـب المقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى ِصدام كبير مع المملك
  ".أن يطّبق في الشرق األوسط

لنكبـــة الشـــعب  ٧٢كمــا قالـــت منظمـــة "هيومـــان رايـــتس ووتـــش" فـــي بيـــان، تزامًنـــا مـــع الـــذكرى الــــ
إن السياسات العنصرية واالضطهاد اإلسرائيلي الـذي ُيمـارس يـتم تنفيـذه بشـكل منهجـي صـارم الفلسطيني، 

  .على مدار العقود السبعة الماضية، وفي كل فلسطين التاريخية
وبحسب التقرير، أصدرت ما تسمى "اإلدارة المدنية اإلسرائيلية" األسبوع الماضي قراًرا يقضي بوضع 

  .اإلبراهيمي بالخليل لتشييد مصعد خاص بُمعاقي المستوطنين اليد على مناطق محاذية للحرم
 ٦٠وأضاف أن هذا القرار يأتي كمرحلة أخيرة نحو البدء الفعلـي بالتنفيـذ ويمـنح المعترضـين مهلـة 

يوًما لتقديم اعتراضاتهم على القرار، الذي ينزع الصالحية القانونية واإلدارية عن المكان مـن بلديـة الخليـل 
  .ائد العسكري اإلسرائيلي في الضفة الغربيةويحولها للق

وفــي القــدس المحتلــة، قــررت "اللجنــة اللوائيــة للتخطــيط والبنــاء" فــي بلديــة االحــتالل إيــداع مخطــط 
تهويدي يستهدف توسيع نفق المصرارة الذي يسمى نفق "تساهل"، الذي سيتم توسيعه علـى حسـاب شـريط 

السيارات والحافالت باتجـاه حـي الشـيخ جـراح، ليبلـغ طولـه واسع من األراضي الفلسطينية شرًقا من موقف 
  .متر بحجة تخفيف أزمة السير ٨٠٠حالًيا 

وتحدث تقرير المكتب الوطني عن عربدات المستوطنين واعتداءاتهم علـى المـواطنين الفلسـطينيين 
  .وممتلكاتهم في ظل حماية كاملة من قوات االحتالل

رة زيتـون فـي أراضـي المغيـر شـمال شـرق رام اهللا تعـود شـج ٤٠وذكر أن المستوطنين قطعـوا نحـو 
للمــواطنين روحــي مــروح نعســان، وســمير خالــد أبــو عليــا، فيمــا منعــت قــوات االحــتالل التــي تواجــدت فــي 

  .المنطقة المواطنين من الوصول إلى أرضهم وتفقدها



 
١١

ن منها "أنـا وفي بيتين شرق رام اهللا، خط مستوطنون عبارات عنصرية على جدران منازل المواطني
ال ابرح حتى ُيسفك الدم هنا"، و"حياة جنودنا أهم من حياة اعدائنا"، قبل أن يكتشف األهالي أمرهم ويلـوذوا 

  .بالفرار
وتشير التقديرات إلـى أن االحـتالل يخطـط لمصـادرة مسـاحات واسـعة مـن أراضـي بلـدات غـرب بيـت 

  .السيطرة الحًقا على أراضي المواطنين لحم، ويحاول منع األهالي من البناء باعتبارها إحدى أدوات
 ١٦/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * *  

  فعاليات

  الكباريتي: مواقف الملك صمام أمان للحفاظ على القدس وفلسطين

 
رئــيس غرفــة تجــارة االردن العـــين نائــل الكبــاريتي ان القضــية الفلســطينية تتصـــدر  قــال – عمــان

 .اهتمامات جاللة الملك، وأن مواقف جاللته تشكل صمام أمان للحفاظ على القدس وفلسطين
لة الملك يرفض كـل أشـكال تصـفية القضـية الفلسـطينية ويقـف وأكد الكباريتي ان االردن بقيادة جال 

 .صفا واحدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
وشدد الكباريتي على دور الهاشميين في الحفاظ على فلسطين والقدس استنادا إلـى مبـادئ الثـورة 

 .العربية الكبرى في الدفاع عن القضية الفلسطينية
ــ ف جاللــة الملــك الداعمــة للقضــية الفلســطينية واضــحة وثابتــة، وان ولفــت الكبــاريتي إلــى ان مواق

للنكبــة تؤكــد مواقــف الهاشــميين الثابتــة مــن  ٧٢تصــريحات جاللــة الملــك األخيــرة التــي تزامنــت مــع الــذكرى 
 .القضية الفلسطينية

وبين أن القطاع التجاري وكافة القطاعات االقتصادية تساند وتقف صـفا واحـدا خلـف جاللـة الملـك 
فـي الــدفاع عــن القضــية الفلســطينية وتثبيــت حقـوق الفلســطينيين علــى أرضــهم. وقــال العــين الكبــاريتي ان 

اد الفلسطيني عـن القطاع التجاري األردني يسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع الفلسطينيين وفصل االقتص
 .التبعية القتصاد دولة االحتالل ودفعه إلى عمقه العربي

وشــدد الكبــاريتي علــى ان ســعي دولــة االحــتالل لضــم غــور االردن يقــوض عمليــة الســالم ويحــدث 
  .الفوضى في المنطقة وهو األمر الذي يحذر منه جاللة الملك في كل المناسبات

 ٤صفحة  ١٧/٥/٢٠٢٠الدستور 
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  النقابات المهنية: تصريحات الملك رفعت المعنويات في التصدي لصفقة القرن

 
النقابات المهنية دعمها لموقف جاللة الملك في رفضه ألي صـورة  أكدت – مجاهد ايهاب – عمان

 .األلمانية» ديرشبيغل«، والذي عبر عنه جاللته في تصريحه األخير لصحيفة »مؤامرة القرن«من صور 
لس النقباء نقيب االطباء الدكتور علي العبوس، إن تصريحات جاللـة الملـك رفعـت وقال رئيس مج

من معنويـات الشـعب االردنـي، وعبـرت عـن معـاني العـزة والكرامـة والقـوة التـي يتمتـع بهـا االردن، وامتالكـه 
 .العديد من الخيارات للتصدي لصفقة القرن

  .وأكد أن النقابات ستكون سندا ألي موقف يرفع من شأن األمة ويعيد الحقوق المغتصبة ألهلها
 ٤صفحة  ١٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  فاعليات وطنية: حديث الملك لدير شبيغل يؤكد محورية جاللته بإحالل السالم

 
فاعليـات وطنيـة وحزبيـة تصـريحات جاللـة الملـك عبـداهللا الثـاني لمجلـة ديـر  ثمنت – بترا –عمان 

شـبيغل األلمانيـة أمــس الرافضـة لضــم أراض مـن الضــفة الغربيـة، داعــين الـدول العربيــة واإلسـالمية وأحــرار 
إلى مساندة السياسة األردنية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من السياسة العنصرية  العالم

  .اإلسرائيلية
وأكدت هذه الفاعليات في بيانات منفصلة لها اليوم السبت وقوفها وأبنـاء األردن الكبيـر فـي خنـدق 

دفاع عن القضية الفلسطينية، الوطن خلف جاللة الملك الذي سجل مواقف تاريخية وبطوالت صريحة في ال
  .قضية األردن الوطنية بامتياز عبر مسيرة الدولة

وقال حزب العدالة واإلصالح، إن جاللته برفضـه التهديـدات واألجنـدات السياسـية اإلسـرائيلية يعـزز 
الصورة  قوة الدولة األردنية القائمة على وحدة وتالحم الشعب والقيادة، وتشكل اطارًا لعناوين مستقبلية تبين

الحقيقية لرمزيـة جاللتـه فـي دفـع عجلـة التقـدم التـاريخي فـي مسـار إحـالل السـالم ووجـوده سـندا للقضـايا 
  .العربية وقضية فلسطين المركزية وشعبها في كافة المراحل

وبين األمين العام للحزب نظير عربيات، أن األردن بقيادته الهاشمية ومـن خـالل الجهـود المبذولـة 
ســالم يشــكل نمــوذج تمكــين لالســتقرار والســالم وااللتــزام بــالقرارات الدوليــة ومنتجــا حقيقيــا لتوســيع فــرص ال

للتأثير على القـرارات السياسـية علـى المسـتوى االقليمـي والـدولي والمنطقـة، ومحـورا رئيسـا فـي إرسـاء حـل 
جهته أكد حزب  الدولتين وٕاقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعودة الحقوق لشعب فلسطين. من

النداء أن الوصاية الهاشمية، هي حماية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية التي تنسجم مع الدور التـاريخي 
ــة االحــتالل  ــا أن مشــاريع دول ــة المقدســة، مبين ــاظ علــى الهويــة العربيــة للمدين ــادة الهاشــمية فــي الحف للقي
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نــواع القتــل والظلــم واالضــطهاد ضــد الشــعب التوســعية العدوانيــة تــأتي فــي الوقــت الــذي تمــارس فيــه أبشــع أ
الفلسطيني، صاحب األرض، والذي يعاني منـذ أكثـر مـن إثنـين وسـبعين عامـا مـن التشـرد والضـياع وٕانكـار 

  .الحقوق
وقــال أمــين عــام الحــزب عبــد المجيــد ابــو خالــد، ان قــادة وكــوادر الحــزب تقــف خلــف جاللــة الملــك 

ســـرائيلي، ولسياســـة األردن فـــي الوقـــوف لجانـــب الشـــعب عبـــداهللا الثـــاني فـــي رفضـــه لسياســـة التوســـع اإل
الفلســطيني الشــقيق فــي إقامــة دولتــه المســتقلة ذات الســيادة علــى تــراب وطنــه وأرضــه وعاصــمتها القــدس 

  .الشريف واسترداد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة والتعويض
ــه التــي حملــت تحــذيراً  ــار االحــزاب الوســطية تصــريحات جاللت ــان اإلســرائيلي  وثمــن تي صــريحًا للكي

المحتل من مخاطر استغالل أحداث األزمة العالمية وتداعياتها التخاذ قرارات تتعارض مـع الشـرعية الدوليـة 
والقانون الدولي. وأشار الى أن موقف جاللتـه مـن حـل الـدولتين يشـكل الحـل األمثـل لـدعم حقيقـي إلحـالل 

قيادته الهاشمية يلعب دورًا رئيسًا في ضبط إيقاع األحداث فرص السالم في المنطقة خصوصًا وأن األردن ب
  .سياسيًا واستراتيجيًا لمكانته الرفيعة دوليًا وٕاقليميًا وعربياً 

ودعا التيـار كافـة الـدول العربيـة الـى اتخـاذ موقـف مماثـل لموقـف األردن العروبـي الصـائب واتخـاذ 
خطوات معيارية صائبة باتجاه دعم الشعب الفلسطيني لمواجهة الضـم بخطـوات تاريخيـة تشـكل نمطـا يعبـر 

اخـل المؤسسـات عن نجاح عربي حقيقي بدعم القضية الفلسطينية المركزية بسياسـات أشـد عمقـًا وتـأثيرًا د
الدولية. وقال حـزب العدالـة والتنميـة، إن موقـف األردن بقيـادة جاللتـه قـوي وثابـت فـي الـدفاع عـن حقـوق 
الشعب الفلسطيني وال يقبل المساومة على الحق والسيادة رافضا كافة التهديدات اإلسـرائيلية ذات المسـاس 

ألردن لعب دورا رئيسا في تهيئة فرص السـالم بالمصالح الوطنية. وأكد أمين عام الحزب علي الشرفاء أن ا
في المنطقة، وال يزال عنصر استقرار وتوازن على كافة المستويات، مناديا بااللتزام بقرارات الشرعية الدولية 

  .وعدم خرق القوانين من قبل اسرائيل
كافـة  وأشار الحزب إلى أن االردن بقيادة جاللته مـن اشـد المـدافعين عـن حقـوق الفلسـطينيين فـي

  .األحوال وصوال لحل الدولتين وٕاقامة دولة فلسطين على ترابها الوطني
وأكــد حــزب أحــرار األردن، أن جاللــة الملــك يعمــل وفــق رؤيــة مســتقبلية تركــز علــى ضــرورة تطبيــق 
قرارات الشرعية الدولية حفاظًا علـى مسـتقبل السـالم فـي المنطقـة، مبينـًا أن التهديـدات اإلسـرائيلية بتجـاوز 

ود السياســـية والجغرافيـــة وضـــم أراض مـــن الضـــفة الغربيـــة ينقـــل المنطقـــة إلـــى دائـــرة الصـــراع وعـــدم الحـــد
االستقرار، وينذر بازدياد وتيرة الصراع في المنطقة وتراجع فرص السـالم وبـروز بـؤر تـوتر ونزاعـات. ودعـا 

تصـريحات جاللتـه  أمين عام الحزب سمير الزعبي صناع القـرار السياسـي العربـي والعـالمي الـى أن يأخـذوا
كعناوين رئيسية في المدى المنظور والدفع باتجاه منع إسرائيل من اتخاذ قرارات فردية قد تؤدي إلى تـأجيج 
المشهد على الساحة العربية واالقليمية والدولية. وفي السياق ذاته، أعلن رئيس المجمع اإلنجيلي األردنـي 
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اٍض فلسـطينية محتلـة، معتبـرا أن الضـم يعـارض مبـدأ القس حابس النعمات رفضه محاوالت إسرائيل ضم أر 
  .السالم

وقال، إن المجمع يتابع بقلق التطورات السياسية في المنطقة واعتزام الحكومة اإلسرائيلية الجديـدة 
  .اتخاذ قرار يخالف القانون الدولي بضم مناطق فلسطينية محتلة

معايعـة، "إننـا كـإنجيلين نتبـع كـالم وأضاف، في بيان مشـترك مـع الـرئيس األسـبق للمجمـع عمـاد ال
الكتاب المقدس ونعتبر أن السعي للسالم هـو أمـٌر كتـابي ولـذلك ال نسـتطيع أن نبقـى مكتـوفي األيـدي أمـام 
خطوة اسرائيلية تشكل تراجعا كبيرا في السعي للسالم في منطقتنا ستصعد مـن دوامـة العنـف وسـفك الـدماء 

  ".البريئة
دوليين وفي مقدمتهم الواليات المتحـدة باالبتعـاد عـن دعـم التوجهـات وطالب المجمع "المسؤولين ال

المتطرفــة والتمســك بــالحلول الســلمية المتمثلــة بحــل الــدولتين والحفــاظ علــى المعاهــدات الســلمية التــي تــم 
  .التوصل اليها مع دول وشعوب المنطقة والسعي من خالل المفاوضات لحل الخالفات

عالم بقول كلمة حق دعمًا للسالم والحلـول السـلمية واالبتعـاد عـن أي ودعا القادة اإلنجيليين في ال
  .إجراءات أحادية الجانب قد تجلب الدمار والعنف لمنطقتنا

 ٢صفحة  ١٧/٥/٢٠٢٠الرأي 

* * *  

  آراء عربية

 صـوت الـعـرب..  صـوت الـمـلــك
  

 أحمد الحوراني
ظّنت إسرائيل واهمة أن اهتمـام دول العـالم ومـن بينهـا األردن بالتصـدي لتـداعيات فيـروس كورونـا 
المستجد سيتيح لها ممارسة سياستها العنصرية وغطرسـتها التـي قامـت عليهـا أساسـًا وتعلـُن وهـي تحتفـل 

ة األغوار ومستوطنات الضفة الغربية في خطـوة يعـرف الجميـع مراميهـا بذكرى تأسيسها وُتصّرح بضّم منطق
وأهــدافها التــي هــي فــي جوهرهــا توجيــه ضــربة قاصــمة للجهــود الكبيــرة التــي تســعى إلقامــة دولــة فلســطينية 
مســتقلة، وهــو الهــدف الــذي اســتأثر اهتمــام جاللــة الملــك عبــد اهللا الثــاني الــذي وقــف بقــوة وحــزم أمــام كــل 

ئيل لتغيير وطمس معالم حضارية وتاريخية ومقدسات إسالمية ومسيحية وظـل متمسـكًا برأيـه محاوالت إسرا
  .بحل النزاع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

من هنا جاءت مفردات حديث جاللة الملك ديرشبيغل األلمانية بمنتهـى الوضـوح لتكـون رّدا حاسـمًا 
ريحات اإلسرائيلية ليؤكد فيها أّنه ال يطلـق التهديـدات وال يسـعى لخلـق جـو مـن المشـاحنات إّنمـا على التص
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هو تعبير عن تمسك األردن بمواقفه وخياراته حـال نفـذت إسـرائيل تصـريحاتها بعمليـة الضـم التـي ستقضـي 
  .على كل محاوالت صنع وتحقيق السالم

أيـة صـفقة تنـال مـن فلسـطين العروبـة واإلسـالم ال شيء يثني عزيمة الملك وال يقبـل الحـديث عـن 
وقضــيتها العادلــة التــي يعتبرهــا جاللتــه قضــية األردن األولــى التــي تســتحق كــل جهــد وكفــاح وحشــد وتأييــد 
عالمي للوقوف فـي وجـه أي إجـراءات تلبـي أطمـاع إسـرائيل ونظرتهـا التوسـعية ونسـف جهـود السـالم وفقـًا 

ه أّنه لن يتنازل لة الملك في هذا األمر واضح وصريح ومعلن، ومؤدالمقررات الشرعية الدولية، وموقف جال 
عــن تمســكه بمبادئــه وال عــن نهجــه فــي التصــدي لكــل مــا تحــاول إســرائيل فعلــه، وقــد بلــغ بــه أن يقــول فــي 
خطاب العرش األخير أن الممارسات اإلسرائيلية تجعـل العالقـات األردنيـة اإلسـرائيلية تمـر فـي منعطـف حـاد 

  .تكون إسرائيل هي وحدها المسؤولة عن عواقبه
ت جاللة الملك في الشأن الفلسطيني تحديدًا يقف على حقيقة جهوده النوعيـة التـي المتتبع لتحركا

بــذلها لحشــد الــدعم الــدولي وتعبئــة الــرأي العــام العربــي واإلســالمي لصــالح القضــية الفلســطينية، مــن خــالل 
القضـية  توظيف المناسـبات واللقـاءات والمنتـديات والمـؤتمرات الدوليـة والعربيـة واإلسـالمية والوطنيـة لشـرح

الفلسطينية وٕايضـاح حـق الشـعب الفلسـطيني المسـلوب ومسـاندتهم فـي إقامـة الدولـة المسـتقلة وعاصـمتها 
القــدس، وكــذلك مــن خــالل ســعي جاللتــه الــدؤوب والمســتمر فــي تقــديم المبــادرات والمقترحــات التــي تكــون 

ــ ــا أكــد علي ــى رأســها حــل الــدولتين، وهــو م ــة ألطــراف النــزاع لحــل القضــية، وعل ــة مقبول ــي القم ــه ف ه بقول
"والسـالم سـبيله الوحيـد هـو إنهـاء االحـتالل،  ٢٠١٨االستثنائية لمنظمة التعـاون اإلسـالمي فـي اسـطنبول 

، وعاصمتها القدس الشـرقية، وفـق ١٩٦٧وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 
  ".حل الدولتين

يعلنها صـراحة والنـاس مـن خلفـه تـردد"نحن معـك" صوت الملك هو صوتنا وصوت العرب، وجاللته 
وسيدنا مطمئن إلى إلتفاف شعبه حوله وتأييـده فـي خطـاه، فالوحـدة الوطنيـة هـي إحـد المقومـات التـي قـام 
على أساسها بلدنا، واستطاع بها تجاوز المحن التي ما زادته إال قوة ومنعة وتصـديا لمحـاوالت المتربصـين 

  .بمسيرته ومنجزاته ومكتسباته
 ٨صفحة  ١٧/٥/٢٠٢٠الرأي 
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  غضبة الملك ومواقف األردن الثابته تجاه فلسطين

 
 د. محمد ناجي عمايرة

موقف األردن من القضية الفلسطينية ثابت وال يخضـع للمسـاومات وال للتقلبـات السياسـية.. وكلمـا 
تعاظمت التحديات واالستهدافات ازداد الموقف األردني صالبة ورسوخا.. وكثير من تلك التحديات منذ نكبة 

م وحتـى اليـوم كانـت اختبــارا لهـذا الموقـف الـذي يتنـاغم فيــه صـوت القيـادة مـع صـوت الشــعب ١٩٤٨عـام 
بــالالءات الــثالث الشــهيرة.. حتــى فــي وجــود معاهــدة وادي عربــة وظروفهــا المعروفــة.. تبقــى وقفــة األردن 

قضـية وطنيـة متميزة وتتسم بالوضوح وااللتزام بدعم الحـق الفلسـطيني االبلـج واعتبـار القضـية الفلسـطينية 
أردنيــة تتقــدم علــى كــل األولويــات وليســت قضــية قوميــة فحســب ولهــذا نتشــارك مــع االشــقاء غربــي النهــر 
ــة  ــرفض كــل مــا يرفضــونه مــن بــاب الشــراكة الوطني ــه ون ــل إال مــا يقبلون ــدس الســراء والضــراء، وال نقب المق

ل الحلـول المجتـزاة واألحاديـة واإلحساس بالمسؤولية واإلصرار على الحل العادل والشامل والدائم، ورفض كـ
  ..وااللتفافية ومنها هذه األيام صفقة ترامب نتنياهو الكريهة

قبل أيام تحدث جاللة الملك عبد اهللا الثاني بوضوحه المعتاد فوجه رسائل وتحذيرات شديدة اللهجة 
قــوم عليهــا الــى حكومــة االحــتالل مؤكــدا رفــض األردن أيــة محــاوالت إســرائيلية لضــم أراضــي الضــفة التــي ت

مستوطنات صهيونية واجزاء من الغور الفلسطيني إلى كيان العدو المحتل.. مبينا أن المجتمع الـدولي كلـه 
يرفض هذه المحاوالت االسرائيلية الستغالل ظروف دوليـة ينشـغل فيهـا العـالم كلـه بمواجهـة جائحـة كورونـا 

  ..أميركيةلتمرير بعض ما اشتملت عليه "صفقة القرن" المزعومة وبمباركة 
األردن لن يسـمح لهـذا أن يمـر وهـو بالمرصـاد لكـل المخططـات اإلسـرائيلية سـواء تلـك الراميـة إلـى 
تهويد القدس ونقل السفارات إليها لتكون عاصمة للكيان الصهيوني أو ما يتعلق منها باألقصى والمقدسات 

ا جــيال بعــد جــيال صــوت عاهلنــا اإلســالمية والمســيحية فيهــا أو فــي كــل فلســطين.. ومــا زال يتــردد فــي أذاننــ
الراحــل الحســين بــن طــالل وهــو يقــول: "القــدس قدســنا واألرض أرضــنا ولــن نتنــازل عــن أيــة ذرة مــن ترابهــا 
الطهور".. وهو نهـج االبـاء واألجـداد وعهـدهم الـذي لـن تحيـد عنـه قيـادة هـذا الـوطن وشـعبه االمـين مهمـا 

  ..تعاظمت التضحيات
وال شك أن الشعب األردني يقف خلف قيادته بعزم واصرار لمواجهة هذه التحديات المصيرية إيمانـا 
وعمال بثوابتنا الوطنية والقومية واإلسالمية وارتكازا إلى كل القرارات الدولية ومبادرة السالم العربية وانطالقـا 

به الوطني وعاصمتها القـدس.. وهـذا من حق الشعب الفلسطيني االصيل في اقامة دولته المستقلة على ترا
  .هو الحد األدنى في إطار الحلول والقرارات األممية ذات الصلة

إن هـــذا الموقـــف الثابـــت الراســـخ يعمـــل األردن مـــن خاللـــه علـــى دعـــم ومســـاندة الشـــعب العربـــي 
تـأتي الفلسطيني فـي األرض المحتلـه كلهـا وتعزيـز مواقـف منظمـة التحريـر الفلسـطينية دون تـردد.. وهكـذا 
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تحــذيرات الملــك عبــد اهللا الثــاني إلــى حكومــة االحــتالل مــن أيــة مغــامرة فــي ضــم األراضــي الفلســطينية أو 
المساس بالمقدسات أيا كانت الجهة التي تدعمها وتعطيها مظلة المرور .. وال شـك أن جاللتـه قـد أحسـن 

يحة الواضـحة إلـى المجتمـع اختيار منبر صحيفة دير شبيغل األلمانيـة ليوجـه أيضـا دعوتـه المباشـرة الصـر 
الدولي لكي يدرك خطورة ما تخطـط لـه حكومـة نتنيـاهو وانعكاسـاته علـى المنطقـة والعـالم ممـا ينـذر بكارثـة 
تأخذ المنطقة كلها إلى فوضى عارمة ال تحمد عقباها.. كما أن توقيت المقابلة جـاء عشـية الـذكرى الثانيـة 

يان الصهيوني على جزء منها واالسـتمرار فـي محـاوالت احـتال والسبعين لنكبة فلسطين باحتاللها وٕاقامة الك
  .م١٩٦٧ل اجزاء اخرى منها ومن دول عربية شقيقة كما حدث عام 

لقد كان الغضب واضحا في لهجة جاللة الملك وهو يتحدث للصحيفة االلمانية وأشـار إلـى أن مثـل 
بالضــرورة تحركــا أردنيــا وفلســطينيا هــذه االجــراءات والقــرارات األســرائيلية مــن جانــب واحــد ســوف تســتدعي 

وعربيا ودوليا لوقفها وٕاال فأن صداما كبيرا سيحدث في المنطقة ستتحمل حكومة نتنياهو والجهات الداعمـة 
  .لها في االدارة األميركية مسؤولية المخاطر التي ستترتب عليه

ملك فهـو يؤكـد دائمـآ والبد من اإلشارة هنا إلى أن هذا الموقف الشجاع ليس مستغربا من جاللة ال
هذا النهج الواضح والحرص على حماية القدس والمقدسات والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية 
العربية المركزية... وأيا كانت الظروف والتحديات فسوف يظل األردن قيـادة وشـعبا فـي الطليعـة دفاعـا عـن 

  .قضايا أمتنا العربية واإلسالمية جمعاء
 ١٨صفحة  ١٧/٥/٢٠٢٠الرأي 
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  اإلنجليزية باللغة ألخبارا
Safadi, European FMs talk formulating effective position against Israel annexation plans 

FM speaks over phone with French,  
Cypriot counterparts prior to EU Foreign Ministers conference 

 
By JT - May 16,2020 - AMMAN — Minister of Foreign Affairs and Expatriates Ayman Safadi 
on Friday continued the Kingdom's efforts to formulate an effective international position against 
Israel's implementation of its decision to annex occupied Palestinian lands, a step that would 
represent a flagrant violation of international law and undermine all peace efforts. 
During a phone call with French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian, whose country has 
confirmed its rejection of the annexation and its intention to confront such a move, Safadi 
emphasised the danger that the annexation would pose, according to the Jordan News Agency, 
Petra. 
The two ministers reviewed opportunities for joint action to confront this potential decision and 
joint work to launch serious, direct and effective negotiations to resolve the conflict based on a 
two-state solution in accordance with international law as the only way to achieve a 
comprehensive and lasting peace. 
During the call, which took place prior to a videoconference of EU Foreign Ministers that 
included the annexation on its agenda, Safadi stressed that addressing annexation protects both 
international law and peace, which is a regional, European and international imperative. 
Safadi voiced appreciation for France’s principled position and its active role in warning against 
the repercussions of any Israeli decision to annex occupied Palestinian lands and working to 
prevent its implementation, as well as its role in finding real prospects for ending the conflict. 
Safadi also lauded the positions expressed by the European Union against any annexation 
decisions and the EU’s adherence to international legitimacy as a framework for achieving 
comprehensive peace on the basis of a two-state solution. 
He affirmed the centrality of the European role in efforts to resolve conflict and achieve peace in 
the region. 
The danger posed by the annexation was also the main issue that Safadi discussed with Cyprus' 
Foreign Minister Nikos Christodoulides prior to the videoconference of EU Foreign Ministers on 
Friday, Petra reported. 
Safadi and his Cypriot counterpart discussed the European and international stance against any 
Israeli decision to annex settlements, the Jordan Valley or the lands north of the Dead Sea. Safadi 
stressed that, if such a decision were implemented, it would kill the two-state solution and 
undermine all peace efforts. 
The two ministers underlined that launching direct, serious and effective negotiations to resolve 
the conflict on the basis of the two-state solution has become “a more urgent necessity” at 
present, in light of the unprecedented challenges facing the peace process. 
During the past weeks, Safadi had conducted extensive communications with his regional and 
international counterparts aimed at coordinating efforts to protect peace from the grave threat 
posed by any Israeli decision to annex settlements, the Jordan Valley and lands north of the Dead 
Sea in occupied Palestine. 

Jordan Times May 16,2020 
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US senator warns Netanyahu about implications of unilateral annexation 
   
WASHINGTON, Sunday, May 17, 2020 (WAFA) – US Senator Dianne Feinstein has warned in 
an identical letter to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Israeli ambassador to the 
US Ron Dermer about the implications of a unilateral Israeli annexation of land in the occupied 
West Bank. 
"I fear that any steps taken by Israel to unilaterally annex land in the West Bank will result in 
long-term costs to Israel's national security and diplomatic relations," said Feinstein in her letter. 
She continued, "I urge you not to proceed with unilateral annexations, as such effort to change 
the facts on the ground outside of a negotiation could ultimately make it impossible for Israel to 
secure a permanent and lasting agreement with the Palestinians." 
The US senator urged that an agreement with the Palestinians "is the only path toward an 
enduring resolution of the conflict that satisfies both the Palestinians' inherent right to self-
determination and Israel's future as a secure, Jewish, and democratic state." 
"I am hopeful that the Palestinian Authority and your government will come to the negotiating 
table to reach an agreement so that our shared goal of two states, living side-by-side in peace and 
prosperity, can be realized" 
  WAFA May 17, 2020  
  * * *   

Mishaal values Jordan’s positions in support of Palestinian cause 
 
AMMAN, (PIC) - Former head of Hamas’s political bureau Khaled Mishaal has appreciated 
Jordan’s supportive positions towards the Palestinian cause. 
 “Jordan has a special place in its relations with Palestine and it has a great legacy and 
sacrifices,” Mishaal said during an online symposium organized on Friday by the Muslim 
Brotherhood in Jordan under the theme “Return is a right and a will.” 
“Jordan is well-known for its distinguished positions, which reject Israel’s annexation law and 
settlement expansion,” the Hamas official underlined. 
Talking about the Palestinian Nakba, the Hamas official affirmed that the Nakba strengthened 
the Palestinian people in the face of the Israeli occupation. 
“The makers of the Nakba wanted it to be the beginning of a Palestinian breakdown, but by the 
grace of God, we made it the beginning of the Palestinian rise. Some peoples break down when 
calamities afflict them, but the Palestinian Nakba has strengthened us and prompted us to 
confront the occupation in full force,” he said. 
He also stressed the need for “tangible responses to confront the Zionist threat, away from 
expressions of condemnation.” 
  The Palestinian Information Center May 16, 2020 

* * * 
Aqsa preacher: Nakba is ongoing 

 
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Grand Mufti of Jerusalem and preacher of al-Aqsa Mosque 
Sheikh Mohammed Hussein on Friday said that the Nakba is an ongoing process with different 
forms and an aim to completely eliminate the Palestinian presence. 
This was voiced during the Friday sermon at al-Aqsa Mosque which marked the 72nd 
anniversary of the Palestinian Nakba. 
Sheikh Hussein in his sermon spoke about the Nakba and how the Palestinians were forcibly 
expelled from their towns and villages to make way for the establishment of Israel, stressing that 
the Nakba has not stopped even for one day since 1948. 
The Friday prayer was attended by a small number of sheikhs and imams due the closure 
imposed on al-Aqsa Mosques and other mosques in Jerusalem because of the coronavirus 
pandemic. 
Adhans (calls for prayer) are called normally but prayers are held in the presence of a small 
group of Aqsa guards and Islamic Awqaf employees. 
According to the Palestinian Ministry of Health, 117 coronavirus cases have been detected in 
Occupied Jerusalem since the start of the crisis. 

The Palestinian Information Center May 17, 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 عنايتكم وجهت القدس لشؤون
 فـي الصـامدون اهلنـا يعيشـه مـا ان الكترونيـا، معتـاد هـو كمـا اليومي تقريرها باصدار اللجنة تستمر سوف

  الظلم 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 هللا 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 لالستفسار
- 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                                   

  

  

  

  
  

  


